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uměleckořemeslných děl z textilních materiálů na Fakultě chemické 
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pomoc jiným institucím s konzervací archeologických nálezů s texti-
lem. (veronika_sulcova@nm.cz)

Během průzkumu části středověkého a raně novověkého hřbitova 
při kostele Nanebevzetí Panny Marie v centru města Ivančice bylo 
vyzvednuto několik hrobových nálezů. Kromě drobných nálezů 
vztahujících se k pohřebnímu oděvu (špendlíky, spínadla a drobné 
fragmentární tkaniny) byly nalezeny dva fragmenty paličkované 
krajky, tři bohatě zdobené čelenky, jedna čelenka spletená 
z drátků a fragmenty jednoho drátěného věnečku. Tento článek 
popisuje provedený konzervátorský zásah a možnosti konzervování 
archeologických objektů z kombinovaných materiálů. Byl proveden 
průzkum k získání podrobných informací z těchto nálezů formou 
analytických metod (3D mikroskopie, RTG snímání, XRF analýza, 
elektronová mikroskopie SEM-EDS, Ramanova spektrometrie). Získaná 
data byla vyhodnocena a na základě porovnání s kulturně-sociálními 
aspekty pohřebního ritu a s jinými analogiemi i ikonografickými 
doklady byla kulturně-historicky zařazena.
Klíčová slova: pohřební textil a doplňky; kombinované materiály; 
konzervace archeologických nálezů; 3D mikroskopie; RTG snímání; XRF 
analýza; SEM-EDS; Ramanova spektrometrie; vymražování

CONSERVATION Of AND RESEARCH INTO THE SET Of TEXTILE 
fINDINgS fROM THE gRAVEYARD ATTACHED TO THE CHURCH 
Of THE ASSUMPTION Of THE VIRgIN MARY IN IVANČICE  
In the course of the research into a part of the mediaeval and 
early modern graveyard attached to the church of the Assumption 
of the Virgin Mary in the centre of the City of Ivančice, several grave 
findings were taken out from local graves. In addition to small 
grave goods related to burial clothing (pins, fasteners, and small 
fragmentary textiles), also two fragments of bobbin lace, three richly 
embellished diadems, one diadem made of wires, and fragments of 
a small wire wreath were found. This paper describes the conservation 
action, and possibilities of conserving archaeological objects 
made of combined materials. The research that was carried out to 
get thorough information about those findings applied analytic 
methods (3D microscopy, X-ray scanning, XRF analysis, SEM-EDS 
electron microscopy, Raman spectroscopy). The received data were 
assessed, and they were culturally and historically classified based 
on a comparison with cultural and social aspects of the burial rite, and 
with other analogies and iconographic evidences.
Key words: burial clothing and accessories; combined materials; 
conservation of archaeological findings; 3D microscopy; X-ray scanning; 
XRF analysis; SEM-EDS electron microscopy; Raman spectroscopy; freeze 
drying

Soubor archeologických fragmentů čelenek je dalším z obdobných 
nálezů z pohřebišť na českém území. Zpracované nálezy zaznamenáme 
především v posledních dvou desetiletích [například SAMoHýloVá – 
ŠIlHoVá, 2007; oMElKA – ŠlANCARoVá, 2013; DoFKoVá – KoVá-
čIK – RATAj – VESElá, 2015]. ještě v 70. letech Dr. Bažantová uvádí, 
že textilní nálezy jsou archeology považovány za „druhořadý artefakt“, 
kterému netřeba věnovat větší zájem.1 Tento fakt nepochybně, jak dále 
uvádí, souvisí s komplikovanou povahou samotných nálezů. Přestože 
zájem archeologů o textilní a drobné předměty z kombinovaných 
materiálů vzrostl, stále se setkáváme s více či méně zdařilými pokusy 
o jejich záchranu. 

Nálezová situace
Nálezy vyzvednuté v polovině února roku 2019 pocházejí ze středově-
kého a raně novověkého hřbitova při kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v centru města Ivančice. Pohřbívalo se zde od přelomu 11. a 12. století 
do roku 1560, poté už jen výjimečně. Během průzkumu došlo k odkrytí 
části hřbitova. Z některých pohřbů byly vyzvednuty jen ty části, které 
probíhající stavba narušovala. Nálezy nelze posuzovat z hlediska kom-
pletní výbavy, v některých případech byla prozkoumána pouze část 
hlavy, polovina těla nebo pánevní oblast. 

Popis jednotlivých nálezů
Při exkavaci nálezů z pohřebiště bylo snahou vyzvednout je in situ, tzn. 
i s okolní zeminou, ideálně v bloku hlíny. Takto byl uchován nález č. 2887 
a č. 4810. U nálezu č. 2887 bylo na povrchu bloku viditelných několik 
fragmentů textilní pásky z rubové strany s roztroušenými výzdobnými 
prvky. V krajích textilní pásky bylo patrné lemování z kroucených šňůr 
dracounových nití lesklé stříbrné a zlaté barvy. V okolí čelenky se v hlíně 
nacházely drobné perleťové korálky a kamínky červené barvy, úlomky 
dracounů a drobných drátků (obr. 1). Součástí nálezu č. 4810 byly kosti 
ruky spolu s okolní hlínou, ve které byly patrné fragmenty spletených 
drátků, flitrů a drobných modrých korálků. Díky šetrnému vyzvednutí 
celého bloku bylo možné zrevidovat okolní zeminu a vypreparovat 
všechny drobné výzdobné prvky, které propadly hlínou hlouběji.
Nález č. 4828 obsahoval čelenku vyzvednutou přímo na lebce. I přes 
znečištění zeminou bylo viditelné bohaté zdobení kovovými kom-
ponenty s  pravidelně se opakujícím dekorem pokrytým vrstvou 
korozních produktů a zeminou. Nález č. 4880 také obsahoval úlomky 
lebky a okolní zeminu. U obou nálezů byla snaha uchovat původní 
polohu čelenky. Vlivem přirozeného prosychání pravděpodobně již 
během exkavace nebo transportu postupně docházelo k uvolňování 
fragmentů a k jejich odpadávání. Ihned po exkavaci byla provedena 
podrobná fotodokumentace, díky níž bylo možné jednotlivé fragmenty 
později identifikovat.



RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKYFKR 2020 64

Bez bloku hlíny byly uloženy fragmenty poměrně kompaktní – celoko-
vové čelenky spletené z drátků z nálezu č. 4880 a dva menší fragmenty 
krajek silně znečištěné hlínou z nálezu č. 4829. 
Nálezy ze hřbitova v Ivančicích byly zkoumány a konzervovány díky 
spolupráci konzervátorského pracoviště Archaia Brno s restaurátor-
skými dílnami Historického muzea Národníha muzea v Terezíně. V před-
chozích letech byly podobně zpracovány i jiné nálezy např. z Brna,2 
z olomouce3 a další, dosud nepublikovány.

TEORETICKÁ ČÁST

Po vyzvednutí archeologických nálezů dochází k razantním změnám klima-
tických podmínek (například přístup o2), což urychluje degradační procesy 
v materiálu. Tyto vlivy jsou v literatuře dobře popsány [PEŠKA – KRálIK – 
SElUCKá, 2006]. Málokterá z nich uvádí, jak zvolit vhodný postup exkavace 
a následné nakládání s nimi. je nutné zdůraznit, že právě stav a podoba 
archeologického nálezu, který se dostane ke konzervátorovi, do velké míry 
předurčuje výsledek konzervátorského zásahu a množství informací, jež 
je konzervátor schopen získat. Druhým úskalím je konzervátorský postup 
jako takový, a to především u objektů z kombinovaných materiálů.4 Většina 
archeologických nálezů je silně znečištěna hlínou, rostlinnými a živočiš-
nými zbytky. Postup čištění je nutné zvolit s ohledem na stav každého 
jednotlivého nálezu. V literatuře je možné nalézt několik způsobů čištění 
a konzervování archeologických textilií [BRAVERMANoVá – BřEZINoVá – 
URBANoVá, 2011]. Další studie se zabývají konkrétními případy konzer-
vování textilních archeologických nálezů spojených s kovy. Zmiňují čištění 
mokrou cestou s možností použití například roztoků vody s ethanolem 
[FISHER, 2010], anionaktivním tenzidem (například Syntapon l) [SAMoHý-
loVá – ŠIlHoVá, 2007], případně s nízkoprocentními roztoky Chelatonu 3 
[SAMoHýloVá – ŠIlHoVá, 2007], nebo Chelatonu 2 [SIPoS, 1998]. Při 
kombinaci textilních materiálů s kovy je velmi obtížné zvolit způsob konzer-
vace kovových částí tak, aby nebyly poškozeny textilie. Samostatné kovové 
nálezy jsou v běžné praxi stabilizovány například desalinací a v závěrečné 
fázi ošetřeny povrchovou úpravou – používají se například vosky [ZElINGER 
– ŠIMůNKoVá – KoTlíK, 1982], dále Paraloid B72, případně Paraloid B48N 
[SToUlIl – KoPECKá – FIŠERoVá, 2014], anebo 1,2,3-benztriazol (BTA) 
[FINŠGAR – MIloŠEV, 2010]. V případě kombinovaných nálezů nemusí být 
tyto postupy zcela vhodné pro textilní části. Věda o materiálech i praktické 
zkušenosti ukazují, že různé materiály často vyžadují zcela odlišný konzer-
vátorský přístup a v případě trvalého spojení organické hmoty například 
s kovem je nutné zvolit kompromisní řešení. Ve výsledku není kompromis 
ideální ani k jednomu z materiálů a postup přirozeného rozpadu se tak 
zpomalí jen do jisté míry.

PRAKTICKÁ ČÁST – KONZERVÁTORSKÝ ZÁSAH

Všechny nálezy byly ihned po vyzvednutí uloženy do uzavíratelných 
PE boxů a byly uloženy ve vlhkém stavu v chladicím zařízení (přibližně 
při teplotě 6 °C). Průběžně byly vlhčeny postřikem destilovanou vodou, 
aby nedošlo k rychlému nekontrolovanému vyschnutí, které by mohlo 
předměty poškodit. 

Dezinfekce nálezů
V případě archeologických nálezů, obzvlášť z jímek nebo hrobových 
situací, je vhodné je podrobit mikrobiologickým testům a na základě 
jejich vyhodnocení aplikovat vhodný dezinfekční prostředek. Ne vždy 
je však zkušený mikrobiolog v archeologické praxi dostupný ať už 
z časových nebo finančních důvodů. V takovém případě je nutné 
obrátit se o radu například na Archeologický ústav čR. I přesto, že je 
archeolog obeznámen se správnými postupy vyzvednutí a uchování 
mokrých nálezů při nižší teplotě, může se stát, že dříve, než jsou nálezy 
konzervovány, dojde k mikrobiologickému napadení nálezů. Při zjištění 
napadení je nutné nálezy buď umístit do mrazícího zařízení pro delší 
uchování, nebo použít dezinfekční přípravek na bázi alkoholu.
U některých nálezů z Ivančic se vyskytl problém s mikrobiologickým 
napadením v podobě nárůstů plísně, protože od vyzvednutí nálezů až 
do navázání spolupráce a transportu nálezů do restaurátorských dílen 
v Terezíně uplynuly více než tři týdny. Z toho důvodu byl na všechny 
nálezy aplikován vysokoprocentní ethanol nejprve formou aerosolu 
tak, aby byl rovnoměrně zasažen celý povrch. Následně byly nálezy 
umístěny do PE boxů nebo sáčků s vatovými smotky namočenými 
ve vysokoprocentním ethanolu, čímž došlo k dlouhodobějšímu nasy-
cení okolního prostředí výpary. 
Po aplikaci ethanolu se zastavil nárůst plísní na jednom z  nálezů 
a k dalším nárůstům u ostatních nálezů nedošlo. Vzhledem k tomu, 
že ethanol byl použit i v průběhu čištění, dodatečné mikrobiologické 
stěry již provedeny nebyly. Kontrolní stěry lze provést i z vysušených 
nálezů, ale vzhledem k povaze nálezů a jejich křehkému stavu bylo 
rozhodnuto je již neprovádět.

Čištění
Nálezy, které se nacházely v bloku hlíny, byly velice opatrně vypreparo-
vány pomocí pinzet a skalpelů. Následně byly uchovány vlhké, a proto 
bylo přistoupeno k čištění mokrou cestou.  Při čištění může docházet 
ke ztrátám důležitých informací (například trhání a vyplavování textil-
ních vláken). K minimalizaci těchto ztrát byly jednotlivé nálezy podlo-
ženy sítí (Uhelon, PAD), která tvořila pevnou oporu. Pro lepší vyčištění 
a co nejšetrnější zásah do materiálu byly nálezy čištěny pod binoku-
lární lupou. Fragmenty byly v Petriho miskách proplachovány střičkou 
s destilovanou vodou pokojové teploty s přídavkem ethanolu. Ve chvíli, 
kdy byla voda znečištěna, bylo možné nálezy na síti bezpečně přelo-
žit do čisté misky a znovu proplachovat. K uvolnění nečistot z málo 
dostupných míst byly použity velice jemné štětečky, pinzety a jehly. 
Drátěná čelenka z nálezu č. 4880 byla následně mechanicky dočištěna 
za sucha pomocí tužky se skelnými vlákny. Ve většině případů nebylo 
možné jednotlivé materiály oddělit, s výjimkou zlaté čelenky z nálezu 
č. 2887, která byla v bloku zeminy přístupná z rubové strany a po jejím 
vyjmutí zůstala většina zdobení v okolní hlíně (obr. 2). Díky tomu bylo 
možné jednotlivé komponenty čistit zvlášť.

Stabilizace kovových součástí 
U nálezů z Ivančic představovala desalinace velké riziko zejména pro 
textilní části. Dlouhá doba ponoru ve vodní lázni by mohla v tomto 
případě znamenat devastaci textilního materiálu. Abychom stabili-
zovali kovové součásti, jejichž vzhled byl charakteristický pro korozní 
produkty mědi, aplikovali jsme 3% roztok BTA v ethanolu pouze lokálně 
kapátkem. čelenky poté nebyly vyplachovány.

Obr. 1 Snímek nálezu z hrobu č. 2887 vyzvednutého in situ. 
 Na povrchu bloku hlíny jsou patrné fragmenty textilní 
 čelenky s uvolněnými výzdobnými prvky v jejím okolí. 
 Foto: Archaia Brno / Picture of the finding from the grave 
 no. 2887 taken out in situ. Fragments of a textile diadem 
 with loosened decorative components in its surroundings 
 are visible on the surface of the soil block. Photo: Archaia Brno
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Sušení vymražením 
Dle předchozích zkušeností s textilními archeologickými nálezy byl 
zvolen postup vymražení využitím běžného mrazicího zařízení bez 
sníženého tlaku po dobu tří týdnů. Fragmenty byly položeny na perfo-
rovanou fólii (Melinex, PES) tak, aby se navzájem nedotýkaly. Následně 
byly vloženy do uzavřených PE boxů vhodných rozměrů s vysušeným 
silikagelem s indikátorem vlhkosti, který pohlcoval zvýšenou vlhkost 
uvolňující se při sublimaci. Silikagel tvořil na dně nádoby souvislou 
vrstvu zhruba do výšky 1 cm. Po třech týdnech byly boxy s fragmenty 
vyjmuty s již částečně nasyceným silikagelem, což indikovalo jeho 
lehké zabarvení. Nálezy byly v těchto boxech ponechány při pokojové 
teplotě v řádu několika dnů, aby došlo k pozvolnému vyrovnání teplot.

Konsolidace 
Konsolidace v podobě opětovného připojení odpadnutých částí čele-
nek se týkala především drátěné a dlouhé čelenky (nález č. 4880) a zlaté 
čelenky (nález č. 2887). V obou případech došlo k oddělení původně 
našitých aplikací již v hrobovém prostředí. Aplikace byly původně 
přišity tenkou hedvábnou nití, která ztratila soudržnost. U zlaté čelenky 
(nález č. 2887), jak už bylo zmíněno výše, byly během separace z bloku 
hlíny jednotlivé segmenty výzdoby vyjmuty zvlášť. Ani velmi šetrným 
přístupem během čištění ve vodných lázních nešlo zabránit uvolnění 
dalších prvků výzdoby. Ty byly následně dočištěny separátně. Stav 
textilního podkladu čelenek neumožňoval prošití. Textilie byla pevná, 
ale současně tuhá a velmi křehká. jakákoliv snaha o průchod jehly 
by způsobila nevratné poškození a rozpad. Zbývající variantou bylo 
lokální použití vhodného adheziva.
Ve snaze zkompletovat nález byl dekor čelenky složen do pravděpo-
dobného vzhledu a takto zpevněn. Z nálezové situace bylo možné 
zaznamenat tvar, jeho vzájemnou skladbu a návaznost. Dalším aspek-
tem konsolidace bylo upevnění všech drobných prvků výzdoby tak, 
aby v budoucnu nemohlo dojít k jejich ztrátě. jediná původní místa 
bez zásahu do výzdoby jsou pravý a levý konec čelenky, kde se aplikace 
dochovaly pevně spojené s textilním podkladem. 
Konsolidace probíhala lokálně s použitím 4% roztoku Tylosy MH 6000. 
Roztok adheziva byl hustý, aby nedocházelo k jeho nežádoucímu vsa-
kování do suchého textilního podkladu a zůstal na povrchu. Korálky 
náležející ke zlaté čelence byly opatrně navléknuty na nit vytaženou 
z nebarvené hedvábné organzy, a takto přilepeny na původní místo. 
Pokud jejich stav nedovoloval provléknutí nejtenčí korálkovou jeh-
lou (john james č. 15) nebo byly nekompletní, byly přilepeny zpět na 
čelenku jednotlivě. U drátěné čelenky došlo během dočištění k odlomení 
cca 1 cm dlouhé části druženého drátku. Ten byl přilepen ve vzniklém 
zlomu a v místě křížení drátků 70% roztokem Paraloidu B72 v xylenu, 
což vytvořilo dostatečnou oporu lepenému zlomu (obr. 3). 

Obr. 2 Průběh preparace fragmentů textilní čelenky z nálezu č. 2887 
 na podpůrnou síťku. Foto: Lenka Kosová / Process of preparation 
 of the textile diadem fragments from the finding no. 2887
 on a supporting net. Photo: Lenka Kosová

Obr. 3 Splétaná drátěná čelenka po adjustaci do přibližného tvaru. 
 Foto: Olga Tlapáková / Plaited diadem made of wire after 
 adjustment into an approximate form. Photo: Olga Tlapáková

Adjustace 
čelenky i jejich fragmenty byly adjustovány na potažené destičky 
vhodných rozměrů. Základem byla pevná pětivrstvá lepenka Klug,5 
jejíž konstrukce složená z vlnitých a rovných vrstev zajišťuje, že se 
lepenka časem nekroutí. Povrch byl změkčen nalepením vrstvy 
počesané bavlněné tkaniny (moltonu), která byla překryta jemným 
bavlněným plátnem v neutrálním světle béžovém odstínu. Plátno 
bylo na zadní straně přilepeno a začištěno lepicí páskou. čelenky byly 
na potažené destičky volně položeny a zachyceny přetažením nitě 
tažené z hedvábné organzy. Nitě neprocházejí skrz textilii předmětu. 
Kovová čelenka je přišita za dolní okraj pouze lokálně na osmi místech. 
Přestože některé fragmenty čelenek nejsou na svém původním místě 
a naznačená délka nemusí odpovídat původní délce čelenky, byla 
zachována čitelnost předmětu jako takového a záznam jeho pravdě-
podobné podoby. Drobné fragmenty a zbytky z jiných nálezů byly 
uloženy do transparentních krabiček (PS).
Zvlnění dlouhé čelenky (nález č. 4880), jež si uchovala dlouhodobým 
umístěním na hlavě zemřelé, nebylo možné vyrovnat bez poškození. 
Mezery byly vyplněny vhodně tvarovanými kousky pěny Mirelon (PE) 
tak, aby v budoucnu nedošlo k nežádoucím zlomům.
Textilní čelenky s kovovými ozdobami byly umístěny do hermeticky 
uzavíratelného boxu s vakuově odsátým vzduchem bez přístupu kys-
líku s předkondicionovaným silikagelem, který udržuje relativní vlh-
kost vzduchu okolo 50 % RV a indikátorem vlhkosti, který umožňuje 
pravidelné vizuální kontroly vnitřního klimatu. 

PRŮZKUM

Průzkum byl proveden v  rámci Historického a Přírodovědeckého 
muzea Národního muzea. Využity byly následující metody: XRF analýza 
pomocí ručního analyzátoru, 3D mikroskopie, RTG analýza, skenovací 
elektronová mikroskopie (SEM) a Ramanova spektrometrie. 

XRf spektrometrie
K průzkumu byl využit ruční rentgenový analyzátor DElTA PRoFES-
SIoNAl s velkoplošným detektorem SDD (silicon drift detector).6 
Ruční přístroj byl použit v případě rychlého stanovení prvkového slo-
žení červených kamenů na čelenkách. Zde byly v největším množství 
potvrzeny prvky Fe, Al, Si, Mg což naznačovalo, že se jedná o minerály 
ze skupiny granátů.  
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3D mikroskopie
Pro průzkum a vyhotovení snímků byl použit digitální mikroskop 
Keyence VHX-S600E. Takzvaný 3D mikroskop nabízí pozorování 
a pořizování snímků s vysokým rozlišením ve zvětšení od 20× do 200×. 
Konstrukce objektivu zajišťuje při zachování optimálního rozlišení 
velkou hloubku ostrosti, a to pomocí skládání obrazu z několika desí-
tek samostatně ostřených kroků. Snímky lze navíc v případě potřeby 
provádět v různých úhlech. Režim ostření umožňuje srovnat výškové 
rozdíly v rozmezí několika milimetrů, což umožňuje pořízení ostrých 
snímků tak členitých povrchů, jako jsou například zdobené čelenky.7 
Při průzkumu čelenky z lebky (nález č. 4828) bylo na snímcích možné 
odhalit zbytky skleněné skořápky v místě aplikací s křížkem, kde byl zřejmě 
původně upevněn skleněný korálek přibližně o průměru 2,5–3 mm. 
Korálky jako takové nebyly nalezeny, čelenka byla vyzvednuta přímo 
na lebce bez okolní zeminy.
U dlouhé čelenky (nález č. 4880) byla pozornost zaměřena na kytičky 
se středem zlaté barvy lemovaným červenými kameny. Snímky ukázaly, 
že střed vystupující ze šedé hmoty je tvarovaný do kruhového výstupku 
s pozitivním otiskem šesticípé hvězdy. Ten je potažen plíškem zlaté 
barvy. Pod každým z kamenů, které lemují střed, jsou viditelné čtvercové 
nebo obdélné plíšky kovu, jenž skrz kámen odráží světlo a vytváří tak 
větší lesk kamenů. Velmi zajímavým detailem jsou lokálně zachycená 
rezidua zlatého pokovení na hedvábných duších (vnitřní nit) v místech, 
kde chybí kovová lamela (obr. 4). Mohlo by to svědčit o tom, že lamela 
byla pokovena (pozlacena, viz Shrnutí výsledků průzkumu) z obou stran. 
Vrstvička kovu se pak z povrchu otřela na hedvábnou duši.
U dlouhé čelenky (nález č. 4880) jsou dobře dochované skleněné 
korálky. jedná se o čočkovité korálky z průsvitného skla vyrobené 
technikou tažení. V tomto případě jsou korálky monochromní, vzor 
a iridiscence na povrchu připomínající zdobení vznikly až sekundárně. 
jedná se o projev koroze skla způsobený chemickou reakcí s okolním 
prostředím. Směr korozních rýh koresponduje s nehomogenním slo-
žením s rozdílnou chemickou odolností ve směru tažení vlákna.8

Ramanova spektrometrie 
K analýze byl využit disperzní spektrometr DXR (Thermo Scientific) 
spojený s konfokálním mikroskopem olympus. Podmínky měření v roz-
sahu 100–1100 cm-1: zvětšení objektivu 10×, při vlnové délce budicího 
laseru 633 nm.9 U nálezu z Ivančic byla tato metoda použita pro určení 
druhu kamenů, ze kterých sestávaly kytičky se zlatým středem a jeden 
samostatný kamínek z dlouhé čelenky (nález č. 4880). Podle srovnání 
naměřených spekter se standardy se jedná o pyropy, pravděpodobně 
z lokality českého středohoří, což potvrzují i charakteristické inkluze 
(viz Shrnutí výsledků průzkumu, obr. 5). 

Obr. 4 Detail dracounových nití na čelence č. 4880 s patrnými zbytky 
 zlacení na hedvábné niti v místech chybějící lamely ze zlace-
 ného stříbra, 3D mikroskopie. Foto: Romana Kozáková / Detail 
 of Lyonese threads on the diadem no. 4880 with visible gilding 
 remains on the silk thread in the place of a missing segment
 of gilded silver, 3D microscopy. Photo: Romana Kozáková

Obr. 5 Detailní snímek jedné z inkluzí v granátech z textilních čelenek. 
 Foto: Lukáš Zahradníček / Comparison of the appearance 
 of bullion application on the diadem no. 4828 under 
 the magnifying glass of 3D microscopy (on the left) 
 and at the X-ray picture (on the right). Photo: Romana Kozáková, 
 Jan Krejčí

RTg analýza 
Byl použit přístroj YXloN Smart EVo 160D, který umožňuje širokou 
škálu nastavení pro materiály s nízkou hustotou, respektive prvků 
s nízkým protonovým číslem, jako jsou organické materiály například 
textil. Přístroj využívá paměťové fólie, na nichž je záznam v měřítku 
1 : 1. Pomocí skeneru byl následně získán digitální obraz. Snímky byly 
upraveny ve freewaru D-Tect.
RTG snímky byly žádoucí primárně k prozkoumání textilních čelenek 
s našitými ozdobami a kovových krajek. Cílem bylo zjistit, v jakém 
stavu jsou kovové ozdoby a jaký je poměr kovového jádra a korozních 
produktů. Dále bylo možné ověřit konstrukci, počet vrstev a upřesnit 
vzhled ozdob v místech, kde se nacházejí větší vrstvy korozních pro-
duktů. Snímky všech konzervovaných nálezů byly pořízeny při napětí 
30 kV a proudu 7 mA za 100 s.10  
Na základě RTG snímků lze říci, že kovové ozdoby obsahují téměř celé 
kovové jádro. Především u čelenky z lebky (nález č. 4828) jsou jemné 
spirálkové tvary a drátěné motivy kříže velmi zřetelně zobrazeny bíle, 
což indikuje vysokou hustotu kovové slitiny. lamely kovových nití 
byly mikroskopicky pozorovány lokálně jako celistvý proužek kovu, 
v porovnání s jemnými spirálkami jsou na RTG snímcích jen málo zře-
telné (obr. 6). 
Díky RTG snímkům byl v  případě paličkovaných krajek objasněn 
způsob provázání jednotlivých párů pro zakreslení vzoru. Především 
u silnější krajky nebylo zřetelně vidět, zda byla paličkována jako celek 
nebo sešita ze dvou krajek. Nitě krajky mají v současné době stejný 
odstín jako použitá šicí nit i tkanina, na níž je krajka aplikována, a tím 
jsou pod lupou vizuálně obtížně rozlišitelné. 

Elektronový skenovací mikroskop
Pro zjištění materiálového složení kovových součástí čelenek byl použit 
SEM s EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy) analyzátorem, pří-
padně s WDS (Wavelength-dispersive X-ray spectroscopy).11

lamely dracounů byly takřka u všech nálezů vyrobeny z proužků pozla-
ceného stříbra (kromě jednoho vzorku, kde bylo detekováno pouze 
stříbro bez známek pozlacení). U dalších zkoumaných kovových ozdob 
byla detekována měď, nejčastěji doprovázena cínem, což bylo patrné 
již z modrozeleného zbarvení korozních produktů charakteristických 
pro měď a její slitiny. Podrobnější materiálové složení jednotlivých 
nálezů je popsáno v kapitole Shrnutí výsledků průzkumu. 
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU 

Nález z pohřbu č. 2887
Na základě výsledků archeologického průzkumu lze konstatovat, že se 
jednalo o dětský pohřeb v rakvi. Kromě několika špendlíků v oblasti krku 
byly vyzvednuty fragmenty čelenky. čelenku tvoří proužek sametové 
hedvábné tkaniny12 střižený ve směru útkových nití, okraje jsou v podobě 
švových záložek zahnuty do rubové strany. Ta byla v minulosti pravděpo-
dobně podšita vrstvou jiné tkaniny, která se v půdě beze zbytku rozložila. 
Šíře proužku je 14 mm. Konce pásku jsou tvarovány do obloučku, způsob 
sepnutí obou konců není jasný. Na sametovém pásku jsou našity různé 
druhy ozdob. Vzor je reliéfní a tvoří jej pravidelně se opakující schéma 
prvků. Středovým bodem je kytička složená ze šesti lamel (pozlacená 
měď, šíře 1630 µm) stočených do lístečků. Každá lamela je ovinuta ten-
kým drátkem (90 µm) z pozlaceného stříbra. Na vrcholu lístečků bylo 
přilepeno kulaté lůžko z šedé hmoty s obsahem olova, v němž je uložen 
granát s routovým výbrusem13 (velikost kolem 2,6 mm). Podle inkluzí 
podobných „rozpláclé mouše“14 (obr. 5) se pravděpodobně jedná o pyropy 
z českého středohoří (okolí Třebívlic, Měrunic, Třebenic, Podsedic nebo 
Dlažkovic). okolo lůžka je věneček drobných říčních perliček navléknutých 
na stříbrném drátku. Z obou stran kytičky je našita kroucená šňůra ze tří 

dracounových nití ohraničující tvar esovité křivky (lamela je pozlacené 
stříbro šíře 360–590 µm, duše je nit z hedvábí o tloušťce 480 µm, zákrut S). 
Esovitý tvar je vyplněn perličkami (velikost v  rozmezí 1–1,78 mm). 
Ve středech závitnice a úhlopříčně k esíčku jsou našity další granáty. okraje 
celého pásku jsou lemovány dvěma stáčenými šňůrami – tenčí ze dvou 
dracounových nití (stejné jako u esovitých tvarů) a silnější stáčené z jedné 
tenčí dracounové šňůry a dvou stejně silných hedvábných nití. Původní 
délku čelenky není možné určit.15 (obr. 7)

Nález z pohřbu č. 4810
jedinec nalezený v tomto pohřbu zatím nebyl antropologicky určen 
a také nebyly nalezeny žádné doklady o zbytcích rakve. Zkoumaným 
fragmentem textilie o rozměru 4 × 4 cm byla tkanina v plátnové vazbě16 
zhotovená z jemných vlněných vláken. Ve tkanině se nachází nerov-
nosti a drobné nepravidelnosti ve vazbě.
V místě předloktí byly nalezeny fragmenty drátěných ozdob. Pravdě-
podobně jde o pozůstatky drátěného věnečku. Ten byl tvořený z dvo-
jitého propleteného drátu (postříbřená mosaz, tloušťka okolo 280 µm) 
s drobnými protilehlými smyčkami ze stočených oček, z lístečků zho-
tovených hustým omotáním plochy tenkým drátkem (okolo 100 µm) 
s připojenými flitry a taženými korálky tyrkysové barvy (okolo 4,5 mm). 

Obr. 6 Porovnání vzhledu bulionové aplikace na čelence č. 4828 pod lupou 3D mikroskopie (vlevo) a na RTG snímku (vpravo). Foto: Romana Kozáková, 
 Jan Krejčí / Detailed picture of one of the inclusions in the garnets from the textile diadems. Photo: Lukáš Zahradníček

Obr. 7 Čelenka z nálezu č. 2887. Foto: Olga Tlapáková / Diadem from the finding no. 2887. Photo: Olga Tlapáková
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Nález z pohřbu č. 4828
Podobně jako nález z pohřbu č. 2887 se jedná o dětský pohřeb v rakvi. 
Na lebce nad čelem byla umístěna čelenka. Základ tvoří proužek hed-
vábného sametu17 opět střižený ve směru útkových nití. Šíře proužku 
je 17 mm. Podélné okraje jsou založeny do rubové strany, která byla 
zřejmě zapravena jinou tkaninou. Pásek je po celém povrchu pošitý 
kovovými ozdobami. Vzor se skládá z opakujících se segmentů, jejichž 
střed rozděluje motiv kříže. Kříž je tvořen silnějším drátem (1170 µm) 
omotaným hedvábnými vlákny spolu s jemným drátkem. Konce kříže 
jsou stočené do voluty a vystupují do prostoru. Uprostřed křížku jsou 
připevněny drobné kruhové tvary ze spirálek (takzvaných bulionů), 
na nichž byl původně umístěn skleněný korálek (cca 2,5–3 mm). Ani 
jeden z nich se nedochoval. Úhlopříčně mezi rameny kříže jsou do 
kruhu s vystouplým středem našity drobné buliony (pravděpodobně 
postříbřená měď, tloušťka drátku bulionu je okolo 140 µm). Ty také 
vyplňují esovité útvary z obou stran kříže zakončené volutami. Tvar 
je vyznačen našitou stáčenou šňůrou z kovových nití (parametry ani 
materiál nebylo možné přes vrstvy korozních produktů spolehlivě 
zjistit). Podélný okraj celé čelenky byl lemován stáčenou šňůrou z kovo-
vých nití. Původní zakončení pásku se nedochovalo a celkovou délku 
není možné určit.18 (obr. 8)

Obr. 8 Čelenka z nálezu č. 4828. Foto: Olga Tlapáková / Diadem from the finding no. 4828. Photo: Olga Tlapáková

Obr. 9 Fragmenty paličkované krajky z nálezu č. 4829. Foto: Olga Tlapáková / Fragments of bobbin lace from the finding no. 4829. Photo: Olga Tlapáková

Nález z pohřbu č. 4829
Z důvodu masivního rozpadu kosterních pozůstatků nebylo možné 
zjistit o zemřelém žádné údaje. Nebyly nalezeny doklady rakve. Kromě 
spínadel z obecného kovu byly vyzvednuty tři fragmenty paličkované 
krajky z oblasti krku a hrudníku. obě krajky jsou zhotoveny z dracouno-
vých nití (lamela z pozlaceného stříbra o šířce 350–380 µm, duše hed-
vábí tloušťka 360 µm, zákrut S). Dva z fragmentů krajky o šířce 12 mm 
a délce 65 mm a 15 mm byly zhotoveny z šestnácti paliček, respektive 
osmi párů. Dva a dva páry tvoří řetízek a mezi nimi procházejí zbylé dva 
páry. Ty jsou v místě řetízku provázány a na vnějších okrajích vytvářejí 
malé volné smyčky, ale mezi řetízky se páry mezi sebou pouze dvakrát 
stáčejí. Větší z těchto dvou fragmentů je našit na zbytcích hedvábné 
sametové tkaniny.19 (obr. 9)
Druhý fragment o šířce 20 mm a délce 60 mm je složen ze dvou krajek. 
Stejným způsobem paličkovaný kus se na jednom konci rozděluje 
a pokračuje jako vlnovka tvořená třemi páry. Ta je stočená zpět a přišita 
kolem jednoho z podélných okrajů, což může být zakončením jedné 
strany. Celá krajka je našita na hedvábné tkanině v plátnové vazbě,20 
jejíž okraje jsou zahnuty do rubové strany. Vzhledem k  umístění 
na zemřelém se lze domnívat, že krajka souvisela s oděvem.
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Nález z pohřbu č. 4880
opět se jedná o dětský pohřeb v rakvi. Kromě špendlíků v oblasti krku 
a spínadla z obecného kovu byla na lebce nalezena čelenka s textilním 
základem a našitými ozdobami. čelenka je zhotovena z pásku hed-
vábného sametu21 střiženého stejným způsobem jako tři předešlé, 
ve směru útkových nití. okraje jsou v podobě švových záložek zahnuty 
do rubové strany, která byla pravděpodobně zakryta další vrstvou jiné 
tkaniny. Šíře pásku je 14 mm. Vzor složený z mnoha různých prvků 
ukazuje stejné tvary, řazení a dynamiku jako u dvou předchozích čele-
nek. jednotlivé segmenty jsou souměrné ke středové ose a opakují se 
po celé délce pásku. Centrálním prvkem každého segmentu je kytička 
tvořená širším olověným lůžkem s otvorem na přišití k textilnímu 
pásku. Střed kytičky je kulatý s pozitivním otiskem šesticípé hvězdy 
potažený zlatým plíškem (velikost kolem 2 mm, vysoké množství 
zlata 93 %), kolem něj je vždy šest okvětních lístků z malých granátů 
s plochým výbrusem (velikost v rozmezí okolo 1,5–2,5 mm). Kytičku 
lemuje spirálka tvořená ze stáčené šňůry jemných dracounových nití 
(lamela z pozlaceného stříbra, šíře 450 µm, duše je z hedvábí, zákrut S). 
Na obou stranách jsou opět esovité tvary vyplněné širokou spirálou 
(z kovu s velkým obsahem mědi, šíře lamely 2,5 mm) a těsně za sebou 
našitými jemnými buliony. Konce esíček jsou stočeny do závitnice 
tvořené dvěma řadami stáčené šňůry ze tří dracounových nití. Stejná 
šňůra lemuje okraj celého pásku. V závitnici esíček je vždy našit malý 
granát. V rozích kolem kytiček i závitnic jsou našity drobné skleněné 
korálky (tažené, velikost okolo 970 µm). Pásek čelenky byl nalezen 
ve třech fragmentech, které tvoří celý tvar. Původní délka je 35 cm. 
Konce pásku jsou zapraveny do obloučku a způsob jejich spojení není 
zřejmý (obr. 10).
K nálezu 4880 patří také čelenka z drátků v podobě tří fragmentů. 
je tvořena spletením čtyř dvojic stejně silných drátků (Cu, Sn, tloušťka 
okolo 350 µm). oba konce čelenky se zužují; na jednom drátky tvoří 
očko, na druhém jsou drátky ve zúžení ulomené. Míra původního 
zaoblení čelenky přibližně odpovídá stejnému obvodu hlavy jako 
u textilní čelenky. Proč byly v jednom pohřbu přítomny dvě čelenky, 
přičemž jedna byla bohatě zdobená a druhá velmi strohá, není zřejmé. 
je možné, že drátěná čelenka tvořila například skrytou výztuhu 
čepečku nebo závoje, popřípadě mohla vzhledem ke zbytku hed-
vábné nitě na přední straně čelenky sloužit k upevnění živých květin. 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 

Na výsadní místo, jako byl hřbitov v okolí kostela, bývali pohřbíváni 
významnější a movitější jedinci s rodinami.22 o tom svědčí povaha 
i vzhled předmětů nalezených v jednotlivých hrobech. Kromě pozůs-
tatků pohřebního oděvu, který u nálezu z Ivančic reprezentují frag-
menty tkanin a krajek, spínadla a špendlíky, jsou zde specifickým 
nálezem především čelenky a jeden věneček. četnost takových nálezů 
i na jiných novověkých pohřebištích naznačuje určitý význam v rámci 
pohřební výbavy zemřelého. čelenky byly na rozdíl od věnečků šper-
kem a funkční částí úpravy hlavy. Byly užívány ještě za života zemřelé, 
jak dokládá stav některých nálezů, například zdobená čelenka z Brna 
[ŠUlCoVá – ZůBEK, 2012]. obvykle jsou nalezeny na hlavě, respektive 
na čele nebo nad čelem po obvodu hlavy a kolem týlu.
Také celkové detailní vypracování, použití drahých kovů a jiných 
materiálů, a tím i jistá finanční náročnost, samy o sobě svědčí o tom, 
že čelenky zřejmě nebyly zhotoveny pouze, aby sloužily potřebám 

pohřbu. Naopak korespondují s ikonografickými doklady nošení tako-
vých ozdob hlavy v průběhu 16. století v českých zemích, Německu 
i jinde. Nápadně podobné čelenky můžeme vidět na několika portré-
tech ze šlechtického prostředí, například na obraze Kateřiny Hradecké 
z Valdštejna (?–1571).23 Podobnou ozdobu hlavy má i Anna ze Šlejnic 
(1576)24 na svém domnělém svatebním portrétu.
čelenky byly jistým celospolečenským vyjádřením. Symbolizovaly tak-
zvané panenské vínky, tj. zachování čistoty panenství a jiných dušev-
ních ctností [VAňKoVá, 2012]. lze se domnívat, že čelenky a květinové 
ozdoby hlavy měly u mladých dívek odkazovat k tomuto významu.
jako zřejmou součást dámského oděvu lze čelenky posuzovat a dato-
vat na základě jejich vzhledu, tvaru, vzoru, způsobu výroby, použité 
technologie, materiálů a druhů ozdobných prvků. Ty stejně jako jiné 
části oděvu podléhaly módním vlivům. Výzdobné detaily s kameny 
a perlová výšivka byla v 16. století velmi oblíbená a objevuje se na řadě 
dámských portrétů. Stejně tak se v knihách vzorů objevují zrcadlově 
uskupené esovité křivky proložené květinovými motivy, což předsta-
vuje totožné schéma vzoru u všech tří čelenek na sametovém pásku.25

Druhou kategorií jsou věnečky, které mají v rámci pohřebního ritu-
álu trochu jiný význam. Nemusely a často také nebyly umísťovány 
pouze na hlavu. Mohou být nacházeny v oblasti celé horní poloviny 
těla, a to i ve více kusech v jednom pohřbu. Ve většině případů byly 
nalezeny věnečky v podobě drátěných kytiček, hvězdiček, spirálek 
či jiných členitých tvarů spojených do kulatých věnců [například 
KoVář – THóMoVá, 2017]. Existují doklady věnečků zhotovených 
z přírodnin, větviček keřů, květů a bylin nebo jejich kombinace s kovo-
vými ozdobami. To mohlo mít souvislost s ročním obdobím v době 
konání pohřbu. K posouzení četnosti užití věnečků zhotovených z pří-
rodnin v současné době neexistuje dostatek archeologických dokladů. 
Příčinou je velmi omezená trvanlivost citlivého organického materiálu 
v hrobovém prostředí. Nálezy tohoto typu lze doložit na jednotlivých 
příkladech ze Slovenska [PoóRoVá – BIRKUŠoVá, 2008] nebo z Pol-
ska [DRążKoWSKA, 2006]. Zajímavým faktem může být skutečnost, 
že doposud nebyly nalezeny důkazy o přítomnosti čelenky a věnečků 
v jednom pohřbu najednou.
Věnečky byly nacházeny především v hrobech dětí, nedospělých jedinců, 
mladých žen a mužů a příslušníků řádu například jeptišek [oMElKA –  
ŠlANCARoVá 2013]. Věnce částečně převzaly symbolický význam panen-
ské čistoty, ale velmi pravděpodobně odkazují k manželství. od Florent-
ského koncilu roku 1439 bylo manželství zahrnuto mezi svátosti, které 
by každý člověk měl dosáhnout.26 Pokud člověk během svého života 
nestihl vstoupit do manželství, byl věnec symbolem uzavření svazku 
s Bohem. Propojení věnce se svatbou bylo křesťanskou reinterpretací 
zvyku užívaného už v době antiky.27 Věnec byl symbol vítězství, triumfu 
nad tělesným pokušením. Podle bible byl věnec odměnou za věrnost „Buď 
věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života“.28

ZÁVĚR 

Se současnými znalostmi průběhu degradačních procesů různých 
materiálů je zřejmé, že ideální konzervátorský přístup k citlivým mate-
riálům jako jsou textil a zkorodované kovy není možný, pokud jsou 
spolu neoddělitelně spojeny.
jakýkoliv kompromis při volbě konzervátorského postupu a stanovení 
klimatických podmínek pro dlouhodobé uložení je zpomalením degra-
dace předmětu v budoucnu. Hlavním cílem této práce byla záchrana 

Obr. 10 Čelenka z nálezu č. 4828. Foto: Olga Tlapáková / Diadem from the finding no. 4880. Photo: Olga Tlapáková
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nalezených předmětů a jejich podrobení důkladnému průzkumu 
a dokumentaci. Nejvíce potřebným vybavením byla binokulární 
lupa, s níž bylo možné provádět základní průzkum předmětů in situ 
a následně využít i během procesu preparace a čištění. Další analytické 
metody napomohly ke zjištění mnoha faktů a zajímavých informací 
o složení použitých materiálů i technologii zhotovení čelenek.
V rámci analýz se nepodařilo odebrat vzorek ze šedivé hmoty tvořící 
lůžka pro broušené granáty a zjistit kvalitativní a kvantitativní složení 
směsi. Na základě mnoha dokladů lze říci, že se jednalo o v té době 
široce rozšířený způsob upevnění drobných granátů na textilní povrch 
nalezených především na hrobových čelenkách. Tento materiál na 
bázi olova je i přes dlouhodobé uložení v zemi zcela stabilní, soudržný 
a výborně plní adhezní funkci ve spojení s jinými materiály. Nalezení 
odpovědí bude cílem dalšího bádání. 
Dochované nálezy včetně tří textilních čelenek z Ivančic vykazují pou-
žití drahých materiálů, jako byl kvalitní hedvábný samet, jemné dracou-
nové nitě z pozlaceného stříbra, broušené granáty, drobné říční perly 
nebo ještě drobnější skleněné korálky. Při použití mědi či mosazi byly 
ve většině případů detekovány stopy po povrchovém zlacení. Z toho 
lze soudit, že pokud nebylo ve finančních možnostech nositelky pořídit 
si čelenku z drahých kovů, bylo snahou, aby tak alespoň vypadala. 
Archeologické nálezy z Ivančic díky šetrnému vyzvednutí, pečlivému 
uchování ve stabilním stavu s ohledem na zachování citlivých organic-
kých materiálů a konzervování mohly poskytnout komplexní záznam 
o cenných historických předmětech včetně podrobné dokumentace, 
která tyto informace uchová pro další badatele.

Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury 
v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního roz-
voje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2019–2023/8.II.a, 
00023272).

POZNÁMKY

1 BAŽANToVá 1986, s. 5
2 ŠUlCoVá, ZůBEK 2012
3 BRAVERMANoVá, DEHNERoVá 2019
4 MAZíK 2011, s. 28
5 KlUG Corrugated board EB-flute, dodavatel Ceiba.
6 Analýzu pomocí XRF spektrometru provedla Mgr. Romana Kozáková.
7 Analýzu na 3D mikroskopu provedla Mgr. Romana Kozáková.
8 HlAVáč 1988
9 Analýzu Ramanovy spektrometrie provedl Mgr. lukáš Zahradníček. 
10 Měření provedl Ing. jan Krejčí.
11 Analýzu provedla Mgr. jana Ulmanová.
12 jedná se o vlasový řezaný samet bez vzoru, základní vazbou 
 je čtyřvazný hrotový nepravidelný osnovní kepr, poměr vazných 
 a vlasových osnov je 3 : 1, pruty byly vkládány vždy po každém třetím 
 útku, dostava je 120 vazných osnovních nití/cm, 30 vlasových osnov- 
 ních nití/cm a 65 útkových nití/cm.
13 je víceboký, do fazet broušený jehlan s plochou základnou ve tvaru  
 trojúhelníku.
14 HANUS 2013
15 Délka jednotlivých fragmentů od původního kraje, jak jsou uloženy  
 v adjustaci, je 50 mm, 20 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 8 mm, 50 mm,  
 43 mm a 97 mm. 
16 Dostava je 16 nití/cm v 1. soustavě a 10 nití/cm ve 2. soustavě, při- 
 čemž zákrut v 1. soustavě nití je opačný než ve 2., v obou případech  
 je zákrut nízký.
17 jedná se o vlasový řezaný samet bez vzoru, vazba je totožná jako  
 samet čelenky z nálezu č. 2887, dostava je 105 vazných osnovních  
 nití/cm, 30 vlasových osnovních nití/cm a 53 útkových nití/cm.

18 Délka jednotlivých fragmentů od kraje, jak jsou uloženy v adjustaci  
 je 37 mm, 84 mm, 115 mm, 32 mm, 30 mm a 22 mm.
19 jedná se o vlasový řezaný samet bez vzoru, vazba je totožná jako  
 samet čelenky z nálezu č. 2887, dostava je 90 vazných osnovních  
 nití/cm, 20 vlasových osnovních nití/cm a 50 útkových nití/cm.
20 Dostava je 75 nití/cm v 1. soustavě a 56 nití/cm ve 2. soustavě,  
 tloušťka nití se pohybuje v rozmezí 150–180 µm a jsou bez zákrutu.  
 Šicí nit je skaná ze dvou zákrutem S, tloušťka 490 µm.
21 jedná se o vlasový řezaný samet bez vzoru, vazba je totožná jako  
 samet čelenky z nálezu č. 2887, dostava je 105 vazných osnovních  
 nití/cm, 30 vlasových osnovních nití/cm a 50 útkových nití/cm.
22 KRálíKoVá 2017, s. 136
23 Portrétní galerie pánů z Hradce, Státní zámek Telč.
24 Mobiliární fond Telč, Státní zámek Telč.
25 Porovnej Hans Hoffman, New Modelbüch allen Nägerin u. Sydenstickern,  
 1556, MET New York, s. 21. Dostupné online [cit. dne 28.3.2020] https:// 
 www.metmuseum.org/art/collection/search/683069?searchField 
 =All&amp;sortBy=Relevance&amp;what=Books&amp;ao=on&am- 
 p;ft=*&amp;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=40
26 FIlIPI 2001, s. 121
27 VIGáRoVá 2007, s. 28
28 citace bible, Zj 2,10
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