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ABSTRAKT

Otázka objednání žezla Přírodovědecké fakulty byla poprvé projednávána profesorským sborem PřF
25. 11. 1921, více jak rok po oddělení Přírodovědecké fakulty od fakulty Filosofické. Komise zvolená
z řad profesorů předložila návrh na zhotovení žezla podobného žezlu mateřské Filosofické fakulty.
Přes Ministerstvo školství a národní osvěty byl objednán na Vysoké škole umělecko – průmyslové
návrh nového žezla, který vypracoval prof. Jaroslav Horejc. Jeho návrh však konzervativní
profesorský sbor v lednu 1923 zamítl, a když prof. Horejc odmítl zhotovit upravenou kopii žezla FF
podle návrhu profesorského sboru, obrátili se profesoři na osvědčenou zlatnickou firmu Tengler, která
vyrobila již dřívější žezla fakultní i rektorské. Alois Tengler byl ochoten kopii žezla vypracovat, ale
zároveň přinesl nový návrh v ceně 20 000 korun, který více vyšel vstříc představám profesorů
a následně byl přijat. Tengler se zavázal žezlo dodat do 15. 11. 1924 a případné připomínky
zapracovat do konce března 1925, přičemž podle přípisu děkana byl termín dodržen. Na žezle je však
uvedena datace 1926, kdy proběhly závěrečné úpravy do současné podoby.
Žezlo je celkově secesní, s ornamentálními prvky Art Deco. Jeho délka je 115,7 cm, tedy přibližně
o 20 cm méně, než je v literatuře zřejmě chybně uváděná hodnota. Na hlavici žezla je umístěno šest
křišťálových intaglií, které jsou zasazeny v jiné pozici, než jak je dochováno na starších fotografiích.
Tato změna mohla proběhnout během restaurování v druhé polovině osmdesátých let.
Díky historickým dokumentům byly reinterpretovány reliéfy umístěné na žezle – na lícní straně
hlavice žezla je zobrazena „Přírodověda“ (tedy ne „Příroda“, jak bylo dříve uváděno), naopak
„Přírodu“ představuje postavička dítěte na vrcholu žezla, která byla dříve interpretována jako Kristus.
Dřík žezla byl vyroben kovotlačitelsky, nebo litím do formy. Reliéfy žen na spojovací části žezla
a hlavici i postavy na vrcholu žezla byly zhotoveny litím a následným cizelováním. Tepáním
a cizelováním byly vytvořeny listy u základny hlavice žezla a slunce na jeho vrcholu. Zlacení částí
žezla proběhlo elektrolyticky (podle výsledků XRF analýzy nebyla obsažena rtuť typická pro dříve
používané žárové zlacení). Z dalších technik bylo při zhotovení žezla použito montování, prolamování
a pozlacovací technika lepení plátkového zlata na mixtion.
Na žezle je umístěno šest státních puncovních značek vyjadřujících ryzost stříbra 800/1000. Dále jsou
na žezle tři výrobní značky: dvě značky s písmeny AT v obdélníku vyťatém shora i zdola (přičemž
tato značka nebyla v době výroby žezla úředně schválena) a jedna značka neúplná – pouze s druhým
písmenem monogramu.
Byly úspěšně identifikovány drahé kameny osazené na žezle, a to za použití klasických
gemologických metod (měření indexu lomu, tepelné vodivosti, zjišťování pleochroismu, optických
vlastností v polariskopu a reakce v Chelsea filtru, pozorování binokulární lupou, sledování reakce
v UV záření) a Ramanovy spektroskopie. Bylo tak určeno dvanáct ametystů kapkovitého výbrusu,
čtyři zeleně dobarvované chalcedony (dříve považované za chryzoprasy), dvacet karneolů, čtyři
granáty směsného složení pyrop – almandin (které byly považovány za almandiny), čtyři citríny (dříve
určeny jako topazy), šest ametystů ve tvaru fazetovaných „kuliček“, čtyři mechové acháty, dva
ametysty obdélníkového výbrusu, šest křišťálových intaglií a pět lapisů lazuli, z nichž dva jsou
dobarvované (které byly považovány za lazurity).
Z historických údajů byly vytipovány možné lokality původu drahých kamenů žezla.
Na drahých kovech žezla byla provedena XRF analýza. Měřené stříbrné slitiny obsahovaly stříbro,
měď, zinek a v některých případech olovo. Semikvantitativní určení zastoupení kovů naznačilo, že
byla splněna (a ve většině případů i značně překročena) ryzost stříbrných slitin daná puncovními
značkami. Bylo také ověřeno pozlacení částí žezla. Analýza světlejšího kovu vystupujícího na kulovité
patce potvrdila, že žezlem prochází mosazný trn s přibližným složením Zn30Cu70.

SUMMARY

The issue of a sceptre for the newly founded Faculty of Science was first discussed on the meeting
of Faculty professors on the 25th November 1921, more than a year after the separation of the Faculty
of Science from the Faculty of Arts. The commission elected from among the professors proposed
a motion that the new Faculty sceptre should resemble the sceptre of the parental Faculty of Arts.
Through a mediation of the Ministry of Education and National Enlightment the design of the new
sceptre was ordered from the Academy of Arts, Architecture and Design and it was elaborated by prof.
Jaroslav Horejc. However, in January 1923, his design was rejected, because it didn’t meet
the requirements of the professors’ conservative approach. When prof. Horejc refused to make
a modified copy of the sceptre of the Faculty of Arts, the professors addressed Tengler, the goldsmith
who had made the sceptres of other faculties and of the rector in previous years. Alois Tengler was
willing to make a modified copy of the sceptre of Faculty of Arts, but he also proposed a new design
(with estimated price of 20 000 K), which the professors found more suitable and subsequently this
design was adopted. Tengler committed himself to manufacture the sceptre by the 15th November
1924 and to incorporate any additional design alterations by the end of March 1925. According to
a memorandum of the Dean, this deadline had been respected. However, the dating on the sceptre is
1926, the year in which additional changes were made towards sceptre’s current appearance.
The sceptre is made in the style of Art Nouveau; its ornamental parts are influenced by Art Deco. Its
length is 115.7 cm, which is more than 20 cm less than the previously stated value in the literature
(which was probably erroneous). There are six rock crystal intaglios on the crown of the sceptre,
which are in different position than it is preserved on older photographs. This change may have taken
place in the second half of the 1980s during restoration of the sceptre.
The reliefs of the sceptre were reinterpreted on the basis of historical documents. At the front side of
the sceptre’s crown the relief of a woman represents “Science” (instead of “Nature” as was previously
stated), while the “Nature” is represented by the child’s statuette at the top of the sceptre, which was
previously interpreted as Christ.
The shaft of the sceptre was made either on metal spinning lathe or by mould casting. The reliefs of
women in the middle part and crown of the sceptre and its top were produced by mould casting
followed by chasing. The leaves located at the base of the sceptre’s crown and the sun near the top of
the sceptre were made by metal beating followed by chasing. The gilding of several parts of the
sceptre was done by electrolysis, which was confirmed by the results of XRF analysis (the measured
spots didn’t contain mercury which is a sign of previously used hot dipping). Other methods were used
in the production process of the sceptre including open work, assembly and gilding technique called
gold leaf on mixtion.
There are six state hallmarks on the sceptre, all expressing the fineness of silver 800/1000. On
the sceptre are also three maker’s marks, two with letters AT in a rectangle cut out at the top
and the bottom (even though this mark wasn’t officially approved by the Assay Office at the time of
the sceptre’s manufacture) and one is incomplete with only the second letter of the monogram.
All the precious stones adorning the sceptre were successfully identified using traditional
gemmological methods (the measurement of the refractive index and of the thermal conductivity, the
detection of the pleochroism, the observation of the optical properties in the polariscope as well as of
the reaction in the Chelsea filter, the detection of the reaction in the UV light, the observation by the
stereomicroscope) and the Raman spectroscopy. Consequently, twelve teardrop–cut amethyst, four
dyed–green chalcedonies (previously identified as chrysoprases), twenty carnelians, four garnets with
mixed composition of pyrope and almandine (which were previously considered to be almandines),
four citrines (previously identified as topazes), six amethysts cut as faceted “spherules”, four moss

agates, two amethysts with rectangular cut, six rock crystal intaglios and five lapis lazuli, two of which
are dyed (all of them were previously considered to be lazurites), were identified.
The gemstones’ possible localities of origin were suggested on the basis of historical data.
The precious metals of the sceptre were analysed by the XRF analysis. The measured silver alloys
contained silver, copper, zinc and in some cases lead. The semiquantitative determination of the
elements in silver alloys indicated that the fineness of silver given by the hallmarks was obeyed and in
most cases exceeded. It was verified that the sceptre is gilded. It was also confirmed that the lighter
metal which protrudes amidst the silver at the end of the shaft is brass with an approximate
composition of Zn30Cu70, which forms a pin passing through the whole sceptre.
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VÝZNAM POUŽITÝCH ZLATNICKÝCH A GEMOLOGICKÝCH TERMÍNŮ

bosáž

geometrické zdobení s vystouplým povrchem

cizelování

1) závěrečná úprava litých kovových předmětů
2) technika, kterou lze na ploše plechu vytvořit ozdobné ornamenty údery
cizelérských kladiv na čakany

čakan

podlouhlý ocelový nástroj využívaný při cizelování (může být vyroben ze
starého pilníku)

gema

rytý drahokam

intaglie

drahokam rytý do hloubky, s negativním reliéfem

kabašon

typ výbrusu drahého kamene, jinak také čočkovec; zespodu plochý, shora oblý,
bez fazet

kanelování

žlábkování

kovotlačitelství

natažení plechu na rotující formu na kovotlačitelských soustruzích; může
probíhat za současného žíhání kovu

mixtion

zlatnické lepidlo na bázi olejů a pryskyřic

prolamování

ozdobné vyřezávání pilkou

tepání

tvarování plátu kovu údery kladiva nebo paličky s vhodně tvarovanou pracovní
plochou; během procesu kov tvrdne a je třeba ho opětovně žíhat pro navrácení
původních vlastností
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1. ÚVOD

Používání insignií jako odznaku pravomocí a statutu má svoji historii ve středověku. Všichni, kdo
zastávali významný úřad či důstojnou pozici, ať už v oblasti světské, nebo církevní, měli své odznaky
moci. Dobře známé jsou v rukách panovníků, biskupů, ale i soudců a jiných hodnostářů, i když třeba
v méně okázalé podobě (Herber a Havránek, 1987).
Insignie ztělesňovaly zvláštní postavení univerzit v tehdejší společnosti, byly symbolem jim
propůjčených akademických práv a svobod. Patřily mezi ně nejenom žezlo rektorské a později i žezla
fakultní, ale také medaile zavěšené na řetězech důstojenství – katénách. Je možné, že původně byla na
řetězech nošena pečetidla a až později je začaly nahrazovat právě medaile. Jejich velký rozvoj umožnil
zákaz nošení úředních oděvů, který byl vydán ve Vídni na konci 18. století, a řetězy tak zůstaly
jedinou možností, jak dát najevo svoji akademickou hodnost. Na Univerzitě Karlově byla tradice
nošení řetězů podle dobových obrazů zavedena již v první polovině 17. století a tato tradice se
uchovala dodnes. Historické medaile a řetězy byly bohužel spolu s historickými žezly Univerzity
Karlovy odvezeny z Prahy představiteli Německé univerzity v Praze v dubnu roku 1945, proto
současně využívané univerzitní medaile jsou z let 1948 – 1959 (Herber a Havránek, 1987, Petráň,
1995).
Mezi insignie Univerzity Karlovy se řadí i pečetidlo, jehož vyobrazení se stalo znakem celé
Univerzity. Je na něm zobrazen klečící Karel IV., král český a římský, který podává zakládací listinu
Univerzity svatému Václavovi. Po stranách jsou umístěny erby krále českého a krále římského, svatý
Václav pak drží korouhev se svatováclavskou orlicí, pod níž je písmeno W (Wenceslaus) (Herber
a Havránek, 1987; Petráň, 1995).
Insignie, které však hrají nejdůležitější roli v akademickém životě větší části členů akademické obce,
a to zejména studentů, jsou žezla. Jejich prostřednictvím jsou na Univerzitu v průběhu imatrikulace
přijímání (Obr. 1), na ně také skládají slib při slavnostních promocích při udílení univerzitních titulů.
Univerzita Karlova používá jedenáct žezel, jedno rektorské a deset fakultních. Univerzita má však
v současnosti sedmnáct fakult; tento zdánlivý rozpor je vyřešen tím, že pět lékařských fakult využívá
jedno žezlo, Fakulta sociálních věd využívá při slavnostech žezlo Filosofické fakulty a Evangelická
teologická fakulta používá Bibli a kalich. Ostatní fakulty mají žezlo vlastní.
Tato práce se zaměřuje na žezlo Přírodovědecké fakulty. Jejím cílem je identifikace osazených
drahých kamenů, případně i určení lokality jejich geologického vzniku. Další oblastí zájmu je studium
použitých slitin kovů a metody jejich zpracování.

Obr. 1. Profesorský sbor a pedelové s žezly při imatrikulaci studentů Přírodovědecké fakulty
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2. HISTORIE
Pro pochopení významu insignií pro Univerzitu je důležitá znalost jejich historie. V této kapitole jsou
tedy stručně popsány historické údaje o žezlech Univerzity Karlovy; podrobnější popis vycházející
z nově objevených archivních materiálů je věnován žezlu Přírodovědecké fakulty.

2.1 Žezla Univerzity Karlovy
Z počátku byla univerzitami užívána zejména žezla rektorská a tak tomu bylo i na Univerzitě Karlově.
Nejspíše na začátku 15. století začaly žezla užívat i jednotlivé fakulty Univerzity. Žezla měla význam
zejména při veřejných slavnostech, inauguracích, při jmenování do univerzitních funkcí a udílení
titulů, ale i při výkonu právní moci nad členy akademické obce (Petráň, 1995).
Středověká podoba nejstarších žezel Univerzity Karlovy není známa. Žezla, která byla užívána
fakultami Lékařskou a Právnickou od první poloviny 17. století, měla nově vytvořené horní části dříku
a hlavice na původně gotických rukojetích; žezla fakult Teologické a Filosofické (vzhledem ke své
stylové podobnosti) zřejmě vznikla najednou, okolo poloviny 17. století. Žezlo rektorské užívané
tehdejší Univerzitou Karlo – Ferdinandovou bylo původně rektorským žezlem karolinské jezuitské
koleje a vzniklo nejspíše záhy po založení jezuitské akademie v roce 1562. Po jejím připojení v roce
1654 k Univerzitě pak reprezentovalo rektorský úřad spojených škol (Petráň a kol., 1999; Domin
a kol. 1935).
V roce 1882, kdy se Univerzita Karlo – Ferdinandova rozdělila na univerzitu českou a německou,
připadla žezla německé straně a česká univerzita si musela nechat vyrobit žezla nová. Zakázka byla
zadána pražskému zlatníkovi Janu Tenglerovi, který zhotovil v roce 1883 žezlo rektorské a žezla
Právnické, Filosofické a Lékařské fakulty. Později, roku 1891, vyrobil žezlo i pro nově vzniklou
českou Teologickou fakultu (Petráň a kol., 1999).
Po osamostatnění Československé republiky se česká univerzita Karlo – Ferdinandova vrátila ke
svému původnímu názvu Univerzita Karlova a jako jediné uznané pokračovatelce historického
vysokého učení jí měla být navrácena starší univerzitní žezla, což bylo ošetřeno i zákonem z roku
1920 (tzv. Lex Mareš). Německá univerzita v Praze je však nechtěla vydat, a k jejich vrácení došlo až
po studentských bouřích v roce 1934. Téhož roku Ministerstvo školství a národní osvěty zadalo
Vysoké škole umělecko – průmyslové vytvoření návrhů na nová žezla pro německou univerzitu
a v roce 1937 byla žezla zhotovena. Již roku 1939 si však německá univerzita opět přivlastnila
historická žezla, která byla v dubnu 1945 spolu s novými žezly německé univerzity odvezena z Prahy
a od té doby jsou nezvěstná (Petráň a kol., 1999).
Univerzita Karlova tak při svých slavnostech používá žezla vyrobená v letech 1883 až 1891 (rektorské
a fakult Právnické, Filosofické, Lékařské, Katolické teologické) a žezla zhotovená v průběhu 20.
století při vzniku dalších fakult. Postupně přibyla žezla fakult Přírodovědecké, Pedagogické, Tělesné
výchovy a sportu, Matematicko – fyzikální, Farmaceutické v Hradci Králové a Husitské teologické
(Petráň a kol., 1999). Jako poslední, v roce 2005, bylo zhotoveno žezlo Fakulty humanitních studií,
které se vymyká obvyklému pojetí žezla použitým materiálem – jeho základ tvoří dřevo.
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2.2 Žezlo Přírodovědecké fakulty
Vládním nařízením č. 392/120 Sb. ze dne 24. června roku 1920 se od Filosofické fakulty oddělila
fakulta Přírodovědecká (Čech, 1981). Již při plánování jejího oddělení byl Ministerstvu školství
a národní osvěty podán děkanátem Filosofické fakulty mezi jinými návrh ve znění, že: „Obě [fakulta
Filosofická a fakulta Přírodovědecká] mají svého pedela a své insignie.“ (AUK, fond AS UK, inv. č.
685).
Ustanovení pedela, zajištění jeho slavnostního taláru a objednání žezla pro Přírodovědeckou fakultu se
však začalo projednávat až o více jak rok později, 25. listopadu 1921, na schůzi profesorského sboru
Přírodovědecké fakulty, jenž v té době zastával podobné funkce, jaké nyní plní Akademický senát
Přírodovědecké fakulty. Byla ustanovena komise, která se záležitostí měla zabývat (AUK, fond PřF
UK, inv. č. 1). Na schůzi konané 26. ledna 1922 pak byl projednán návrh komise, kde je mimo jiné
uvedeno: „...aby zároveň bylo ministerstvo školství a nár. osv. požádáno, aby dalo zhotoviti fakultní
žezlo podobné žezlu původní nerozdělené fakulty filosofické. Ozdoby žezla by mohly býti
pozměněny; vedle sůvičky by mohl býti vhodným způsobem k němu přidělán astronomický globus,
popřípadě jiné předměty symbolicky připomínající předměty pěstované na fakultě.“ (AUK, fond PřF
UK, inv. č. 1622, AUK, fond PřF UK, inv. č. 1) Na Ministerstvo školství a národní osvěty pak byla
o pět dní později děkanem zaslána žádost týkající se pedela, opatření jeho pláště a návrhu žezla
s doporučením, aby zpracováním návrhu byla pověřena škola zlatnická nebo umělecko – průmyslová
(AUK, fond PřF UK, inv. č. 1622). Ministerstvo odpovědělo až 9. října téhož roku, nicméně příznivě
ve všech zmiňovaných záležitostech, a uvádí, že návrh byl objednán u školy umělecko – průmyslové,
a tento bude předložen děkanství k vyjádření (AUK, fond PřF UK, inv. č. 1623, a). Vzhledem k tomu,
že záležitost pořízení fakultního žezla dále nijak nepostupovala, byla 19. prosince z Přírodovědecké
fakulty ministerstvu zaslána urgence (AUK, fond PřF UK, inv. č. 1623, b). Po následném obdržení
návrhu žezla byla 25. ledna 1923 na schůzi profesorského sboru zvolena komise pro posouzení návrhu
(AUK, fond PřF UK, inv. č. 2), přičemž z referátu předneseném na schůzi únorové a zřejmě v obdobné
podobě schváleného na schůzi dubnové (AUK, fond PřF UK, inv. č. 2) vyplývá stanovisko PřF
vyjadřující domněnku, že žezlo by se příliš stylově odlišovalo od ostatních univerzitních žezel
a nezachovávalo by dostatečně kontinuitu s dřívější společnou fakultou Filosofickou. Komise tedy
navrhuje: „Budiž opatřeno žezlo úplně shodné s žezlem dosavadní společné fakulty až na to, aby na
místě zlaceného slunce na vrcholku se nalézala malá planetosphaera se stříbrnou hvězdou jako
ukončení.“ Je také připojena drobná kresba, jak by měla hlavice žezla vypadat (Obr. 2) (AUK, fond
PřF UK, inv. č. 1623, d).

Obr. 2. Kresba návrhu hlavice žezla ve zprávě komise profesorského sboru (AUK, fond PřF UK, inv. č. 1623, d)
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Ministerstvo školství a národní osvěty rektorátu umělecko – průmyslové školy stanovisko PřF
tlumočilo a vrátilo mu původní návrh žezla (AUK, fond PřF UK, inv. č. 1623, c).
Vypracování kopie žezla Filosofické fakulty s drobnými úpravami však umělecko – průmyslová škola
ve zprávě ministerstvu na základě vyjádření prof. Jaroslava Horejce, autora původního návrhu, tvrdě
zamítla: „Ústav náš vycházel při vzniku návrhu z potřeby zcela nového žezla, jelikož podle názoru
školy nedoporučovalo se rozmnožovati řemeslné práce, prosté jakékoliv hodnoty umělecké.“ (AUK,
fond PřF UK, inv. č. 1623, d). Prof. Horejc na umělecko – průmyslové škole vedl oddělení
uměleckého zpracování kovů; záběr jeho činností však byl široký. Aktivně spolupracoval
s uměleckořemeslným výrobním a prodejním družstvem Artěl; mezinárodně vzbudil pozornost návrhy
skleněných řezaných váz a dále se zabýval šperky, kovovými bytovými doplňky, návrhy keramiky
i kovových mříží veřejných staveb (např. ve Zlaté bráně u sv. Víta na Pražském hradě). Pro jeho
tvorbu byl obecně typický dekorativní charakter s osobitými protáhlými a svalnatými figurami (Poche
a kol., 1975) – a tak zřejmě jeho styl narazil na hodnocení akademiků.
Profesorský sbor se tedy na základě tohoto vyjádření usnesl, že výroba upravené kopie žezla
Filosofické fakulty by se mohla svěřit firmě Jan Tengler, která se osvědčila při zhotovení předchozích
univerzitních žezel a také vždy rychle a ochotně v případě potřeby žezla opravila. Tou dobou již firmu
převzal Alois Tengler, syn Jana Tenglera, který byl ochoten kopii vypracovat, přičemž vypočtené
náklady dosahovaly přibližně 10 až 12 tisíc korun v tehdejších cenách; předložil však zároveň
profesorskému sboru nový návrh žezla, který více vycházel vstříc představám profesorů a využíval
modernějšího přístupu výroby, a jehož provedení odhadoval na cenu 20 tisíc korun (AUK, fond PřF
UK, inv. č. 1623, d). V říjnu 1923 profesorský sbor jednal o uvedených možnostech, a přiklonil se
k novému návrhu firmy Tengler (AUK, fond PřF, inv. č. 3). 22. ledna dalšího roku pak byl sepsán
s Aloisem Tenglerem na půdě fakulty protokol, ve kterém se zavazuje dodat objednané žezlo v ceně
20 tisíc korun (splatné při dodání) nejpozději do 15. listopadu 1924, přičemž musí vzít v úvahu
případné připomínky referenta a děkanátu fakulty ke vzhledu žezla i již u dokončeného díla, a tyto
změny zpracovat nejpozději do konce března roku 1925. Potřebnou částku schválilo v prosinci 1923
Ministerstvo školství a národní osvěty v podobě mimořádné dotace fakultě. Na zadní straně tohoto
dokumentu je pak nedatovaný přípis, ve kterém děkan stvrzuje, že „[žezlo] Bylo bezvadně a umělecky
zpracováno a řádně dodáno.“ (AUK, fond PřF UK, inv. č. 1623, d). Na samotném žezle je však
uvedena spolu se jménem a adresou firmy (Praha II, Školská 18) datace výroby 1926 (Obr. 3).

Obr. 3. Vročení na žezle PřF UK umístěné pod hlavicí žezla (šířka obrázku přibližně 1,3 cm)
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Vysvětlení by mohlo být následující: na fotografii číslo 36 otištěné v publikaci Štemberkové (1995)
jsou podle popisku zobrazeni akademičtí hodnostáři UK ve studijním roce 1924/25 (Obr. 4). Zcela
vlevo sedí děkan Přírodovědecké fakulty, nad nímž stojí pedel již se žezlem. Přestože je fotografie
poměrně nízké kvality, dá se jednoznačně určit, že se je na ní současné žezlo PřF, nicméně s méně
členitým a zdobeným dříkem – např. chybí osmistěn s reliéfy dívek (který je ovšem zmíněn už
v původním návrhu). Na žezle tedy byly provedeny nejspíše dodatečné úpravy v roce 1926 do jeho
současné podoby, přičemž žezlo bylo zřejmě již předtím dodáno v původním dohodnutém termínu.

Obr. 4. Akademičtí hodnostáři UK ve studijním roce 1924/1925. Zcela vlevo děkan Přírodovědecké fakulty
František Slavík, nad ním stojící pedel se žezlem PřF; dřík žezla zřetelně nemá současnou podobu (převzato
z Štemberková (1995): reprodukční foto Jan Smit)

Originální nákres návrhu žezla firmy Aloise Tenglera nebyl u jeho dopisu v archivních materiálech
přiložen. Nicméně Tengler ve svém dopise poměrně podrobně popisuje podobu návrhu; je tedy možné
posoudit, jak se návrh odlišuje od výsledné podoby žezla a také je jasnější interpretace některých
prvků na žezle (AUK, fond PřF UK, inv. č. 1623, d).
Dosud nejpodrobnější popis žezla uvádí Herber a Havránek (1987). Další publikace zřejmě částečně
vycházejí z jejich zkoumání, popř. je popis žezla velmi stručný (Petráň, 1995; Štemberková, 1995;
Petráň a kol., 1999). Gemologický výzkum a podrobné studium drahých kovů žezla v předchozích
pracích nebyly provedeny.
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3. POPIS ŽEZLA

Žezlo je slohově poplatné secesi, která v době jeho vzniku doznívala; v ornamentálních prvcích je
však možné vysledovat již vliv českého Art Deco (Spiwoková, ústní sdělení 2009; Stehlíková, 2003).
Štemberková (1995) uvádí, že návrh žezla vypracoval Alfons Mucha; to se však nepodařilo potvrdit.
Stehlíková (2003) upomíná pouze na podobnost alegorických ženských postav s jeho stylem.
Níže uvedený popis žezla je koncipován již s názvy drahých kamenů, které byly určeny na základě
identifikačních metod popsaných v následující kapitole.
Dřík žezla je po celé délce členěn a profilován, ukončen je kulovitou patkou. Směrem vzhůru se mírně
rozšiřuje a je zdoben kanelováním (žlábkováním). Na tuto část dříku nasedají tři vyduté prstence a část
zdobená ornamentem v podobě lotosových listů, jejichž motiv pokračuje i na dalším segmentu.
Ve vrcholku každého ze čtyř listů je trojice kapkovitých ametystů posazených špičkou do středu. Dřík
pokračuje částí se čtyřmi zeleně zbarvenými chalcedony vsazenými doprostřed secesního rostlinného
dekoru, který je v každé ze čtyř částí složen ze čtyř proti sobě posazených a spirálovitě stočených listů.
Na tuto část navazuje osmiboký kalichovitý článek zdobený obdélníky a trojúhelníky s vlnovitě
profilovaným okrajem a na jehož vrcholu je zasazeno dvacet karneolů vybroušených do kabašonu
(Spiwoková, ústní sdělení 2009; Herber a Havránek, 1987).
Spojovací část připomíná tvarem kalich, jehož noha je osmihranná, ornamentálně prolamovaná
(ozdobně vyřezávaná pilkou) a ve spodní širší části je zdobena čtyřmi granáty zasazenými ve zlacené
obrubě. Sloupek, na němž jsou umístěny čtyři oválné citríny, je zdoben diamantovou bosáží
(geometrickým zdobením s vystouplým povrchem), nad ní kanelováním a na závěr opět diamantovou
bosáží se čtyřmi lvími hlavami. Na sloupek nasedá segment připomínající kupu (neboli číši) kalichu.
Ta je ve tvaru hranolu, přičemž na stěnách jsou umístěny ženské akty, na hranách jsou sloupky
s krychlovitými patkami a hlavicemi dekorovanými trojúhelníky. Koruna vychází ze stupňovitě
geometricky členěného dílu, ve vrcholu zakončeného trojúhelníkem. V jeho spodní části je umístěn
šroubek, jímž jsou zřejmě spojeny dva hlavní díly žezla (Spiwoková, ústní sdělení 2009; Herber
a Havránek, 1987).
Základna koruny je podepřena čtyřmi zlacenými listy, mezi nimiž jsou umístěny čtyři menší a dva
větší fazetované ametysty. Samotná hlavice má tvar dvanáctiúhelníku; po obvodě je zdobená dvěma
velkými fazetovanými ametysty a čtyřmi destičkami mechového achátu, které nejsou zasazeny, ale na
podklad lepeny (Spiwoková, ústní sdělení 2009; Herber a Havránek, 1987).
Líc hlavice tvoří na pravé straně secesní reliéf sedící ženy, která se levicí opírá o glóbus. U jejích
nohou jsou tři knihy a křivule. Zpoza její postavy vyčnívá dalekohled, níže je umístěno prolamované
zábradlí na pozadí s černou malbou Hradčan na modrobílé obloze. Na levé straně je pak šest rytých
gem (konkrétně intaglií, tedy gem se zahloubeným, negativním reliéfem (Klimeš, 1983)) – křišťálů se
znameními zvěrokruhu (zprava nahoře sestupně doleva dolů: Lev, Rak, Váhy, Panna, Blíženci, Býk),
přičemž z Býka je zobrazena pouze polovina (Spiwoková, ústní sdělení 2009; Herber a Havránek,
1987). Jak je však vidět na fotografii žezla v publikaci Herbera a Havránka (1987), rozmístění
znamení zvěrokruhu bylo dříve (opět zprava nahoře sestupně doleva dolů): Váhy, Panna, Lev, Rak,
Blíženci, Býk, navíc jsou všechny směřovány do středu hlavice; v nynější úpravě všechny směřují
přibližně svisle dolů – takto jsou zachyceny již na fotografii v publikaci Štemberkové (1995). Žezlo
tedy v době mezi pořízením fotografií muselo projít úpravou, u které není jasné, jestli to byla změna
úmyslná (např. vrácení žezla k možnému dřívějšímu vzhledu), nebo neúmyslná. Je možné, že k této
změně došlo při restaurování žezla v v druhé polovině osmdesátých let.
Na rubu hlavice je reliéf sovy stojící na knize, v pozadí vlevo s drapérií (dekorativně zřaseným
závěsem) a vpravo zábradlím. Nad ním je hvězdná obloha. Pět kruhových obrub po pravé straně rubu,
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ve kterých zřejmě původně měly být zasazeny další křišťály se znameními zvěrokruhu, jsou osazeny
lapisy lazuli (Spiwoková, ústní sdělení 2009; Herber a Havránek, 1987).
Zakončení žezla je tvořeno třemi postavami – proti sobě skloněnými akty ženy a muže, mezi nimiž
vychází zlacené slunce, a nad nimi žezlo ukončuje postava dítěte (Spiwoková, ústní sdělení 2009;
Herber a Havránek, 1987).
Celkový pohled na žezlo z lícní i rubové strany je na Obr. 5.
Celým žezlem prochází mosazný trn (Náprstek, ústní sdělení 2010). Uprostřed kulovitého zakončení
žezla, kde mosazný trn vychází na povrch, je tak zřetelný jiný barevný odstín, než má okolní stříbro.
Složení použité mosazi bylo potvrzeno rentgenfluorescenční analýzou.
Herber a Havránek (1987), Petráň a kol. (1999) i Stehlíková (2003) uvádí, že žezlo je dlouhé 136 cm.
Autoři pozdějších publikací zřejmě tuto informaci převzali z knihy Herbera a Havránka (1987). Není
možné vyloučit, že žezlo prošlo od daného roku studia úpravou, při které by došlo k jeho výraznému
zkrácení. Současná délka žezla je přibližně 115,7 cm, což je podstatný rozdíl od uváděné hodnoty. Je
však více pravděpodobné, že 136 cm je chybný údaj, vzhledem k tomu, že délka fakultních žezel
vzniklých před žezlem PřF se podle Petráně a kol. (1999) pohybuje od 116 do 122 cm. Hodnota 116
cm patří žezlu Filosofické fakulty; je možné předpokládat, že žezlo PřF bylo vyrobeno s podobnou
délkou vzhledem k požadavkům profesorského sboru na jejich podobnost (viz kapitola 2.2).
V nejširší části hlavice žezlo měří 13,3 cm (15,1 cm včetně ametystů zasazených po bocích hlavice),
hloubka hlavice je 2,5 cm.
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Obr. 5. Žezlo Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy; vlevo pohled z lícu, vpravo pohled z rubu; zasazené
kameny a jejich umístění na žezle je popsáno na Obr. 19
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3.1 Reinterpretace reliéfů
Nové světlo na interpretaci reliéfů vrhá původní dopis Aloise Tenglera profesorskému sboru
Přírodovědecké fakulty, jehož část je vyobrazena na Obr. 6, ve které návrh žezla poměrně podrobně
popisuje.

Obr. 6. Ukázka z dopisu Aloise Tenglera profesorskému sboru PřF, kde předkládá návrh na fakultní žezlo (AUK,
fond PřF UK, inv. č. 1623, d)

Ne vše (viz výše uvedený popis) však ve výsledném díle bylo uskutečněno: „Hlavní část nesoucí
sošku tvoří dvanáctiúhelník na vnitřním obvodu vroubený paralelně dvanácti medailony zvířetníku
lehce zlacenými. Postava ženy představující přírodovědu spolu s astronomií, matematikou, chemií
a zeměpisem, spočívá v pravém rohu lehce opřena o galerii ochozu – snad Rudolfinského letohrádku
Belvedeur. Pozadí prostoru představující hvězdnou oblohu s lehkou silhouetou Hradčan projektuji
v emailu, event. vybroušenou na spůsob kamejí ve skle. Strana opačná může míti v střední části
„nezbytnou“ sovu a část se soškou kryta by byla volně splývající draperií. Vně dvanáctiuhelníku jsou
zlacené výběžky v čtyřhran seskupené, zdobené lehce tepanou prací prolamovanou. Na svrchní části
sklánějí se postavy muže a ženy vzdávajíce hold přírodě, věčně mladé, v záři vycházejícího slunce.
Po stranách umístěny dva velké topasy. Žerď nahoře nese osmistěn na jehož širších stranách nachází
se čtyry reliefy dívčí – alegorie čtyř živlů – mezi zlacenou prací ornamentální. Kamenů mohlo by se
užiti, almantynů, ametystů a pod. jichž umístění na pouhém náčrtku nedá se ještě definitivně určiti.“
(AUK, fond PřF UK, inv. č. 1623, d).
Herber a Havránek (1987), Petráň a kol. (1999), Stehlíková (2003) i Štemberková (1995) uvádí, že
hlavní reliéf ženy na lícní straně koruny představuje Přírodu (Naturu). Jak však vyplývá z Tenglerova
popisu, tento reliéf zobrazuje Přírodovědu s atributy astronomie, chemie, zeměpisu a matematiky
(zřejmě tedy v podobě dalekohledu, křivule, glóbusu a knih). Naopak „věčně mladou“ Přírodu
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představuje postavička dítěte na vrcholu žezla. Tu Herber a Havránek (1987) interpretovali jako
postavu Krista.
Co se týká aktů žen na hranolovité části žezla připomínající kalich (Obr. 7), tak u nich Stehlíková
(2003) uvádí, že zobrazují čtyři Živly, což Tenglerův popis potvrzuje.

a)

b)

c)

d)

Obr. 7. Vyobrazení čtyř Živlů v podobě ženských aktů na spojovací části žezla: a) lícní reliéf, žena drží rybu
(zřejmě představuje živel Vody), b) reliéf na pravé straně žezla, žena pozoruje letícího ptáka (zřejmě představuje
živel Vzduchu), c) reliéf na zadní straně žezla, žena držící hada (pravděpodobně spodobnění Země), d) reliéf na
levé straně žezla, žena drží nejspíše větévku (pravděpodobně představuje Oheň)
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3.2 Technika zlatnické výroby
Stříbrný dřík žezla je vyroben kovotlačitelsky (tedy „natažením“ plechu na rotující formu
kovotlačitelského soustruhu) nebo litím do formy. Reliéfy na hlavici, reliéfy aktů žen na spojovací
části (Obr. 7) i tři postavy na vrcholu žezla jsou vytvořeny litím a následným cizelováním (závěrečnou
úpravou) stříbrné slitiny. Naopak tepáním a cizelováním vznikly listy u základny hlavice a Slunce na
vrcholu žezla. Při této technice se využívá kladívka a následně cizelérských čakanů (podlouhlých
ocelových nástrojů) pro vytvarování reliéfu z obou stran a předmět se v průběhu procesu několikrát
vyžíhá pro navrácení původních vlastností. Tyto části jsou zároveň elekrolyticky zlaceny ve vhodném
roztoku se solí zlata (tento proces byl potvrzen XRF analýzou, ve které nebyly naměřeny stopy rtuti
typické pro dříve používané žárové zlacení v ohni, kdy se k nanesení vrstvy zlata využívalo zlatého
amalgámu). Na zlacených listech umístěných pod hlavicí žezla se objevuje sulfidová koroze v podobě
náběhových barev (Obr. 8). Taktéž zlaceny jsou obruby některých kamenů. Z dalších technik bylo
použito montování obrub různého typu a prolamování (tedy ozdobné vyřezávání pilkou) na patce
spojovací části a zábradlích vedle sovy a lícního reliéfu Přírodovědy. K vytvoření hvězd na obloze
rubové části hlavice bylo použito pozlacovací techniky lepení plátkového zlata na mixtion (olejovo –
pryskyřičnou směs) (Obr. 9) (Spiwoková, ústní sdělení 2009; Täubl a kol., 1989).

Obr. 8. Sulfidová koroze na pozlacených listech u základny hlavice

Obr. 9. Hvězda na obloze rubové části hlavice žezla vytvořená technikou lepení plátkového zlata na mixtion
(nejširší průměr hvězdy: cca 1,6 mm)
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3.3 Puncovní a výrobní značky
Na žezle je umístěno dohromady devět značek, z toho šest státních puncovních a tři výrobní.
Vyhláškou čís. 596 Sb. ministerstva financí ze dne 14. října 1920, jež vstoupila v platnost dnem 1.
března 1921, byly zavedeny nové puncovní značky zlatého a stříbrného zboží pro území
Československé republiky. Pro větší tuzemské stříbrné zboží byly značky stanoveny následovně:
„...značky pro všecky stupně ryzosti mají stejný elipsovitý obrazec, představující hlavu „šohajky“, pro
každý stupeň však odlišné ohraničení; stupeň ryzosti vyznačen jest v obrazci arabskou číslicí 1 – 4
a počtem křivých čar tvořících ohraničení.“ Pro menší tuzemské stříbrné zboží pak bylo zavedeno:
„...pro stupeň stříbra č. 2 (900/1000) hlava zajíce s číslicí 2; pro stupeň stříbra č. 3 (800/1000) hlava
psa s číslicí 3; pro stupeň stříbra č. 4 (750/1000) hlava berana s číslicí 4.“ (Obr. 10) (Täubl a kol.,
2001).
Všech šest puncovních značek na žezle tak vyznačuje ryzost 800/1000, přičemž dvě představují hlavu
„šohajky“ s číslem 3, které jsou umístěny na spodní a horní části dříku, zbylé čtyři, které jsou velmi
špatně čitelné, představují hlavu psa s číslicí 3 (Obr. 11). Ty jsou umístěny na čtyřech reliéfech
ženských aktů na spojovací části žezla.
Mezi výrobními značkami jsou dvě s iniciálami AT v obdélníku vyťatém shora i zdola (Obr. 11). Jak
však vyplývá z měděné tabulky z roku 1905 se seznamem zlatníků v českých zemích uložené na
Puncovním úřadě v Praze (na Obr. 12 se zvětšenými detaily týkající se A. Tenglera) a z Archivní
knihy záznamů o výrobních značkách II/14 (1912 – 1956), Alois Tengler st. měl používat značku
s iniciálami AT, avšak v obdélníku hladkém; tuto značku po něm pak převzal jeho syn stejného jména
Alois Tengler ml. roku 1934. Značka nacházející se na žezle nebyla za první republiky úředně
schválena a neměla být použita. Je tedy otázkou, jestli samotné žezlo vyráběl Alois Tengler st., nebo
Alois Tengler ml. (kterému v době výroby žezla (roku 1924) bylo devatenáct let a mohl se na něm již
podílet), a který se mohl úpravou výrobní značky proti otci vymezit (Stehlíková, ústní sdělení 2010).
Tyto dvě značky s písmeny AT jsou umístěny vždy vedle puncovní značky s hlavou „šohajky“.
a)

b)

Obr. 10. Státní puncovní značky pro stříbrné zboží s ryzostí 800/1000: a) pro velké tuzemské zboží, b) pro menší
tuzemské zboží (převzato z Täubl a kol., 2001)

a)

b)

c)

d)

Obr. 11. Puncovní a výrobní značky na žezle PřF: puncovní: a) hlava „šohajky“ na spodní části dříku (šířka ~ 3,2
mm), b) hlava psa na reliéfu Živlu ve střední části žezla (šířka ~ 1,5 mm); výrobní: c) „AT“ na spodní části dříku
(šířka ~ 2,2 mm), d) „T“ na lícní straně geometrické části žezla pod hlavicí (šířka ~ 2,2 mm)
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Obr. 12. Měděná tabulka se seznamem zlatníků v českých zemích z roku 1905 s výrobní značkou A. Tenglera;
uložena na Puncovním úřadě v Praze (zdroj fotografií: Blanka Dvořáčková, Puncovní úřad Praha)

Na kónické části pod hlavicí žezla je pak značka, která má místo pro první iniciálu volné, na druhém
místě je T (viz Obr. 11). Ani z ní tedy jasně nevyplývá, kdo ze zlatnického rodu Tenglerů žezlo
vyrobil – Alois Tengler st. měl bratra Jana Tenglera ml., taktéž zlatníka, který se stejně jako Alois
Tengler ml. mohl na vytvoření žezla podílet (Stehlíková, 2003, Stehlíková, ústní sdělení 2010).
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4. METODIKA

Studium drahých kamenů zasazených ve šperku či uměleckém díle může být problematické vzhledem
k často omezenému přístupu k samotným kamenům. Nelze pak vždy s úspěchem použít klasické
gemologické metody, jako je měření indexu lomu refraktometrem nebo stanovení optických vlastností
(izotropie/anizotropie, optický charakter) pomocí polariskopu. Proto byla využita i pokročilejší metoda
– Ramanova spektroskopie.
Ke studiu kovů je pak velmi vhodná XRF (rentgenfluorescenční) analýza.
Vzhledem k tomu, že studované žezlo patří mezi klenoty Univerzity Karlovy a bylo by velmi
problematické i potenciálně nebezpečné zajistit jeho přepravu do odborných laboratoří, bylo třeba
veškerá měření provést na půdě Karolina, kde je žezlo uloženo. Tomu se musely uzpůsobit i použité
metody měření, proto pro provedení jak Ramanovy spektroskopie, tak XRF analýzy, byly zvoleny
snadno přenosné přístroje.
Při výběru byl kladen zásadní důraz na použití nedestruktivních metod.
Veškerá měření proběhla za pokojové teploty i tlaku.

4.1 Sledované vlastnosti a použité měřící přístroje
4.1.1 Rozměry kamenů
Pro měření rozměrů drahých kamenů bylo použito posuvné měřítko GemOro. Na něm je možné
odečíst měření s přesností na druhé desetinné místo milimetru, ale vzhledem k omezením daných
obrubou, do které jsou kameny zasazeny a kvůli které je nutné učinit odhad, jak vekou část kamene
zakrývá, je přesnost měření nižší.

4.1.2 Index lomu
Změřit index lomu nebylo možné u většiny kamenů, a to ať už z důvodu špatné přístupnosti nebo
výbrusu bez dostupné ploché fazety. I u takto vybroušených kamenů lze většinou index lomu změřit
(Liddicoat, 1993), nicméně měření má nižší přesnost a bylo by problematické ho provést vzhledem
k relativní objemnosti žezla a následné ztížené možnosti s ním manipulovat. Měření refraktometrem
Klio tedy bylo provedeno pouze u sedmi kamenů z celkového počtu šedesáti sedmi.

4.1.3 Tepelná vodivost
Orientační měření tepelné vodivosti proběhla na konduktometru Duotester Presidium. Není možné na
něm odečíst konkrétní hodnotu tepelné vodivosti; pouze je umožněno sledovat, v jakých rozmezích
typických pro určité drahé kameny a jejich imitace se hodnota pohybuje. Nelze ji tedy označit za příliš
exaktní metodu, nicméně u špatně dostupných kamenů může poskytnout základní orientaci při
určování kamene.

4.1.4 Pleochroismus
Důležitou identifikační vlastností některých kamenů je jejich schopnost měnit odstín či barvu při
různém úhlu pohledu. Tyto změny jsou často značně subtilní a je možné je pozorovat pouze
speciálním přístrojem – dichroskopem. Pro tuto práci byl použit dichroskop vyrobený na zakázku
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v gemologickém institutu v čínském Nanjingu. Nejlépe je pozorování umožněno, když kamenem
prochází dostatečné množství světla z opačné strany, než probíhá pozorování. Proto bylo možné
provést testování dichroskopem pouze u osmi kamenů.

4.1.5 Optické vlastnosti
Zda je kámen izotropní (stejné vlastnosti ve všech směrech) či anizotropní (odlišné vlastnosti
v různých směrech) (Petránek, 1993) je možné zjistit pomocí polariskopu (Liddicoat, 1993), v tomto
případě vyrobeného na zakázku v gemologickém institutu v Nanjingu. Vzhledem k tomu, že pro jeho
použití je třeba umístit kámen mezi jeho dva polarizační filtry, analyzátor a polarizátor, bylo možné
tento test provést pouze u šesti kamenů, které jsou dostupné z obou stran.
Zajímavé informace lze získat i pomocí tzv. Chelsea filtru. Původně byl vyvinut pro identifikaci
smaragdu mezi ostatními zelenými kameny. Smaragd má totiž specifickou absorpci světla – absorbuje
část žlutozelené vlnové délky, zatímco velká část červených vlnových délek absorbována není.
Chelsea filtr umožňuje průchod právě této žlutozelené a červené složky světla, takže (na rozdíl od
většiny ostatních zelených kamenů) smaragd je v Chelsea filtru zbarven do červena. Nicméně pomocí
tohoto filtru lze rozlišit i zeleně dobarvovaný chalcedon od přírodně zbarveného chryzoprasu
a typickou reakci v něm má i lapis lazuli (Liddicoat, 1993). Pro tuto práci byl použit Chelsea filtr od
společnosti Gem–A.
Pro určení koncových členů zastoupených v granátech byl učiněn pokus o zjištění absorpčních spekter
(Liddicoat, 1993) pomocí spektroskopu vyrobeného na zakázku v gemologickém institutu v Nanjingu.
Vzhledem k jejich zasazení je nebylo možné prosvítit ze spodní strany, což činilo pozorování
obtížnější. Možná i vlivem nedostatečného osvícení tak nebylo možné spektra odečíst.

4.1.6 Mikroskopická charakteristika
Pozorování kamenů se zvětšením bylo umožněno binokulární lupou značky Nikon SMZ – 2T. Na ni
bylo možné nainstalovat fotoaparát Olympus CAMEDIA C – 5050 a pořídit tak fotodokumentaci.
Osvětlení bylo zajištěno pomocí bodových světel Volpi intralux 6000 – 1. Dosahované zvětšení ve
většině případů nebylo dostatečné pro pozorování inkluzí (výjimku tvořily dva velké ametysty na
hlavici žezla a částečně granáty), nicméně umožňovalo základní pozorování.

4.1.7 Luminiscence v ultrafialové oblasti
Luminiscenční reakce kamenů (a také použitých tmelů/lepidel) pod ultrafialovými (UV) paprsky byla
sledována v zatemnění pomocí UV lampy Versalume od firmy Raytech, která má okénko pro výstup
krátkovlnného i pro výstup dlouhovlnného UV záření. Z okénka s hladkým povrchem vychází
krátkovlnné (SW) záření, z okénka s hrubým povrchem pak dlouhovlnné (LW) záření
(http://www.raytech–ind.com/images/Versalume%20instr.pdf, 1. 3. 2010). Pro vyclonění druhé vlnové
délky, která při daném měření nebyla žádoucí, byl použit posuvný plechový pás.

4.1.8 Identifikace Ramanovou spektroskopií
Pro provedení Ramanovy spektroskopie a následné jednoznačné identifikace měřených kamenů byl
zvolen přístroj First Defender od firmy Ahura Scientific, Inc. (Obr. 13). Jedním z hlavních kriterií při
výběru byly jeho malé rozměry (30 x 15 x 7,6 cm) a hmotnost (méně než 1,8 kg)
(http://www.ahurascientific.com/download/pdf/FDBR01_FirstDefender_Datasheet.pdf, 1. 3. 2010)
a s nimi spojená dobrá přenosnost.
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Původně byl vyvinut pro použití bezpečnostními složkami, čemuž odpovídá i databáze spekter, která
je přístroj schopen přímo na místě srovnat se spektrem měřeným (databáze tak obsahuje zejména
spektra výbušnin, toxických chemikálií, drog apod.). Jeho použití pro identifikaci minerálů bylo
ověřeno Jehličkou a kol. (2009). Spektrální rozsah přístroje má hodnoty od 250 cm-1 do 2875 cm-1 se
spektrálním rozlišením 7 až 10,5 cm-1; excitační vlnová délka laseru je 785 nm +/– 0,5 nm, přičemž
výstupní výkon laseru je nastavitelný, nejvyšší může být 300 mW. Pracovní vzdálenost je 18 mm.
Délka měření se pohybovala od několika desítek sekund po řádově nižší jednotky minut
(http://www.ahurascientific.com/ download/pdf/FDBR01_FirstDefender_Datasheet.pdf, 1. 3. 2010).

Obr. 13. Průběh Ramanovy spektroskopie – měření přístrojem First Defender firmy Ahura Scientific, Inc.

Základní analýza spekter byla provedena v softwaru GRAMS/AI 8.0. U čtyř naměřených spekter
granátů bylo navíc odečteno pozadí a následně provedeno fitování Voigtovou funkcí s pěti sty iterací
pro dosažení dekonvoluce maxima v oblasti 360 cm-1, které je důležité pro zjištění zastoupení
koncových členů v granátech.
Srovnávací spektra byla získávána z internetových stránek Société Française de Minéralogie et de
Cristallographie (http://wwwobs.univ–bpclermont.fr/sfmc/ramandb2/index.html, 12. 3. 2010), popř.
z odborných článků.
Jak uvádí Smith a Dent (2005), je před začátkem měření vhodné vyzkoušet, jestli přístroj pracuje
správně: obvykle naměřením jednoduchého spektra a kontrolou, jestli maxima odpovídají spektru
standardu. V této práci bylo použito diamantu, který má jedno silné maximum okolo 1332 cm-1
(http://wwwobs.univ–bpclermont.fr/sfmc/ramandb2/index.html, 12. 3. 2010). Jeho spektrum změřené
přenosným přístrojem je na Obr. 14.
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Obr. 14. Spektrum diamantu naměřené přenosným Ramanovým spektrometrem před započetím vlastního měření
pro kontrolu správné funkce přístroje. Měřil: Jan Jehlička

4.1.9 Rentgenfluorescenční analýza
Pro rentgenfluorescenční analýzu, která byla primárně cílená na zjištění složení použitých kovových
slitin a jejich semikvantitativní analýzu (kvantitativní analýza nebyla umožněna kvůli nedefinované
geometrii měření), bylo využito přístroje X–123 od firmy Amptek Inc. (Obr. 15). Zdroj rentgenového
záření byl tvořen 238Pu, jehož výhodou je konstantní průběh radioaktivního rozpadu, malé rozměry
a zároveň není třeba vnějšího napájení. Dopadající záření zachycoval křemíkový PIN detektor (který
je tvořen vrstvou polovodiče typu P, vrstvou izolantu a vrstvou polovodiče typu N) o tloušťce 0,5 mm
a
ploše
7
mm2
s termoelektrickým
chlazením
(Trojek,
ústní
sdělení
2009,
http://www.imagineeringezine.com/ttaoc/detector.html#2, 2. 3. 2010, Čechák a Leonhardt, 2006).
Klasická rentgenfluorescenční analýza je schopna poskytnout informace pouze o povrchu zkoumaných
látek (u kovů se hloubka analýzy pohybuje v řádech desítek mikrometrů) (Hahn a kol., 2006).
U stříbrných slitin žezla byl uplatněn předpoklad, že povrchové složení odpovídá celkovému složení
slitiny vzhledem k absenci vizuálních znaků koroze.
Pro zpracování naměřených spekter byl použit software AXIL–QXAS. Nejdříve proběhla kalibrace
spekter a vyhodnocení jednotlivých maxim. Semikvantitativní vyhodnocení zastoupení jednotlivých
prvků bylo provedeno pouze u stříbrných slitin, u nichž bylo možné použít dostupný stříbrný standard
Ag sterling s obsahem 92,5 procent stříbra a 7,5 procent mědi. Výpočet koncentrací pak probíhal na
základě srovnání ploch maxim standardu a měřených slitin.
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Obr. 15. Přístroj X–123 od firmy Amptek Inc. použitý pro rentgenfluorescenční analýzu

4.2 Princip pokročilejších metod
Pro správnou aplikaci analytických metod je důležité pochopení jejich základních principů. Pro tuto
práci byly nejdůležitější dvě pokročilejší metody: Ramanova spektroskopie a rentgenfluorescenční
analýza.

4.2.1 Ramanova spektroskopie
Při interakci světla s látkou může dojít k několika procesům. Fotony, tvořící dopadající světelný
paprsek, mohou být hmotou absorbovány, rozptýleny, nebo projít bez interakce. Podstatou Ramanovy
spektroskopie je rozptyl, konkrétně rozptyl Ramanův (Smith a Dent, 2005).
Na rozdíl od absorpční spektroskopie, při níž se využívá zdroj záření s více frekvencemi, a která je
založena na měření úbytku záření o energii rovné rozdílu mezi dvěma energetickými úrovněmi
studované molekuly (základní a excitovanou), se u Ramanovy spektroskopie používá zdroj pouze
o jedné frekvenci, protože není třeba mít v dopadajícím záření energii odpovídající přesně tomuto
rozdílu energetických úrovní. Za předpokladu, že nenastává absorpce přechody elektronů, které mají
energii stejnou, jako dopadající záření, se účinnost zvyšuje se čtvrtou mocninou frekvence
dopadajícího světla (Smith a Dent, 2005).
Při rozptylu světlo interaguje s molekulou studované látky a polarizuje elektronový mrak okolo jádra,
čímž ho uvede do tzv. virtuálního stavu. Tento stav není stabilní a foton je pak znovu rychle vyzářen.
Pokud dojde k deformaci pouze elektronového mraku, fotony jsou rozptýleny jen s velmi malou
změnou frekvence. V tomto případě se jedná o tzv. elastický – Rayleighův – rozptyl, který tvoří hlavní
část procesu rozptylu. Pokud však při interakci dojde i k pohybu jádra, nastane přenos energie
z dopadajícího fotonu molekule, nebo z molekuly rozptýlenému fotonu, a energie rozptýleného záření
se liší o jednu vibrační jednotku od energie záření dopadajícího. Pak se jedná o tzv. Ramanův rozptyl.
Jeho intenzita je velmi slabá, pouze jeden z každých 106 – 108 fotonů se rozptýlí Ramanovsky, což
ovšem neznamená sníženou citlivost metody vzhledem k možnému využití vyšších hustot energie
laseru (Smith a Dent, 2005).
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Ramanův rozptyl se ještě dále dělí – na složku Stokesova a složku anti – Stokesova rozptylu. Při
pokojové teplotě je většina molekul na vibrační úrovni s nejnižší energií. V případě, že molekula látky
absorbuje energii a dojde k excitaci ze základního vibračního stavu m do vibračního virtuálního stavu
s vyšší energií, nastane následně Stokesův rozptyl. Avšak vzhledem k termální energii mohou být
některé molekuly již v excitovaném stavu (např. ve stavu n, viz Obr. 16) a rozptyl z těchto stavů do
základního vibračního stavu m zahrnuje přenos energie z molekuly na rozptýlený foton; tento proces
se označuje jako anti – Stokesův rozptyl. Relativní intenzita těchto dvou procesů závisí na množství
různých vibračních stavů molekul; jak již bylo zmíněno, při pokojové teplotě je však počet molekul
v excitovaném vibračním stavu s vyšší energií velmi malý. Anti – Stokesův rozptyl tak bude
minoritním procesem a jeho zastoupení se bude nadále snižovat s probíhajícími vibracemi vzhledem
ke zmenšování množství excitovaných vibračních stavů (Smith a Dent, 2005).
Základní představa průběhu Rayleighova a dvou typů Ramanova rozptylu je na Obr. 16.

virtuální
stavy

vibrační
stavy

n
m
Stokesův
rozptyl

Rayleighův
rozptyl

anti – Stokesův
rozptyl

Obr. 16. Diagram představující princip Rayleighova a dvou typů Ramanova rozptylu (upraveno podle Smithe
a Denta (2005))

Pro Ramanovu spektroskopii je většinou preferován Stokesův rozptyl, ale v ojedinělých případech je
využíváno i anti – Stokesova rozptylu – např. v případě fluorescenční interference, která u druhého
typu rozptylu nemusí nastat. Vzhledem k povaze rozptylů a příslušnému posunu energie fotonu je
Stokesův rozptyl zaznamenáván v kladných hodnotách cm-1, anti – Stokesův v záporných hodnotách
(Smith a Dent, 2005).
Striktně vzato by měl být Ramanův rozptyl zaznamenáván jako posun v energii rozptýleného záření od
energie záření dopadajícího a vhodné označení by tedy bylo ∆cm-1, nicméně je běžnou praxí tento
posun vyjadřovat v jednotkách cm-1 (Smith a Dent, 2005) a takto bude označován i v této práci.
Existuje mnoho typů vibrací, které způsobují Ramanův rozptyl (tedy jsou Ramanovsky aktivní).
Výrazný Ramanův rozptyl je způsoben vibracemi, které zapříčiňují změnu polarizability
elektronového mraku kolem molekuly. Většinou se tak jedná o vibrace symetrické, např. u vazby O –
O. Tato jednoduchá dvouatomární molekula má pouze jednu vibraci; počet možných vibrací je
v případě lineární molekuly 3N – 5, kdy N je počet atomů v molekule; v obecném případě pak 3N – 6.
U složitějších molekul je velmi náročné až téměř nemožné teoreticky vypočítat vibrace molekuly a tak
předpokládat její Ramanovo spektrum; tento úkol je ještě ztížen tzv. skupinovými vibracemi, kdy se
dvě nebo více vazeb navzájem ovlivňuje a ve spektru je pozorovatelná vibrace příslušná celé této
skupině. Nicméně určité typy vazeb mají charakteristické umístění vibrací v Ramanově spektru.
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Anorganické látky včetně minerálů tak mají obvykle nejdůležitější maxima umístěna v hodnotách pod
650 cm-1 (Smith a Dent, 2005).

4.2.2 Rentgenfluorescenční analýza
Základem rentgenfluorescenční analýzy je interakce dopadajících RTG částic s analyzovanou hmotou.
Při jejich interakci může dojít ke třem základním jevům: fotoefektu, Comptonově efektu (tedy
nekoherentnímu rozptylu), kterými dochází k přenosu energie, nebo ke koherentnímu rozptylu, při
kterém k přenosu energie nedochází (Mantler, 2006).
Základem XRF analýzy je fotoefekt. Při něm dojde k absorpci energie atomem; pokud je energie
dopadajícího RTG fotonu vyšší, než prahová excitační energie elektronu, dojde k jeho vyražení.
Vzniká tak vakance na vnitřní slupce atomu a ten se stává nestabilním; při procesu vedoucímu zpět ke
stabilnímu stavu dochází k zaplnění vakance elektronem z vyšší slupky atomu, při němž se uvolní
charakteristické RTG záření (Obr. 17). Jeho energie se rovná rozdílu energií mezi dvěma
elektronovými stavy účastnícími se přechodu elektronu. Výsledkem tohoto excitačního procesu
mohou být tři analyticky důležité sady RTG linií, které vznikají ionizací K, L nebo M slupky (Potts,
2005).
dopadající RTG záření ze zdroje
elektron
z M slupky
zaplňuje
vakanci

vyražený
elektron
z K slupky

emitované
K–RTG
záření

vyražený
elektron
z L slupky

emitované
L–RTG
záření

Obr. 17. Princip rentgenfluorescenční analýzy (upraveno podle http://www.niton.com/images/How–XRF–
Works/incident–radiation–from–pri.jpg, 7. 3. 2010)

Označení jednotlivých linií se řídí tím, vakance jaké slupky byla zaplněna, z jaké slupky elektron do
vakance přešel, a závisí také na relativní intenzitě daných linií. Kα tak popisuje linii vzniklou
přechodem elektronu z L slupky do slupky K, Kβ pak linii označující přechod elektronu z M slupky do
K slupky. Vzhledem k tomu, že slupky M a L jsou energeticky rozdělené do orbitalů, označení
příslušných fluorescenčních linií se ještě dále dělí: např. Kα linie sestává z elektronových přechodů
Kα1 a Kα2 (Potts, 2005).
V naměřeném spektru se projeví i další dvě zmiňované interakce dopadajícího RTG záření s hmotou –
Rayleighův a Comptonův rozptyl. Při koherentním Rayleighově rozptylu nedochází k přenosu energie.
Interakce s elektronovými orbitaly a následná deexcitace vede k vyzáření RTG fotonu se stejnou

20

energií, jako měl RTG foton zdroje, pouze je rozptýlen do určitých směrů vzhledem ke směru
dopadajícího fotonu. Ve spektru je tedy díky Rayleighově rozptylu zaznamenán malý podíl záření
zdroje. Při nekoherentním Comptonově rozptylu k přenosu energie dochází. Po excitaci atomu dojde
k částečné absorpci energie fotonu; zbytek je pak vyzářen jako RTG foton s nižší energií. Spektrometr
díky Comptonově rozptylu tedy zaznamená i malou část kompletního spektra zdroje s konstantním
posunem do nižších energií (Potts, 2005).
Při měření žezla PřF bylo jako budící zdroj použito plutonium 238. To se rozkládá alfa rozpadem na
U s poločasem rozpadu 87,7 let. 238Pu má tedy charakteristické spektrum linií uranu, které kvůli
Rayleighově a Comptonově rozptylu jsou součástí měřených spekter. Nejvýraznější linie jsou
umístěny v rozsahu 13 až 21 keV (viz Obr. 18). Podrobněji jsou rozepsány v Tab. 1. Je možné ho
srovnat s naměřenými spektry v kapitole 5.2, které ho velmi přesně kopírují v části 11 až 21 keV.

Počet impulsů

234

Energie [keV]
Obr. 18. Charakteristické linie 234U v XRF spektru od záření 238Pu
(http://www.fjfi.cvut.cz/kdaiz/speranza/mat/CECHAK.pdf, 6. 3. 2010)
Tab. 1. Charakteristické linie 234U ve spektru při použití 238Pu jako zdroje záření (Čechák a Leonhardt, 2006)
Označení linie

Energie [keV]

U Lι

11,62

U Lα2

13,44

U Lα1

13,62

U Lβ2

16,41

U Lβ5

17,07

U Lβ1

17,22

U Lγ1

20,17

U Lγ6

20,84
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Podstatou možnosti prvkové analýzy studovaného vzorku je fakt, že se zvyšujícím se atomovým
číslem prvku se systematicky zvyšuje i energie jeho série fluorescenčních linií, což je důsledkem růstu
energie orbitalů spolu s rostoucím kladným nábojem jádra. Výsledkem XRF analýzy je tedy spektrum,
které lze relativně jednoduše interpretovat, zejména ve srovnání s komplexními spektry opticky
emisních metod (Potts, 2005).
Pravděpodobnost, že po ionizaci elektronu ze slupky dojde k vyzáření určitého charakteristického
RTG záření, se nazývá fluorescenční výnos. Ten obecně roste s rostoucím atomovým číslem, a u série
linií jednotlivého prvku klesá od linie K přes L k linii M. Navíc excitační účinnost zdroje je maximální
pro linie s jen o málo nižší energií, než jsou charakteristické linie zdroje (Potts, 2005). Nelze tedy
určovat koncentrace zastoupených prvků porovnáním jejich maxim ve spektru, ale i vzhledem
k dalším probíhajícím efektům je nutné použít standard s podobným složením, jako má vzorek.
Dá se předpokládat, že nejintenzivnější linie (tedy Kα) bude vybrána k určení prvku. Vzhledem
k tomu, že XRF analýza obvykle probíhá od 1 do 30 keV (kvůli excitačním a detekčním možnostem
instrumentace) však není možné zaznamenat linie Kα všech prvků; proto se u těžších prvků (od barya
po uran) používá jejich linie Lα, pro prvky středně těžké (od ruthenia po baryum) pak podle
instrumentace linie K nebo L (Potts, 2005). V případě měření žezla PřF byla zaznamenávána spektra
v rozmezí 2 až 26 keV. Výsledky interpretace naměřených spekter jsou shrnuty v kapitole 5.2.

4.3 Využití pokročilejších metod ve výzkumu drahých kamenů a kovů
Ramanova spektroskopie se na poli gemologie začíná uplatňovat stále více, a to nejen jako možnost
identifikace kamenů, ale i jejich inkluzí, popř. zjištění, že kámen je upravovaný – např. je možné
odhalit vysokoteplotní a vysokotlakou úpravu diamantů s účelem zvýšení atraktivity barvy, nebo zjistit
úpravu plnění polymery u poréznějších kamenů, jako je tyrkys (Laurs, 2009; Moe a kol., 2007; Dele–
Dubois a kol., 1986). V případech, kdy jsou v kameni přítomné inkluze, které bývají typické pro vznik
kamene, je možné Ramanovou spektroskopií také určit, jestli je kámen syntetický nebo přírodní, jak
popsali Dele a kol. (1997) u rubínů, Dele–Dubois a kol. (1986) u rubínů, safírů a smaragdů nebo Li
(2001) u safírů, smaragdů a akvamarínů. Nejčastěji je pro tyto účely používána Ramanova
mikrospektroskopie, kdy je umožněno studium inkluzí o velikosti v řádech µm, jistá omezení jsou
však spojená s hloubkou umístění inkluze v kameni (Dele a kol., 1997). Z charakteru inkluzí je také
možné určit, z jakého geologického prostředí přírodní kámen pochází, popř. i z jaké lokality (Palanza
a kol., 2008).
Studium drahých kamenů zasazených v cenném předmětu Ramanovou mikrospektroskopií byl popsán
Hännim a kol. (1998), jejichž výzkum byl zaměřen na dva předměty z pokladu Basilejské katedrály:
mostranci a ostatkový kříž. Clark a van der Weerd (2004) popsali identifikaci dvanácti drahých
kamenů zasazených do přebalu evangelia zdobeného stříbrem z 9. století. Přístroje umožňující
Ramanovu mikrospektroskopii jsou však poměrně rozměrné a špatně přenositelné, takže běžně
neumožňují analýzu in situ.
V gemologii je však možné využít i jednodušší, přenosné přístroje (Denton a kol., 2006; Laurs, 2007).
Poměrně rozměrný, ale podle Ziemanna (2006) dobře přenosný přístroj byl například využit pro
identifikaci drahých kamenů zasazených do stěn sálu Grotto v Novém Paláci areálu Sanssouci
v Potsdami a tamtéž dokonce proběhla analýza inkluzí v krystalu křemene. In situ analýza byla
provedena i při studiu Jindřichova ostatkového kříže opět z pokladu Basilejské katedrály (Reiche
a kol., 2004).
Pro tuto práci byl použit jednoduše přenosný přístroj First Defender od firmy Ahura Scientific, který
umožňuje identifikaci minerálů, jak bylo ověřeno Jehličkou a kol. (2009), ne však jejich inkluzí.
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Rentgenfluorescenční analýza má mnoho možných využití; jedním z nich je kvalitativní a kvantitativní
analýza kovů. Důležitou oblastí výzkumu je numismatika, kde je předmětem zájmu složení slitin,
použité tavící technologie nebo studium korozních produktů na povrchu mincí (Engelhardt, 2006).
Příklady použití při analýze umělecky a historicky významných předmětů jsou analýza slitin na tzv.
Železné koruně používané při korunovaci italských králů, která je navzdory svému jménu ze slitiny
zlata (Milazzo a Cicardi, 1998), nebo analýza významného nálezu z hradu a zámku v Bečově nad
Teplou, relikviáře sv. Maura s reliéfy z pozlaceného stříbra, pocházejícího z první čtvrtiny 13. století
(Čechák a kol., 2004). Milazzo a Cicardi (1998) navíc popisují problematiku geometrie měření
spojenou s nerovnými povrchy zkoumaných předmětů.
Rentgenfluorescenční analýza je důležitou metodou i v případě restaurování památek, jako tomu bylo
u sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, největšího barokního sousoší ve střední Evropě. Předmětem
zájmu bylo složení měděno – olovnatých pájek používaných při historických opravách s cílem použít
stejných materiálů k restaurování (Čechák a kol., 2004).
Stejně jako u Ramanovy spektroskopie, i u XRF analýzy jsou běžnější nepřenosné přístroje umístěné
v laboratořích. Nicméně s rozvojem Si – PIN detektorů, které nepotřebují chlazení tekutým dusíkem,
a při použití radioaktivního izotopu jako zdroje záření, je snadná přenosnost přístrojů plně umožněna
(Janssens a kol., 2000). Je však možné použít i přenosnou RTG – lampu, jak popsali Cesareo a kol.
(2009) při měření předkolumbovské pohřební zlaté masky z Peru.
Rentgenfluorescenční analýza je využitelná i v gemologii, např. ke zjištění stopových prvků
a následném odlišení syntetických a přírodních rubínů a safírů. Joseph a kol. (2000) pro jejich studium
zvolili dva zdroje záření 109Cd a 241Am kvůli excitaci jak lehčích, tak těžších prvků.
Při měření kovových slitin žezla PřF byl použit snadno přenosný přístroj se zdrojem záření 238Pu
a detektorem Si – PIN. Vzhledem k velké ploše ozáření a použitému excitačnímu zdroji nebylo možné
analýzu aplikovat na drahé kameny.
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5. VÝSLEDKY

V této kapitole jsou shrnuty výsledky měření a pozorování, která byla na žezle Přírodovědecké fakulty
provedena.

5.1 Drahé kameny
Na žezle je celkem umístěno 67 drahých kamenů. Lze je rozdělit do několika skupin podle umístění na
žezle, kdy jsou v určité části použity vždy kameny stejného minerálu se shodným výbrusem. Celkový
pohled na žezlo je na Obr. 19. Souhrn všech pozorovaných a měřených charakteristik kamenů je
v Tab. 2; jejich rozměry jsou pak shrnuty v Tab. 3. Následuje popis jednotlivých skupin drahých
kamenů v podkapitolách.

mechové acháty
křišťálové intaglie

ametysty
obdélníkového
výbrusu
mechové acháty

lapisy lazuli

ametysty ve
tvaru
fazetovaných
„kuliček“

citríny
granáty
karneoly

zeleně zbarvené
chalcedony
ametysty
s kapkovitým
výbrusem

Obr. 19. Vyznačení umístění jednotlivých skupin drahých kamenů na žezle
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Tab. 2. Souhrn naměřených a pozorovaných vlastností drahých kamenů žezla (symbol „–“ označuje, že měření nebylo umožněno nebo nebylo uskutečněno)
skupiny kamenů

počet na žezle

výbrus

barva

ametysty s kapkovitým výbrusem

12

zaoblený kapkovitý

fialově purpurová

inertní

inertní

křemen

zeleně zbarvené chalcedony

4

zaoblený čtvercový

modravě zelená

inertní

inertní

křemen a moganit

karneoly

20

poloviční dvojitý kabašon

inertní

inertní

křemen a moganit

granáty

4

oválný briliantový

inertní

inertní

almandin a pyrop

citríny

4

protáhlý oválný kabašon

inertní

inertní

křemen

upevňovací tmel –
silná bílomodrá lum.

křemen

silná jedovatě žlutá
lum. tmelu pod acháty

křemen a moganit

inertní

křemen

inertní

křemen

oranžová po oranžově
červenou
lehce purpurově červená
světle žlutá až oranžově
žlutá

SW UV

LW UV

upevňovací tmel –
světle fialově purpurová
velmi silná bílomodrá
lum.
mléčná s tmavě zelenými až velmi silná jedovatě
lehce žlutě zelenými
žlutá lum. tmelu pod
dendrity
acháty
sytě tmavě fialově
inertní
purpurová

Ramanovo spektrum
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ametysty ve tvaru fazetovaných „kuliček“

6

fazetovaná „kulička“

mechové acháty

4

destička

ametysty obdélníkového výbrusu

2

křišťálové intaglie

6

lapisy lazuli

5

skupiny kamenů

Chelsea filtr

konduktometr

pozorování binokulární lupou

polariskop

index lomu

dichroismus

ametysty s kapkovitým výbrusem

–

–

–

–

–

–

zeleně zbarvené chalcedony

růžová reakce

–

–

–

–

–

karneoly

–

–

–

–

–

–

granáty

–

pole skla

minerální (?) inkluze

–

–

–

citríny

–

pole křemene

–

–

–

–

ametysty ve tvaru fazetovaných „kuliček“

–

–

anizotropní

1,545 až 1,548; 1,545

sv. fialová/žlutavě čirá

mechové acháty

dendrity – žádná reakce

pole křemene
pole skla, obsažený krystal
pole křemene

–

–

1,545 (1,546) až 1,549

–

obdélníkový se zkosenými
rohy
kruhová destička s
fazetovaným okrajem
kruhová destička

čirá

inertní

tmavě modrá

velmi silná zelenožlutá
inertní
lum.

? (vysoká fluorescence),
organické látky (barvivo)

ametysty obdélníkového výbrusu

–

–

fluidní inkluze ("mýdlová pěna")

–

křišťálové intaglie

–
3 x skvrnitě hnědavě červená
reakce, 2 x homogenně
rozptýlená červeně hnědá
reakce

pole křemene

–

–

1,542 (1,544) až 1,550
(1,549)
–

–

modré minerály, kalcit, pyrit; u
dvou kamenů barvivo

–

–

lapisy lazuli

sv. fialová/stř. fialová
–
–

Tab. 3. Rozměry drahých kamenů žezla PřF (šířka x délka [mm]; měření proběhla s odhadnutím části kamene
skryté pod obrubou, až na měření označená * se tedy jedná o přibližné hodnoty; označení kamenů viz )
Kámen

Rozměry

Kámen

Rozměry

Kámen

Rozměry

Kámen

Rozměry

AM 1N

3,2 x 5,8

KAR 1S

2,6 x 5,5

KAR 4/1L

2,4 x 5,3

KŘI b

18,1

AM 1L

2,8 x 6,3

KAR 1P

2,6 x 6,1

KAR 4/1P

2,1 x 5,5

KŘI c

18,1

AM 1P

2,9 x 5,8

KAR 1/2L

2,3 x 5,7

GRT ½

12,2 x 16,8

KŘI d

18,2

AM 2N

3,4 x 5,7

KAR 1/2P

2,5 x 5,8

GRT 2/3

12,2 x 17,6

KŘI e

18,2

AM 2L

2,7 x 5,6

KAR 2L

2,6 x 5,5

GRT ¾

12,3 x 17,8

KŘI f

8,8 x 17,8

AM 2P

2,9 x 5,5

KAR 2S

2,3 x 5,6

GRT 4/1

11,8 x 16,5

AM L

16,44 x 28,54*

AM 3N

3,1 x 5,7

KAR 2P

2,4 x 5,4

CIT ½

5,4 x 16,0

AM P

16,70 x 28,91*

AM 3L

3,0 x 5,8

KAR 2/3L

2,6 x 5,6

CIT 2/3

4,5 x 15,6

ACH LN

12,57 x 28,33*

AM 3P

2,7 x 6,0

KAR 2/3P

2,6 x 5,6

CIT 3/4

4,9 x 16,3

ACH LD

11,91 x 27,26*

AM 4N

3,3 x 5,1

KAR 3L

2,9 x 6,1

CIT 4/1

5,0 x 15,9

ACH PN

11,99 x 28,81*

AM 4L

2,8 x 5,3

KAR 3S

2,5 x 6,5

AM K ½

9,60*

ACH PD

12,16 x 28,30*

AM 4P

3,2 x 5,7

KAR 3P

2,3 x 5,6

AM K 2/3

9,52*

LAP a

18,6∆

CH 1

8,7 x 8,7

KAR 3/4L

2,7 x 5,7

AM K ¾

9,42*

LAP b

18,4∆

CH 2

8,8 x 8,8

KAR 3/4P

2,1 x 5,5

AM K 4/1

9,49*

LAP c

18,4∆

CH 3

8,6 x 8,8

KAR 4L

3,0 x 6,1

AM K L

21,38*

LAP d

18,6∆

CH 4

8,7 x 8,8

KAR 4S

2,2 x 5,4

AM K P

21,50*

LAP e

18,5∆

KAR 1L

2,3 x 5,8

KAR 4P

2,2 x 4,8

KŘI a

18,3

* tato měření byla díky typu zasazení umožněna s přesností na dvě desetinná místa
∆

průměr čtyř měření průměru kamene



označení kamenů bylo zvoleno pro snadnou orientaci jako zkratka příslušného minerálu (AM – ametyst, CH –
chalcedon, KAR – karneol, GRT – granát, CIT – citrín, KŘI – křišťál, ACH – mechový achát, LAP – lapis
lazuli); čísla vždy vyznačují pozici kamene na žezle při pohledu na žezlo zepředu: 1 = vepředu, 2 = vpravo, 3
= vzadu, 4 = vlevo; čísla s lomítkem pak označují pozici mezi krajními umístěními (např. 1/2 znamená
vepředu vpravo); dále je pozice upřesněna označením relativního umístění kamene vůči kamenům stejného
typu v daném ornamentu, tedy L = vlevo, P = vpravo, S = střed, N = nahoře, D = dole; malá písmena označují
jednotlivé kameny u křišťálových intaglií a lapisů lazuli, kdy „a“ značí nejvýše položený kámen, od kterého
jsou v řadě označeny další kameny následujícími písmeny abecedy

U kapkovitých ametystů byla měřena délka a na ni kolmá největší šířka; u přibližně čtvercových
zeleně zbarvených chalcedonů byl měřen jako první rozměr na diagonále „vlevo nahoře – vpravo
dole“, druhý na diagonále „vpravo nahoře – vlevo dole“; karneoly jsou v podstatě půlené kabašony,
přičemž uvedená šířka představuje při běžném zasazení výšku u nepůleného kabašonu; u granátů
s oválným briliantovým výbrusem je měření šířky a délky standardní; u citrínů ve tvaru protáhlých
kabašonů taktéž. U šesti ametystů tvaru fazetované „kuličky“ bylo umožněno přesné měření; taktéž
u velkých obdélníkových ametystů a tabulek mechových achátů na boku hlavice. Křišťálové intaglie
měly velmi přesný kulatý průměr, proto je uvedena pouze jedna hodnota. Rozměry lapisů lazuli jsou
průměry čtyř naměřených hodnot průměru kamene.
V následujícím popisu je postupováno od spodní části dříku žezla po jeho hlavici.
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5.1.1 Ametysty s kapkovitým výbrusem
Ametystů s kapkovitým výbrusem je na žezle dohromady dvanáct. Všechny mají fialově purpurovou
barvu (při denním světle). Na Obr. 20 je ametyst s označením AM 3N, na Obr. 21 ametyst AM 1N.
V ultrafialovém světle, a to jak krátkovlnném, tak dlouhovlnném, jsou všechny inertní, jak je pro
ametyst typické (Fritz a Laurs, 2007).

Obr. 20. Ametyst kapkovitého výbrusu (AM 3N); jeho délka je přibližně 5,7 mm

Obr. 21. Ametyst kapkovitého výbrusu (AM 1N); jeho délka je přibližně 5,8 mm

Vzhledem k zasazení nebylo možné provést další standardní gemologické testování.
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465

Ramanova spektra všech ametystů vykazovala nejvýraznější charakteristická maxima na pozici 206
a 465 cm-1; u devíti naměřených spekter byla přítomna i maxima 263 a 354 cm-1, jak je zřejmé z Obr.
22. Tři spektra obsahovala také maximum na pozici 399 cm-1. Tyto hodnoty se velmi dobře shodují
s hodnotami srovnávacího spektra (129, 208, 263, 356, 400, 466, 680, 800, 1070, 1152, 1230 cm-1;
nejvýznamnější maxima jsou vyznačena tučně) (http://wwwobs.univ–bpclermont.fr/sfmc/ramandb2/
fpdf/AMETHY11.pdf, 24. 3. 2010).
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Obr. 22. Spektrum ametystu AM 2P. Měřil: Jan Jehlička

5.1.2 Zeleně zbarvené chalcedony
Zeleně zbarvené chalcedony jsou na žezle čtyři, se zaobleným čtvercovým výbrusem. Za denního
světla mají modravě zelenou barvu. Jeden z nich (CH 1) je na Obr. 23. Jak prokázalo testování pomocí
Chelsea filtru, ve kterém se chalcedony jevily jako růžové, všechny prošly dobarvováním (Liddicoat,
1993).

Obr. 23. Zeleně zbarvený chalcedon CH 1; jeho rozměry jsou přibližně 8,7 x 8,7 mm
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Stejně jako ametysty byly všechny chalcedony inertní v reakci na krátkovlnné i dlouhovlnné UV
záření, což je ve shodě s jinými studovanými chalcedony (Fritsch a kol., 2009).
Pro jejich identifikaci (a zejména pro zjištění přítomnosti moganitu) byla důležitá Ramanova
spektroskopie; spektrum chalcedonu CH 1 je na Obr. 24.
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Obr. 24. Ramanovo spektrum chalcedonu CH 1 s charakteristickými maximy křemene a moganitu. Měřil: Jan
Jehlička

Všechny čtyři kameny vykazovaly vysokou míru fluorescence související s jejich zelenou barvou,
takže se ve spektru projevila jen nejsilnější maxima křemene tvořícího základ zeleně zbarveného
chalcedonu – široké maximum přibližně na pozici 209 cm-1 a poměrně dobře definované maximum na
pozici 465 cm-1. Jak totiž uvádí Kingma a Hemley (1994), v Ramanově spektru není rozdíl mezi
záznamem makrokrystalického a mikrokrystalického křemene. Přestože jsou podle reakce v Chelsea
filtru tyto chalcedony dobarvované, v Ramanově spektru zřejmě z důvodu vysoké fluorescence
barvivo nebylo zaznamenáno.
Velmi zajímavý je výskyt maxima na pozici 504 (až 505) cm-1, objevujícím se ve spektrech všech
studovaných zeleně zbarvených chalcedonů. Jedná se o nejvýraznější maximum Ramanova spektra
moganitu (podle Kingmy a Hemleyho (1994) je jeho pozice 501 cm-1). S přítomností této fáze SiO2
zřejmě souvisí i posun maxima 206 cm-1 do vyšších hodnot (na 209 cm-1) – spektrum moganitu
obsahuje mimo jiné maximum 220 cm-1 a to je ve směsném vzorku obsahujícím jak křemen, tak
moganit, za tento posun zodpovědné (Kingma a Hemley, 1994; Smith a Robin, 1997).
Moganit je poměrně nově uznaná polymorfní fáze SiO2. Studium mikrokrystalických křemenných
vzorků provedené Flörkem a kol. (1976) pomocí rentgenové difrakce přineslo objev této nové fáze,
přičemž Flörke a kol. (1984) navrhli pro nový minerál jméno – moganit, podle typové lokality Mogan
na Kanárských ostrovech; tento název minerálu byl však schválen Mezinárodní Mineralogickou
Asociací (IMA) až v roce 1999 (http://webmineral.com/data/Moganite.shtml, 24. 3. 2010). Moganit
má monoklinickou symetrii s prostorovou grupou I 1 2/a 1. Obsahuje často až 3 hm.% vody, která ale
není součástí struktury (Miehe a Graetsch, 1992). Heaney a Post (1992) popisují, že moganit je
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obsažen ve velkém množství mikrokrystalických křemenných hmot. Nicméně například drahokamové
chryzoprasy z ložiska Haneti, Tanzánie, moganit neobsahují (Shigley a kol., 2009).
Smith a Robin (1997) uvažují, že v případě, kdy měřený vzorek obsahuje jak křemen, tak moganit, je
na zvážení používání názvů variet jako chryzopras nebo karneol. Obvykle se totiž názvy variet
vztahují pouze k jednomu specifickému minerálu. V této práci však budou tyto názvy používány
vzhledem k historické tradici a jejich běžnému rozšíření mezi odbornou i laickou veřejností.

5.1.3 Karneoly
Na žezle je zasazeno dohromady dvacet karneolů (na Obr. 25 karneol KAR 3L).

Obr. 25. Karneol KAR 3L; délka kamene je přibližně 6,1 mm

Všechny jsou vybroušeny do tvaru polovičního dvojitého kabašonu a zasazeny poněkud netradičně –
klasické celé kabašony bývají zasazeny plochou, která je viditelná na Obr. 25, směrem dolů. Jejich
barva se na denním světle pohybuje od oranžové po oranžově červenou.
Stejně jako ostatní křemenné hmoty na žezle byly všechny karneoly v reakci na krátkovlnné
i dlouhovlnné UV záření inertní, jak je pro chalcedony typické (Fritsch a kol., 2009).
Bylo naměřeno jedno reprezentativní Ramanovo spektrum, a to kamene KAR 1/2 L, které je na
Obr. 26.
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Obr. 26. Ramanovo spektrum karneolu KAR 1/2 L s velmi dobře definovanými maximy křemene a moganitu.
Měřil: Jan Jehlička

Stejně jako v případě zeleně zbarvených chalcedonů byla ve spektru karneolu KAR 1/2 L naměřena
maxima od křemene (265, 355, 399 a 465 cm-1) a maxima příslušející moganitu (501 cm-1 a maximum
křemene 206 posunuté vlivem moganitu na 209 cm-1).

5.1.4 Granáty
Na žezle jsou zasazeny čtyři granáty oválného briliantového výbrusu (GRT 3/4 je na Obr. 27).
V denním světle mají lehce purpurově červenou barvu.

Obr. 27. Granát GRT 3/4; délka kamene je přibližně 17,8 mm

Na začátku identifikace byly měřeny konduktometrem. Přístroj všechny kameny podle jejich tepelné
vodivosti zařadil do pole vodivosti skla, což vzbudilo podezření, že by se o sklo mohlo jednat, protože
i velmi vzácné předměty, jako třeba ostatkový kříž a monstrance z pokladu Basilejské katedrály
z pozdně gotického období, jsou osazeny skleněnými imitacemi (Hänni a kol., 1998). Nicméně další
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testování prokázalo, že tyto lehce purpurově červené kameny jsou granáty. Konduktometrie je pouze
pomocná metoda a v tomto případě se neosvědčila.
Všechny granáty byly inertní v reakci na dlouhovlnné i krátkovlnné UV záření, což je ve shodě
s informacemi uváděnými Readem (1999), kdy všechny koncové členy skupiny granátu, které by se
mohly na složení granátů na žezle významněji podílet (tedy almandin, pyrop a spessartin), jsou
uváděny jako inertní v reakci na krátkovlnné i dlouhovlnné UV záření. Stejnou vlastnost uvádějí
Quinn a Laurs (2005) i pro pyrop–almandiny.
V granátu GRT 2/3 byly pozorovány inkluze (viz Obr. 28), které nebylo možné identifikovat
i vzhledem ke špatnému přístupu binokulární lupou ke kameni. Mohlo by se však jednat o inkluze
minerální.

Obr. 28. Inkluze v granátu GRT 2/3 (měřítko = 2 mm)

Všechna Ramanova spektra jasně odpovídala granátu (Bersani a kol., 2009); spektrum GRT 4/1 je na
Obr. 29.
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Obr. 29. Ramanovo spektrum granátu GRT 4/1. Měřil: Jan Jehlička
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Vzhledem k tomu, že granáty často tvoří směsné členy, ani jedno naměřené spektrum zcela
neodpovídalo určitému koncovému členu. Pro určení zastoupení koncových členů v granátu je podle
Bersaniho a kol. (2009) nejdůležitějších šest maxim, která jsou pro naměřená spektra granátů žezla
PřF shrnuta v Tab. 4. Tab. 5. obsahuje srovnání pozice těchto maxim naměřených Bersanim a kol.
(2009) na koncových členech skupiny granátu s pozicemi naměřenými jinými autory.

Tab. 4. Naměřené pozice maxim studovaných granátů, která jsou nejdůležitější pro identifikaci zastoupení
koncových členů ve vzorku
GRT 1/2
~ 210 353 376 558 863 918
GRT 2/3
~ 218 349 374 555 860 915
GRT 3/4
–
352 373 558 864 919
GRT 4/1
212
350 374 557 866 918
~ vyjadřuje určitou nejistotu v určení pozice maxima vzhledem k jeho šířce a nízké výšce
– označuje, že pozici maxima nebylo možné ze spektra odečíst

Tab. 5. Nejdůležitější maxima spekter koncových členů skupiny granátu pro identifikaci jejich zastoupení ve
studovaném vzorku (upraveno podle Bersani a kol. (2009))
#1

maximum

almandin
pyrop
spessartin
andradit
grosulár
uvarovit

#2

#3

a

b

c

a

b

c

a

b

c

216
211
221
236
247
242

212
209,8
220
235
246
241

216
211
221
235,5
245,5
241,2

342
364
350
352
373
366

347
363,6
350
351
368
365

343
363
350
351,6
367
368

370
375
372
370
376
370

368
381,2
372
369
374
365

371
377
373
369,9
373,3
368

#4

maximum
a

b

556
553
almandin
563
561,4
pyrop
552
550
spessartin
516
514
andradit
550
549
grosulár
526
519
uvarovit
a
Kolesov a Geiger (1998)

#5

#6

c

a

b

c

a

b

c

556
563
552
515,7
547,4
526

863
871
849
816
827
838

862
867,6
849
816
827
837

863
868
850
815,7
825
837,4

916
928
905
874
880
876

910
926
906
874
882
878

915
926,2
907
873,6
879,1
877,5

b

Hofmeister a Chopelas (1991), kromě dat uvarovitu: Chopelas (2005) a pyropu: Kolesov a Geiger (2000)

c

Bersani a kol. (2009)

Bersani a kol. (2009) vycházejí z předpokladu, že měřená spektra granátů jsou lineární kombinace
spekter jejich koncových členů v závislosti na jejich molárním zastoupení. Při výběru vhodných
maxim se řídili několika pravidly: maximum musí být ve spektru vždy přítomno, vykazuje silný posun
vzhledem ke složení vzorku a musí mít na složení specifickou závislost. Tímto způsobem vybrali šest
nejdůležitějších. Maximum #1 je nejvýraznější maximum v oblasti 210 až 245 cm-1; má význam pro
odlišení tzv. pyralspitů a ugranditů. Maxima #2 a #3 se nacházejí v oblasti mezi 340 a 380 cm-1 a často
je obtížné jejich pozici určit, protože částečně splývají. Tak tomu bylo i v případě granátů na žezle,
proto bylo využito fitování pomocí Voigtovy funkce. Tato maxima jsou důležitá pro odlišení
koncových členů jednotlivých sérií. Maximum #4 označuje nejvýraznější maximum oblasti 515 až 560
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cm-1, maximum #5 se nachází v oblasti 800 až 870 cm-1 a maximum #6 je nejvýraznějším maximem
celého spektra v oblasti 870 až 927 cm-1.
Bersani a kol. (2009) navrhli program Miragem, který hledá složení vzorku na základě minimalizace
standardní odchylky mezi naměřenými frekvencemi (které jsou vloženy v podobě vstupu) a těmi,
kterých je dosaženo násobením vektoru s pokusným složením a matice obsahující frekvence šesti
vybraných maxim koncových členů. Matice s frekvencemi maxim koncových členů je složena z dat
naměřených Bersanim a kol. (2009) uvedených v Tab. 5 ve sloupci c.
Tento program je napsaný jazykem Matlab®, verze R15. Verze programu Miragem5, která pracuje
s pěti koncovými členy (alm, pyr, spes, grs, and), byla přiložena k článku (Bersani a kol., 2009) a byla
využita pro odhad složení čtyř granátů na žezle. V případě, že maxima #1 a #5 nejsou rozeznatelná
kvůli nižší kvalitě spektra, je možné je vynechat, a program automaticky zredukuje i příslušnou část
matice s frekvencemi maxim koncových členů. Toho bylo využito při analýze spektra granátu GRT
3/4, kde nebylo možné maximum #1 ze spektra odečíst.
Určení složení má bohužel poměrně vysokou chybu. U almandinu a pyropu spadaly výsledky
programu Miragem nejčastěji do ± 15% od hodnot naměřených u stejného vzorku vlnově disperzní
elektronovou mikrosondou (WDS = Wavelength Dispersive System), u spessartinu dokonce do ±
20%. Významně lepších výsledků program dosahoval při použití na granáty s převažující složkou
andraditu a grosuláru, kdy se shodoval s daty z elektronové mikrosondy ± 10% (Bersani a kol., 2009),
nicméně dá se předpokládat, že v drahokamovém granátu by měly převládat koncové členy se
složením almandinu, pyropu a spessartinu a vztahuje se na ně tedy zmíněná vyšší chyba.
Program podle Bersaniho a kol. (2009) téměř vždy správně určil hlavní složku (koncový člen)
zastoupenou v granátu; pouze u granátů, ve kterých se zastoupení dvou koncových členů pohybovalo
okolo 50%, docházelo k chybám v určení převládající složky, což je ovšem k výše zmíněné chybě
pochopitelné.
Výsledky analýzy spekter granátů pomocí programu Miragem5 jsou shrnuty v Tab. 6. Do programu
byly zadány vstupní informace v podobě frekvencí naměřených maxim, které jsou uvedeny v Tab. 4.

Tab. 6. Složení granátů vypočtené programem Miragem5 na základě jejich Ramanových spekter
GRT 1/2
GRT 2/3
GRT 3/4
GRT 4/1

alm
35%
51,4%
50,8%
58,4%

pyr
65%
17,4%
46,6%
41,6%

spes
<1%
24,4%
<1%
<1%

and
<1%
6,87%
2,44%
<1%

grs
<1%
<1%
<1%
<1%

U tří granátů vyšly jako nejdůležitější zastoupené složky almandin a pyrop, pouze u kamene GRT 2/3
vyšly jako dvě nejdůležitější složky almandin a spessartin, pyrop je podle výpočtů programu však také
zastoupen. Vzhledem k vysoké chybě určení zastoupení spessartinové složky je otázkou, jestli je
výpočet této složky ze spektra GRT 2/3 relevantní; je možné, že stejně jako ostatní vzorky má GRT
2/3 složení s převažujícím zastoupením almandinu a pyropu. Nejlépe definovaná maxima mělo
spektrum granátu GRT 4/1, takže i výsledky jeho analýzy jsou zřejmě nejpřesnější.
Ukázka výstupu programu je na Obr. 30.
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peak at ~220: 212
peak at ~360: 350
peak at ~370: 374
peak at ~540: 557
first peak between 800 and 870: 866
peak at ~900: 918
number of medium-strong peaks between 800 and 900 (1-3) 1
6 bands fit
######################################
freqExp freqOut freqExp-freqOut
212
213.9
-1.92
350
350.7
-0.7359
374
372.9
1.088
557
558.9
-1.912
866
865.1
0.9201
918
919.7
-1.659
######################################
Deviation: 1.453
######################################
almandine:
58.4%
pyrope:
41.6%
spessartine:
<1%
andradite:
<1%
grossular:
<1%
######################################
Miscibility check:
Acceptable
######################################
Obr. 30. Ukázka výstupu programu Miragem5 při analýze spektra granátu GRT 4/1

Pro granáty, které obsahují ve zhruba stejném zastoupení almandin a pyrop, se občas používá termín
rodolit. Jak však podotýká Blodgett a kol. (2007), většinou se toto označení týká kamenů s významněji
zastoupenou purpurovou barvou, což se granátů umístěných na žezle netýká. Nejvhodněji lze tedy
čtyři granáty na žezle označit tak, že jsou to s největší pravděpodobností směsné členy almandin –
pyrop nebo pyrop – almandin.

5.1.5 Citríny
Na žezle jsou zasazeny také čtyři citríny ve tvaru protáhlých oválných kabašonů (citrín CIT 3/4 je na
Obr. 31). Jejich barvu bylo obtížné určit, podle úhlu pohledu se za denního světla měnila ze světle
žluté na oranžově žlutou.
Testování konduktometrem u všech citrínů prokázalo vodivost v oblasti typické pro křemen.
V dlouhovlnném i krátkovlnném UV záření byly citríny inertní, což je pro ně typické (Matlins
a Bonanno, 2003).
Všechny citríny měly Ramanovo spektrum charakteristické pro křemen (spektrum kamene CIT 4/1 je
na Obr. 32) – nejdůležitější maxima tak byla 207, 265, 355, 396, 465 a přibližně 809 cm-1
(http://wwwobs.univ–bpclermont.fr/sfmc/ramandb2/fpdf/QUARTZ11.pdf, 26. 3. 2010), která
umožnila jejich jednoznačnou identifikaci.
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Obr. 31. Citrín 3/4; jeho délka je přibližně 16,3 mm
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Obr. 32. Ramanovo spektrum citrínu CIT 4/1. Měřil: Jan Jehlička

5.1.6 Ametysty ve tvaru fazetovaných „kuliček“
Ve spodní části hlavice žezla jsou umístěny čtyři menší a dva větší světle fialově purpurové ametysty
ve tvaru fazetovaných „kuliček“. Jsou nasazeny na čepy se závitem (viz Obr. 33) a upevněny tmelem,
který v krátkovlnném UV záření vykazoval silnou bílomodrou luminiscenci, pod dlouhovlnným
zářením dokonce velmi silnou, taktéž bílomodrou luminiscenci. Samotné ametysty byly inertní jak
v krátkovlnném, tak dlouhovlnném UV záření, což je pro ně standardní (Fritz a Laurs, 2007).
U všech ametystů tohoto výbrusu byla měřena tepelná vodivost, která spadala do pole vodivosti
křemene. Díky typu jejich zasazení bylo možné provést i pozorování optických vlastností pomocí
polariskopu – u všech s výsledkem „zháší“, což je důsledkem anizotropie.
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Obr. 33. Ametysty AM K 1/2, AM K 2/3 a AM K P (největší ze tří ametystů na obrázku – průměr: 21,5 mm)

U dvou větších ametystů se podařilo naměřit i index lomu; u ametystu AM K P se hodnoty n
pohybovaly od 1,545 do 1,548, u ametystu AM K L byla naměřena pouze jedna hodnota: 1,545.
Hodnoty typické pro ametyst se pohybují v rozmezí 1,544 až 1,553 (Liddicoat, 1993) s dvojlomem
0,009, čemuž naměřené hodnoty odpovídají (Fritz a Laurs, 2007).
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Obr. 34. Ramanovo spektrum ametystu AM K P. Měřil: Jan Jehlička
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U všech těchto ametystů byl také pozorován dichroismus (barvy: světle fialová a žlutavě čirá).
Všechny kameny byly podrobeny analýze Ramanovou spektroskopií; spektrum ametystu AM K P je
na Obr. 34. U všech spektrum odpovídalo spektru křemene (http://wwwobs.univ–
bpclermont.fr/sfmc/ramandb2/fpdf/QUARTZ11.pdf, 26. 3. 2010) s maximy na pozicích 207, 264, 354,
395 a 465 cm-1 (v případě AM K L i 802 cm-1) u dvou větších kamenů a 207, 264, 355 a 465 cm-1
(u AM K 4/1 i na pozicích 399 a 805 cm-1) u čtyř kamenů menších.

5.1.7 Mechové acháty
Na žezle jsou na bočních stranách hlavice umístěny čtyři destičky mechového achátu s tmavě
zelenými až lehce žlutě zelenými dendrity. Pomocí luminiscence v UV záření a detailního vizuálního
pozorování bylo zjištěno, že kameny jsou na pozlacený podklad pouze přilepeny, ne zasazeny, jak by
se mohlo zdát na první pohled. Při pozorování v UV záření v místech, kde je chalcedon mléčně bílý až
téměř čirý, zespodu prosvítala mléčně žlutavá až jedovatě žlutá luminiscence tmelu, silné intenzity
v dlouhovlnném UV záření, velmi silné intenzity v krátkovlnném UV záření. Samotné chalcedony
byly nejspíše inertní, jak je pro ně typické (Fritsch a kol., 2009).
Měření konduktometrem u všech mechových achátů ukázalo na vodivost na začátku pole skla; pouze
u achátu umístěného nahoře na pravém boku hlavice žezla (ACH PN), který obsahoval část krystalu
křemene (Obr. 35), měl právě v oblasti tohoto krystalu vodivost odpovídající standardu křemene.

Obr. 35. Mechový achát ACH PN s částí krystalu křemene; délka kamene: 28,81 mm

Reakce v Chelsea filtru, kdy acháty zůstaly zelené, naznačuje, že nejsou dobarvovány (Liddicoat,
1993).
U tří achátů byl změřen indexu lomu; u achátu ACH PD nebylo možné provést měření v důsledku
konstrukce žezla. U achátu ACH PN byly změřeny hodnoty 1,546 až 1,549, u ACH LN 1,545 až 1,549
a u ACH LD 1,546 až 1,549. Typické hodnoty pro chalcedony se pohybují v rozmezí 1,530 až 1,539;
naměřený index lomu je tedy bližší typickým hodnotám křemene (Webster, 1994).
Bylo naměřeno jedno reprezentativní Ramanovo spektrum (Obr. 36). Spektrum není příliš kvalitní,
nicméně je z něj možné odečíst dvě nejvýznamnější maxima spektra křemene (přibližně 207 a 465
cm-1) a nejvýznamnější maximum moganitu (501 cm-1), obsahuje tedy stejné fáze jako měřené
karneoly a zeleně zbarvené chalcedony (http://wwwobs.univ–bpclermont.fr/sfmc/ramandb2/
fpdf/QUARTZ11.pdf, 26. 3. 2010; Kingma a Hemley, 1994).
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Obr. 36. Ramanovo spektrum mechového achátu ACH PN. Měřil: Jan Jehlička

5.1.8 Ametysty obdélníkového výbrusu
Po stranách na hlavici žezla jsou umístěny dva velké ametysty syté tmavě fialově purpurové barvy
obdélníkového výbrusu se zkosenými rohy (Obr. 37). V reakci na dlouhovlnné i krátkovlnné UV byly
inertní, což odpovídá standardnímu chování ametystu (Fritz a Laurs, 2007).

Obr. 37. Ametyst AM P; délka kamene je 28,91 mm

V obou ametystech byly pozorovány inkluze ve tvaru tzv. mýdlové pěny (nebo také vlnovité inkluze)
(viz Obr. 38), které jsou pro přírodní ametysty typické (Liddicoat, 1993).
U obou ametystů bylo možné změřit index lomu; u AM L se index pohyboval v rozmezí 1,544 až
1,549, u AM P v rozmezí 1,542 až 1,550. Liddicoat (1993) uvádí typické hodnoty indexu lomu
ametystu 1,544 až 1,553, čemuž naměřené hodnoty přibližně odpovídají.
U těchto ametystů také bylo možné pozorovat dichroismus (barvy: světle fialová/středně fialová).
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Obr. 38. Fluidní inkluze ve tvaru tzv. mýdlové pěny (jinak také vln) v ametystu AM L (měřítko = 2 mm)
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Inkluze, index lomu i dichroismus poskytly dostatečné informace pro identifikaci; přesto i u těchto
kamenů proběhla Ramanova spektroskopie (Obr. 39). Ta s jistotou potvrdila díky přítomnosti maxim
s pozicí 207, 264, 356 a 465 cm-1 (a u jednoho též maxima 395 a 807 cm-1), že zkoumané kameny patří
mezi ametysty (http://wwwobs.univ–bpclermont.fr/sfmc/ramandb2/fpdf/QUARTZ11.pdf, 26. 3.
2010).
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Obr. 39. Ramanovo spektrum ametystu AM P. Měřil: Jan Jehlička
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5.1.9 Křišťálové intaglie
Na přední straně hlavice žezla je zasazeno šest čirých křišťálových intaglií s rytými znameními
zvěrokruhu. Na Obr. 40 je vyobrazen křišťál KŘI b se znamením Raka.
Při měření konduktometrem vodivost všech křišťálů odpovídala standardu vodivosti křemene.
V dlouhovlnném i krátkovlnném UV záření byly všechny křišťály inertní, což je pro ně stejně jako pro
ostatní variety křemene typické (Webster, 1994).
Bylo naměřeno jedno reprezentativní Ramanovo spektrum na křišťálu KŘI a (Obr. 41), díky jehož
pozici maxim (129, 207, 264, 355, 394 a 465 cm-1) byl kámen jasně identifikován jako křemen
(http://wwwobs.univ–bpclermont.fr/sfmc/ramandb2/fpdf/QUARTZ11.pdf, 26. 3. 2010).
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Obr. 40. Křišťál KŘI b s rytým znamením Raka; průměr kamene: 18,1 mm
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Obr. 41. Ramanovo spektrum křišťálu KŘI a. Měřil: Jan Jehlička
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5.1.10 Lapisy lazuli
Na zadní straně hlavice žezla je zasazeno pět tmavě modrých lapisů lazuli. Lapisy obvykle obsahují
lazurit a další modře zbarvené minerály (sodalit, nosean, haüynit), dále kalcit a pyrit (Manutchehr–
Danai, 2005).
V reakci na dlouhovlnné záření byly lapisy lazuli inertní, avšak v reakci na krátkovlnné UV
vykazovaly velmi silnou zelenožlutou luminiscenci, což je pro lapisy typické (Liddicoat, 1993),
přičemž pyrity byly inertní.
Důležité pro identifikaci lapisů bylo jejich vizuální a mikroskopické pozorování. Fotografie
poukazující na jejich mikrostrukturu včetně pyritových zrn a naznačení, že LAP a a LAP c prošly
dobarvováním, jsou na Obr. 42.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Obr. 42. Mikrostruktura lapisů lazuli: dobarvované: a) lapis lazuli LAP a (měřítko = 2 mm), b) pyritové zrno v
lapisu lazuli LAP a (měřítko = 1 mm), c) lapis lazuli LAP c (měřítko = 2 mm); nedobarvované: d) lapis lazuli
LAP b (měřítko = 2 mm), e) lapis lazuli LAP d (měřítko = 1 mm), f) lapis lazuli LAP e (měřítko = 2 mm)
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Na lapisu lazuli LAP a bylo naměřeno jedno reprezentativní Ramanovo spektrum, které je na Obr. 43.
V oblasti, která je nejdůležitější pro identifikaci minerálů, je však velmi vysoká fluorescence, která
znemožňuje analýzu minerálů, která by mohla vést i k naznačení geografického původu daného lapisu
lazuli (Giudice a kol., 2009). Spektrum lapisu LAP a pro minerály nezvykle obsahuje i maxima
v oblasti nad 1200 cm-1. Ta jsou důsledkem obsahu organických látek (Smith a Dent, 2005) v lapisu.
Lapisy mohou být dobarvovány, případně jsou jejich vlastnosti vylepšovány i polymery nebo
parafínem (Webster, 1994). Za předpokladu, že úprava proběhla již před zasazením lapisů, lze
polymery vyloučit. Tři maxima ze spektra velmi dobře odpovídají pozicím maxim standardu indiga –
1228, 1314 a 1360 cm-1 (standard indiga v této oblasti spektra: 1227, 1312, 1362 cm-1) (Cheng a kol.,
2007), nicméně je otázkou, jestli tato tři maxima postačují k jednoznačné identifikaci tohoto modrého
barviva. Spektrum naopak vůbec neodpovídá Ramanovu spektru parafínu (Vrabie a kol., 2007), takže
nejspíš úprava s použitím vosku na lapisy lazuli aplikována nebyla.

30000

5000

1826

10000

~1228

1314
~1512

15000

1408
1360

20000

~1990

Intenzita

25000

0

2000

1500

1000

500

-1

Ramanův posun [cm ]
Obr. 43. Ramanovo spektrum lapisu lazuli LAP a. Měřil: Jan Jehlička
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5.2 Drahé kovy
Slitiny drahých kovů žezla byly zkoumány XRF analýzou. Dvanáct měření proběhlo na různých
místech žezla na slitinách stříbrných, tři na pozlacených částech žezla a jedno na kulovitém zakončení
žezla, kde se očekávalo naměření mosazi. Místa měření jsou upřesněna nákresem na Obr. 44.
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Obr. 44. Místa na žezle, kde proběhlo měření kovů XRF analýzou; čísla se vztahují k označení jednotlivých
naměřených spekter

5.2.1 Slitiny stříbra
Kvalitativní analýza ukázala, že všech dvanáct měřených stříbrných slitin obsahuje stříbro, měď
a zinek. Osm z nich pak navíc obsahovalo olovo.
Jak již bylo zmíněno, kvůli nedefinované geometrii měření nebylo možné provést kvantitativní
analýzu stříbrných slitin, ale pouze semikvantitativní. Výsledky tedy mají poměrně vysokou chybu,
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a to až 20%. Čím nižší je uvedená koncentrace, tím vyšší je i chyba, se kterou je vypočtená. Výsledky
semikvantitativní analýzy jsou shrnuty v Tab. 7.

Tab. 7. Shrnutí výsledků semikvantitativní analýzy stříbrných slitin – zastoupení jednotlivých prvků; chyba
dosahuje až 20%; modrým rámečkem jsou vyznačeny jednotlivé dvojice spekter s podobným zastoupením prvků
Spektrum

Cu [%]

Zn [%]

Ag [%]

Pb [%]

1
2

2,1
3,4

0,6
0,2

97,4
96,4

0
0

3
4

7,1
2,6

1,6
0,8

91,4
95,2

0
1,3

5
6

4,9
4,6

1,5
1

93,6
93,6

0
0,8

7
8

10,5
9,9

0,3
0,3

84,8
86,3

4,4
3,5

9

13,8

1,8

80,8

3,6

10
11

5,8
5,8

0,5
0,7

86
86,2

7,8
7,3

12

9,3

1,2

86,6

2,9

Jak vyplývá z Tab. 7., v některých případech jsou semikvantitativní výsledky měřených slitin nápadně
podobné. Velmi podobné složení mají spektra 1 a 2, která byla naměřena na spodní části dříku žezla,
spektra 5 a 6, naměřená na vrchní části dříku, dále spektra 7 a 8, která zaznamenala složení dvou
reliéfů žen na spojovací části žezla a spektra 10 a 11, kdy 10 se vztahuje k reliéfu sovy na zadní straně
hlavice žezla, 11 pak k reliéfu ženy – „Přírodovědy“ na přední straně hlavice žezla. Z těchto skupin
mají nejvyšší podíl mědi velmi precizně vytvořené reliéfy žen (spektrum 7 a 8); použití slitiny s tímto
složením však nemá technologický důvod (Náprstek, ústní sdělení 2010).
Na Obr. 45, 46, 47 a 48 jsou ukázky naměřených spekter, vždy jedno za každou pozorovanou
podobnou dvojici slitin. V oblasti 11 až 21 keV jsou vždy zaznamenána charakteristická maxima od
zdroje záření (srovnej s Obr. 18).
Jak již bylo uvedeno v podkapitole 3.3, žezlo je na šesti místech označeno státním puncem vyjadřující
ryzost stříbrné slitiny 800/1000. Výsledky semikvantitativní analýzy potvrdily, že s největší
pravděpodobností všechny měřené slitiny tuto ryzost splňují, či dokonce převyšují.

45

350

300

Ag
Lα

Počet impulsů

250

200

150

100

Cu

Ag

Kα

Kα

Zn

50

Kα

0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Energie [keV]
Obr. 45. Naměřené spektrum číslo 1 (spodní část dříku žezla). V oblasti 11 až 21 keV jsou charakteristická
maxima uranu od zdroje záření. Měřil: Tomáš Trojek
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Obr. 46. Naměřené spektrum číslo 5 (vrchní část dříku žezla). V oblasti 11 až 21 keV jsou charakteristická
maxima uranu od zdroje záření. Měřil: Tomáš Trojek
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Obr. 47. Naměřené spektrum číslo 7 (reliéf ženy na spojovací části žezla). V oblasti 11 až 21 keV jsou
charakteristická maxima uranu od zdroje záření. Měřil: Tomáš Trojek
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Obr. 48. Naměřené spektrum číslo 10 (reliéf sovy na zadní části hlavice žezla). V oblasti 11 až 21 keV jsou
charakteristická maxima uranu od zdroje záření. Měřil: Tomáš Trojek
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5.2.2 Zlato
Žezlo bylo analyzováno metodou XRF i na místech, kde je pozlaceno. Měření proběhlo na
„vycházejícím Slunci“ na hlavici žezla, listu vpravo vepředu pod hlavicí žezla a pozlacené destičce na
vrchní části hlavice žezla, vpravo od aktů muže a ženy. U všech vzorků bylo potvrzeno zlato, slitina
mědi a zinku tvoří zřejmě pozlacený základ; maxima stříbra jsou ve spektrech zřejmě kvůli rozměru
ozařované oblasti, kdy do ní zasahovaly i okolní stříbrné prvky.
Spektra listu pod hlavicí žezla a destičky na svrchní části žezla jsou si velmi podobná, proto je
vyobrazeno pouze spektrum listu (Obr. 49). Na Obr. 50 je spektrum naměřené na plechu
„vycházejícího Slunce“.
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Obr. 49. Naměřené spektrum číslo 14 (pozlacený list vpravo vepředu pod hlavicí žezla). V oblasti 12 až 21 keV
jsou charakteristická maxima uranu od zdroje záření. Měřil: Tomáš Trojek
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Obr. 50. Naměřené spektrum číslo 13 (pozlacený plíšek zobrazující vycházející Slunce na vrcholu hlavice žezla).
V oblasti 12 až 21 keV jsou charakteristická maxima uranu od zdroje záření. Měřil: Tomáš Trojek

5.2.3 Mosazný trn
Žezlem prochází po celé délce mosazný trn (Náprstek, ústní sdělení 2010), který vystupuje na povrch
na kulovitém ukončení žezla (Obr. 51).

Obr. 51. Kulovité zakončení žezla s viditelným výstupem mosazného trnu (průměr kulovitého zakončení
přibližně 2 cm)
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Složení trnu bylo potvrzeno XRF analýzou: je z mosazi, slitiny mědi a zinku. V okolí měřené mosazi
je stříbrná slitina. Vzhledem k rozměru zdroje záření a následné měřené oblasti jsou proto
v naměřeném spektru (viz Obr. 52) přítomna i maxima stříbra.
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Obr. 52. Naměřené spektrum číslo 16 (výstup mosazného trnu na kulovité patce žezla). V oblasti 11 až 21 keV
jsou charakteristická maxima uranu od zdroje záření. Měřil: Tomáš Trojek

Pro provedení semikvantitativní analýzy nebyl dostupný standard. Avšak díky blízkosti protonového
čísla mědi a zinku (ZCu=29, ZZn=30) jejich vzájemná koncentrace přibližně odpovídá výšce
naměřených maxim – zastoupení zinku v mosazi tak lze odhadnout na 25 až 30%.
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6. DISKUSE

Identifikace drahých kamenů proběhla na základě spekter získaných Ramanovou spektroskopií
a zjištěných vlastností kamenů pomocí standardních gemologických metod. Jejich použití však bylo
ztíženo způsobem zasazení, výbrusem kamenů nebo celkovou obtížnější manipulací s rozměrným
vzácným předmětem. Hänni a kol. (1998), kteří studovali dva předměty z pokladu z Basilejské
katedrály (ostatkový kříž a monstrance), využili k identifikaci všech kamenů a jejich imitací pouze
Ramanovu spektroskopii a mikroskopické pozorování, což vedlo k jednoznačnému určení drahých
kamenů. Ne vždy však vede Ramanova spektroskopie k jednoznačné identifikaci, jako v případě
studia další části Basilejského pokladu, Jindřichova ostatkového kříže (Reiche a kol., 2004), kdy
jedenáct kamenů z celkových šedesáti osmi nebylo možné určit. Reiche a kol. (2004) také uvádějí
problém, který se projevil i ve spektrech měřených na žezle PřF, a to že kameny zelené a modré barvy
mají při použití laseru o vlnové délce 785 nm vysokou fluorescenci. I přes její značnou míru však bylo
možné kameny žezla Přírodovědecké fakulty identifikovat díky nejvýraznějším charakteristickým
maximům spektra. U ostatních jinak zbarvených kamenů zasazených na žezle byla identifikace bez
problémů umožněna i díky tomu, že se jednalo o běžně používané drahé kameny s dobře známým
srovnávacím Ramanovým spektrem. Ramanova spektroskopie je navíc velmi vhodnou nedestruktivní
metodou pro identifikaci moganitu, SiO2 polymorfní fáze (Olivares a kol., 2009), která byla určena
ve všech studovaných chalcedonech na žezle.
U všech křemenných hmot na žezle je uplatněn předpoklad, že jsou přírodního původu, vzhledem
k tomu, že syntetické křemeny se komerčně začaly vyrábět až v roce 1956 (Iwasaki a Iwasaki, 2002),
konkrétně syntetické ametysty a citríny pro klenotnické využití pak okolo roku 1975 (Karampelas
a kol., 2005, http://www.freepatentsonline.com/4024013.html, 22. 3. 2010). Nelze ovšem zcela
vyloučit, že některé kameny mohly být časem vyměněny (např. při opravě), ale vzhledem
k omezeným možnostem provedení mikroskopie (která je jednou z hlavních identifikačních metod
syntetického ametystu i citrínu (Karampelas a kol., 2005; Choudhary a Golecha, 2007)) na žezle
nebylo možné tuto možnost zcela vyvrátit.
Také u čtyř granátů na žezle lze předpokládat, že mají přírodní původ. Jedním z hlavních důvodů jsou
pozorované inkluze u granátu GRT 2/3 a dále fakt, že přestože granáty s hlavními složkami pyropu
a almandinu lze syntetizovat, využívají se zejména pro vědecké účely (Armbruster a kol., 1992).
Lapis lazuli zatím není možné vyrobit synteticky vzhledem k tomu, že se jedná o horninu složenou
z více minerálů. Nicméně existují mnohé jeho napodobeniny, mezi něž patří např. jaspis barvený
Berlínskou modří, který ovšem neobsahuje zrnka pyritů, dále sintrovaný syntetický spinel barvený
kobaltem, který sice může mít napodobeniny pyritů v podobě zlatých částeček, ale neobsahuje bíle
zbarvený kalcit, stejně jako nepříliš často užívané skleněné imitace. Pokusy o syntézu vlastního lapisu
lazuli probíhaly, avšak neúspěšně; jejich výsledkem však byla v polovině sedmdesátých let 20. století
výroba napodobeniny lapisu, která je přírodnímu kameni velmi podobná, tzv. Gilsonův lapis. Na žezle
by vzhledem k době, kdy byl tento materiál uveden, být neměl – což také potvrzuje luminiscenční
chování lapisů na žezle, které se od Gilsonových napodobenin liší (Webster, 1994).
Nejpodrobnější dosavadní popis žezla včetně osazených drahých kamenů je uveden v publikaci Herber
a Havránek (1987). Drahé kameny na žezle jsou jimi určovány zřejmě pouze na základě vizuálního
pozorování. Podle Herbera a Havránka (1987) jsou čtyři žluté kameny nacházející se na střední části
žezla topazy, ale zejména díky naměření Ramanových spekter byly tyto kameny reidentifikovány jako
citríny. Jak uvádí Jenkins a Larsen (2004), citrín je problematické pouze na základě vizuálního
pozorování odlišit od topazu. Navíc pálením ametystu či záhnědy z určitých lokalit lze dosáhnout
změny jejich barvy na citrín, který pak bývá obchodován pod termínem „zlatý topaz“, „brazilský
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topaz“ apod., takže i odtud může pramenit zaměňování názvů těchto minerálů (Jenkins a Larsen,
2004).
Dále Herber a Havránek (1987) uvádí, že na žezle jsou čtyři chryzoprasy, tedy chalcedony s tzv.
jablečně zelenou barvou (světle zelenou se žlutým nádechem) (Smith a Robin, 1997). Podle
pozorování na denním světle však mají zmíněné chalcedony barvu modravě zelenou a zejména jejich
reakce v Chelsea filtru, ve kterém se jevily jako růžové, potvrdila, že to jsou zeleně dobarvované
chalcedony (Liddicoat, 1993).
Na zadní straně hlavice žezla je zasazeno pět lapisů lazuli; Herber a Havránek (1987) je identifikovali
jako lazurity. Lazurit je však pouze minerální složkou lapisu lazuli. Jak prokázalo vizuální
i mikroskopické pozorování, zasazené kameny se skládají z více minerálů modré barvy (kdy u lapisů
to bývají nejčastěji právě lazurit, dále sodalit, nosean, haüynit), bílé barvy (kalcit) a zrn mosazné barvy
(pyrit) (Manutchehr–Danai, 2005), které dohromady vytvářejí zcela charakteristický vzhled lapisů.
Podle mikroskopické charakteristiky, reakce v Chelsea filtru a Ramanově spektru s maximy
od organických látek jsou dva z pěti lapisů lazuli dobarvovány.
V gemologii je zastoupení koncových členů v granátech určováno pomocí absorpčního spektra
(Liddicoat, 1993), nicméně odečtení absorpčních spekter čtyř granátů na žezle nebylo úspěšné, a proto
byl použit program Miragem5 navržený Bersanim a kol. (2009) založený na posunu Ramanových
maxim se složením granátů. Podobný přístup v případě drahokamových granátů zvolili i Reiche a kol.
(2004), kdy využili posunu maxim v Ramanově spektru na základě semikvantitativní spektrochemické
kalibrace obsahu železa a manganu, popsané Schubnelem (1992).
Herber a Havránek (1987) granáty na žezle popisují jako almandiny. Pomocí programu Miragem5
však bylo stanoveno, že jejich složení s největší pravděpodobností odpovídá směsným členům
almandinu a pyropu v poměru přibližně 1:1. Program bohužel dosahuje vysoké chyby (15 %
ve stanovení složky pyropu a almandinu, až 20 % ve stanovení spessartinu). Autoři programu (Bersani
a kol., 2009) nevysvětlují, z jakého důvodu analýza dosahuje takto značné chyby, nicméně dá se
předpokládat problematičnost základního předpokladu analýzy, že frekvence naměřeného maxima je
lineární kombinací frekvencí maxim zastoupených koncových členů. Zřejmě ne vždy je chování
granátů při mísení takto ideální v ohledu k této analýze pomocí Ramanových spekter.
Určit lokalitu původu drahých kamenů je poměrně obtížné. Většinou je třeba detailního studia
zastoupených stopových prvků a inkluzí v kameni. Dobře propracovaná jsou kritéria pro určení či
odhadnutí lokality původu korundů (McClure, 2006) a smaragdů (Rondeau a kol., 2008; Abduriyim
a Kitawaki, 2006), nicméně u jiných minerálů v některých případech ani tyto informace nevedou
k cíli, protože často chybí studie na dostatečně reprezentativním vzorku kamenů z jednotlivých lokalit.
V tom případě lze u předmětů vyrobených v určité době lokalitu osazených drahých kamenů alespoň
vytipovat na základě historických údajů o těžbě, i když ty bývají často kusé či přímo nedostupné.
Na žezle Přírodovědecké fakulty jsou na hlavici žezla dva velmi pěkné tmavě fialově purpurové
ametysty značných rozměrů (délka téměř 3 cm). Dá se předpokládat, že takovéto kameny pocházejí ze
známé lokality s kvalitní produkcí. Nejvýznamnějším historickým producentem ametystů bylo Rusko,
konkrétně poblíž Jekatěrinburgu na východním okraji Uralu. V době vzniku žezla již byla objevena
bohatá ložiska ametystu v Jižní Americe, nicméně ta produkují zejména materiál silně zonální,
a pokud má homogenní barvu, pak bývá světlejšího odstínu. Dá se tedy předpokládat, že ametysty
obdélníkového výbrusu jsou původem z Ruska, naopak velmi světle homogenně zbarvené ametysty ve
tvaru fazetovaných „kuliček“ pocházejí z brazilských nalezišť. Ametysty s kapkovitým výbrusem jsou
výrazně menší a tedy méně vzácné, než ostatní ametysty zasazené na žezle. Jejich lokalitu původu je
tak obtížnější odhadovat, mohly by však také pocházet z Brazílie, nejvýznamnějšího producenta
ametystů. Z Brazílie by mohl být také křišťál rytý v podobě intaglií, nicméně stejně kvalitní materiál
byl dostupný i z bližších lokalit v Alpách, které jsou tak jejich pravděpodobnějším zdrojem. Brazilská

52

naleziště jsou také nejznámější lokalitou přírodního citrínu (Webster, 1994). V drahokamových
varietách křemene umístěných na žezle nebyly pozorovány a identifikovány žádné minerální inkluze,
které by mohly lokalitu původu podle Hyršla (2006) více upřesnit.
Nejznámější historickou lokalitou karneolu, která je v produkci od 4. století př. Kr., je Indie, odkud by
mohly pocházet i karneoly zasazené na žezle PřF. Mechové acháty se zeleně zbarvenými dendrity by
mohly být původem také z Indie, z oblasti Dekánských trapů, které jsou jejich nejznámějším
nalezištěm (Webster, 1994).
Stehlíková (2003) uvádí jako lokalitu původu „chryzoprasů“ umístěných na žezle Slezsko. Pokud by
to opravdu byly chryzoprasy, byla by tato lokalita vzhledem ke své blízkosti pravděpodobná.
Vzhledem k tomu, že to jsou však zeleně dobarvované chalcedony, lze lokalitu jen obtížně odhadnout
vzhledem k celosvětovému rozšíření obecných chalcedonů. Je možné, že stejně jako většina ostatních
křemenných hmot na žezle pocházejí z Brazílie a následně byly dobarveny v německém Idar
Obersteinu (Hanus, ústní sdělení 2010).
Směsné členy almandinu a pyropu bývají někdy označovány jako rodolit, i když toto označení se váže
především ke specifickému zbarvení granátů se značně zastoupenou purpurovou barvou (Blodgett,
2007), které se kamenů zasazených na žezle PřF netýká. Nicméně je možné se orientovat podle lokalit
pro rodolit uváděných, které jsou často v oblasti nalezišť i jiných granátů. Granáty žezla by tak mohly
pocházet z Indie, státu Orissa, nebo ze Sri Lanky (Webster, 1994; Mohideen, 2006).
Nejznámější lokalitou lapisů lazuli je v Afghánistánu hornatá a špatně dostupná oblast Badakšán,
odkud pocházejí už po šest tisíciletí ty nejkvalitnější kameny. Lapisy lazuli umístěné na žezle
nedosahují takové kvality a barvy, jako typický materiál z Afghánistánu, takže se jedná buď o méně
kvalitní afghánské kameny, nebo by mohly pocházet z Ruska, z naleziště v řece Sludjanka, která se
vlévá do jezera Bajkal. Známá chilská naleziště v době vzniku žezla ještě nebyla produktivní
(Webster, 1994).

Studium drahých kovů na žezle proběhlo pomocí XRF analýzy. Jak již bylo výše zmíněno,
semikvantitativní analýza obsahu kovů dosahovala poměrně vysoké chyby, která byla odhadnuta na
20 %. Způsobena byla nedefinovanou geometrií měření – pro nejlepší výsledky kvantitativní analýzy
je třeba, aby studovaný předmět měl plochý povrch a byl tak znám úhel dopadu excitujícího záření
a zároveň směr emitovaného záření (definovaného umístěním detektoru). Částečně se tento problém
dá obejít matematickými výpočty zahrnujícími poměr intenzit linií méně zastoupených složek
ve slitině vůči intenzitě hlavní složky slitiny jak ve vzorku, tak ve vhodném standardu (Milazzo
a Cicardi, 1998). V této práci byl však použit standard, který obsahoval pouze stříbro a měď, přičemž
studované oblasti žezla často obsahovaly i zinek a olovo, takže podobný výpočet nebyl umožněn.
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7. ZÁVĚR
Tato práce přinesla nové historické informace týkající se otázky opatření žezla, která byla na schůzi
profesorského sboru Přírodovědecké fakulty poprvé projednávána 25. listopadu 1921, více jak rok po
vzniku fakulty. Návrh žezla vytvořený prof. Jaroslavem Horejcem z Vysoké školy umělecko –
průmyslové nebyl profesory PřF příznivě přijat, a když prof. Horejc odmítl vypracovat kopii žezla
mateřské Filosofické fakulty, jak navrhovala komise profesorského sboru, profesoři se obrátili na
osvědčeného zlatníka Tenglera. Alois Tengler byl ochoten kopii vypracovat, nicméně přišel i s novým
návrhem žezla, který nakonec profesorský sbor vybral ke zpracování. Tengler se zavázal dodat žezlo
do 15. listopadu 1924 se zapracováním případných připomínek nejpozději do března 1925 v ceně
20 000 korun. Žezlo bylo dodáno řádně v termínu, ale později ještě prošlo úpravami a je na něm tedy
vročení 1926.
Návrh žezla popsaný Aloisem Tenglerem v archivních materiálech vrhá nové světlo na interpretaci
reliéfů na žezle – žena na lícní straně hlavice představuje Přírodovědu s atributy astronomie,
matematiky, chemie a zeměpisu (tedy ne Přírodu, jak bylo uváděno), naopak „věčně mladou“ Přírodu
představuje postava dítěte na vrcholu žezla, které vzdávají hold sklánějící se žena a muž v záři
vycházejícího Slunce – umístěného pod postavou dítěte, dříve mylně považovaného za Krista. Čtyři
akty žen na hranolovité části žezla připomínající kalich pak představují Živly.
Žezlo je poplatné doznívající secesi, ale v ornamentálních prvcích je vysledovatelný i vliv českého Art
Deco. Původní podoba žezla prošla drobnou změnou; na lícní straně hlavice žezla je umístěno šest
křišťálových intaglií s rytými znameními zvěrokruhu. Jejich současný sled a pozice, které jsou
fotograficky potvrzeny od poloviny devadesátých let, se liší od podoby žezla zachycené na starších
fotografiích. Ke změně mohlo dojít při restaurování žezla v druhé polovině osmdesátých let.
Žezlo bylo vytvořeno různými zlatnickými technikami. Zejména se uplatnilo lití do formy, tepání,
cizelování, prolamování a montování. Zlacení proběhlo elektrolyticky, protože XRF analýzou nebyly
zachyceny stopy rtuti typické pro žárové zlacení.
Na žezle je umístěno šest státních puncovních značek a tři značky výrobní. Všechny puncovní značky
(dvě s vyobrazením hlavy „šohajky“ pro velké střbrné zboží a čtyři s hlavou psa pro malé stříbrné
zboží) označují ryzost stříbra 800/1000, což bylo podle výsledků XRF analýzy dodrženo. Mezi
výrobními značkami jsou pak dvě s iniciálami AT v obdélníku vyťatém shora i zdola, přičemž tato
značka nebyla v době vzniku žezla úředně schválena (Alois Tengler měl mít značku s iniciálami AT,
avšak v obdélníku hladkém), takže přiřazení punců není jasné i vzhledem k tomu, že syn Aloise
Tenglera Alois Tengler ml. (narozen 1905) se již na žezle mohl podílet. Na žezle je dále jedna neúplná
výrobní značka pouze s druhou iniciálou T, první místo je prázdné, opět v obdélníku vyťatém shora
i zdola, takže není možné vyloučit i podíl Jana Tenglera ml., bratra Aloise Tenglera st., na výrobě
žezla.
Současná délka žezla je přibližně 115,7 cm, tedy o cca 20 cm méně, než je v literatuře (zřejmě chybně)
uváděná hodnota. Celým žezlem pak prochází mosazný trn, jehož výstup je viditelný na kulovité patce
žezla a jehož složení bylo potvrzeno XRF analýzou.
Složení stříbrných slitin žezla bylo stanoveno XRF analýzou. Byla prokázána přítomnost stříbra, mědi
a zinku, na několika místech bylo ve slitině přítomno i olovo. V některých měřených slitinách
použitých na podobných místech žezla byly vysledovány podobné obsahy prvků. XRF analýzou bylo
také potvrzeno pozlacení částí žezla, přičemž jejich podklad zřejmě tvoří mosaz.
Žezlo je zdobeno dohromady šedesáti sedmi drahými kameny. Ty byly podrobeny zkoumání
klasickými gemologickými metodami (měření indexu lomu, tepelné vodivosti, zjišťování
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pleochroismu, optických vlastností v polariskopu a reakce v Chelsea filtru, pozorování binokulární
lupou, sledování reakce v UV záření) a Ramanovou spektroskopií.
Proběhla tak úspěšná identifikace drahých kamenů žezla a jejich úprav. Na dolní části dříku žezla je
umístěných dvanáct fialově purpurových ametystů s kapkovitým výbrusem. Výše na žezle jsou
zasazeny dobarvované modravě zelené chalcedony se zaobleným čtvercovým výbrusem. Dále je na
žezle zasazeno dvacet oranžových až oranžově červených karneolů s výbrusem polovičního dvojitého
kabašonu. Ve střední části žezla jsou zasazeny čtyři lehce purpurově červené granáty s oválným
briliantovým výbrusem, jejichž složení bylo vypočteno programem Miragem5 z pozic maxim
Ramanova spektra – s největší pravděpodobností se tak jedná o směsné členy almandinu a pyropu
v poměru přibližně 1:1. Dříve byly určeny jako almandiny. Na žezle jsou dále čtyři citríny, které byly
dříve považovány za topazy, a jejichž barva se měnila v závislosti na úhlu pohledu ze světle žluté na
oranžově žlutou. Pod hlavicí žezla je na čepech zasazeno šest světle purpurově fialových ametystů ve
tvaru fazetovaných „kuliček“; na čepech jsou upevněny tmelem. Na hlavici žezla jsou po bocích
umístěny čtyři destičky mechových achátů (mléčně bílých s tmavě zelenými až lehce žlutě zelenými
dendrity). Všechny jsou na podklad přilepeny a ne zasazeny, jak by se mohlo zdát na první pohled;
zbarveny jsou přírodně. Na bocích hlavice žezla, mezi destičkami mechových achátů, jsou zasazeny
dva sytě tmavě fialově purpurově zbarvené ametysty obdélníkového výbrusu se zkosenými rohy
s typickými fluidními inkluzemi charakteristického tvaru („mýdlová pěna“). Na lícní straně hlavice
žezla je vsazeno šest čirých rytých křišťálových intaglií. Na zadní straně hlavice žezla je pak zasazeno
pět tmavě modrých lapisů lazuli. Dva lapisy lazuli jsou dobarvované, zbylé tři zřejmě dobarvované
nejsou. Ve všech kryptokrystalických křemenných hmotách zasazených na žezle (zeleně zbarvené
chalcedony, karneoly, mechové acháty) byl Ramnovou spektroskopií prokázán křemen a moganit.
Byl učiněn odhad lokalit původu některých kamenů na základě historických údajů. Mezi vytipované
lokality patří především Brazílie, Rusko a Indie.
Úspěšně tedy proběhla identifikace drahých kamenů žezla i jejich úpravy a byly popsány použité
drahé kovy s naznačením jejich kvantitativního zastoupení ve slitině. Práce také přinesla nové
poznatky o historii žezla, interpretaci jeho reliéfů i způsobu výroby.
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