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RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKY

VYUŽITÍ TOMOGRAFIE PŘI PRŮZKUMU
POŠKOZENÉHO PERGAMENOVÉHO SVITKU Z ROKU 1665
Marie Benešová1 • Ivana Kumpová2 • Michal Vopálenský2
Daniel Vavřík2
1 Státní okresní archiv Jihlava
2 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.,
Centrum Telč

V roce 1913 bylo přistoupeno k opravě věží kostela Jména Ježíš
v Telči. Při rozebírání kostelních bání bylo nalezeno celkem pět kovových pouzder, ve kterých byly uloženy pergamenové a papírové listiny
s drobnými devocionálními předměty. Tento nález byl předán Muzejnímu spolku Telč a později byl uložen ve Státním okresním archivu
Jihlava. V roce 2018 byly všechny listiny restaurovány. Nejstarší pergamenová listina z roku 1665 byla nejvíce poškozena a před samotným
restaurátorským zásahem byl proveden průzkum pomocí TORATOM
(Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) v Centru excelence Telč.
Díky vizualizaci 3D modelu svitku mohl být zmapován rozsah poškození a naplánovány jednotlivé kroky zásahu. Více než třetina plochy
listiny byla nenávratně ztracena, což ve formě svitku před restaurováním nebylo vůbec patrné.
Klíčová slova: TORATOM, 3D model, parchment, svitek

USING THE TOMOGRAPHY FOR EXAMINING OF A DAMAGED
PARCHMENT SCROLL FROM 1665
In 1913
an extensive repair of towers of the church of the Holy Name of
Jesus church in Telč was started. During the dismantling of church
domes, five metal boxes were found, in which parchment and paper
charters with small devotional items were stored. This finding was
passed to the Museum society in Telč and later was deposited in the
State district archive in Jihlava. In 2018 all charters were restored. The
oldest charter from 1665 was the most damaged. Before restoration
intervention, the tomographic exploration by TORATOM (Twinned
Orthogonal Adjustable Tomography) device in Centrum excelence
Telč was performed. The extent of damage and the plan for restoration
intervention were summed based on visualization of the 3D model of
parchment scroll. More than a third of the charter was destroyed. This
fact wasn’t visible before restoration when the charter was in the form
of the scroll.
Keywords: TORATOM, 3D model, parchment, scroll

Ing. Marie Benešová je absolventkou oboru Konzervování a restaurování archivních materiálů na Střední průmyslové škole Hellichova
v Praze studijního program Technologie konzervování a restaurování na Fakultě chemické technologie VŠCHT v Praze. Jako restaurátor a technolog působila v Národní knihovně ČR, nyní pracuje jako
restaurátor ve Státním okresním archivu Jihlava. (benesova@mza.cz,
kumpova@itam.cas.cz)

„Roku 1913 nastala nutnost opravy věží kostela Jména Ježíš, náležejícího
řádu Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité povoláni do Telče [hraběnkou] Františkou
Slavatovou v roce 1654. Nejprve zbudována byla Kolej, ku stavbě chrámu
řádového došlo později, obě věže byly dokončeny roku 1665, jak o tom
svědčí listiny, nalezené při letošní opravě v obou báních...“1 Takto začíná
koncept pamětní listiny vztahující se k opravám kostelních bání v roce
1913, která byla zřejmě následně uložena v opravených báních. Starší
listiny, které byly při této opravě nalezeny, byly předány Muzejnímu
spolku Telč a nyní jsou uloženy ve Státním okresním archivu Jihlava.
Všechny tyto listiny, papírové i pergamenové, byly restaurovány v dílnách
Státního okresního archivu Jihlava. Restaurátorské zásahy nebyly nijak
neobvyklé, a proto nejsou předmětem tohoto článku. Tím je průzkum před
samotným restaurováním pergamenového svitku popsaného níže jako
součást nálezu č. 1 v epištolní věži (I.). Restaurátorský zákrok provedený na
pergamenovém svitku po celkovém průzkumu je též ve stručnosti uveden.
Kostel Jména Ježíš býval součástí jezuitského areálu. Jedná se o raně
barokní kostel se sálovou dispozicí a s bočními kaplemi. Stavba s bohatou štukovou výzdobou je typická pro jezuitské kostely. Obraz na hlavním oltáři od Daniela Grana2 znázorňuje adoraci nejsvětějšího jména
Ježíš. V jeho horní části je vyobrazen zakladatel Tovaryšstva Ježíšova
sv. Ignác z Loyoly. Kostel je obrácen na přiléhající náměstí Zachariáše
z Hradce netypicky boční fasádou s kamenným portálem. K jeho východnímu průčelí tvořenému kněžištěm bylo v letech 1702–1703 přistavěno
jezuitské gymnázium. Nad presbytářem se nachází dvě hranolové věže,
mezi nimiž byla otevřená arkáda, která sloužila k meteorologickým pozorováním, jež v Telči prováděl mj. i Antonín Strnad (1746–1799), zakladatel
meteorologických pozorování v pražském Klementinu. Věže kostela jsou
vysoké 38,93 m po vrcholovou korouhev a 23,80 m po báně.3

POPIS NÁLEZU Z ROKU 1913
„I. Při sejímání krytiny epištolní (jižní) věže 4. července 1913 nalezeny
byly Josefem Tárkem, tesařským mistrem v Telči, 4 plechové krabice, jichž
obsah je tento:
1. V plechové krabici kulaté (22 × 4) byla vložena /latin/ pergamen.
listina z r. 1665, sepsaná členem koleje jesuit. P. Georgiem Lostem
při dohotovení této věže, bohužel skoro polovice této listiny zničena
jest vlhkem a plísní následkem špatného zaletování krabice. Dále
vloženy 2 /latin/papírové listiny, a to ze 26. září 1743, kdy pořízena
nová makovice, na listině jest seznam členů koleje jesuit. Druhá ze
27. května 1766, kdy po 22 letech větrem zlomena byla žerď nesoucí
makovici, svrchu zmíněného dne zase nově vztyčená na listině je též
seznam členů řádu. Konečně vloženy 2 zabalené papírky, v jednom
2 křížky cyrilomethodějské a olověný medailonek jesuitský. V druhém
nápis na vnější straně: Granum S. Ioannae cara, na vnitřní straně: Seta
Ioanno, ora pro nobis, vloženo zrnko růžencové, třístička kosti a malinký
černý křížek.
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2. V plechové krabici čtyrhranné (8.8 × 3.8) /něm/ papír. listina ze
30. května 1766 v níž tesař. mistr Andreas Schmitt von Naijhaus uvádí
náklad na opravu (od lucerny až nahoru) a to za práci tesařskou 1000 Rýn.,
za práci klempířskou 12 Rýn., bečka (svitek) plechu byl za 41 Rýn.
3. V plechové krabici kulaté (14.2 × 3.8)
i. /Něme./ listina ze 7. listopadu 1846 Martina Leopolda Ruschitschky,
		 prvního zkoušeného měšťanského městského tesař. mistra, jenž
		
opravil báň věže od hodin počínaje a žerď i její praporek. (uvedeni
		též tovaryši)
ii. /Něm./ listina Aloise Josefa Klimenta, měst. klempíř. mistra (maji		 tele domu č. 1211 v městě) jenž ve dnech 2.-7. listopadu 1846
		 pobíjel báň plechem za 34 zl conv. měny. Ku pobíjení bylo třeba
		 300 tabulí plechu ze 40 zl.c.m. (uvedeny též jména tovaryšů)
iii. na /něm./ listině z 20. srpna 1869 jsou podpisy hraběte Pod		 statzného Lichtensteina, jaho choti roz. hr. Paarové, 2 dcer
		 Marie a Leopoldiny a Amalie Rheinfelderové roz. bar.Schmeide		 rové von Avne (blíže není uvedena příčina, proč tato listina byla
		
vložena) V papírku zabaleny: dvacetník císaře Frant. Jos. I. z r. 1868,
		
stříbrný amulet (práce filigránová) s obrázkem P. Marie, medailo		 nek P. Marie Starovethingenské (v Bavořích), stříbrný křížek
		 z Maria Cellu a plechová signeta:J. Kliment in Teltsch
4. V plechové krabici kulaté (19.5 × 3.7) latinská listina ze 7. listopadu 1846
dle níž nutná oprava báně, ježto žerď shnilá, větrem byla sražena. Oprava stala se za pontifikátu Pia IX. zas vlády cís. a krále
Ferdinanda I., za episkopatu Antonína Arnošta hr. Schaffgotsche
u přítomnosti Leopolda hr. Podstatzky-Lichtensteina, c.k. komořího, choti jeho Amalie Clar-Aldrigen a dětí jejich Amalie, Theresie,
Marie, Leopoldiny, Adalberty a Leopolda, Františka hr. Kolovrata,
c.k. kancléře a colonela, Leopolda de Prosky. Tom. Stejskala, děkana
a faráře Tel., administrátora Frt. Peyczocha, kooperatorů Martina
Wsseteczky, Ignata Walicze a Frant. Hodliczky. Emanuel Janascha
sindicus. V papíře dvacetník císaře Ferdinanda I. z r. 1846, groš z téhož
roku, medailonek P. Marie na žlutém plechu, černý křížek, 3 sošky
P. Marie (a to 2 dřevěné 2.5, 1.3 cm a stříbrná 1.5 cm)
II. Krytina evangelické (severní) věže sňata byla 28. července 1913,
v makovici zmíněné věže nalezena byla plechová krabice kulatá (22.5 × 4),
v níž uloženy:
1. /latin/ pergamen. listina (formát 4°) o 4 stranách z r. 1665 dne
11. července – text její je téměř totožný s textem pergamen listiny věže
epištol (I.1. pozn. autora)
2. na zadní straně pergamen. obrázku sv. Michaela ručně malovaného,
latin. napsán seznam členů Koleje se zprávou že v únoru r. 1712 bouří
sražena byla makovice, jež znovu vytyčena byla 13. června 1713
3. obrázky sv. Jana, Máří Magdaleny a P. Marie Staroboleslavské
4. papír. něm. listina z r. 1830, týkající se opravy horní báně, jež byla
pokryta a pobita plechem, se zmínkou o požáru kostela sv. Jana
(10/6 1830) zapálen bleskem, podepsána Karlem Zaleiským
5. papír. něm. listina klempíře J. G. Jahna ze dne 12. července 1830,
dolní kopule byla pouze opravena a spolupodepsán jest tesař. mistr
Josef Kliment z Telče
6. V papírku zabaleny: amulet v dřev. ovál. rámku s ostatky neznámého
světce (nápis nečitelný), olověný medailonek jesuit. téhož tvaru a rytiny
jako ve věži epištol., cyrilomethod. křížek ze žlut. plechu, drobný křížek
černý a zrnko růžence.
I tyto nalezené listiny a předměty uloženy jsou ve sbírkách měst. musea,
opisy umístěny budou v makovici této věže evangel. žerď s makovicí vztyčena byla dne ... srpna 1913. Náklad na opravu této věže , rozpočtený na
... , nese jednak fond kostela Jména Ježíš jednak město.“4
Den ani částka za opravu není v textu vyplněna, zřejmě se jedná o koncept pamětní listiny, která byla později přepsána v reprezentativnější
formě a doplněna o přesné údaje. Tento zápis se nachází ve fondu
Muzejní spolek Telč, nezpracováno, Archiv Musejního spolku (původní
muzejní signatura Z 8), rok 1913. Dále se dochoval zápis o samotném
vkládání dobových zápisů do makovice s výčtem vložených textů.
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VLOŽENÍ NOVÝCH ZÁPISŮ DO OPRAVENÉ VĚŽE V ROCE 1913
Ve fondu Muzejní spolek Telč, nezpracováno, se pod starou signaturou
L 1548 dochoval Zápis o vkládání pamětí do makovic opravených věží.
Jako příloha tohoto zápisu se dochoval koncept pamětí z roku 1913
uvedených níže pod čísly 1 a 2. Opisy (číslo 3) nalezených listin přiloženy v tomto spise nebyly.
Paměť o opravě věží od prof. Kouby se dochovala ve dvou konceptech
s malými rozdíly. Z ní je citován popis nálezu uvedený výše.
„Do makovice nově zbudovaných věží kostela Jména Ježíš uloženy v srpnu
1913:
1. Paměti z roku 1913 dle přiloženého konceptu. (J. Tiray)
2. –//– 		
(Poměry v obci, jména osob v úřadě,
spolky, ceny potravin)
3. Opisy všech starších spisů v makovicích věží nalezených
4. Paměť o opravě věží z roku 1913. – (Prof. Kouba)
Tisky: Brožury dvě o reálce
		 Roční zprávy čtyř peněžních ústavů
		 Výkazy o stavu sbírek na nemocnici
		Pojmenování ulic
		 Leták o činnosti ob. zastupitelstva 1902-05
		 Mnoho pohlednic z Telče“5

PERGAMENOVÝ SVITEK
Jak bylo řečeno výše, svitek pergamenové listiny z r. 1665, coby součást
nálezu č. 1 v epištolní věži, byl původně uzavřen v ocelovém pouzdře
o délce 22 cm a průměru 4 cm. To bylo původně zřejmě opatřeno
ochrannou kovovou vrstvou, ale do dnešních dnů se dochovalo
mechanicky i korozí základního kovu značně poškozeno. Bohužel,
ze zprávy o nálezu se nedočítáme, jakým způsobem historická pouzdra nálezci otvírali. Víko bylo možné sejmout jen s obtížemi i přes to,
že pájka byla již odstraněna. Podélný spoj je v celé šířce rozdělen
a viditelně deformovám. Asi 5 cm ode dna pouzdra je plášť proražen.
Otvor o velikosti 6 mm má oválný tvar. Na pouzdru se nachází papírový
štítek s letopočtem 1665.
Pergamenový svitek samotný byl korozními produkty přichycen
ke dnu pouzdra. Vzhledem k poškození pouzdra i pergamenu byly
od sebe oba objekty odděleny mechanicky. Pomocí zahnutých špachtlí
došlo k přerušení korozních produktů mezi svitkem a dnem. Svitek
tak mohl být vyňat.
Původní popis poškození této listiny nám mnohé prozrazuje: „/latin/
pergamen. listina z r. 1665, sepsaná členem koleje jesuit. P. Georgiem
Lostem při dohotovení této věže, bohužel skoro polovice této listiny
zničena jest vlhkem a plísní následkem špatného zaletování krabice.„6
Vzhledem k určení jazyka, autora, datace i celého obsahu prof. Koubou musela listina být v roce 1913 při nalezení v kostelní báni celistvá
a čitelná. Popsané zničení skoro poloviny listiny plísní by se dalo vysvětlit zkřehnutím materiálu v dané oblasti nebo její případné odlišné
zabarvení. Ovšem při opatrné manipulaci bylo zřejmě možné listinu
rozvinout. Před restaurováním ale svitek, který byl s obtížemi vyjmut
z kovového pouzdra, nebylo možné vlivem přítomnosti korozních
produktů rozvinout. Pergamen byl neobvykle pevný a nepružný
a nebylo ho možné jakkoliv ohýbat. Proto bylo jeho rozvinutí naprosto
vyloučené a nebylo jasné, v jakém stavu se nachází materiál – pergamen uvnitř svitku.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k netypickému restaurátorskému
průzkumu, ve kterém byla zahrnuta i rentgenová tomografie. Průzkum
byl proveden v laboratoři RTG tomografie Centra Telč.
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Obr. 1

Celkový pohled na kovové pouzdro a vyjmutý pergamenový
svitek / Overall view of the metal box and the removed
parchment scroll

Obr. 2

Detail prolnutí korozních produktů se strukturou pergamenu
Detail of permeation of the corrosion products through the
parchment structure

Obr. 3

Detail nepoškozeného okraje pergamenového svitku
Detail of the undamaged edge of the parchment scroll

Obr. 4

Detail poškozeného okraje pergamenového svitku s korozními
produkty / Detail of the damaged edge of the parchment
scroll with corrosion products

Obr. 5

Tomograf TORATOM v Centru Telč / Tomograph TORATOM
in Centrum Excelence Telč

PRŮZKUM POMOCÍ RENTGENOVÉ TOMOGRAFIE
Pokročilé zařízení TORATOM (Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) v Centru Telč, kombinuje dva páry „rentgenka – detektor“
(tzv. Dual Source CT – DSCT) v ortogonálním uspořádání, které vykazuje dvojnásobné zrychlení procesu sběru dat pro tomografické
rekonstrukce. Pracoviště má plně motorizované osy pro nastavování
vzdáleností „rentgenka – vzorek – detektor“. Tím je možné měnit zvětšení zhruba od 1,2× až po 100×. Při dané velikosti pixelů detektoru je
možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí od 0,2 milimetrů až po mikrometrické. Velmi vysoké stabilní rozlišení je možné rovněž s ohledem
na použití antivibračního stolu, na němž je celá sestava umístěna,
a díky instalaci vysoce přesného rotačního tomografického stolku.
Další výhodou DSCT pracoviště je možnost paralelního zobrazování
objektu ve dvou spektrech RTG záření (tzv. Dual Energy CT – DECT).
Tento postup umožňuje zvýraznit rozdíly mezi materiálovými komponentami, které mají v plném RTG spektru podobný útlum záření.
Pokud se vzorek skládá pouze ze dvou materiálů, lze tyto materiály
jednoznačně odlišit. U vícesložkových materiálů lze rozdíly pouze
zdůraznit. Toto pracoviště je v oblasti DSCT zcela jedinečné, a to i ve
světovém měřítku, což potvrzuje i evropský patent (Evropský patent
č. 14002662.6, 2016).
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PRINCIP CT

Obr. 6

Fixace objektu a jeho umístění v tomografu / Fixation of the
object and its placing in the tomograph

Během rotace objektu vůči soustavě „rentgenka – detektor“ jsou
nahrávány rentgenogramy – takzvané projekce. Při tomografické
rekonstrukci jsou zrekonstruovány všechny řezy a z těch je posléze
složen počítačový prostorový (3D) model celého objektu. Obvykle je
na projekce aplikován přirozený logaritmus a jsou normovány pozadím
(rentgenogramem bez objektu). Při takzvané rekonstrukci metodou
filtrované zpětné projekce jsou tyto projekce po filtrování virtuálně
projektovány napříč rekonstruovaným objemem, přitom je respektována geometrie prozařování. Pro každý úhel rotace je tak zaznamenána
stopa projekce v rekonstruovaném tomografickém řezu. Výsledná
rekonstrukce je integrálem všech zpětných projekcí. Při dostatečném
počtu projekčních úhlů dostaneme věrnou informaci o geometrii zkoumaného objektu i o jeho vnitřní struktuře.7

POPIS RTG CT MĚŘENÍ PERGAMENOVÉHO SVITKU

Obr. 7

Vizualizace 3D modelu získaného pomocí CT. Vlevo vizualizace
celku, vpravo náhled do vnitřní struktury / 3D visualisation of
the model obtained using CT. On the left side visualisation of the
whole, on the right side an insight into the inner structure

Zkoumaný objekt byl tomografován jedním párem „rentgenka – detektor“. Pro scan byla použita mikrofokusová rentgenka (XWT-240-TCHR,
X-Ray WorX, Německo) operující v microfocus-módu s napětím 40 kV,
proudem na terči 1 mA a výkonem 40 W. Pro zobrazení byl použit flat
panel (XRD-1622-AP-14, Perkin Elmer, USA) s velikostí aktivní plochy
409,6 × 409,6 mm, maticí pixelů 2 048 × 2 048 a rozlišením 200 µm
na pixel, operující při kapacitě 0,25 pF s expoziční dobou 1 200 ms.
Seřízením sestavy na vzdálenost RTG spot – detektor 999,6 mm a RTG
spot – vzorek 199,9 mm bylo dosaženo geometrické zvětšení vzorku
cca 5 ×, vedoucí v rekonstrukci k velikosti voxelu (rozlišení) cca 40 µm.
Geometrické parametry byly zvoleny za účelem získání nejlepšího
možného rozlišení s ohledem na velikost zkoumaného objektu a plochy detektoru. Pro korekci projekcí byly použity standardní „dark field“
a „open beam“ korekce (flat field correction, FFC). Data pro FFC byla
průměrována ze sta obrazů s expoziční dobou 1200 ms. Pro tomografii
bylo pořízeno celkem 2 400 projekcí, každá s expoziční dobou 1200 ms.
Výsledný 3D model byl vypočítán metodou filtrované zpětné projekce.
Pro snadnější manipulaci a fixaci v tomografu (Obr. 6) byl využit hliníkový fixační válec. Tomografická rekonstrukce před restaurátorským
zásahem poskytla podrobnou 3D informaci o stavu předmětu a umožnila tak zvolit vhodný technologický postup.

RESTAUROVÁNÍ PERGAMENOVÉHO SVITKU
Po restaurátorském průzkumu bylo přistoupeno k pomalému zvlhčování pergamenu v hermeticky uzavřeném PE sáčku s kádinkou vody.
Takovéto vlhčení probíhalo při laboratorní teplotě po dobu 5 dnů.
Poté byl pergamen shledán částečně naměkčeným a bylo přistoupeno k postupnému rozmotávání svitku. Po odvinutí zhruba jednoho
obvodu byl pergamen zatížen a znovu ponechám ve vlhkém prostředí.
Tento krok se opakoval, dokud nebyl pergamenový svitek celý rozvinutý. V tomto stavu byl z vlhkého prostředí vyňat a po méně poškozeném okraji zatěžkán již v celé délce. Po druhém okraji byl zatěžkán
pouze lokálně v místech, která to umožňovala. Takto byl pergamen
ponechán mezi filtračními papíry a dřevěnými prkénky několik týdnů.
Vyrovnaný pergamenový svitek byl čištěn pouze mechanicky, a to
pevným stíracím blokem (Staedtler), a v místě korozních produktů
kovového pouzdra pomocí brusné tužky se skelnými vlákny. Oddělené
části pergamenu, které byly tvořeny několika vrstvami, byly opatrně
separovány, vyčištěny, a podle 3D modelu získaného při průzkumu
umístěny na původní místo.

Obr. 8

Zobrazení vnitřní struktury na kolmých řezech. Řez 1
je ve zkoumané oblasti nejdále ode dna nádoby, řez 4 pak
nejblíže ke dnu nádoby / Display of the internal structure
on the perpendicular sections. Section 1 is in the examined
area furthest from the bottom of the container, section 4
is closest to the bottom of the container
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Postupné zvlhčování a následné vyrovnávání pergamenového
svitku / Gradual humidifying and subsequent levelling of the
parchment scroll
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Obr. 10

Detail poškozeného pergamenu s korozními produkty před
a po mechanickém čištění / Detail of the damaged parchment
with corrosion products before and after mechanical cleaning

Obr. 11

Vyrovnaný pergamenový svitek před a po restaurování
Levelled parchment scroll before and after restoration

Obr. 12

Vlevo vizualizace písma získaná z virtuálního modelu zkoumaného pergamenu. Vpravo skutečný vzhled pergamenu
po restaurátorském zásahu. Vizualizace byla zaměřena
na jméno „Francisco Guilielmo“ / On the left side writing
visualisation obtained by the virtual model of the examined
parchment. On the right side the real appearance of the
parchment after restoration intervention. The visualisation
was focused on the name „Francisco Guilielmo“

Ztráty pergamenové podložky byly doplněny japonským papírem
Kawashahi o plošné hmotnosti 35 g/m2. Pro fixaci doplňované části byl
použit 4,5 % roztok Klucelu G v ethanolu. Po vyrovnání pergamenu byla
provedena fotodokumentace lícové i rubové strany. Následně mohly
být okraje poškozené mikrobiologickou aktivitou zpevněny přesahy
japonského papíru, použitého na doplnění ztrát.
Na takto zrestaurovaný pergamenový svitek byla vytvořena pasparta
z paspartovací lepenky ALPHAMAT s ochrannou známkou Artcare,
která zajišťuje potřebný rozsah prostoru pro ne zcela vyrovnaný artefakt. Pro ukotvení objektu v paspartě byly použity proužky polyesterové folie Melinex 401.

ZÁVĚR
Výpočetní tomografie provedená na zařízení TORATOM umožnila na
rekonstruovaném 3D modelu velmi kvalitně zviditelnit vnitřní strukturu restaurovaného svitku. Zkoumáním získaného virtuálního 3D
modelu bylo zjištěno, že pergamen byl původně stočen do jedenácti
vrstev o průměru 8,3–25,6 mm, jeho celkovou délku tak lze odhadnout
na cca 53,5 cm. Z 3D vizualizace na Obr. 7 a následných kolmých řezů na
Obr. 8 je zřejmé, že ačkoli se pergamen zvenčí jeví víceméně v pořádku,
uvnitř svitku je značně poškozen. Zatímco vnějších pět vrstev nadále
udržuje válcovitý tvar svitku, ostatní vrstvy jsou zohýbané, rozlámané
a jejich fragmenty sesunuté ke straně původního dna nádoby. V řezu
4 nejblíže dnu je vidět jedenáct vrstev, v řezu 1 nejdál ode dna nádoby
jich je pouze pět.
Fragmenty pergamenu jsou silnější, porézní a zanesené materiálem
silně tlumícím RTG záření – velmi pravděpodobně se jedná o následky
poškození zvýšenou vlhkostí, mikrobiologickou aktivitou a korozními
produkty z kovového pouzdra, ze kterého byl pergamenový svitek
vyjmut. Na virtuálním modelu lze rovněž vizualizovat písmo i některá
slova, jak je možné vidět na Obr. 12.

ZAKONČENÍ PAMĚTÍ Z ROKU 1913 OD J. TIRAYE
„Temnou clonou zahalena jest zrakům lidským budoucnost. Nemohla
tušiti zakladatelka kostela Jména Ježíš, lidumilná, zbožná hraběnka Františka Slavatová v letech 1660tých nejstrašnějšího úpadku národa českého
– vzkříšení jeho, ni zdání míti nemohli r. 1713 členové řádu Tovaryšstva
Ježíšova, tehdá na vrcholu moci a bohatství se nácházejícího, o zaniknutí
řádu r. 1773, nevěděli budovatelé krovu věží našich 1846, co rok 1848
přinese. V minulost pohlížejíce shledávám, jak přes bídy a strasti cestami
nevyzpytatelnými vedla Prozřetelnost lidstvo celé předky naše. Kéž Prozřet.
dále vede k lepšímu ty, kteří po nás přijdou.
V Telči 16. srpna 1913.“8
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