F RUM

2021 / ROČ. XI / Č. 1

PRO KONZERVÁTORY-RESTAURÁTORY
FORUM FOR CONSERVATORS-RESTORERS
2021 / Vol. XI / No. 1
Peer-reviewed open access journal

Chief editor: Ing. Alena Selucká
Editors: Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Jana Fricová
Editorial Board:
Ing. Ivo Štěpánek (Head of Editorial Board)
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
akad. mal. Igor Fogaš
Ing. Pavel Jirásek
Ing. Jan Josef
doc. akad. soch. Petr Kuthan
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ing. Radka Šefců
Mgr. Pavla Stöhrová (Secretary)

Open acces since 2019 available for free
on https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/
The journal is indexed and abstracted in EBSCO.
Published by:
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno, Czech Republic
Contact for communication:
fricova@tmbrno.cz / stohrova@tmbrno.cz / selucka@tmbrno.cz
© Technické muzeum v Brně, 2021
ISSN (Online) 2571-4384
ISSN (Print) 1805-0050

FKR 2021

27

RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKY

RESTAUROVÁNÍ DRAHOKAMOVÉ VÝPLNĚ RELIKVIÁŘE
NA MITRU SV. ELIGIA
Pavel Hladký1 ● Radek Hanus1 ● Lucie Kodišová2
Kamila Jungmannová1,3 ● Tomáš Trojek4
1 Soukromá gemologická laboratoř
2 Národní muzeum, Historické muzeum
3 Správa jeskyní ČR s.p.o., Koněpruské jeskyně
4 ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Relikviář na mitru sv. Eligia je významnou památkou gotického zlatnictví.
Restaurování její drahokamové výplně předcházel důkladný materiálový průzkum, který se zaměřil nejenom na samotnou drahokamovou
výplň, ale i na vlastní relikviář. Na relikviáři byly nalezeny repuncovací
značky z roku 1806, které nejsou v literatuře uváděny. Analýza složení
pomocí XRF potvrdila složení relikviáře (vysoce ryzostní stříbro zlacené
amalgamačním procesem) a pomocí rentgenu se prokázalo, že relikviář
nemá žádnou vnitřní vadu, která by mohla negativně ovlivnit průběh
restaurování nebo způsobit problémy v budoucnu.
Gemologický průzkum prokázal, že dvě výplně nejsou z křišťálu,
ale z tabulového skla. Tyto dva kusy byly určeny k výměně za nové
destičky z křišťálu (bezbarvá odrůda minerálu křemene). Studiem
inkluzí se nepodařilo zjistit bližší zdrojovou oblast původních destiček. Kámen na nové destičky se podařil nakonec získat v rakouských
Alpách v oblasti Krimmelských vodopádů. Tato zdrojová oblast byla
produktivní již za doby císaře Karla IV. a geneticky zcela odpovídá
i švýcarským nalezištím, která také mohla teoreticky v této době
poskytnout vhodnou surovinu.
Klíčová slova: relikviář, sv. Eligius, Karel IV., gotické zlatnictví, XRF
analýza

Restoration of the gemstone filling of the reliquary
for the mitre of St. Eligius
The reliquary for the mitre of St. Eligius is an important relic of Gothic
goldsmithery. The restoration of its gemstone filling was preceded by
a thorough material survey, which focused not only on the gemstone
filling itself, but also on the reliquary. Re-hallmarks from 1806 were
found on the reliquary, which are not to be found in the literature. XRF
analysis confirmed the composition of the reliquary (high purity silver
gilded through amalgamation process) and an X-ray analysis proved
that the reliquary had no internal defect that could adversely affect the
restoration process or cause problems in the future.
Gemological research has proven that the two fillings are not made
of rock crystal, but of sheet glass. These two pieces were decided to be
replaced with new rock crystal plates (colorless variety of quartz). The
inclusion study failed to identify closely where the original plates come
from. The stone for the new plates was finally acquired in the Austrian
Alps in the area of the Krimml Waterfalls. This source area was being
exploited already in the time of Emperor Charles IV. and it genetically
corresponds to the Swiss deposits, which could also possibly provide
suitable rough material at that time.
Keywords: reliquary, St. Eligius, Charles IV., Gothic goldsmithery, XRF
analysis
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POPIS
Relikviář na mitru sv. Eligia byl vyroben ve zlatnické dílně v Paříži nebo
v Praze patrně po roce 1378. Je vyrobený ze zlaceného stříbra, v němž
jsou zasazeny destičky z křišťálu (bezbarvé odrůdy minerálu křemene).
Relikviář vysoký 32,5 cm je uložený v koženém pouzdru s mosazným
kováním ze 17. století.
Na zlacené relikviářové schránce je rytý nápis po obvodu: „Anno
domini M.CCC.LXXVIII. infula. s(an)c(t)i. Eligii. apportata. est. per.
serenissimu(m) p(rin)cipem at(que) d(ominu)m d(ominu)m Karolum.
Quartum, Romanor(um) imp(er)atorem (semper augustum et) Bo(h)
em(ie) regem, donatam ei a domino Karolo rege Franci(a)e, que nobis
aurifabris Pragen(sibus) per ip(s)um d(omi)n(u)m n(ost)r(u)m imp(er)
atorem data est et donata ex gra(ci)a sp(eci)ali“.

Obr. 1

Detail části rytého nápisu na relikviáři s repuncovací značkou
z roku 1806 / Detail of a part of an engraved inscription
on the reliquary with a re-hallmark from 1806

PROVENIENCE
Relikviář byl po celá staletí součástí pokladu zemského cechu zlatníků, stříbrníků a klenotníků na Starém Městě pražském. Do pokladu
se měl dostat jako dar císaře Karla IV. cechu zlatníků v roce 1378 a jeho
součástí byl až do roku 1851. O tomto darování se nedochovala žádná
písemná zmínka, ačkoliv o darech relikvií císařem Karlem IV. existují
velmi přesné záznamy. Roku 1876 byl relikviář uložen v depozitu Grémia zlatníků a stříbrníků hlavního města Prahy v Národním muzeu
v Praze. Následně v roce 1946 došlo k převodu do sbírek Národního
muzea v Praze, kde je dodnes uložen pod inv. č. H2-60 701.
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Relikviář obsahoval nízkou biskupskou mitru vyztuženou pergamenem, ušitou ze smetanového damašku potaženého červeným plátnem. V současnosti je značně poškozená textilní mitra uložena mimo
schránku a v relikviáři nahrazena replikou z roku 1997. Podoba relikviáře odpovídá dataci do poslední čtvrtiny 14. století, kdy byl kladen
důraz na vizuální kontakt s relikvií. Ten umožnily křišťálové výplně
připevněné v odlehčené stříbrné konstrukci. Svým tvarem relikviář
kopíruje uvnitř uloženou mitru, jedná se tedy o tzv. „mluvící relikviář“.1
Jako možné inspirační zdroje architektonického tvarosloví, spatřuje
Dana Stehlíková dvě mitry pocházející ze Sainte-Chapelle, z nichž
na jedné rámuje architektura nakreslené pašijové výjevy a na druhé
jsou architektonické prvky vyšity [Stehlíková 2006]. Pokud byl relikviář zhotoven v Čechách, mohly jako inspirace posloužit rovněž čtyři
relikviářové busty svatých duchovních ve Svatovítském pokladu. Inventář z roku 1355 zaznamenává busty svatých biskupů Marka, Ignáce
a Burcharda, které zdobily náležité biskupské mitry, stejně jako bustu
sv. opata Otmara [Podlaha – Šitler 1903].
Spodní lem mitry svým tvarem umožňoval vložení na hlavu. K tomuto
účelu byl relikviář využíván každý rok 25. června, kdy pražští zlatníci
slavili výročí translaci sv. Eligia, jehož mitra jim měla zprostředkovat
požehnání.2 Toto ceremoniální využívání relikviáře mohlo vést k ulomení devíti krabů z původního počtu dvaceti čtyř a celkovém opotřebování jeho povrchu.
Rytý nápis na relikviáři je zatím jedinou známou soudobou písemnou
zprávou o původu mitry sv. Eligia. Římský císař Karel IV. ji měl dostat jako
dar od svého synovce francouzského krále Karla V. při své poslední cestě
do Paříže. Na cestu se císař vydal koncem roku 1377 a zpět do Prahy
se vrátil 2. dubna 1378. Během svého pobytu ve Francii navštívil tři místa,
kde byl sv. Eligius uctíván: opatství a biskupský kostel s hrobem světce
v Noyonu, benediktinské opatství sv. Dionýsia a sv. Maura v Paříži, a královskou kapli Sainte-Chapelle. Po návratu do Čech měl císař mitru sv. Eligia
předat cechu zlatníků na Starém Městě pražském. V donátorských listinách
císaře Karla IV. však o tomto aktu není žádná zmínka a ani studium francouzských listin nepřináší nové informace [Stehlíková 2006].
Sv. Eligius se narodil roku 590 v Chaptelatu nedaleko francouzského
Limoges do římské rodiny. Jeho otec rozpoznal Eligiův talent a poslal
ho do Limoges, aby se vyučil zlatníkem. Jako zručný zlatník působil
na Merovejském královském dvoře. Za vlády Chlothara II. (584–639) vedl
mincovnu v Marseille a za vlády jeho nástupce Dagoberta I. (629–639)
byl povolán ke dvoru jako diplomat. Nakonec královský dvůr opustil,
aby se zcela věnoval církvi. Přijal kněžské svěcení a roku 641 se stal
biskupem v Noyonu a Tournai. Věnoval se misii mezi germánskými
kmeny ve Flandrech a Frísku a založil řadu klášterů. Jako svatý vyznavač zemřel zřejmě roku 660 přirozenou smrtí a byl pohřben v benediktinském opatství St. Loupe v Noyonu, odkud bylo jeho tělo roku
1066 slavnostně přeneseno do katedrály v Noyonu. Stal se patronem
zlatníků, numismatiků, kovářů a dalších povolání pracujících s koňmi.
Byl oblíbeným patronem středověkých zlatnických cechů v řadě
evropských zemí. Jako cechovní patron sloužil zlatníkům v Paříži
od 13. století nebo Vídni, kde byl svatý Eligius od roku 1367 zobrazen
na pečeti zlatnického cechu. Za vlády Jana Lucemburského (1310–1346)
byla objevena ložiska zlata v Jílovém u Prahy, což významně podpořilo
rozvoj zlatnického řemesla v Praze. Jan Lucemburský umožnil roku
1324 vznik prvního zlatnického bratrstva v Čechách, jehož první statuta
vyšla v témže roce.3 Ke svěření zlatnického cechu pod ochranu sv. Eligia
došlo zřejmě až v roce 1378, kdy Karel IV. daroval bratrstvu památky
na tohoto světce [Stehlíková 2007]. Přesný výčet relikvií darovaných
Karlem IV. není znám. Na rozdíl od pokladu cechu vídeňských zlatníků,
který byl upraven do barokní podoby a pokladu pařížských zlatníků
zničeného během Francouzské revoluce, se v pokladu pražského zlatnického cechu dochovala řada původních relikvií a jejich schránek.
Mezi relikviemi, které Karel IV. zlatnickému cechu věnoval, byla také
sametová čepice sv. Eligia, čepice na uši ušitá ze zelené sametové látky
pocházející z Francie počátku 14. století. Do druhé poloviny 14. století
je datován rovněž deskový relikviář s devíti ostatky českých patronů.
Cechovní poklad pražských zlatníků se kontinuálně rozrůstal od 14. do 19.
století, díky čemuž dnes Národní muzeum uchovává rozmanitý soubor
čtyřiceti předmětů, přičemž k nejvzácnějším z nich patří právě relikviář
mitry sv. Eligia.

RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKY
VÝZKUMNÝ ZÁMĚR
Za začátkem prací na relikviáři stála domněnka kurátorů, že relikviář
obsahuje část nepůvodních, skleněných výplní. Podezření na nepůvodnost bylo u tří výplní z celkového počtu osmi kusů. Hlavním úkolem
bylo potvrdit, nebo vyvrátit tuto domněnku kurátorů muzea. V případě
potvrzení domněnky mělo následně dojít k nahrazení nepůvodních
výplní za nové, které budou ze stejného materiálu jako ostatní původní
kusy.
Důvodem výměny skel za křišťál (bezbarvá odrůda křemene) je,
že zasazené tabulové sklo degradovalo estetickou hodnotu relikviáře
a kvůli odlišné tloušťce nedrželo pevně v původním osazení. Čištění ani
konzervace kovových částí relikviáře se neprováděla, protože nebyla
potřebná ani požadovaná zadavatelem.

GEMOLOGICKÝ PRŮZKUM
Ramanova spektroskopie
Gemologický průzkum předchází zvažovanému restaurování relikviáře a výměně tří destiček, které jsou kurátory muzea považovány
za nepůvodní, a předpokládá se, že jsou z tabulového skla. Tyto destičky jsou pro jednoznačnější odlišení v rámci popisu a identifikace
označeny č. 3, č. 4, č. 5. Zkoumání proběhlo za pomoci gemologické
lupy o 10x násobném zvětšení, přenosného Ramanova spektroskopu
Ahura Scientific–FirstDefender a gemologického polariskopu.
Předpoklad před
průzkumem –
evidováno

Názor/
předpoklad
kuratoria muzea

Výsledek
Ramanovy
spektroskopie

1

křišťál

křišťál

křišťál

2

křišťál

křišťál

křišťál

3

křišťál

sklo

sklo

4

křišťál

sklo

křišťál

Lícová strana

Rubová strana
5

křišťál

sklo

sklo

6

křišťál

křišťál

křišťál

7

křišťál

křišťál

křišťál

8

křišťál

křišťál

křišťál

Obr. 2

Pohled na relikviář – líc / rub (foto lícu) / View of the reliquary front side / back side (photo of the front)6

Gemologický průzkum potvrdil, že dvě z destiček zasazených v relikviáři jsou vyrobeny z tabulového skla. U třetí destičky (č. 4) bylo prokázáno, že je z křišťálu, a to z velice čistého, což pravděpodobně vedlo
k podezření, že jde o sklo. Ostatní destičky z křišťálu mají inkluze
charakteristické pro křišťál, nikoliv pro sklo. Neautochtonní skleněné
destičky byly z důvodu materiálové odlišnosti požadovány kuratoriem
muzea vyměnit za materiálově shodné – křišťálové.Základním podkladem pro výzkum materiálového složení relikviáře na mitru sv. Eligia
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Obr. 3

Destička č. 1 z křišťálu, na relikviáři na mitru sv. Eligia, identifikováno pomocí Ramanova spektrometru
Plate No. 1 made of crystal, on the reliquary for the mitre of St. Eligius, identified by Raman spectrometer

Obr. 4

Destička č. 3 z tabulového skla, na relikviáři na mitru sv. Eligia, identifikováno pomocí Ramanova spektrometru
Plate No. 3 made of sheet glass, on the reliquary for the mitre of St. Eligius, identified by Raman spectrometer

(inv.č. H2-60701) jsou informace od majitele předmětu, Národního
muzea. Národní muzeum jako materiál sbírkového předmětu eviduje
zlacené stříbro. Stejnou informaci uvádí i internetový projekt http://
www.esbirky.cz. Materiál na relikviáři jako stříbro uvádí i PhDr. Dana
Stehlíková v publikaci editované doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D.
[Stehlíková 2006]: Karel IV. – Císař z Boží milosti: kultura a umění za
vlády Lucemburků 1310–1437. Vlastním studiem předmětu při gemologickém výzkumu zasazených křišťálových tabulek byl zjištěn výskyt
dvou repuncovacích značek z roku 1806 pro stříbro pro město Prahu.

Provedená analýza materiálového složení jednotlivých součástí
relikviáře na mitru sv. Eligia potvrdila předpoklad zjištěný v rešerši,
že předmět je vyroben ze zlaceného stříbra. Druh a ryzost kovu byla
ověřena na několika místech, aby mohl být díky přítomnosti kovu
odlišné ryzosti odhalen případný novější zásah do předmětu. Současně
s analýzou došlo ke zhodnocení stavu kovových částí relikviáře a bylo
konstatováno, že stříbrné části jsou v pořádku a není potřebný žádný
restaurátorský zásah.

Obr. 6

Obr. 5

Vyznačení měřených míst pomocí XRF – přední strana relikviáře
Marking of measured spots by XRF – front side of the reliquary

Repuncovací značka z roku 1806 pro stříbro na relikviáři – detail
Re-hallmark from 1806 for silver on a reliquary – detail
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XRF spektrum analyzovaného bodu č. 1287 na relikviáři na mitru sv. Eligia / XRF spectrum of analyzed point
No. 1287 on the reliquary for the mitre of St. Eligius

Obr. 9

Obr. 8

Detail části relikviáře dokumentující stav povrchu na vnější
straně poblíž krabů / Detail of one of the parts of the reliquary
documenting the condition of the surface on the outside,
near the crabs

Předmět má na několika místech výrazně poničené zlacení (je ošoupaný)
navíc na několika místech schází ozdobné kraby, které jsou na čtyřech
páscích (liniích) na vrcholu relikviáře. V těchto nemnohých místech byly
získány celkem konzistentní výsledky obsahu drahého kovu (stříbra).
Obsahy stříbra jsou výrazně (řádově) vyšší než u ostatních prvků
(Ni, Cu, Au, Hg a Pb). Výskyt niklu lze přisoudit jeho výskytu v rudách,
z kterých bylo stříbro získáváno. Je potřeba si také uvědomit, že v předpokládané době vzniku analyzovaného předmětu (rok 1378) nebyl nikl
znám.4 Přítomné stopy zlata jsou přisuzovány reziduu po zlacení. Nemusí
samozřejmě souviset jenom se zlacením na povrchu předmětu,
ale i se zlacením předmětu, který byl přepracován na současný relikviář.
Zvýšený obsah rtuti je z největší části zbytkem po zlacení v ohni
(viz dále) a nelze ani vyloučit, že menší část rtuti byla již obsažena ve zlatě
použitém na zlacení jako pozůstatek amalgámového způsobu získávání
zlata. Obsah olova je s největší pravděpodobností pozůstatek metalurgického zpracovávání stříbrných rud, kdy olovo nebo PbO sloužilo jako
nezbytná součást při zpracování rud (tzv. zolovňování – rozpouštění
stříbra v olovu, ságrování nebo vycezování – oddělování stříbra od mědi
pomocí olova). Obsah mědi byl očekáván, protože měď je standardní
součástí stříbrných slitin používaných ve výrobě předmětů ze stříbra.
Nelze samozřejmě vyloučit ani určitý zbytkový podíl mědi ve stříbře
z metalurgických procesů (například černá měď – slitina Cu + Ag + Pb

Detail vnitřní strany se zachovalými stopami po úderech
čakanu při tepaní relikviáře, tmavá skvrna u pravého rohu
je rub místa, kde je vyražena repuncovací značka / Detail
of the inner side with preserved traces of hammer strokes
while beating the reliquary, the dark stain close to the right
corner is the back side of the place where the re-hallmark
is embossed

proměnlivého složení včetně dalších kovů). Získané výsledky zlaceného
povrchu relikviáře jsou rovněž až na drobné nuance zcela konzistentní.
Na spektrech jsou významné vrcholy zlata a rtuti. Oba tyto prvky reflektují proces zlacení v ohni. Tato technologie byla známa již historicky
nejen ve zlatnictví a stříbrnictví, ale rovněž v pasířství a jemné mechanice. Proces spočíval v tom, že se zlato (ryzí nebo dukátové) rozválcovalo
na velmi tenké fólie, které byly následně rozstříhány na malé kousky, jež
se následně rozpustily v teplé rtuti, tak aby vznikl amalgám. Druhou
možností bylo vlití roztaveného zlata do rtuti (extrémně nebezpečné,
vzhledem k toxicitě rtuťových par!). Po vzniku amalgámu se odstraní
přebytečná rtuť. V obou případech byl vzniklý kašovitý amalgám rovnoměrně nanášen na očištěný a odmaštěný stříbrný předmět jemným
mosazným kartáčkem (špachtlí nebo vatou) po celém jeho povrchu.
Následně byl amalgamovaný předmět uchopen kleštěmi a za stálého
otáčení byl zahříván nad žhavým ideálně dřevěným uhlím. Přitom
se stále přetíral vatou nebo štětcem, aby zlato na celém povrchu vytvářelo rovnoměrný film. Takto vzniklá vrstvička zlata byla často značně
nerovnoměrná, měla citrónově žlutou barvu, jež se po přeleštění stává
typicky zlatou [Täubl 1963, 1989].
Přítomnost stříbra může tak být jednak vzhledem ke koncentraci
běžnou legurou ve zlatě. Obsah mědi i olova může být nečistotou
ve stříbře (legující zlato).
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Drobné fluidní inkluze v originální křišťálové destičce (destička
č. 1), zvětšení 20 x / Small fluid inclusions in the original crystal
plate (plate no. 1), magnification 20 x

Obr. 11

Drobné fluidní inkluze a špatně vybroušený a vyleštěný
povrch originální křišťálové destičky (destička č. 1), zvětšení
20 x / Small fluid inclusions and poorly ground and polished
surface of the original crystal plate (plate no. 1), magnification 20 x

Obr. 12

Rentgenový snímek relikviáře / X-ray image of the reliquary
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Inkluze
Mikroskopické studium inkluzí obsažených v destičkách zasazených v relikviáři mělo pomoci zjistit zdroj suroviny použité na jejich
výroby a definovat kvalitativní požadavky na čistotu nových destiček.
Podrobným studiem inkluzí se vzhledem k tomu, že originální křišťálové destičky obsahují pouze velmi jemné fluidní inkluze, nepodařilo
jednoznačně určit lokalitu ani zdrojovou oblast křišťálové suroviny.
Nejpravděpodobněji pochází materiál na výrobu originálních křišťálových destiček z oblasti Alp (pravděpodobně území dnešního Švýcarska, méně pravděpodobně Rakouska, Itálie, Francie). Jako zdroj
však nelze vyloučit ani oblast jižního okolí Žďáru nad Sázavou, okolo
dnešních obcí Sklené, Rousměrov, Ostrov nad Oslavou na Českomoravské vrchovině (lidově Vysočině) – Česká republika. Neboť v době
výroby relikviáře (1378) byly právě tyto obce osidlovány (1320–1350).
Vyloučit také nelze ani dovoz z mimoevropských zemí (dnešní Srí Lanka,
Myanmar, Indie atd.).
Při stanovení kvalitativních parametrů budoucích nových destiček
se vycházelo ze zjištění, že originální destičky obsahují pouze jemné
fluidní inkluze, ale nebyl zjištěn obsah pevných inkluzí. To vedlo
k rozhodnutí, že v nových destičkách je přípustný pouze obsah fluidních inkluzí, ale jakékoliv pevné inkluze jsou nepřípustné a zároveň
bylo také rozhodnuto, že nové destičky nesmí mít žádné zabarvení
(ať do světle žlutých nebo hnědých odstínů).
RTG snímkování relikviáře
Účelem provedení RTG snímkování zkoumaného předmětu, relikviáře,
bylo odhalení možných skrytých dutin, trhlin, prasklin, nedokonalých
spojů, svárů a jiných kavit či nehomogenit materiálu. Pro bezpečné
provedení výměny destiček bylo důležité předem odhalit možné problémy v oblasti osazení křišťálových destiček, které by mohly skončit
poškozením předmětu během fasování. Včasné odhalení těchto potenciálních skrytých defektů je také důležité k budoucímu rozhodování
o další péči o tento významný sbírkový předmět. Rozhodnutí provést
RTG snímkování relikviáře bylo konzultováno se zadavatelem práce
a bylo provedeno s jeho souhlasem.
Relikviář na mitru sv. Eligia je více jak 600 let stará zlatnická památka,
která je v horní části zdobena několika plastickými kraby, z nichž
je malá část ulámána. Toto poničení mohlo být způsobeno používáním
(poškozená místa odpovídají pozici obou rukou při vkládání relikviáře
druhé osobě na hlavu). Způsobu používání relikviáře byl přizpůsoben
stříbrný sokl, který je anatomicky tvarován, aby umožnil nasazení
na hlavu. Ke vkládání relikviáře na hlavy příchozích docházelo vždy
25. června ve výroční den translace sv. Eligia. Olámání krabů po obou
stranách mitry a otřelé zlacení jsou výsledkem jejího intenzivního
používání. Značná váha zasazených křišťálových destiček a labilita
konstrukce, způsobená tvarováním spodku relikviáře pro nasazování
na hlavu věřících mohla také přispět k poškozením krabů.
Jako možnou příčinu ulomení krabů nešlo vyloučit také defekt
ve sváru vzniklý v průběhu letování již v době výroby relikviáře (rok
1378 uvedený v rytém nápisu je patrně i rok výroby). K tomuto defektu
mohlo dojít špatným protavením nebo i nevhodným složením této
pájky, která se použila ke spojení oblouku s kraby.
Z průběhu měření ani při pozdějším vyhodnocování získaných dat
nebyly na relikviáři na mitru sv. Eligia nalezeny žádné nežádoucí skryté
kavity, trhliny, praskliny, nekvalitní sváry či dutiny. Ulámané kraby
na oblouku relikviáře jsou s největší pravděpodobností důsledkem
neopatrného zacházení či důsledkem nešetrné manipulace v průběhu
staletí používání, zcela vyloučit nelze ani možné poškození v důsledku
malé stability celého předmětu.
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POPIS TECHNOLOGIE BROUŠENÍ NOVÝCH KŘIŠŤÁLOVÝCH DESEK
V rámci obstarávání vhodné suroviny na výrobu křišťálových destiček
jsme navštívili celou řadu strahlerů (profesionální hledači kamenů)
v rakouských a švýcarských Alpách. Hledali jsme dostatečně velký
surový křišťál, krystal nebo jeho fragment, který bude splňovat stanovené kvalitativní požadavky, tedy bude obsahovat minimum inkluzí
a prasklin a nebude obsahovat žádnou nehomogenitu v zabarvení.
Křišťál vhodný na výrobu destiček v relikviáři se nám podařilo zakoupit
v Rakousku, tento kus je fragment velké křišťálové budiny, nalezené
okolo roku 1990 strahlerem Kurtem Nowakem z Neukirchen am Groß-

Obr. 13
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venediger. Křišťál pochází z uzávěru (konce) údolí Krimmler Achental
z oblasti Krimmelských vodopádů. Celá tato oblast (spolu s částí švýcarských Alp) je již historicky známá výskytem především křišťálu velmi
vysoké kvality, který je vhodný k reliéfní řezbě velkých předmětů. Těžba
zde byla prokazatelně po dobu celého středověku.
Vlastní naleziště křišťálu, odkud pochází surovina na výrobu destiček
do relikviáře, se nachází nad chatou Krimmler Tauernhaus u Warnsdorfer Hütte.5
Z důvodu alespoň částečného respektování původních gotických technologických postupů zpracování drahých kamenů byl křišťál řezán
pomocí lanové pily.6

Obr. 14

Pohled na vlastní naleziště křišťálu použitého při restaurování
relikviáře na mitru sv. Eligia / View of the actual deposit
of the crystal used in the restoration of the reliquary for
the mitre os St. Eligius

Obr. 15

Laserem označená velká křišťálová deska, pro srovnání –
vpravo část otisku palce ruky / Laser-marked large crystal
plate, for comparison see the part of a thumbprint on the right

Surový kus křišťálu a modely destiček z relikviáře / Rough piece
of crystal and models of plates from the reliquary

Aby bylo v maximální míře sníženo riziko prasknutí nového kusu křišťálu při
řezání, byl krystal zafixován k podložce pomocí kamenářské pěny. Po té byl
proveden první řez pomocí pomalu běžné lanové pily s vázaným diamantovým brusivem. Pomocí tohoto řezu byl odstraněn nevyužitelný konec
budiny (příliš velký obsah inkluzí a trhlin). Následně byla celá budina ještě
jednou velmi pečlivě prostudována a určily se nové směry dalších řezů.
Nato byl křišťál znovu přitmelen k podkladu a byl proveden nový řez,
který odřízl ze stávajícího kusu 8 mm silný plátek. Z tohoto plátku byly
pomocí kotoučové pily s vázaným brusivem vyřezány tvary požadovaných křišťálových okének.
Poté byly oba plátky broušeny a leštěny na horizontálních brusech
pomocí volného brusiva i leštiva. Podložka při broušení byla litina,
brusiva byla v zrnitostech 120-240-400-800. Leštění probíhalo na filcu
pomoci leštiva CEROX 1650. Doleštěné obě destičky byly následně
zaříznuty přesně na požadovaný tvar podle papírových šablon.
Následovalo zdokumentování inkluzí v obou destičkách a označení
obou destiček pomocí laseru (NM – 2020). NM – Národní muzeum
a rok restaurování. K označení pomocí laseru došlo proto, aby mohly
být nové destičky v budoucnu snadněji identifikovatelné. A poté došlo
k výměně nepůvodních, skleněných destiček za nové křišťálové.
Výměna destiček probíhala na použití standardních zlatnických
postupů. Nejprve se otevřela osazna jedné destičky a vyndala se stará
skleněná destička a následovala druhá osazna. Poté nastalo vyzkoušení
nových destiček a jejich zasazení.

Diskuze
V průběhu mikroskopického studia v odraženém světle bylo na povrchu originálních křišťálových desek zaznamenáno jemné zvlnění.
To pravděpodobně vzniklo v průběhu řezání materiálu a následně
bylo částečně setřeno během broušení a leštění. V případě nového
budoucího výzkumu by bylo zajímavé více zdokumentovat tyto stopy
na povrchu pomocí například 3D MicroScanu. Na originálních křišťálových destičkách se vyskytuje minimum otevřených kavit, kde by mohlo
být zachyceno originální brusivo, respektive leštivo. Takže v tomto
směru nepředpokládáme nějaký další posun v rozkrývání původních
technologií zpracování drahých kamenů.

Závěr
V rámci přípravných prací, byla drahokamová výplň relikviáře ověřena
především pomocí přenosného Ramanova spektrometru. Tyto získané
výsledky jednoznačně identifikovaly částečně neautochtonní výplň
(2 kusy), která byla předmětem výměny za materiálově identický materiál (křišťál) v relikviáři.
Pomocí XRF spektrometrie byl určen kov a jeho ryzost na celkem
49 bodech. Získané výsledky jsou konzistentní s minimem odchylek.
Výsledky je možné rozdělit na místa, která byla zlacena a místa, kde zlacení z různých důvodů schází. Z výsledků je patrné, že předmět je vyroben
ze stříbra téměř identické ryzosti, tedy velmi pravděpodobně na předmět
po jeho výrobě již nebyl žádný díl přidáván, ani nedošlo k jeho opravován.
Použití nedestruktivních technik (XRF, Ramanova spektrometru aj.)
při výzkumu historických zlatnických děl se stává nezbytným postupem pro lepší pochopení historického a geografického kontextu
v němž tyto památky vznikaly. Studium inkluzí v originálních křišťálových destičkách relikviáře bohužel nevedlo k nalezení jednoznačného zdroje suroviny. Nicméně podařilo se jasně definovat požadavky
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na čistotu nových křišťálových desek, tj. přípustný je pouze obsah fluidních inkluzí, naopak jakékoliv pevné inkluze jsou nežádoucí, protože
žádné pevné inkluze nebyly identifikovány v originální drahokamové
výplni relikviáře.
Dále bylo provedeno RTG snímkování zkoumaného relikviáře, účelem
bylo odhalení možných skrytých dutin, trhlin, prasklin, nedokonalých
spojů, svárů a jiných kavit, či nehomogenit materiálu. Snímkování
potvrdilo, že předmět je v dobré kondici a neobsahuje, žádné kavity
či jiná „problematická místa“.
Křišťál na výrobu nových destiček byl obstarán z uzávěru údolí Krimmler Achental z oblasti Krimmelských vodopádů v Rakousku. Tato
oblast (stejně tak jako některé lokality ve Švýcarsku a severní Itálii)
byla na základě archivních informací produktivní již v období gotiky,
tedy v době výroby relikviáře. Čištění a konzervace kovového povrchu
nebylo provedeno, protože zadavatelem práce nebylo požadováno.
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Mluvící relikviář – stejně jako mluvící znamení erbů, odkazují
ke jménu svého nositele, odkazují mluvící relikviáře k relikvii nebo
světci, jehož ostatky jsou v nich obsaženy. Úkolem schránky tak
nebylo pouze sdělit, jakou tělesnou část světce či sekundární relikvii
obsahuje, ale co nejlépe ji zpřítomnit a nabídnout divákovi působivý
vizuální vjem. Do jisté míry tak relikviář svou věrností přírodě nahrazoval reálný vizuální kontakt s relikvií ukrytou uvnitř. Zároveň měl
relikviář svým provedením zprostředkovat spásonosnou moc svaté
relikvie a zdůraznit tak bezprostřední světcovo působení v tomto
světě. Blahodárné působení ostatku přecházelo na relikviář a proudilo skrze něj do okolního světa, a naopak úcta prokazovaná relikvii
prostřednictvím doteku i polibku procházela skrze relikviář k jeho
uctívanému obsahu.
Translace (lat. translatio) označuje přeložení nebo přenesení ostatků
světce po jejich nalezení (lat. inventio) a vyzvednutí (lat. elevatio). Přenesení ostatků bylo podmínkou oficiálního veřejného uctívání
světce, které bylo později nahrazeno kanonizačním procesem.

Dle rozboru textu provedeného Zikmundem Winterem jsou známá
statuta až výsledkem mnoha doplnění a byla sepsána kolem poloviny 14. století [WINTER 1906].
Nikl poprvé objevil v roce 1751 německý chemik Axel Frederick
baron Cronstedt.
Tato chata byla pojmenovaná po českém městu Varnsdorf v severních Čechách a je důkazem toho, že v Čechách už v 19. století bylo
mnoho nadšenců vysokohorské turistiky a alpinismu.
Na povrchu křišťálové desky jsou v mikroskopu a při speciálním osvětlení vidět paralelní vlnité linie, nikoliv ohnuté linie, které
by vznikly po řezání kotoučovou pilou.
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