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Anotace 

Práce představuje relikviáře tumbového typu jako jedinečnou skupinu relikviářů. 

Popisuje jednoho ze zástupců této skupiny, relikviář svatého Maura. Věnuje se jeho 

dějinám, které začaly v belgickém městě Florennes a pokračovaly s notnou dávkou 

dramatu v západočeském městě Bečově nad Teplou. Relikviář sv. Maura čtyřicet let 

neviděl denní světlo, byl nalezen v roce 1985. Práce popisuje bohatý ikonografický 

program relikviáře, který nám mimo jiné připomíná životní příběhy svatého Maura, 

svatého Timoteje, svatého Apolináře a svatého Jana Křtitele. Dále se práce věnuje 

složitému restaurování relikviáře sv. Maura, který byl poté, v roce 2002, vystaven na 

bečovském zámku. Stručně práce popisuje cášský relikviář Karla Velikého a pokouší se 

oba tyto relikviáře porovnat. Okrajově se zmiňuje i o porovnání s jinými relikviáři 

domečkového typu. 
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Abstract 

Tomb reliquaries and their Czech monument Reliquary of saint Maurus 

Bachelor thesis presents tomb reliquaries as a unique group of reliquaries. It describes 

one of the representative of this group, relifuary of st. Maurus. It pursues its history 

which began in Belgien city Florennes and continued in Bečov nad Teplou with 

dramatic process. Reliquary of st. Maurus didn’t see daylight for forty years, it was 

found in 1985. Thesis describes its extensive iconographic program which remindes us 

life stories of st. Maurus, st. Timotej, st. Apollinaire and st. John the Baptist. It pursues 

complicated restoration of reliquary st. Maurus which was exposed in Bečov chateau in 

2002. Thesis describes Aachen reliquary of Charlemagne and tries to compare these two 

reliquaries. Marginaly thesis mentions about comparsion with others tomb reliquaries. 
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Úvod 

 Bakalářská práce s názvem Tumbové relikviáře a jejich česká perla relikviář 

svatého Maura si klade několik cílů. Jedním z nich je představit skupinu domečkových 

neboli tumbových relikviářů, která vznikala ve dvanáctém a třináctém století jako díla 

autorů rýnsko–mosanské oblasti. Tato skupina zaujímá mezi relikviáři obecně 

významné místo, ne-li místo úplně nejvýznamnější. Relikviáře ve tvaru stavby dávaly 

největší prostor pro umělecké dekorace. Mohly by být encyklopedií středověkých 

zlatnických technik. 

Celé toto téma bude nutné ukotvit kapitolou věnovanou uctívání světců katolické 

církve. Úcta ke světcům vedla k potřebě jejich relikvie náležitě ukládat a tedy k výrobě 

relikviářů. 

 Jeden z nejkrásnějších relikviářů tohoto typu se nachází v České republice. Je 

vystavován v expozici na zámku v Bečově nad Teplou. Do Bečova jej nechali převést 

Beaufort–Spontinové na konci devatenáctého století a umístili jej do kaple sv. Petra na 

zámku. Od té doby, co byl relikviář do Bečova přivezen, až do té doby, kdy byl 

vystaven v expozici, jej čekaly ještě velmi pohnuté osudy. Relikviář sv. Maura je 

druhou nejcennější památkou na území České republiky, hned po korunovačních 

klenotech.  

 Relikviář sv. Maura se pokusím v práci ukázat z několika pohledů. Představím 

jej, jako nález století, jako nádhernou ukázku zlatnických technik středověku, které 

vedly k vypracování dekorací s bohatým ikonografickým programem. Dále zkusí práce 

porovnat relikviář sv. Maura s relikviářem Karla Velikého, který se nachází v Cáchách a 

je také nádherným zástupcem skupiny velkých domečkových relikviářů. Vybrala jsem 

porovnání s tímto relikviářem, protože je relikviáři sv. Maura nejpodobnější, jak svou 

konstrukcí, tak použitými zlatnickými technikami a oba pocházejí od autorů rýnsko–

mosanského okruhu umělců. Práce se pokusí najít, čím, jestli něčím, se dá relikviář sv. 

Maura vyzdvihnout nad ostatní a čím je srovnatelný s jinými relikviáři tumbového typu.  
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1. Ke kultu ostatků svatých a vývoji jejich uctívání na 

západě 

1. 1. Úcta k relikviím 

Od pravěku lidé hledali léky proti nemocem, ale i proti strastem duše.
1
 

V průběhu historie se rozmohlo přesvědčení, že stopy po výjimečných jedincích, kteří 

měli skvělé vlastnosti, utkvějí jako síla, kterou můžeme čerpat. Tato síla se nadále 

uchovává v místech, kde výjimeční jedinci působili, ve věcech, jichž se dotýkali a 

v pozůstatcích jejich těl.  

 Uctívání ostatků dosáhlo největšího rozmachu ve středověku. Bylo projevem 

lidské potřeby získat sílu pro překonání bolestí života, ovšem také touhy jít ve stopách 

výjimečných lidí, napodobovat svůj morální vzor. 

 Dějiny uctívání světců a jejich ostatků začaly v druhé polovině 2. století našeho 

letopočtu kultem hrobů křesťanských mučedníků. Pro křesťany byli mučedníci 

krvavými svědky víry v Ježíše Krista.
2
 Křesťané se u hrobů, hlavně v římských 

katakombách, tajně scházeli a sloužili tam mše. Vydáním ediktu milánského 313 se 

stala tato činnost zákonnou a rozvíjela se. Od té doby byly nad hroby mučedníků 

stavěny chrámy. V pátém století se začaly do oltářů vkládat malé ostatky mučedníků.
3
 

Úcta k relikviím se rozšiřovala spolu s šířícím se křesťanstvím, s christianizací střední a 

západní Evropy. 

Věřilo se, že moc má i ta nejmenší částečka ostatku. Proto byly relikvie děleny 

na stále menší kousky. Staly se předmětem obchodu, později i předmětem sběratelského 

zájmu. Přirozeně se rozvinul i černý obchod s relikviemi, časté bylo napodobování, 

podvrhy a padělky. Střediskem obchodu s padělky se stala Konstantinopol, kde byly 

prodávány nejkurióznější relikvie.
4
 Mezi tyto kuriózní relikvie můžeme zařadit 

například slzy světců nebo mateřské mléko Panny Marie. Čtvrtý lateránský koncil, 

konaný roku 1215, zakázal uctívání předmětů bez církevního schválení, ovšem 

dohlédnout na uplatňování tohoto výnosu nebylo snadné.  

                                                 
1
 BAUREOVÁ/BAUER 1993, 5. 

2
 KUBÍN 2011, 15. 

3
 BAUREOVÁ/BAUER 1993, 8. 

4
 DUÉ/LABOA 1998, 190. 



 

7 

 

Relikvie nebyly vždy pouze části těla světců, ale i takzvané relikvie dotýkané, to 

znamená předměty, s kterými světci přišli do styku. To mohou být kousky jejich oděvů 

nebo nástroje, jimiž byli umučeni.
5
 Prvními relikviemi byly předměty upomínající na 

Ježíše Krista, na jeho život a utrpení. Což byly například třísky z kříže, na kterém byl 

ukřižován, jeho trnová koruna, Longinovo kopí a další.
6
 

 Mučedníci, i světci, kteří nezemřeli násilnou smrtí, byli uctívání jako vzory 

mravného života a jako přímluvci u Boha. Stali se patrony „specializovanými“ na léčení 

určitých nemocí, na ochranu před určitým druhem nebezpečí a podobně.  

 

1. 2. Ukládání relikvií 

 Vlastnit relikvii znamenalo prestiž a finanční příjem a to v důsledku zájmu 

veřejnosti o relikvie, potažmo o majitele relikvie. Nejčastějšími držiteli byly kláštery, 

kterým relikvie zajišťovaly návštěvy poutníků a milodary, protože za relikviemi 

neputovali jen obyčejní lidé, ale i nejvyšší šlechta. Od sedmého století musel mít každý 

kostel svou relikvii.
7
 

Vzhledem k veliké vážnosti a úctě k relikviím bylo nutné jim vždy obstarat 

důstojné a nejlépe co možná nejluxusnější umístění. Pro relikvie byly zhotovovány 

schrány, známé jako relikviáře. Ty byly nezřídka velmi drahé, nádherné, z ušlechtilých 

kovů, zdobené drahými kameny. Některé dodnes patří ke klenotům chrámových 

pokladů, jiné, původně třeba ze šlechtických sbírek, jsou dnes součástí světových 

muzeí.  Chrámové poklady jsou svědectvím o kulturním vývoji evropských národů. 

Kromě relikviářů, největších klenotů těchto pokladů, obsahují i jiné klenotnické práce, 

vzácné textilie, iluminované rukopisy, středověké zbraně a mnoho dalšího.
8
 

V době baroka byly relikvie často ukládány také v predele oltářů.
9
 Predely 

zdobily malby a dřevořezby, které tematicky odpovídaly tématu oltářního obrazu.
10

 

                                                 
5
 Relikviář svatého Maura uchovával kousky kůží- usně, které jsou považovány za pozůstatky sandálů 

Jana Křtitele. Tyto kousky kůží a další textilie jsou v současné době v bečovském depozitáři.  

6
 Ludvík Svatý získal v Konstantinopoli údajnou trnovou korunu Ježíše Krista. Nadšení z takové 

připomínky Kristova utrpení bylo tak veliké, že byla zbudována kaple speciálně pro uložení této relikvie- 

Sainte Chapelle.   

7
 BERNHARD/MOHYLA 1996, 392. 

8
 Poklad při chrámu svatého Víta v Praze patří mezi přední světové sbírky tohoto druhu. 

9
 BERNHARD/MOHYLA 1996. 392. 

10
 BERNHARD/MOHYLA 1996, 364. 
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1. 3. Typy relikviářů 

 Relikviáře byly zhotovovány v nejrůznějších tvarech. Závěsné relikviáře mají 

například tvary pektorálů a medailonů.
11

 Existují i deskové relikviáře. Častými tvary 

jsou kříže nebo monstrance, dnes divácky oblíbené jsou pak relikviáře ve tvaru relikvie, 

kterou uchovávají, takzvané mluvící relikviáře.
12

 Setkáváme se s tvary ruky, nohy, 

prstu, hlavy a dalšími.
13

 Dalším druhem jsou architektonické tvary. Mají například tvar 

gotických fiál, kupolové relikviáře představují stavební dílo s kopulí, domečkové neboli 

tumbové relikviáře mají tvar domečku nejčastěji se sedlovou střechou.
14

 Zajímavým 

příkladem relikviářů jsou deskové obrazy, například na Karlštejně v kapli Svatého 

Kříže, jejichž autorem je známý Mistr Theodorik. Duté rámy obrazů obsahují relikvie 

nebo jsou tyto předměty přímo zakomponovány do obrazu.
15

 Tvary relikviářů jsou 

velmi rozmanité a nedají se vždy zařadit do nějaké kategorie. Ve Svatovítském pokladu 

se tak nachází například relikviář ve tvaru soudku, jednoduše zdobeného válce, dózy, 

misky, truhličky, koule na podstavci. Známe i relikviář ve tvaru mitry.
16

  

1. 3. 1. Relikviáře parléřovského typu 

Relikviáře věžovitého typu odkazující na architekturu Petra Parléře jsou vlastně 

typem monstrancových relikviářů. Vznikaly kolem roku 1350. Mají tradiční gotickou 

strukturu. Jejich základ tvoří válec stojící na štíhlé laločnaté noze. Válec bývá obestavěn 

opěrným katedrálním systémem, v kružbách jsou plaménkové motivy.  

PŘÍKLADY:  

 relikviář svatého Eustacha [1] 

 relikviář s parléřovským znakem 

                                                 
11

 Pektorály mají nejčastěji tvar kříže, jsou ale i například kruhové, tzv. monile. 

12
 BERNHARD/MOHYLA 1996, 392. 

13
 Svatovítský poklad obsahuje dokonce relikviář ve tvaru srdce, který se nedá řadit mezi mluvící 

relikviáře, ale svým tvarem je jistě zajímavý. Byl darován Svatovítské kapitule v druhé polovině 15. 

století Václavem Hajdyšem. Je zdoben perlami a drahokamy. PODLAHA/ŠITTLER 1903, 95. 

14
 Relikviář Tří králů v Kolíně nad Rýnem má střechu mansardovou.  

15
 Mistr Theodorich byl dvorním malířem římského císaře a českého krále Karla IV. Karel IV. je 

považován za největšího sběratele svatých ostatků v českých dějinách. Mezi císařovy oblíbené světce 

patřil mimo jiné Karel Veliký. Karel IV. získal zuby Karla Velikého a věnoval je kostelu svaté Panny 

Marie a Svatého Karla Velikého na Karlově. Tento kostel nechal zbudovat podle vzoru palácové kaple 

v Cáchách, která byla zbudována na pokyn Karla Velikého.  

16
 Relikviář sv. Eligia. 
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 relikviář svaté Kateřiny 

1. 3. 2. Deskové relikviáře 

Deskové, nebo také tabulové, relikviáře byly primárně zhotovovány pro úlomky 

dřeva z Kristova kříže. Mají východní původ, jejich předchůdkyněmi jsou byzantské 

staurotéky. Patří k nejstarším schránkám na části svatého kříže.
17

 

PŘÍKLADY: 

 byzantská staurotéka v chrámovém pokladu v Limburku [2] 

 relikviářová deska z trevírského kláštera sv. Martina [3] 

 plenář Hanuše z Kolovrat s relikviemi sv. Václava, Víta, Zikmunda, 

Ludmily a Anežky 

1. 3. 3. Relikviáře ve tvaru kříže 

Ostatkové kříže, tzv. pacifikály, jsou drahými kameny, perletí, perlami, rytinami 

a emaily zdobené kovové kříže. Byly často postaveny na oltáři, sloužily i k políbení, 

tedy k prokázání úcty. 

PŘÍKLADY: 

 Závišův kříž [4] 

 Zemský ostatkový kříž ze Svatovítského pokladu 

  

1. 3. 4. Relikviáře ve tvaru busty 

Relikviáře ve tvaru části lidské postavy byly vytvářeny pro ostatky 

nejuctívanějších světců. Obvykle byla do relikviáře takového tvaru vkládána příslušná 

část těla světce. Do bust tedy byly vkládány hlavně lebky, samozřejmě mohou takovéto 

relikviáře obsahovat i další prostory například na zuby nebo jiné relikvie. Busta mívá 

podobu světce, jehož relikvii uchovává, samozřejmě se ale nejedná o přesné podobizny. 

PŘÍKLADY: 

busta svatého Václava [5] 

busta Karla Velikého [6] 

busta svatého Vojtěcha 

busta sv. Ludmily 

busta sv. Víta 

                                                 
17

 BAUREOVÁ/BAUER 1993, 63. 
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1. 3. 5. Domečkové relikviáře 

 Relikviáře ve tvaru domečku, nazýváme je i tumbové, se podobají starověkým 

sarkofágům. Tento typ schrán na svaté relikvie vznikal v rozmezí let 1150–1250.
18

 Je to 

velmi vzácná skupina jedinečných relikviářů, přestože relikviáře podobných tvarů 

vznikaly již dříve, tumby z dvanáctého a třináctého století jsou větší, honosnější a 

luxusnější. Je to exkluzivní skupina relikviářů, které byly ve své době velmi populární a 

tvoří korunní klenot všech relikviářů vůbec. Do této nepříliš početné skupiny se řadí i 

relikviář sv. Maura. 

PŘÍKLADY: 

 relikviář sv. Heriberta [7] 

 relikviář sv. Maurina [8] 

 relikviář sv. Anny [9] 

 relikviář sv. Albina [10] 

 relikviář sv.Karla Velikého [12] 

 relikviář Tří Králů [15] 

 relikviář Panny Marie [16] 

 relikviář sv. Maura [17] 

                                                 
18

 BAUREOVÁ/BAUER 1993, 129. 
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2. Dějiny relikviáře svatého Maura 

2. 1. Nejstarší dějiny 

 Relikviář svatého Maura pochází z belgického města Florennes, které leží 

v oblasti Namur.
19

 Na počátku jedenáctého století byl Gérardem, pozdějším biskupem 

v Cambrai, ve Florennes založen benediktinský klášter sv. Jana Křtitele. Klášter získal 

brzy po svém založení ostatky čtyř světců: sv. Jana Křtitele, sv. Apolináře, sv. Timoteje 

a sv. Maura.  

 Životní osudy křesťanských mučedníků Maura, Timoteje a Apolináře skončily 

v Remeši, kde byli tito světci popraveni. Stalo se to pravděpodobně ve 3. století n. l. 

Svatý Maur podle Martyrologia zemřel 22. srpna a Timotej a Apolinář 23. srpna. Byli 

odsouzeni prefektem Lampadiem za šíření křesťanské víry.
20

 

 Pro ostatky těchto světců nechal klášter sv. Jana Křtitele vyhotovit schránu 

pravděpodobně už v jedenáctém století, tato schrána se nedochovala.
21

 Asi po 150 

letech, během nichž se ostatky rozšířily o další části, bylo rozhodnuto o výrobě nového 

relikviáře. Takové vzácné ostatky potřebovaly důstojné a co možná nejhonosnější 

úložiště. Tím byl relikviář, který je dnes znám jako relikviář svatého Maura. Byl 

vyroben v rozmezí let 1225-1230.
22

 

 Relikviář od této chvíle sloužil náboženským účelům, byl používán při 

chrámových obřadech nebo při poutích a procesích. Do Velké francouzské revoluce 

sdílel osudy kláštera sv. Jana Křtitele. Během 15. a 16. století byl klášter dvakrát 

vypleněn. Velká francouzská revoluce pak za existencí kláštera udělala definitivní 

tečku.
23

 Klášter byl zničen, vypálen a zcela zanikl.
24

 Přes všechna drancování se 

                                                 
19

 Tato oblast byla až do roku 1830, kdy vznikla Belgie, součástí Lotrinska. 

20
 Reliéfy relikviáře svatého Maura interpretují tento příběh. 

21
 PÁNKOVÁ/WIZOVSKÝ 2011, 83. 

22
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 12. 

23
 V roce 1872 vznikl v Maredsous, necelých 20 km od Florennes, benediktinský klášter, který 

proklamoval svou návaznost na zaniklé benediktinské kláštery v okolí. Dnes je zde uložena zmenšená 

kopie relikviáře sv. Maura, byla dokončena kolem roku 1913. Kopie je nazývána relikviářem svatých 

z Florennes a není úplně věrnou kopií relikviáře sv. Maura. PÁNKOVÁ/WIZOVSKÝ 2011, 83-84. 

24
CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 15. 
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klášteru podařilo uchovat svůj největší poklad. Románský relikviář byl zachráněn a po 

zániku kláštera byl přemístěn do kostela sv. Gengulfa taktéž ve Florennes.
25

 

 

2. 2. Mezi Velkou francouzskou revolucí a druhou světovou válkou 

V druhé polovině třicátých let devatenáctého století postihla Belgii ekonomická 

krize, která přirozeně dolehla i na církev. Proto správa záduší využila možnosti relikviář 

prodat. Nebyl využíván pro svůj špatný stav a také proto, že uctívání ostatků ustupovalo 

do pozadí. V tuto chvíli neužitečný relikviář ležel v sakristii kostela sv. Gengulfa mezi 

starým nábytkem a dalšími nepotřebnými předměty, kde došlo k jeho značnému 

poškození. 

Cenný předmět byl nabídnut vévodovi Karlu Alfredovi de Beaufort–Spontin.
26

 

Vévoda relikviář okamžitě zakoupil za 2500 franků, což nebyla ani v té době nijak 

vysoká částka na předmět takové kulturní a historické hodnoty. Součástí dohody bylo 

několik bodů. Za prvé, relikviář bude umístěn v kapli sv. Petra na florennském panství, 

bude při významných svátcích přístupný věřícím a nikdy neopustí Florennes. Obchod 

byl roku 1838 schválen namurským biskupem.
27

 

Vévoda Alfred de Beaufort–Spontin měl k umění velmi blízko, od roku 1847 byl 

ředitelem muzea Musée d‘ Antiquité v Bruselu. Relikviář nechal opravit za přibližně 

stejnou částku, za kterou relikviář zakoupil.
28

 Roku 1888 byl relikviář vystaven na 

retrospektivní výstavě uměleckého řemesla v Bruselu. Po této výstavě byl relikviář 

odvezen do Bečova nad Teplou.
29

 To samozřejmě zdvihlo vlnu nelibosti, která vyústila 

                                                 
25

 Kostel sv. Gengulfa ve Florennes byl založen stejně jako klášter sv. Jana Křtitele na počátku 11. století, 

asi kolem roku 1002. PÁNKOVÁ/WIZOVSKÝ 2011, 81.  

26
 Beaufort–Spontinové jsou prastarým šlechtickým rodem, který pochází z Dolního Lotrinska. Jejich 

souvislá rodová linie začala ve 12. století, první historicky doložený předek žil však už o století dříve. 

Rod se ve 13. století rozvětvil, Beaufort-Spontinové jsou jedinou větví, která měla vztah k českým 

zemím. Od roku 1746 získali potvrzení hraběcího titulu pro všechny členy rodu a titulu markýz pro 

prvorozené syny. Roku 1783 byl Frederic Auguste povýšen do vévodského stavu. 

ŽUPANIČ/STELLNER/FIALA 2001, 28. 

27
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 15. 

28
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 15. 

29
 Rod Beuafort Spontin sídlil v Bečově od roku 1813, kdy vévoda Friedrich August Beaufort-Spontin 

bečovské panství zakoupil od Aloise Václava Kounice. Vévoda koupil toto panství, protože budoucnost 

svého rodu viděl na rozdíl od Belgie v revolucí nezasaženém Rakousku.  
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v soudní spor. V roce 1901 došlo k uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání, kterou 

schválil belgický král. Vévoda Alfred zemřel v roce 1889, o neomezené vlastnické 

právo na relikviář usiloval Alfedův syn Fridrich Georg. Za vyplacení značné finanční 

částky obci Florennes a správě záduší kostela sv. Gengulfa a ještě za několik dalších 

závazků toto právo získal. Relikviář byl umístěn do zámecké kaple sv. Petra, kam měli 

přístup pouze členové domácnosti, přátelé, případně významné návštěvy.  

Vévoda Heinrich de Beaufort–Spontin za druhé světové války spolupracoval 

s nacisty. Ke konci války se rozhodl raději Česko–Slovensko opustit a i se svou rodinou 

uprchl do Rakouska. Podařilo se mu s sebou převést i velkou část rodového majetku a 

vybavení bečovského zámku. Relikviář svatého Maura však Bečov neopustil. Vévoda 

věděl, že převážet takto cenný a poměrně velký předmět by bylo velmi nápadné a 

riskantní. Rozhodl se proto, že relikviář nechá v Bečově, a že se pro něj při nejbližší 

příležitosti vrátí. To ovšem znamenalo, že ho musí do té doby ukrýt. Umístil relikviář 

pod podlahu hradní kaple Navštívení Panny Marie. Situace po válce Heinrichu de 

Beaufort–Spontinovi však neumožnila se pro svůj nejcennější majetek vrátit. Celé 

bečovské panství bylo zkonfiskováno na základě dekretů prezidenta republiky o 

konfiskaci nepřátelského majetku.
30

 

 

2. 3. O relikviáři bez relikviáře 

2. 3. 1. Nabídka a jednání 

Relikviář sv. Maura byl na konci léta roku 1945 ukryt pod podlahu kaple na 

hradě Bečov. Vévoda Heinrich de Beaufort–Spontin o relikviáři přirozeně nikomu nic 

neřekl. Čím méně lidí o něm vědělo, tím větší měl šanci, že ho někdy získá zpět. 

V důsledku poválečného odsunu původních obyvatel z pohraničních území se 

informace o existenci vzácného relikviáře v Čechách nedochovala.
31

  

Historie relikviáře, přerušená 40 lety v tajném úkrytu, se začala znovu psát 

v roce 1984. V červnu toho roku přišel na československé velvyslanectví muž, který se 

jmenoval Danny Douglas.
32

 Přinesl Československu velmi zajímavou nabídku. 

                                                 
30

 tzv. Benešovy dekrety z 25. října 1945. 

31
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 17. 

32
 Danny Douglas hned na svém první jednáním s československým zastupitelstvem ve Vídni prozradil 

několik věcí o sobě. Byl občanem Spojených států, jako jeden z jeho rodičů, druhý rodič byl národnosti 

německé. Žil ve Vídni, bylo mu 46 let, byl ženatý a měl dvě děti. Střídavě bydlel v Rakousku a 
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Prohlásil, že na území Československa se nachází předmět vysoké hodnoty, který nikdo 

nehledá, a o jehož uložení nemohou československé úřady nic zjistit bez jeho pomoci.
33

 

O tomto předmětu prozradil, že se nachází asi 150 kilometrů od Norimberka, a že nemá 

souvislost s československou státností ani historií. Nabídl státu 250 000 amerických 

dolarů za to, že bude moci tuto neznámou věc vyzvednout a legálně vyvést ze země.  

Danny Douglas vystupoval jako slušný člověk, jevil se jako seriózní 

obchodník.
34

 Proto také byla jeho nabídka brána naprosto vážně, nikoli jako podvod 

nebo špatný žert. Čtvrt roku trvalo předávání informací z instituce k instituci.
35

 Objevila 

se pochybnost, zdali tento předmět nepochází z trestné činnosti. Z tohoto důvodu se 

záležitost dostala k Federální kriminální ústředně. Řešením případu byl pověřen 

František Maryška, před kterým se v tu chvíli otevřel velmi náročný úkol. Měl zjistit, 

zda předmět není kradený, ovšem s tím, že netuší, co je to za předmět nebo kde se 

nachází. Aby se dal původ předmětu vystopovat, nezbývalo, než předmět najít. Zatímco 

probíhala jednání s Danny Douglasem o uskutečnění obchodu, tým kriminalistů vedený 

Františkem Maryškou započal pátrat. 

2. 3. 2. Pátrání 

Kriminalisté navštěvovali archivy západočeského kraje, tuto lokalitu jim určila 

informace o vzdálenosti od Norimberka. Získávali spoustu informací, ale nevěděli, které 

jsou důležité, a které ne. Potřebovali nová fakta, účastnili se proto inkognito dalšího 

jednání s Danny Douglasem. Tam skutečně získali několik důležitých informací. 

Zjistili, že předmět má přibližně velikost jako konferenční stolek, že si je Douglas jistý, 

že ještě před rokem bylo místo úkrytu neporušené.
36

 Také se dozvěděli, že původ věci 

sahá do 13. století. Obchodník je na jednání ujistil, že věc nepochází z Čech, ale že sem 

byla dovezena. 

Zatímco pracovníci státních orgánů připravovali text smlouvy, kriminalisté si 

vytipovali tři šlechtické rody, které měly vztah k západním Čechám. Byly to rody 

                                                                                                                                               
Portugalsku. Byl obchodník a prodával krmiva pro zvířata. CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 

24. 

33
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 24. 

34
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 24. 

35
 Nejprve na ministerstvo zahraničních věcí, které ale nemělo kompetence takovou věc rozhodnout. Dále 

se k tomu vyjádřilo ministerstvo financí, generální prokuratura, ministerstvo kultury. 

CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 25. 

36
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 28. 
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Mensdroff–Pouilly, Beaufort–Spontin a Metternichové. V září 1985 se konala další 

schůzka s Danny Douglasem. Byly vypracovány návrhy konkrétních smluv a dohodlo 

se, že si obchodník předmět vyzvedne nejpozději do konce listopadu toho roku.
37

  

2. 3. 3. František Maryška a nález jeho života 

 Určením nejzazšího termínu vyzvednutí hledaného předmětu spustilo 

kriminalistům nepříjemné odpočítávání. Do této chvíle se případu nemohli věnovat 

neustále, měli jiné, neodkladné případy. Teď se do pátrání vrhli naplno, nechtěli 

zklamat. Nezbývalo, než začít objíždět vytipované objekty a ptát se kastelánů a 

pamětníků. Poslední informací, kterou potřebovali, aby předmět vypátrali, získali na 

konci října. Danny Douglas totiž navrhl, aby se smlouva podepsala v Karlových 

Varech.
38

 Kriminalistům došlo, že bude chtít pravděpodobně hned po podpisu smlouvy 

vyzvednout onen předmět.  

 Nevyhnutelně tedy došlo k tomu, že se kriminalisté objevili před bránou 

bečovského zámku. Hovořili s tehdejším kastelánem panem Karlem Mackem a ten jim 

mimo jiné pověděl, že asi před rokem vpustil do jinak nepřístupného zámku člověka, 

který si areál nějakou dobu prohlížel bez kastelánova dozoru.
39

 Karel Macek měl za to, 

že to snad mohl být někdo z rodiny Beaufort–Spontinů.
40

 To kriminalistům potvrdilo 

Douglasovo tvrzení, že asi před rokem byl ubezpečen, že věc je stále na místě, kde ji 

poslední majitel uschoval.  

 Začalo prohledávání areálu, ale bylo jasné, že je to jako hledat jehlu v kupce 

sena. Kriminalisté se vrátili do Prahy pro detekční přístroje. Kriminalisté už tušili kde 

hledat, i když ne kde přesně, ale pořád nevěděli co hledat. Tuto poslední otázku jim 

zodpověděla ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, paní doktorka Dagmar 

Hejdová. V publikaci Dr. Antona Gnirse z roku 1932, která byla soupisem památek 

v okrese Teplá a Mariánské Lázně nalezla paní doktorka v kapitole věnované Bečovu 

fotografie relikviáře sv. Maura i s jeho poměrně přesným popisem.
41

  

                                                 
37

 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 31. 

38
 Prozatím všechna jednání probíhala v Praze. 

39
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 33. 

40
 Byl to Max von Croy, zeť tehdejšího majitele panství. CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 

33. 

41
 Tuto knihu měli kriminalisté v ruce už při dřívějších rozhovorech s Karlem Mackem, v té konkrétní 

knize na Bečově ale chyběla stránka, na které se fotografie nacházela! V knize je opradvu věnováno 



 

16 

 

 Prvního listopadu se začal areál prohledávat s použitím techniky. Následující tři 

dny nebyly na nálezy nikterak úspěšné, našli hřebíky, skoby, podkovy i jiné věci, ale 

nic, co by připomínalo zdobenou truhlu.
42

 Policisté pracovali ve spěchu, protože 

smlouva s Danny Douglasem měla být podepsána už v týdnu od 4. do 8. listopadu, pak 

ale přišla úleva v podobě lehkého odsunutí termínu ze strany Douglase. I toto bylo pro 

kriminalisty vodítko. Danny Douglas se nestrachoval o to, že by třeba napadl sníh a 

v klidu svou návštěvu odložil, z čehož bylo usouzeno, že předmět se pravděpodobně 

nachází uvnitř objektu a ne venku, kde se doposud nejvíce hledalo.  

 Přišlo i trochu štěstí, a to v podobě rozhodnutí, že se začne hledat v hradní kapli. 

Kde pod podlahou 5. listopadu 1985 kolem poledne nalezli kriminalisté v čele 

s Františkem Maryškou relikviář svatého Maura. Pan Maryška se obával, že by Danny 

Douglas stále mohl podepsat smlouvu a předmět odvést, kdyby relikviář zůstal na místě 

svého úkrytu. Tušil, že kdyby kontaktoval své nadřízené, případně, kdyby pan kastelán 

kontaktoval své nadřízené, že by následující přípravy a práce trvaly dlouho a mohlo by 

dojít k naplnění jeho obav o návštěvě Dannyho Douglase.
43

 Rozhodnutí padlo, relikviář 

vykopali ten den sami kriminalisté a v noci jej odvezli do Prahy.  

 

2. 4. Po vyzvednutí ze země 

V Praze byl relikviář několik dní umístěn v kanceláři Františka Maryšky. 

Scházelo se k němu mnoho lidí, často z Ministerstva kultury a často v doprovodu 

Dagmar Hejdové. Relikviář byl poté zapůjčen Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze. 

Než se vyřešila otázka co s relikviářem dál, byl umístěn do trezoru Státní banky. Tam 

začalo navlhlé dřevo vysychat a tím se deformovalo. Dřevěnému jádru hrozil úplný 

rozpad a zlatnické výzdobě poškození, bylo jasné, že relikviář bude muset být 

restaurován. 

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni převzalo 

relikviář v roce 1989.
44

 Restaurátorské práce provedl po vyjasnění majetkoprávních 

                                                                                                                                               
několik stránek popisu relikviáře. Nacházejí se zde čtyři fotografie na jedné stránce, každá z nich ukazuje 

pohled na relikviář sv. Maura z jiné strany. Viz GNIRS 1932, 273-278. 

42
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 36-35. 

43
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 41. 

44
 Od nálezu až do změny režimu nebyl Národní památkový ústav o osudech relikviáře vůbec 

informován. CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 80. 
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vztahů Národní památkový ústav mezi lety 1991–2002. V roce 2002 byl relikviář 

vystaven na zámku Bečov. Od té doby je relikviář v Bečově přístupný návštěvníkům. 

Ještě dvakrát po převozu do Prahy panem Maryškou byl relikviář dopraven do Prahy a 

to na výstavy v roce 2010 a 2014.
45

 

                                                 
45

 Relikviář se pak vždy na jaře následujícího roku vrátil do Bečova nad Teplou. 
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3. Popis relikviáře svatého Maura 

3. 1. Základní informace 

Kostru relikviáře tvoří dřevěné jádro, na které je hřebíčky s pozlacenými 

hlavičkami přibyta zlatnická výzdoba. Relikviář je 140 cm dlouhý, 42 cm široký a 69 

cm vysoký.
46

 Relikviář je doplněn soškami apoštolů, svatého Maura a Ježíše Krista. 

Střechu zdobí kruhové reliéfy. Na relikviáři se nachází množství drahých kamenů a 

gem. Doplňující výzdobu tvoří emaily, braunfirnis, niello, filigrány a měděné ražené 

plochy. Výrazně je zdoben hřeben a nároží střechy.  

 

3. 2. Architektura a její výzdoba 

Relikviář svatého Maura připomíná svým tvarem domeček. Jedná se o stavbu na 

obdélném půdorysu se sedlovou střechou. Podélné stěny jsou členěny sloupky, na ně 

nasedají půlkruhové záklenky, což utváří slepé arkády. V arkádách jsou umístěné sošky 

apoštolů. Nároží v čelních stranách relikviáře jsou tvořena dvojicemi sloupků, které 

nesou záklenek ve tvaru trojlistu. V jednom čele je soška sv. Maura [19] a ve druhém 

Ježíše Krista [20]. 

Sokl relikviáře je zdoben třemi pásy zdobenými perlovcem, florálním motivem a 

braunfirnisem. Braunfirnisové pásy jsou z boku zdobeny hvězdičkami a v čelních 

stranách byly do této části vyryty nápisy [21].
47

  

Boční strany relikviáře jsou tvořeny slepou arkádou. Šest oblouků je podepřeno 

sedmi podpěrami. Je to vždy šest zdobených sloupků a uprostřed dvojice sdružených 

                                                 
46

 HEJDOVÁ 2007, 13. 

47
 Braunifirnisové nápisy v čelních stranách relikviáře jsou i v trojlistém oblouku a na pásu zdobící štít 

střechy domečku. Na straně s Kristem je do tří části rozdělen text: SVM QVOD ERAM NEC ERAM 

QVOD SVM MODO DICOR UTRVMQVE, SVM UITE PORTVS SVM VERI LVMINIS ORTVS, 

SVM SOLUENS MORTIS DIRE QVE PERICVLA SORTIS v překladu E. G. Šidlovského: „Jsem ten, 

který byl a také jsem byl, který je; je řečeno, že jsem obojí. Jsem nositel života, jsem zdroj pravého světla. 

Jsem ten, jenž zbavuje prokletí smrti a nebezpečenstev osudu.“ 

Na straně se svatým Maurem je nápis: ISTE SACER MAVRVS MARTIR FUIT ATQUE SACERDOS, 

MAVRUS CELESTEM MERCAT SANGVINE UESTEM, HOC UAS NOBILITAT QVEM CELI 

GLORIA DITAT, tedy: „Tento svatý Maur byl mučedník a kněz. Maur si svou krví vysloužil nebeský 

šat. Tato tělesná nádoba dosvědčuje, že nebeská sláva ji naplňuje.“ http://www.svatymaur.cz/cs/zlatnicka-

vyzdoba/braun-firnis.html 
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hladkých sloupků. Sloupky jsou zdobeny emaily s florálními motivy, jiné jsou zdobeny 

raženým geometrickým vzorem. Krajní sloupy na bočních stěnách jsou dekorovány 

technikou jamkového emailu.
48

 Hlavice sloupů jsou zdobeny volutami a rostlinnými 

motivy. Hlavice i patky jsou lité.
49

 Pozadí za sloupky je tvořeno braunfirnisovými pásy 

s rostlinnými úponky. Pozadí za apoštoly je tvořeno měděnými pozlacenými plechy, do 

kterých je vyražen dekor. Každý apoštol má za hlavou kruhovou svatozář zdobenou 

modrým emailem [22].  

Čelní strany relikviářů jsou tvořeny trojlistými oblouky nesenými po obou 

stranách dvojicí sdružených hladkých sloupků.
50

 Oblouk je lemován tenkým 

perlovcovým páskem a braunfirnisovým pásem s textem. Pozadí svatého Maura a Krista 

je tvořeno množstvím malých ražených rozet ve tvaru lile. Svatozáře Maura a Krista 

jsou zdobeny technikou niella [23].  

Výseče bočních arkád jsou zdobeny emaily a filigrány [24], tyto druhy dekorace 

se ve výsečích střídají. Emaily zde vyobrazují starozákonní výjevy. Jejich pozadí jsou 

modrá, postavy jsou vyvedeny zlatou linkou. Filigrány na relikviáři svatého Maura jsou 

velmi plastické. Jsou do nich zasazeny drahé kameny, gemy, ale i obyčejná barevná 

sklíčka.
51

  

 Pásy lemující střešní nároží jsou ukončené rozetami. Tyto pásy i hřeben střechy 

jsou vytvořené z raženého měděného plechu. Na hřeben nasedají tři kvadratické 

podstavce, do kterých jsou zasazeny horské křišťály. Šestnáct menších křišťálů je pak 

usazeno přímo v hřebenu. Štíty střechy nad trojlaločnými oblouky jsou vyzdobeny 

bohatým filigránem. Plocha střechy je ohraničena filigránovými a emailovými pásy. Na 

pozadí mezi reliéfy jsou ražené postavy andělů a proroků.  

 

3. 3. Sochařská výzdoba 

 Sochařskou výzdobu na relikviáři tvoří sošky apoštolů, svatého Maura a Ježíše 

Krista a reliéfy na střeše. V čelních stranách relikviáře jsou umístěni svatý Maur a 

                                                 
48

 Emailem jsou vyplňovány ryté prohlubně. Tato technika je typická pro Porýní dvanáctého a třináctého 

století. CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 56. 

49
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 56. 

50
 Stejných sloupků jako ve středu bočních stěn. 

51
 Nejčastěji se jedná o zelená sklíčka, která připomínají smaragdy. 

CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 58. 
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Kristus. Po pravici Kristově [18] sedí Petr, za ním Jan Evangelista, Filip, Matěj, Jakub 

Větší, Ondřej. Po Kristově levici sedí Pavel z Tarsu, Jakub Menší, Bartoloměj, Juda 

Tadeáš, Tomáš a Matouš.
52

 Všechny sošky byly vyrobeny ze zlaceného stříbra. Postavy 

jsou zobrazeny frontálně, za hlavami mají kruhové svatozáře. Všechny sedí a jsou 

oděny v tuniku a pallium.
53

 

 Sošky Krista a svatého Maura jsou vyrobené technikou klenutého vytlačování, 

jsou na rozdíl od apoštolů větší a pravděpodobně i dříve vyrobené.
54

 Postavy apoštolů 

jsou obdivuhodně rozmanité. V tvářích je vidět individualita jednotlivých apoštolů. 

Drapérie rouch důsledně respektuje anatomii těla.
55

 Sošky jsou hodnoceny jako velmi 

kvalitně zpracované.
56

 

 Reliéfy na střeše relikviáře jsou zasazeny do kruhových medailonů, byly 

vyhotoveny technikou vytlačování. Kruhové reliéfy na střeše relikviáře jsou poměrně 

výjimkou. Na střeše tumbového relikviáře sv. Heriberta z Kolína nad Rýnem se kruhové 

reliéfy nacházejí, jsou ale provedeny v buňkovém smaltu.
57

 Na relikviáři svatého Maura 

se nachází celkem dvanáct kruhových reliéfů. Polovina z nich zobrazuje život svatého 

Jana Křtitele a druhá výjevy ze života svatého Maura, svatého Timoteje a svatého 

Apolináře.
58

 

Doktorka Dagmar Hejdová porovnává zpracování střešních reliéfů 

s domečkovými relikviáři sv. Heriberta a sv. Karla Velikého.
59

 Relikviář sv. Maura má 

oproti jiným velmi ojedinělé pojetí scén. Náznaky prostředí, ve kterém se děj odehrává, 

vztahy mezi postavami, překrývající se, ale přesto přehledné figury, to vše hodnotí 

doktorka Hejdová nanejvýš kladně a ojediněle.
60

 

                                                 
52

 ŠUMBERA/PROKS 2002 

53
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 68. 

54
 HEJDOVÁ 2007, 63. Podle Andreje Šumbery mohly být tyto postavy vyrobeny už 1150. 

CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 68. 

55
 HEJDOVÁ 2007, 63. 

56
 HEJDOVÁ 2007, 63 a CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 68. 

57
 HEJDOVÁ 2007, 33. 

58
 Relikviář byl vyhotoven na zakázku benediktinského opatství sv. Jana Křtitele, proto je Janu Křtiteli ve 

výzdobě věnováno tolik prostoru.  

59
 HEJDOVÁ 2007, 34. 

60
 HEJDOVÁ 2007, 34. 
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3. 4. Kameny 

 Filigránem zdobené plochy jsou často ještě doplněny gemami [25]. Gemy na 

relikviáři sv. Maura jsou antické, nejstarší z nich pochází z první století před Kristem, 

nejmladší ze století druhého po Kristu. Jsou vyrobeny z různých druhů chalcedonu.
61

 

Byly do nich ryty figurální, zvířecí i rostlinné motivy. Jsou velmi detailně zpracované.
62

 

Gemy na relikviáři sv. Maura jsou převážně ryté pod rovinu povrchu, takzvané intaglie. 

Kamej, s motivem vystupujícím, se nachází na relikviáři pouze jedna [26]. Jedná se o 

hlavu muže, je vyrobena z lastury. Celkem je na relikviáři 66 gem pocházejících 

pravděpodobně z Indie.
63

 Na relikviáři se nacházejí i šperkové kameny, převažují 

odrůdy křemene a chalcedonu.
64

 

 

3. 5. Obsah relikviáře 

V relikviáři se po jeho nalezení 1985 nacházeli kosterní pozůstatky několika 

jedinců, textilie, usně, předměty rostlinného charakteru a olověná destička, takzvaná 

autentika.
65

  

 Některé textilie v relikviáři byly umístěny pravděpodobně proto, aby chránily 

kosti před otlučením se navzájem. Jiné pak sloužily k potažení stěn relikviáře. „Podle 

Leonie von Wilkens neexistuje žádný jiný relikviář pocházející z 12.–13. století 

z rýnsko–mosanské oblasti, který by měl interiér potažen nějakou látkou.“
66

 Jiné textilie 

byly sešity k sobě a tvořily váčky, ve kterých byly umístěny drobné kostní úlomky a 

zuby. Textilie jsou barevné a zdobené geometrickými, florálními i zoomorfními vzory. 

Textilie jsou převážně hedvábné, pocházejí z 8–13. století.  

 Mezi textiliemi se nacházely také usňové fragmetny, byly vyrobeny 

pravděpodobně z kůže osla, muly nebo koně.
67

 Dvě části usní jsou pozůstatkem obuvi.
68

 

                                                 
61

 Karneol, onyx, achát a jaspis. 

62
 Například gema s ptáčkem o rozměrech 12x10 mm zachycuje ptáka, u něhož je vidět i snítka v zobáku.  

63
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 58. 

64
 http://www.svatymaur.cz/cs/zlatnicka-vyzdoba/sperkove-kameny.html 

65
 Z rostlinných pozůstatků se v relikviáři nacházel list vavřínu, okvětní lístky a pryskyřice. 

66
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 74. 

67
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 74. 

68
 Bývají považovány za pozůstatky sandálů Jana Křtitele. 
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 Hlavním obsahem relikviáře jsou části koster. Jedná se o čtyři jedince, kterými 

by měli být sv. Jan Křtitel, sv. Maur, sv. Timotej a sv. Apolinář. Poslední tři jmenování 

byli v Remeši pohřbeni do společného hrobu i spolu s dalšími popravenými. Proto se 

stalo, že DNA kostí není jen DNA dospělých mužů. V relikviáři se nachází mléčný zub 

i ženské ostatky. Článek prstu je označován za prst Jana Křtitele, Timotejova je lebka, 

svatého Maura jsou ostatky z celého těla, kromě lebky. Co se týká sv. Apolináře, mělo 

by jít o ostatky blíže nespecifikovaného rozsahu.  

 Z historického pohledu je nejdůležitější součástí relikviáře olověná destička, 

autentika. Ta potvrzuje pravost relikvií. Na lícové straně je text: „Tělo svatého Maura, 

kněze a mučedníka s hlavou jiného mučedníka.“
69

 Zadní strana nese pozdější nápis: 

„Roku 1483 byla provedena prohlídka a prozkoumání této schrány.“
70

 Destička o 

rozměrech 13x6,5 cm se spolu s novodobou autentikou z roku 2000 nachází v relikviáři 

sv. Maura. 

                                                 
69

 V latinském originále: CORPVS S[AN]C[TI] MAVRI PRESBIT[ERI] ET PRECIOSI 

MART[IRIS]CV[M] CAPITE ALTERI VS MARTIRIS. Překlad E. G. Šidlovského. 

CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 75. 

70
 V latinském originále: Anno 1483° factu[m] fuit scrutiniu[m] et in- spectio huius fereti. Překlad E. 

G.Sidlovského. CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 75. 
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4. Restaurování relikviáře svatého Maura 

4. 1. Opravy za Beaufortů 

  Relikviář byl za dobu své existence restaurován ve větším rozsahu dvakrát. 

Poprvé ho nechal opravit Alfred de Beaufort–Spontin v polovině devatenáctého století. 

Vévoda Alfred relikviář ve Florennes zakoupil značně poškozený. Románská památka 

totiž ležela od Velké francouzské revoluce v sakristii kostela sv. Gengulfa ve Florennes, 

kde o ni nikdo nepečoval. 

 Z tohoto důvodu nutné opravy byly provedeny pravděpodobně v Musée d‘ 

Antiquité v Bruselu, kde byl Alfred de Beaufort–Spontin ředitelem.
71

 Tyto práce byly 

provedeny na nízké řemeslně–umělecké úrovni. Je to patrné například na tehdy 

doplněných částech sošek. Ty nebyly kompletní, chyběly jim končetiny, atributy a tak 

podobně. Tato doplnění z 19. století sošky umělecky degradovala. 

 

4. 2. Restaurování na konci 20. století, cesta k dnešnímu skvostu 

4. 2. 1. Důvody 

 Druhé, tentokrát opravdu rozsáhlé, restaurování relikviář čekalo na konci 

dvacátého století. Heinrich de Beaufort–Spontin před koncem druhé světové války ukryl 

relikviář svatého Maura pod podlahu na středověkém hradě. Toto ukrytí provedl ve 

spěchu a nešetrně.
72

 Relikviář sice umístil do skleněné schránky, ta ale pod zemí praskla 

a hlína se valila přímo na relikviář.
73

 Po nalezení byl relikviář umístěn v bankovním 

trezoru, jehož prostředí bylo velmi teplé a suché, a došlo tam k jeho příliš rychlému 

vyschnutí [27]. Dřevěné jádro relikviáře se rozpadalo a stalo se neopravitelným. 

Relikviář přirozeně potřeboval i další zásahy, než jen výměnu dřevěného jádra. Stáří 

relikviáře jako celku bylo v tu chvíli asi 760 let. 

                                                 
71

 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 15. 

72
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 142. 

73
 Skleněná schránka byla opatřena kovovým rámem. ČERNÁ 2011, 76. 
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4. 2. 2. Přípravy 

Z bankovního trezoru byl relikviář přenesen do prostor Státních restaurátorských 

ateliérů v Praze.
74

 Zde byla provedena fotodokumentace a demontáž jednotlivých 

dekoračních částí relikviáře, aby schnoucí dřevo výzdobu nepoškodilo.
75

 

Restaurátorské práce začaly v roce 1991. Restaurování provedl Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Hlavními restaurátory byli Alena 

Nováková a Andrej Šumbera. Museli být jmenovány Poradní komise Národního 

památkového ústavu a Odborné komise Ministerstva kultury České republiky. Komise 

musely schválit postup restaurátorských prací.  

Nejprve byly provedeny materiálové, technologické a restaurátorské průzkumy 

relikviáře a jeho obsahu. Na základě průzkumů byly zhotoveny plány a postupy 

budoucích prací. Konkrétní postupy byly vyzkoušeny na drobných částech výzdoby a 

také konzultovány s odborníky z Cách. Specialisté v Cáchách prováděli restaurování 

relikviáře Karla Velikého a relikviáře Tří králů a měli tudíž zkušenosti s restaurováním 

relikviářů tumbového typu. Žádný z těchto relikviářů ale nebyl restaurován v takovém 

rozsahu, jako relikviář svatého Maura.  

4. 2. 3. Jádro 

Základ relikviáře je tvořen dřevěným jádrem. Původní jádro bylo z dubového 

dřeva [28], to bylo po letech v zemi a po rychlém vyschnutí natolik poškozené, že 

muselo být zhotoveno jádro nové. Původní jádro bylo uhnilé a nešlo podle něj zjistit 

přesné rozměry. Postup výroby relikviáře byl takový, že nejprve byla vyhotovena 

dřevěná schrána a teprve na ní vyráběna výzdoba. Teď měli restaurátoři k dispozici 

výzdobu, ale ne jádro. Nové jádro vytvořili Jan Reisner a Petr Špaček. 

Tito restaurátoři vyhotovili maketu z lipového dřeva, na kterou byla aplikována 

dochovaná výzdoba. Rozměry byly přizpůsobovány podle toho, jak výzdoba pasovala 

na jádro. Počet korekcí rozměrů byl tak velký, že byla vyrobena maketa ještě druhá. 

Podle druhé makety bylo vyrobeno finální jádro, tentokrát ze dřeva ořechového.
76

 Dno 

bylo vyhotoveno jako uzavíratelný otvor pro manipulaci s obsahem relikviáře. 

                                                 
74

 Komise při prohlídce stavu relikviáře 18. února 1986 zhodnotila stav takto: „... tumba se hroutí k pravé 

straně, uvolňují se hřebíky a spolu s nimi i reliéfy v medailonech stříšky.“ ČERNÁ 2011, 76. 

75
 ČERNÁ 2011, 76. 

76
 Ořechové dřevo svými vlastnostmi zajistí výzdobě co nejmenší riziko dalšího případného poškození. 

CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 82. 
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4. 2. 4. Výzdoba 

 Restaurování výzdoby provedli ak. soch. Alena Nováková a ak. soch. Andrej 

Šumbera.
77

 Ti v prvé řadě provedli demontáž výroby a relikviář tak byl rozložen na 

přibližně 3000 jednotlivých částí.
78

 

 Soškám byly v devatenáctém století doplněny chybějící části mosaznými, 

výtvarně ne zcela zdařilými doplňky.
79

 Odborná komise rozhodla, že tyto doplňky 

budou nyní nahrazeny. Sošky také byly v devatenáctém století, pravděpodobně pro své 

zpevnění, vyplněny sádrou. Sádra ve vlhkém prostředí pod podlahou zvětšila svůj 

objem a potrhala tenký plech sošek. Nejprve byly zhotoveny přesné odlitky postav 

Ježíše Krista, svatého Maura a apoštolů. Poté byla odstraněna sádra ze sošek a začaly 

práce na nových částech. Také muselo být vyrobeno na stovku stříbrných a pozlacených 

plomb, které zacelily potrhaný plech figur i dalších defekty na relikviáři. 

 Emaily musely být nejprve vyčištěny a zbaveny koroze. Dále probíhalo 

zpevňování, pasivace a konzervace. K restaurování emailů posloužila restaurátorům 

technologie doporučená odborníky z Cách, ta již byla použita při restaurování relikviáře 

Karla Velikého a relikviáře Tří králů.   

 Filigrány se též musely vyčistit a zpevnit, přerušené části spojit a chybějící 

doplnit a pozlatit. Ve filigránech jsou na relikviáři často zasazeny drahé kameny. Ty 

byly při jedné z dřívějších oprav podloženy papírem, ten byl při restaurování vyjmut. 

Aby byly kameny ve správné výšce, byly nyní vyrobeny a použity dřevěné podložky 

z lipového dřeva. Když byl relikviář nalezen, některé z těchto kamenů byly otočeny 

svým obrázkem dovnitř. Bylo tak jistě učiněno z důvodu nevhodných antických 

dekorací na křesťanském relikviáři. Nedá se zjistit, kdy k otočení došlo, ale dnes jsou 

kameny na relikviáři sv. Maura otočeny obrázky ven. 

4. 2. 5. Obsah relikviáře 

 Kosterní pozůstatky byly podrobeny antropologické a sérologické analýze a také 

analýze DNA. Bylo prokázáno, že se jedná o ostatky čtyř různých osob. Některé kosti 

jsou ženské, relikviář také obsahoval mléčný zub.  

                                                 
77

 Alena Nováková v roce 1997 zemřela. A od té doby na relikviáři pracoval Andrej Šumbera se svými 

asistenty. 

78
 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 83. 

79
 V expozici na zámku v Bečově je možno tyto části vidět. Nepříliš velké umělecká úroveň je zřejmá. 

Například svatý Maur má od lokte nasazenou spíše vidličku, než ruku. 
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 Textilie byly roztříděny, dezinfikovány a vyčištěny. Byl z nich odsát prach a 

tvrdé části, které nešly jinak odstranit, byly vyjmuty pinzetou.
80

 Textilie nejsou nyní 

v samotném relikviáři umístěny, jejich technický stav to neumožňoval. Stejně tak nejsou 

v relikviáři umístěny usňové fragmenty. Ty byly také vyčištěny a přeleštěny. 

                                                 
80

 CINK/WIZOVSKÝ/MARYŠKA/STAŇKOVÁ 2010, 84. 
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5. Ikonografie 

Relikviář sv. Maura má nanejvýš bohatý ikonografický program. Tvar domečku 

poukazuje na to, že relikviář je příbytkem svatého mučedníka na zemi, je také obrazem 

stavby církve.
81

 Apoštolové jsou základem církve, nesou její budovu jako sloupy.
82

 

Scény ze Starého zákona jsou předobrazem apoštolů, jsou předobrazem Nového zákona, 

který je jejich naplněním. Příběhy ze života mučedníků jsou vrcholem celku, mučedníci 

prokázali svou věrnost víře obětováním svého života.
83

 

 

5. 1. Emailové cvikle 

Výseče v bočních arkádách zdobené emaily obsahují starozákonní výjevy. Celý 

výjev je umístěn v kruhovém medailonu. Zbylá plocha výseče je zdobena vegetabilní 

rozvilinou na modrém pozadí. I sedm starozákonních příběhů je vyvedeno zlatou linkou 

na modrém pozadí, s občasným přispěním červené barvy, která je nejčastěji použita na 

svatozáře. V některých výjevech jsou pak svatozáře bílé. G. E. Šidlovský to přisuzuje 

různému autorství.
84

 Pět výjevů je věnováno Mojžíšovi, jeden Abrahámovi s Izákem a 

poslední Jakubovi, synovi Izáka. 

Na boku napravo od Krista jsou scény: Mojžíš a měděný had, Jakub žehná 

synům Josefa, Mojžíš vyvádí vodu ze skály. Nalevo od Krista: Mojžíš píše znamení T, 

Mojžíš a hořící keř, Obětování Izáka, Mojžíš a zlaté tele. 

5. 1. 1. Obětování Izáka 

 Abrahám měl za ženu Sáru, která mu v pokročilém věku porodila syna Izáka. 

Abrahám ho měl obětovat na důkaz své víry v Boha a poslušnosti Bohu. Mělo k tomu 

dojít na hoře Moria. Při vykonání oběti Bůh na poslední chvíli zasáhl a Abrahám spolu 

s Izákem obětovali beránka. Bůh tímto do budoucna odmítá lidské oběti.
85

 Skutečným 

potomkem a synem Abrahamovým je Ježíš Kristus (Mt 1, 1). 

 Ústřední postavou výjevy je Abrahám, napřahá se k ráně mečem, který drží ve 

své pravé ruce. Levou ruku má položenou na Izákovi, který k němu vzhlíží. Izák je 
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spoután na oltáři, ruce má svázané k sobě před tělem, vypadají jako k modlitbě sepjaté, 

což podtrhuje i jeho pohled vzhůru na otce. Nad Izákem se nachází anděl, který 

Abrahámovi ukazuje na beránka za ním. Celý medailon je orámován bílým kruhem 

ohraničeným dvěma zlatými linkami. 

 Abrahám s andělem mají červené svatozáře. Abrahám je vysoké štíhlé postavy, 

oděný v tuniku, která mu sahá do půli lýtek. Vlasy má po ramena, v ruce drží velmi 

dlouhý meč. Anděl se staví mezi otce a syna, výrazným gestem ukazuje na beránka. 

Izák s oddaným výrazem a kudrnatými krátkými vlasy je oděn v plášť, který je přepásán 

zdobeným opaskem.  

5. 1. 2. Jakub žehná synům Josefa 

Jákob byl druhorozeným synem Izáka a Rebeky. Jeho syn Josef byl svými 

vlastními bratry prodán do otroctví v Egyptě. Tam se mu ale vedlo dobře. Jakub před 

svou smrtí požehnal svým vnukům, synům Josefa, Efraimovi a Manassovi. Efraim byl 

druhorozený, přesto mu dal Jákob požehnání prvorozeného. Žehnalo se pravou rukou 

prvorozenému a levou rukou druhorozenému. Přesně podlé této tradice jsou Efraim a 

Manasse umístěni nalevo a napravo od Jákoba. Ten, aby docílil svého úmyslu zaměnit 

požehnání, dle Hospodinovy vůle, překřížil ruce. Překřížení rukou je symbolickým 

předobrazem Kristova kříže.
86

 

Uprostřed medailonu sedí vzpřímeně Jákob, překříženýma rukama žehná 

Efraimovi a Manassovi. Ti v pokleku se sklopenými tvářemi přijímají požehnání. Celý 

výjev je symetrický, včetně dvou útvarů nalevo a napravo od Jákobovy hlavy. Medailon 

je orámován dvěma zlatými kruhy. 

Jákob má zlatou svatozář na červeném pozadí. Vedle jeho hlavy jsou dva útvary 

tyrkysové barvy. Jákob má vousatou tvář, vyzařuje z něj moudrost a důstojnost. Má na 

sobě dlouhý plášť a středověkou obuv. 

5. 1. 3. Mojžíš a zlaté tele 

 Zatímco byl Mojžíš na hoře Oreb, kde od Hospodina obdržel desky Zákona, 

Izraelité propadli modloslužebnictví. Na Mojžíšovu bratru Áronovi si vynutili výrobu 

něčeho, čemu by se mohli klanět, a co by mohli uctívat. Stala se tím zlatá soška býčka. 

Když se Mojžíš vrátil, velmi ho rozhněvalo, co spatřil. Rozbil desky zákona, které 

přines a sošku spálil. Přesto se pak Mojžíš za Izraelity u Boha přimlouval. Na hoře Oreb 

pak od něj znovu obdržel desky Zákona. Mojžíš je předobrazem Krista, je vysvoboditel, 
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soudce a zákonodárce.
87

 „Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly 

skrze Ježíše Krista.“ (Jan 1, 17) 

Mojžíš bývá zobrazován v mnoha situacích, buď jako starší vousatý muž nebo 

jako mladík. Na medailonu relikviáře sv. Maura je zobrazen jako postarší muž, přesto 

v plné síle. Má delší vlnité vlasy a fousy, z hlavy mu trčí rohy, není obutý. V pravé ruce 

drží dvě desky Zákona. Levou ruku má napřaženou ke zlaté sošce, toto gesto vyjadřuje 

rozhořčení a varování Izraelitům. Naproti Mojžíšovi zde na oltáři stojí býček, který se 

na Mojžíše vyzývavě šklebí.  

5. 1. 4. Mojžíš a hořící keř 

 Mojžíš pásl stáda svého tchána, když na hoře Oreb spatřil hořící keř, který 

neshořel. Šel se na podivný úkaz podívat, v tu chvíli se mu v hořícím keři zjevil Bůh a 

promluvil k němu. Nařídil mu zout si opánky, protože stojí na svaté půdě. Bůh zde 

Mojžíšovi udělil poslání osvobodit svůj lid v Egyptě. 

 Na emailovém výjevu se nachází Mojžíš zobrazen jako postarší muž klečící na 

jednom koleni. Bere do levé ruky mluvící pásek s nápisem „SOLVE CAL“, tedy „Zuj si 

opánky“.
88

 Mluvící pásek drží levou rukou polopostava představující Boha, která 

vychází z hořícího keře. Druhou ruku má Bůh na prsou, což možná naznačuje 

pokračování jeho proslovu, kdy po příkazu zutí opánků Mojžíšovi prozrazuje, kým je. 

Scéna je zasazena do krajiny, o čemž vypovídá jak druhý keř za boží postavou, tak 

trojlistý úponek v horní části mezi oběma postavami.  

 Mojžíš i postava Boha mají bílé svatozáře. Bíle je vyveden i trojlistý úponek, 

který může odkazovat na Svatou Trojici, už proto, že po této scéně následovalo 

představení Boha. Oheň v keři je příhodně zobrazen červenou barvou. Oba keře 

připomínají pinie.
89

 Obličeje obou postav jsou zřetelné, jejich rysy realisticky 

zobrazené. Výjev na tmavě modrém pozadí je orámován tenkou dvěma zlatými linkami, 

které svírají tyrkysové mezikruží. 

5. 1. 5. Mojžíš píšící znamení T 

Mojžíšovým posláním bylo osvobodit svůj lid z egyptského zajetí. Faraon ale 

Izraelity nechtěl z otroctví propustit, Bůh zasáhl a seslal na zemi deset egyptských ran. 
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Byly to živelné katastrofy, které Egypt zasáhly. Poslední ranou bylo usmrcení všeho 

prvorozeného. Izraelité na radu Mojžíše napsali na své dveře beránčí krví písmeno T a 

tím ochránili své děti a svá zvířata. Písmeno „T“ je symbolem ochrany před smrtí.
90

 

Beránčí krev, kterou bylo „T“ psáno je předobrazem krve Kristovy, vykoupení.
91

 

V kruhovém medailonu je Mojžíš, kterak píše písmeno T na střední oblouk 

trojité arkády, ta je nesena sloupy. Hlavice sloupů je zdobena akantem a dřík sloupu je 

jednoduše zdoben náznakem geometrického motivu. V levé ruce drží Mojžíš roh, který 

používá jako kalamář.
92

 v Levé ruce drží brk. 

Mojžíšova bílá svatozář je nepatrně naznačena, výrazné jsou jeho rohy. Má 

dlouhé vlasy a soustředěný výraz. Zlatý výjev je vyplněn tmavě modrým pozadí a 

ohraničen zlatý kruhem. 

5. 1. 6. Mojžíš a měděný had 

 Při cestě z Egypta do zaslíbené země Izraelité reptali proti Hospodinu i 

Mojžíšovi. Bůh na ně za trest seslal jedovaté hady. Mojžíš na Boží příkaz vyrobil 

měděného hada, kterého připevnil na svou hůl. Každý uštknutý, který na měděného 

hada pohlédl, byl uzdraven. Měděný had na holi odkazuje na Krista na kříži. „Jako 

Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka.“ (Jan 3,25) 

 Na medailonu jsou zobrazeny tři postavy a sloup, na jehož hlavici je umístěn 

měděný had, zde má podobu draka. Sloup ve výjevu nahrazuje hůl z příběhu. U sloupu 

sedí dva muži se špičatými klobouky, jeden mladý, jeden starší, a dotýkají se sloupu. 

Sloup je zdoben spirálou, podle Šidlovského se jedná o část dračího těla, které sloup 

obtáčí.
93

 Napravo od sloupu a mladého Izraelity stojí Mojžíš, tentokrát bez svatozáře, a 

ukazuje pravou rukou na měděného hada, v levé ruce drží desky zákona. 

 Výjev je ohraničen stejně, jako výjev Obětování Izáka, tedy bílým mezikružím 

uzavřeném ve dvou zlatých kruzích. 

5. 1. 7. Mojžíš vyvádějící vodu ze skály 

 Při cestě pouští Mojžíš dvakrát zachránil žíznící lid tím, že udeřil svou holí do 

skály, ze které pak vytryskl pramen vody. Tuto událost zobrazuje medailon uzavřený ve 

zlatém kruhu. 
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 Scéna na medailonu zobrazuje Mojžíše přivádějícího k prameni vody dospělého 

muže a malého chlapce. Muž má svatozář, proto je to podle Šidlovského Mojžíšův bratr 

Áron a jedná se o scénu z Numeri.
94

 Mojžíš s červenou svatozáří drží ve své pravé ruce 

hůl a levou rukou chytá Árona, který vede malého chlapce. Pramen světle modré vody 

je ohraničen zlatým, vlnkou zdobeným okrajem a připomíná tak studnu. Mojžíšova hůl 

je zde spíš hůlkou nebo ukazovátkem.  

 

5. 2. Reliéfy 

 Šest kruhových reliéfů na střeše napravo od Krista zobrazují scény ze života sv. 

Jana Křtitele. Nalevo od Krista jsou scény ze životů sv. Maura, sv. Timoteje a sv. 

Apolináře.  

5. 2. 1. Jan Křtitel 

Svatý Jan Křtitel se narodil Zachariášovi a Alžbětě, byl příbuzným Ježíše Krista, 

narodil se šest měsíců před ním. Je také vnímán jako Kristův předchůdce. Pokřtil Krista 

v řece Jordán. Kázal mravný život a tak se i dostal k nabádání krále Heroda, aby ukončil 

svůj vztah se ženou svého nevlastního bratra, s Herodias. Za svou troufalost byl 

uvězněn. Herodiatina dcera Salome využila králova neuváženého slibu a žádala hlavu 

Jana Křtitele, na její přání byl Jan Křtitel sťat. 

Jeden z reliéfů zobrazuje chvíli, kdy Jan Křtitel kárá krále Heroda za jeho 

cizoložství. Na vyvýšeném místě sedí král Herodes a vedle něj Jan Křtitel, ten má 

zvednutou pravou ruku a vztyčený ukazováček ve varovném gestu. 

Další reliéf zobrazuje, jak je Jan odváděn do vězení. Vedou ho dva muži, kteří 

Jana násilím strkají do dveří, které jsou naznačeny nedokončeným obloukem. 

Herodias okouzlen tancem Salome ji přislíbil splnit jakékoli přání. Reliéf 

v kruhovém medailonu ukazuje krále Heroda a jeho milenku Herodias, kteří stojí za 

nízkým stolem. Před látkou pokrytým stolem se nachází Salome zachycena při 

náročném tanečním prvku. 

Další výjev je umístěn do prostředí nějakého pokoje, pravděpodobně 

Herodiatiny komnaty.
95

 V každém poli arkády je zobrazena jedna žena. Rozmlouvají 

tam spolu Herodias a Salome, řeč je naznačena mluvícími pásky. Herodias nabádá 

Salome, aby žádala hlavu Jana Křtitele. 
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Předposlední scéna zobrazuje Salome v doprovodu další ženy, pravděpodobně 

služebné, kterak přináší na míse hlavu Jana Křtitele své matce. Okolo hlavy je 

naznačena svatozář. Obě dívky před Herodias poklekají, zatímco ona sama sedí.  

Poslední z těchto šesti reliéfů zobrazuje pohřeb Jana Křtitele. Bezhlavé tělo leží 

v rakvi ve tvaru lodičky. V nohách těla stojí dvě postavy, asi Janovi učedníci. Jedna 

z těchto postav drží v ruce kříž na dlouhé tyči, což je jeden z atributů sv. Jana Křtitele. 

Na druhé straně rakve je postava, která žehná zemřelému, v ruce drží nádobu se 

svěcenou vodou. 

5. 2. 2. Apolinář, Timotej a Maur 

 Relikviář svatého Maura uchovává relikvie Maura, Timoteje a Apolináře. Jedná 

se o ty, jejichž svátek se slaví v srpnu, Maurův dvacátého druhého a Apolinářův a 

Timoteův dvacátého třetího. Latinské martyrologium o Maurovi: „Rhemis, in Gallia, 

sanctorum Martyrum Mauri et 28 Sociorum.“
96

 Jedná se o mučedníka Maura, který 

zemřel v Remeši spolu s osmadvaceti společníky. Apolinář a Timotej zemřeli den 

následující.
97

 

 Příběh, který vypráví reliéfy relikviáře sv. Maura, nám ukazuje postavu kněze 

Maura, který přichází do Remeše. Do Remeše byl také vyslán Timotej, který zde kázal 

Slovo Boží. Pro svou neochvějnou víru byl uvězněn. Ve vězení se setkává Timotej 

s Apolinářem, kterého kázání Timoteje obrátilo na křesťanskou víru. Vězně v Remeši 

přichází pokřtít Maur, mezi nimi pokřtil i Apolináře. Tito muži byli společně s dalšími 

vězni popraveni. Relikviář nese své jméno po knězi Maurovi, přesto je jeho příběh 

v reliéfech poněkud upozaděn za příběhem Timoteje.
98

  

 Třetí reliéf na levé straně od Krista zobrazuje začátek tohoto příběhu. Ukazuje 

svatého Petra, který žehná svatému Timotejovi a vysílá ho na misii do Galie. Sv. Petr 

pokládá svou pravici na hlavu Timotejovi. V levé ruce drží klíče, svůj atribut. Apoštol 

má kudrnaté vlasy a kudrnatý plnovous. Sv. Timotej, jako i v následujících výjevech, je 

zpodobněn s tonsurou. 

 Podle časové posloupnosti je dalším v pořadí reliéf, který ukazuje příchod 

Timoteje do Remeše, kde se setkává se sv. Maurem. Timotej dlouhou páskou předává 
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pozdrav a požehnání od Petra Maurovi.
99

 Maur v kněžském rouchu se štolou zbožně 

přijímá poselství.
100

 Přihlíží tomu další postava. 

 Na dalším reliéfu Timotej s Maurem společně hlásají křesťanskou víru. Jejich 

kázání se odehrává v Remeši, město zde naznačuje architektura ve spodní části 

medailonu. Poslouchá je zde dav zastoupený čtyřmi muži, dva z nich mají ve tváři lehké 

zaujetí, další se tváří znuděně a třetí na to hledí s opovržením.  

 Následuje odsouzení Timoteje k smrti stětím. V levé části medailonu sedí 

ledabyle prefekt Lampadius, jednu nohu má přehozenou přes druhou.
101

 Gestem ruky 

naznačuje vojákovi, aby odvedl zajatce do vězení. Zajatcem je zde Timotej, jeho 

společníkem pravděpodobně Apolinář.
102

 

 Scéna z vězení ukazuje Maura, který křtí Apolináře. V pravé části kruhu se 

nachází mřížoví, které nám zařazuje okamžik do vězeňského prostředí. Klečící muž 

vztahuje obě ruce ke sv. Maurovi. Maur má pravou ruku položenou na muži a levou 

rukou na něj lije vodu z baňaté nádoby s úzkým hrdlem.  

 Poslední výjev představuje popravu Timoteje a Apolináře.
103

 Na reliéfu jsou dva 

kati, jedna již useknutá hlava a postava, která bude popravena jako další. Za 

popravenými je postava anděla, která odnáší duši popraveného.
104

 Je to symbolické 

zobrazení hromadných poprav, nepochybně chtěl autor reliéfu ukázat konec životů 

všech tří svatých: Timoteje, Apolináře i Maura. 

 

5. 3. Sošky 

 Ježíš Kristus sedí v pozici Pantokratora, vševládce. Pravou rukou se dvěma 

zdviženými prsty žehná a v levé ruce drží otevřenou knihu. Má polodlouhé vlasy a 

vlnitý plnovous. Jeho roucho u krku je zdobně lemováno. Architektura trůnu je vidět u 

sošek Krista a Maura. Maurův trůn je dokonce pokryt látkou. Oba mají kruhové podnoží 

zdobené drahými kameny a filigrány.  
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 Svatý Maur je zobrazen jako mladý bezvousý muž s krátkými kudrnatými vlasy 

sedící na trůně. V pravé ruce drží meč, symbol své mučednické smrti. V levé pak drží 

model kostela. Podoba meče i modelu kostela není původní. 
105

 Svatý Maur je na rozdíl 

od Krista obut. 

 Svatý Petr sedí po Kristově pravici, je tím vyjádřena jeho nejvyšší důležitost. 

Kristus zvolil Petra „rybářem lidí“ a předal mu klíče od království nebeského. Byl 

vlastně postaven do čela nově konstituované církve. Zde je Petr zobrazen s klíči, svým 

atributem, které drží ve své pravé ruce, levou přidržuj knihu opřenou o své koleno. 

Kniha je charakteristickým atributem apoštolů.
106

 

 Svatý Jan, apoštol a učedník Kristův je zobrazen jako bezvousý mladík držící 

kalich.
107

 Kalich s jedem byl Janovi podstrčen v Efezu, ale jed mu neublížil.
108

 

Svatý Filip je na relikviáři zobrazen jako dospělý vousatý muž. V pravé ruce 

drží kříž, ten odkazuje na jeho mučednickou smrt. Zemřel na kříži poté, co ho zajali 

pohané. Obvykle bývá Filip zobrazován ještě i s knihou.
109

 

Svatý Matěj se stal apoštolem díky volbě, nahradil zrádného Jidáše. Zemřel jako 

mučedník, nejprve byl kamenován a poté mu byla sťata hlava sekyrou. Sekyru drží na 

relikviáři sv. Maura v pravé ruce, v druhé pak knihu a kámen. Jeho pravá noha je 

vychýlena do strany. Je vypodobněn jako postarší muž s plnovousem, jeho hlava je 

mírně natočena doprava. 

 Svatý Jakub Větší je zobrazen jako muž s vousem a tonzurou. Drží poutnickou 

hůl, která je jeho atributem. Je patronem poutníků, sám podnikl misijní cestu až do 

Španělska.  

 Svatý Ondřej byl umučen na kříži ve tvaru X, s kterým je také nejčastěji 

zobrazován, je tomu tak i dnes na relikviáři sv. Maura. Tento atribut na relikviáři ale 
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původně asi nebyl, tzv. ondřejský kříž se objevuje až od 14. st.
110

 Na relikviáři sv. 

Panny Marie z Cách je sv. Ondřej zobrazen s křížem latinským.  

 Postava po Kristově levici má pravděpodobně přestavovat sv. Pavla. Odpovídá 

to obvyklému vyobrazení, kdy se po Kristově pravici nachází sv. Petr a po Kristově 

levici sv. Pavel. Postava na relikviáři sv. Maura drží v ruce pilu, což je atribut sv. 

Šimona, jednoho z dvanácti apoštolů, na rozdíl od Pavla. Atribut v ruce této postavy 

však není původní, patrně došlo k jeho záměně při dřívějších opravách.
111

 Mohlo se 

původně jednat o meč, kterým byl na třetí ránu sťat sv. Pavel. Při zasedání komise pro 

restaurování relikviáře sv. Maura byla postava označena za sv. Šimona, G. E. Šidlovský 

ji naopak označil za sv. Pavla.
112

 Postava má rovné vlasy i vousy, v levé ruce drží 

knihu, kterou tiskne ji hrudi. 

 Svatý Jakub Menší drží v ruce knihu, jiný atribut na relikviáři sv. Maura nemá. 

Obvykle je ale zobrazován ještě s valchářskou tyčí. Soška má pravou nohu výrazně 

vychýlenou do strany, hlavu natočenou doprava. Delší vlnité vlasy rámují tvář 

dospělého muže s plnovousem. 

 Svatý Bartoloměj je na relikviáři zobrazen jako dospělý muž se sklopeným 

pohledem. V pravé ruce drží svůj atribut, kterým je nůž na odírání kůží a levou ruku má 

přitisknutou k tělu. Sv. Bartoloměj byl stáhnut z kůže a sťat, je patronem koželuhů a 

kožešníků.  

 Postava mladého muže, který drží v ruce kyj, znázorňuje sv. Judu Tadeáše. Juda 

Tadeáš byl kyjem utlučen, bývá zobrazován ještě například s kyjem nebo 

halapartnou.
113

 Juda Tadeáš uzdravil malomocenstvím stiženého edesského krále 

Abgara tím, že přiložil na jeho tvář dopis od Krista. Stal se tím patronem, který byl 

vzýván v beznadějných situacích.
114

  

 Svatý Tomáš, nazýván nevěřícím Tomášem pro svou nedůvěru v Kristovo 

zmrtvýchvstání, je zobrazen jako starší muž s delšími vlasy. V levé ruce svírá 

rozevřenou knihu, kterou opírá o své koleno. Jiný atribut zde nemá, bývá ale 

zobrazován s mečem, kopím anebo s úhelníkem, je patronem architektů. 
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 Poslední postava představuje svatého Matouše, soška ukazuje muže středního 

věku, který má hlavou nakloněnou doleva. V pravé ruce drží brk a v levé ruce knihu. 

Brk odkazuje na Matoušovo evangelium, které bylo napsáno jako první. Na jiných 

dílech bývá Matouš zobrazen například s měšcem, což odkazuje na jeho povolání 

celníka, nástroji jeho umučení byla sekyra, také bývá zobrazován s andělem, protože 

jeho evangelium začíná rozsáhlým rodokmenem Ježíše Krista.
115

 

 

5. 4. Drahé kameny 

 Gemy a drahé kameny mají na relikviáře samozřejmě dekorační funkci, ale 

důležitější je jejich symbolický význam.
116

 Kameny jsou nejčastěji připodobňovány ke 

Kristu a Panně Marii, jsou také obrazem světců a ctností.
117

 

 Na relikviáři sv. Maura se nachází řada ametystů. Za jejich základní barvu je 

považována purpurová, která je přirovnávána ke krvi a ohni.
118

 Kámen této barvy pak 

symbolizuje království nebeské a ty, kteří jsou vyvoleni v něm pobývat, tedy světci, 

apoštolové.
119

 Rudé chalcedony jsou symbolem těch, kteří byli ochotni pro Krista prolít 

svou krev.
120

 Křišťál symbolizuje tu nejčistší víru.
121

 

Brigitte Buettner se zabývala otázkou, proč jsou ostatky svatých v relikviářích 

zavřené, schované před zraky věřících, zatímco drahé kameny a gemy jsou velmi 

nápadně a zářivě na očích každému divákovi.
122

 Lidé uctívají světce a snaží se jít 

v jejich stopách, pro jejich ctnosti, morálku. Po jejich smrti se jejich bezcenné 

pozemské tělo proměnilo v relikvie, které jsou schovávány za krásné třpytivé kameny. 

Světci ale často prohlašovali, že chtějí být slávou a ozdobou nebe, jako jsou drahé 

kameny ozdobou pozemského života.
123

 Podle Brigitte Buettner by se nemělo přemýšlet 
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o nadřazenosti relikvií nad kameny, ale snažit se pochopit jejich bohaté a mnohostranné 

pouto, protože spolu sdílejí hlubokou spřízněnost.
124
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6. Prezentace relikviáře sv. Maura v Bečově nad 

Teplou 

6. 1. Bečov nad Teplou 

Bečov nad Teplou je město v západních Čechách, je obklopeno Slavkovským 

lesem a protéká jím řeka Teplá. Na skalnaté ostrožně zde byl založen ve čtrnáctém 

století hrad. K hradu byl v šestnáctém století Kašparem Pluhem přistavěn obytný palác, 

po zakladateli zvaný Pluhovský. Na počátku osmnáctého století byla zahájena stavba 

barokního zámku. Celý objekt tak ukazuje ojedinělou ukázku tří různých uměleckých 

slohů. K této ojedinělé souhře Bečov od roku 2002 nabízí možnost shlédnout vzácnou 

románskou památku, relikviář svatého Maura.
 
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou je 

od roku 1995 národní kulturní památkou. 

 

6. 2. Expozice k relikviáři sv. Maura 

 Návštěvník tohoto prohlídkového okruhu se během prohlídky, která má 

charakter galerijně–muzejní expozice, je seznámen s relikviáři obecně i s výjimečností 

relikviářů domečkových. Vyslechne si dramatický příběh nalezení relikviáře, může 

ocenit náročnost restaurování a ve finále samotný relikviář svatého Maura. 

 Hosté si projdou čtyři místnosti a v páté jim je ukázána druhá nejvýznamnější 

památka České republiky. Nejprve prohlídka osvětluje, kdo byl světec, co všechno 

může být relikviemi a jaké tvary můžou mít relikviáře. Hned na prvním panelu je 

fotografie relikviáře sv. Maura v dnešní podobě. Pomůže to udělat si obrázek o tom, o 

čem průvodce bude následujících pětačtyřicet minut hovořit, což je vhodné hlavně pro 

návštěvníky, kteří vlastně ani netuší, co je čeká. V místnosti se nachází velká mapa, 

která ukazuje oblast, kde velké domečkové relikviáře vznikaly.  

 Návštěvníkům jsou vyprávěny dějiny od vzniku relikviáře až do zásahu 

Heinricha de Beaufort–Spontina, kdy jej ukryl pod podlahu hraní kaple Navštívení 

Panny Marie. K prezentaci novověkých dějin relikviáře pomáhají podobizny dvou 

mužů, kteří sehráli v historii relikviáře sv. Maura významnou roli, totiž podobizna 

Alfreda de Beaufort–Spontina, který relikviář zakoupil od církve a jeho vnuka 
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Heinricha de Beaufort–Spontina.
125

 Velice sympatický je pak panel s vyobrazenými 

předměty, které se v relikviáři nacházejí. Každý předmět je označen popiskem s datací 

předmětu, případně podrobnějšími informacemi. 

 Druhá místnost je věnována poutavému vyprávění o pátrání po relikviáři. 

Součástí je zde také několikaminutová video-ukázka. Jedná se o záznam kriminalistů při 

vyzvednutí relikviáře ze země. Protože v současné době je bečovský hrad veřejnosti 

nepřístupný, je v této místnosti také instalován model hradní kaple, aby si návštěvník 

mohl udělat živý obrázek o tom, jaký pohled se kriminalistům v roce 1985 naskytl. 

Model poskytuje i pohled na dochované nástěnné malby v této kapli, pocházejí 

z šedesátých let čtrnáctého století.
126

 

 Na obrazovém panelu se nacházejí fotografie, které souvisí s historií relikviáře 

sv. Maura. Mimo jiné se zde nachází fotografie Františka Maryšky, klíčového 

dokumentu, který nález umožnil, Soupisu památek v okrese Teplá a Mariánské lázně 

z roku 1932 od Antona Gnirse. Dále jsou zde fotografie relikviáře po jeho nalezení a po 

čase, po který byl umístěn v bankovním trezoru. Zajímavá je fotografie z otevření této 

expozice v roce 2002, na které se František Maryška a Danny Douglas potřásají rukama. 

Návštěvníka pak upoutá fotografie z bečovského depozitáře, která zachycuje uložení asi 

150 lahví francouzského vína a koňaku, které byly společně s relikviářem také 

nalezeny.
127

 

 Třetí místnost seznamuje s restaurováním relikviáře sv. Maura. Jsou zde pomocí 

interaktivní obrazovky představeny středověké zlatnické techniky, které byly použity na 

relikviáři. Návštěvníkovi je také osvětlen význam antických gem a drahých kamenů. 

V této místnosti lze také spatřit maketu z lipového dřeva, pomocí které se restaurátoři 

snažili určit přesné rozměry jádra. Ve vitríně se nacházejí sádrové odlitky sošek a 

kruhových reliéfů. U reliéfů jsou popisky, je tedy možné se seznámit s příběhy sv. Jana 

Křtitele, sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Apolináře. K sádrovým odlitkům sošek jsou 

připevněny nedokonale zpracované měděné části, nejčastěji atributy, které byly použity 

při opravách v devatenáctém století. V menších vitrínách jsou pak k vidění nástroje, 
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které restaurování tak vzácné památky umožnily. Fotografie na panelu ukazují výrobu 

plomb, kterými byly zaceleny nedostatky na tenkém plechu sošek a také restaurátora 

Andreje Šumberu při práci.  

 V předposlední místnosti se nachází torzo zakonzervovaného dubového jádra 

pocházejícího z počátku třináctého století. Uhnilé dno bylo nahrazeno novým soklem, 

do kterého jsou aplikovány zlomky původního dřeva. Na dřevěné kostře je možné vidět 

spoustu dírek, jsou to stopy po hřebíčcích, kterými byla k jádru připevněna zlatnická 

výzdoba.
128

 Po obvodu místnosti se nachází vitríny obsahující různé druhy relikviářů.
129

 

Poskytují tak návštěvníkovi možnost udělat si obrázek o velikostech a tvarech 

relikviářů. Jsou zde například relikviáře ve tvaru monstrancí a křížů, dva relikviáře ve 

tvaru paže, zajímavým je soubor malých stříbrných relikviářů s výšivkami polopostav 

svatých. V místnosti se také nachází plátno s fotografiemi dalších relikviářů tumbového 

typu, umožňuje porovnání výjimečné skupiny s relikviáři běžnějšími.  

 Vrcholem prohlídky je spoře osvětlená místnost se samotným relikviářem 

svatého Maura. Hosté pak mají několik minut na prohlédnutí relikviáře, nasání 

neopakovatelné atmosféry a odcházejí se silnými zážitky.  
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7. Tumbové relikviáře 

7. 1. Vývoj  

 Úplně nejstarším předchůdcem relikviářů tumbového typu byly antické 

sarkofágy. V sedmém století se začaly objevovat relikviáře ve tvaru truhličky, které na 

první pohled domeček připomínají. Jedná se například o Warnebertův relikviář z druhé 

poloviny sedmého století [29]. Mistrovským kouskem ze sedmého století je relikviář 

Theuderichův [31]. Tyto relikviáře nejsou nepodobné těm, které vycházejí z tvaru 

měšce. Takovým je například relikviář sv. Štěpána ve Vídni [30]. Za předchůdce 

velkých domečkových relikviářů je považován relikviář sv. Isidora [32].
130

 Jeho 

výzdoba nás už nutně přivádí k vybavení si výzdoby velkých relikviářů tumbového 

typu.  

 

7. 2. Relikviář Karla Velikého 

 Relikviář svatého Maura se řadí do skupiny cášských relikviářů, do této skupiny 

se dále řadí relikviář Karla Velikého, relikviář Panny Marie a relikviář Tří králů.
131

 

Posláním výzdoby těchto relikviářů je poukázat na významné okamžiky ze života 

světců, jejichž ostatky uchovávají.  

Domečkový relikviář Karla Velikého se nachází, stejně jako relikviář Panny 

Marie, v Cášském dómu.
132

 Byl dokončen nejpozději roku 1220 a nejstarší části byly 

vyrobeny 1182.
133

 Ostatky Karla Velikého do něj byly uloženy 1215.
134

 Relikviář je 

dlouhý přes dva metry.
135

 

Relikviář stojí na trojstupňovém zdobeném soklu. První stupeň zdobí střídavě 

emailové destičky a destičky s rytým motivy. Druhý stupeň také zdobí emailové plochy, 

které jsou střídány filigránem vyplněnými částmi. Do filigránů jsou zasazeny drahé 

kameny. Poslední stupeň soklu je dekorován mělce vyrytým motivem volut. Podélné 
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stěny jsou členěny osmi slepými arkádami, do nichž jsou umístěné sošky císařů a králů 

Svaté říše římské. Zdobené oblouky jsou neseny vždy dvojící sloupků. Hlavice sloupů 

nesou ještě druhý vnitřní oblouk, na kterém jsou napsána jména jednotlivých vládců. 

Postavy mají koruny vykládané drahými kameny, těmi jsou vykládány i některé 

části jejich oděvu. Záhyby jejich drapérií jsou velmi řasené. V rukou drží většina z nich 

jablko a žezlo. Obličeje jsou typizované, nerozlišují charakteristiky jednotlivých osob.  

Fousy a vlasy postav jsou uhlazené a učesané, někdy stočené do pravidelných kudrlin. 

Všichni vládci sedí na trůnech ve vzpřímené poloze. Jejich posed se však liší, velmi 

časté jsou natočené hlavy, výjimkou ale není ani natočení celého těla, buď do strany 

anebo i mírném předklonu. Většina z nich má nohy vedle sebe, císař Jindřich V. a 

Jindřich VI. mají obě nohy vychýlené do strany, někteří z nich mají nohy dokonce 

překřížené přes sebe.
136

 Přes viditelnou snahu o pohyb vypadají postavy velmi strnule. 

Ve výsečích mezi arkádami jsou polopostavy andělů. 

V jedné čelní straně sedí pod trojlaločným obloukem neseným pouze dvěma 

sloupy po stranách sv. Karel Veliký, po jeho pravici sedí papež Lev III., po jeho levici 

arcibiskup Turpin z Remeše. Karel Veliký má za hlavou svatozář vytvořenou technikou 

emailu. Nad sv. Karlem Velikým je v kruhovém medailonu polopostava Krista, který 

dává požehnání sv. Karlu Velikému. Nad papežem i arcibiskupem jsou také kruhové 

medailony, vyplněné pouze rytou mřížkou. Tyto medailony i trojlaločný oblouk jsou 

zdobeny jednoduchým filigránem a drahými kameny. Karel Veliký sedí na trůnu, 

v pravé ruce drží model kostela a v levé žezlo. Postavy po stranách stojí, papež Lev III. 

drží v pravici hůl zakončenou křížem a biskup Turpin berlu. 

Na protilehlé straně se nachází Panna Marie s dítětem, sedící mezi archandělem 

Michaelem a archandělem Gabrielem. Nad těmito postavami jsou v kruhových 

medailonech postavy zobrazující Víru, Naději a Lásku.
137

 

Každá strana střechy obsahuje čtyři reliéfy na obdélníkovém základu. Jsou to 

scény z legendy o Karlu Velikém. Jedná se o výjevy: Karlův sen, Dobytí Pamplony, 

Zázrak kříže, Zázrak kvetoucích kopí, Jezdecká bitva, Zpověď Karla Velikého, Karel 

přijímá Kristovu trnovou korunu, Zasvěcení cášské katedrály Panně Marii. Obzvlášť 

poslední zmíněný reliéf je velmi pěkný. Karel Veliký pokleká na jedno koleno a podává 

Panně Marii model katedrály. 
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Scény jsou plné symbolických zobrazení přírody a architektury s řadou postav. 

Postavy jsou strnulé zahalené množstvím velmi nařasené drapérie.  

 

7. 3. Relikviář svatého Maura v porovnání s relikviářem Karla 

Velikého 

 Výroba relikviáře takového typu byla velmi časově náročnou a znamenala 

několik let práce. Relikviář Karla Velikého byl dokončen ještě dříve, než byly vůbec 

započaty práce na relikviáři sv. Maura. Rozdíl mezi dokončením prvního a začátkem 

výroby druhého je minimálně pět let. V tomto ohledu má relikviář sv. Maura náskok, 

jeho autoři se mohli inspirovat, mohli napodobovat provedení jednotlivých technik. 

 Tvarově jsou oba relikviáře stejné, jedná se o jednolodní stavbu, bez 

transeptu.
138

 Relikviář Karla Velikého je však o více než půl metru delší. Základní 

rozložení výzdoby je téměř totožné. Na podlouhlých stranách jsou umístěny sošky, 

stejně jako v čelech relikviářů. Střecha je zdobena reliéfy. Zde už jsou ale vidět první 

znatelné rozdíly. 

 Reliéfy relikviáře sv. Maura jsou v kruhových medailonech, zatímco reliéfy 

relikváře Karla Velikého mají obdélníkový tvar.
139

 Liší se i počtem, na florennské 

schráně se nachází dvanáct reliéfů, na cášském pouze osm. Postavy z reliéfů obou 

relikviářů jsou poměrně statické, přestože je znát autorova snaha je rozhýbat. Reliéfy 

obou relikviářů se snaží scénu doplnit i prostředím, ve kterém se odehrává. 

 Při počítání sošek má navrch relikviář Karla Velikého. Využívá své délky a na 

podélných stranách se nachází po osmi soškách, na Maurovi po šesti, v čele relikvářů se 

pak nachází vždy trojice postav, zatímco u Maura pouze po jedné. Sošky na podélných 

stranách Karlova relikviáře představují vládce Svaté říše římské, kdežto na relikviáři sv. 

Maura trůní dvanáct apoštolů. Ve tvářích apoštolů je, na rozdíl od císařů a králů, znát 

individualita. Postavy relikviáře sv. Maura se zdají být uvolněnější, přesto méně 

pohyblivé. 

 Co do různosti technik jsou na tom oba relikviáře podobně. Oba jsou zdobeny 

mimo jiné filigrány, emaily, braunfirnisem. Filigrány na relikviáři Karla Velikého jsou 
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 Relikviář Panny Marie, nejmladší z této trojice, má i příčnou loď. 
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 Kruhové reliéfy se nacházejí na relikviáři sv. Heriberta, který pochází z doby kolem roku 1160 a 

nachází se v Kolíně nad Rýnem. Odlišnost spočívá v technice zpracování. Reliéfy relikváře sv. Maura 
jsou provedeny technikou vytlačování, zatímco reliéfy na Heribertově relikviáři jsou provedeny 
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plošným, nebo také červíkovým, druhem filigránu.
140

 Tento druh je na relikviáři sv. 

Maura použit pouze na měděném zlaceném pásu na boku podstavců s figurami Krista a 

Maura.
141

 Na ostatních částech relikviáře sv. Maura je použito vysokého šněkovitého 

filigránu, který vypadá jako odpoutaný od podkladu.
142

 Tento druh filigránu je složitější 

a technicky náročnější.
143

 Technika braunfirnisu byla v oblasti porýnsko–mosanské 

běžně používaná během dvanáctého i třináctého století.
144

 Na obou dílech nejsou znát 

žádné výrazné rozdíly v použití těchto technik. Technika niella, při níž černá kresba 

kontrastuje s kovovým základem a tvoří s ním jednolitou plochu, byla před třináctým 

stoletím používána jen vzácně. Na relikviáři sv. Maura se nachází dvě části 

vypracované touto technikou, jsou to svatozáře Krista a sv. Maura. Na relikviáři Karla 

Velikého není tato technika uplatněna. Emaily obou relikviářů jsou velmi podobné. Na 

relikviáři Karla Velikého jsou i takové, které zobrazují zvířata, relikviář sv. Maura zase 

využívá emaily k zachycení starozákonních příběhů.  

 Relikviáře se liší hřebenem střech. V obou případech jsou tyto části ražené, 

hřeben Maurova relikviáře je však dozdoben křišťály. Baňky na relikviáři Karla 

Velikého jsou pouze zdobené pozlacené měděné koule, pouze prostřední je křišťálová. 

 O jeden velký rozdíl se postaral Alfred de Beaufort–Spontin, když relikviář sv. 

Maura zakoupil od církve roku 1838. Od té doby se stal tento relikviář majetkem 

světského vlastníka, dnes zůstává majetkem světské instituce. Do takového stavu se 

nedostal ani relikviář Karla Velikého, ani žádný jiný z velkých domečkových relikviářů. 

Má to samozřejmě vliv na jeho prezentaci. Relikviář sv. Maura se nachází na 

bečovském zámku, kde je mu věnován celý prohlídkový okruh.
145

 Relikviář Karla 

Velikého je umístěn v závěru cášské katedrály, kterou Karel nechal vystavět. Což s 

sebou nese řadu krásných zážitků, například možnost porovnání s relikviářem Panny 

Marie. Je možné si prohlédnout nádherný lustr, který byl katedrále darován Fridrichem 

I. Barbarossou. S pokladu je pak možné vidět Lotharův kříž nebo relikviářovou bustu 

Karla Velikého, která uchovává Karlovu lebku. Při prohlídce relikviáře sv. Maura je zde 

naproti tomu možnost získat spoustu informací o tomto relikviáři a prohlédnou si 

důležité momenty z historie relikviáře v podobě fotografií, videa a původních částí 

relikviáře. 
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 Viz kapitola Prezentace relikviáře sv. Maura v Bečově nad Teplou. 
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Závěr 

 Ve středověku velmi rozšířené projevování úcty světcům vedlo k výrobě schrán 

na jejich ostatky a druhotné relikvie. Snahou zadavatele práce bylo nechat vytvořit co 

nejkrásnější relikviář. Výsledkem je nám bezpočet relikviářů nejrůznějších tvarů a 

rozměrů. Relikviáře dosáhly svého vrcholu na počátku třináctého podobě schrán ve 

tvaru domečku. Tyto schrány dávaly prostor pro bohatou zlatnickou výzdobu, pro 

sochařské doplňky s pestrým ikonografickým programem, pro použití nejdražších 

kamenů a vzácných antických gem. Všechna tato snaha měla za cíl prokázat náležitou 

úctu světci, jehož ostatky relikviář ukrývá. 

 Relikviář svatého Maura je krásným příkladem těchto tumbových relikviářů. 

Ukazuje nám pohled do Království nebeského s těmi, kterým je určeno. Zároveň 

představuje Svatou církev. Připomíná čistou víru těch, kteří za víru obětovali svůj život, 

a představuje nám jejich osudy. Prostřednictvím středověkých zlatnických technik, které 

vykouzlily z relikviáře sv. Maura takovou nádheru, nám ukazuje vzory, které je potřeba 

následovat. 

 Poutavý příběh nalezení relikviáře roku 1985 i další jeho osudy z něj dělají 

atraktivní památku pro každého diváka. Ten pak může v Bečově nad Teplou ocenit jeho 

krásu, i kdyby jen tu uměleckou a smeknout před náročnou prací restaurátorů, kteří 

z rozpadajícího se dřeva vytvořili nádhernou památku, která je ozdobou České 

republiky. 

Relikviář Karla Velikého nám dává možnost podívat se do historie jednoho 

z největších panovníků v dějinách Evropy a prokázat mu úctu v jedinečné katedrále 

Panny Marie v Cáchách, o jejíž založení se Karel Veliký zasloužil. Relikviář svatého 

Maura nás nechá nahlédnout do příběhů méně známých světců a také do příběhu Jana 

Křtitele. 

  Práce porovnávala relikviář svatého Maura s relikviářem Karla Velikého a 

nepřímo i s dalšími relikviáři tumbového typu. Při sestavení časové osy podle 

dokončení čtyř nejkrásnějších relikviářů se vytvoří přímka začínajícím relikviářem 

Karla Velikého, následuje relikviářem sv. Maura, Tříkrálovým relikviářem a 

královským dílem je relikviář Panny Marie. Doba vypracování relikviářů přináší mezi 

nimi podstatné rozdíly. Každý mladší relikviář využíval nové a zdokonalené zlatnické 

techniky, je znát pokrok od nehybné sochy umístěné ve výklenku, až k přirozeným 
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figurám na mariánském relikviáři, tedy vývoj od románské strnulé figury až 

k předobrazům gotických esovitě stočených těl. 

 Všechny tyto relikviáře jsou mistrovskými díly své kategorie. Ty nejstarší z nich 

daly inspiraci a umožnily tvorbu pozdějších. Přesto se nedá v žádném případě říci, že by 

byl relikviář Karla Velikého nejméně krásný. Časová posloupnost nám nevytváří 

pomyslné stupínky vítězů a poražených. Ukazuje vývoj románského zlatnictví a 

představuje nám jedinečnou skupinu domečkových relikviářů.  

 Relikviář svatého Maura se od této skupiny odlišuje několika skutečnostmi. Jsou 

jimi například jeho dějiny, které jsou nanejvýš zajímavé a dramatické. Osudy tohoto 

relikviáře vedly také k tomu, že není v majetku církve, jako ostatní výše zmíněné. Je 

zde tedy možnost prezentovat jej jako galerijní exponát a tím ho zpřístupnit široké 

veřejnosti, obzvlášť v České republice veřejnosti z velké části nechovající křesťanskou 

víru. Vnitřek relikviáře sv. Maura byl vyložen textiliemi, což nebylo nalezeno u 

žádného relikviáře pocházejícího z dvanáctého nebo třináctého století. Je jedinečný 

svými, do kruhových medailónů usazenými, vytlačovanými reliéfy. Zajímavostí jsou na 

něm také starozákonní výjevy provedené technikou emailu, která byla svými přírodními 

a geometrickými motivy nejčastěji používána pouze k menším dekorativním účelům. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ak. soch. akademický sochař 

cm centimetr 

Jan Janovo evangelium 

Mt Matoušovo evangelium 

n. l. našeho letopočtu 

st. století 

sv. svatý 

tzv. takzvaný 
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4. Závišův kříž, 13. st., Vyšší Brod, cisterciácké opatství 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/p1042775-velky.jpg Vyhledáno 

26. 4. 2015 

5. Relikviářová busta sv. Václava, před 1503, Praha, Svatovítský poklad 

http://img.radio.cz/pictures/c/vystavy/korunovacni_klenoty2.jpg Vyhledáno 26. 

4. 2015 

6. Relikviářová busta Karla Velikého, kolem 1350, Cáchy, poklad katedrály 

Panny Marie http://img.welt.de/img/kultur/crop129260606/5009592960-ci3x2l-

w540-aoriginal-h360-l0/Dom-in-Aachen.jpg Vyhledáno 26. 4. 2015 

7. Relikviář sv. Hriberta, 1160/70, Kolín nad Rýnem, bazilika sv. Heriberta 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/srovnatelne-relikviare1.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

8. Relikviář sv. Maurina, 1170, Kolín nad Rýnem 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/srovnatelne-relikviare19.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

9. Relikviář sv. Anny, po 1180, Siegburg, benediktinské opatství sv. Michaela 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/srovnatelne-relikviare16.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

10. Relikviář sv. Albina, kolem 1186, Kolín nad Rýnem, kostel sv. Pantaleona 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/srovnatelne-relikviare17.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

http://www.cz-gallery.olmuart.cz/gfx/contentimg/t_sc_0382_0863.jpg
http://haustina.de/assets/images/Staurothek_Innen_QuadratOri.jpg
http://g.denik.cz/1/36/5023204-praha-svatovitsky-poklad-kontrola-historie_denik-485.jpg
http://g.denik.cz/1/36/5023204-praha-svatovitsky-poklad-kontrola-historie_denik-485.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/p1042775-velky.jpg
http://img.radio.cz/pictures/c/vystavy/korunovacni_klenoty2.jpg
http://img.welt.de/img/kultur/crop129260606/5009592960-ci3x2l-w540-aoriginal-h360-l0/Dom-in-Aachen.jpg
http://img.welt.de/img/kultur/crop129260606/5009592960-ci3x2l-w540-aoriginal-h360-l0/Dom-in-Aachen.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/srovnatelne-relikviare1.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/srovnatelne-relikviare19.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/srovnatelne-relikviare16.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/srovnatelne-relikviare17.jpg
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11. Relikviář Karla Velikého, bok napravo od Karla Velikého, 1220, Cáchy, 

katedrála Panny Marie http://www.reisdit.no/wp-

content/uploads/2012/12/KarlsschreinPS.jpg Vyhledáno 26. 4. 2015 

12. Relikviář Karla Velikého, čelo s Karlem Velikým, 1220, Cáchy, katedrála 

Panny Marie 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Karlsschrein_(118

2-1215)_im_Dom_zu_Aachen.jpg/649px-Karlsschrein_(1182-

1215)_im_Dom_zu_Aachen.jpg Vyhledáno 26. 4. 2015 

13. Relikviář Karla Velikého, čelo s Pannou Marií, 1220, Cáchy, katedrála Panny 

Marie http://sites.tufts.edu/textilerelics/files/2011/05/DSC_0178-copy.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

14. Relikviář Karla Velikého, bok nalevo od Karla Velikého, 1220, Cáchy, 

katedrála Panny Marie 

http://sites.tufts.edu/textilerelics/files/2011/05/SCALA_ARCHIVES_10310474

408.jpg Vyhledáno 26. 4. 2015 

15. Relikviář Tří králů, 1230, Kolín nad Rýnem, katedrála sv. Petra 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/srovnatelne-relikviare7.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

16. Relikviář Panny Marie, 1238, Cáchy, katedrály Panny Marie 

http://www.reisdit.no/wp-

content/uploads/2012/11/Marienschrein_Domkapitel_Aachen_Matz_u_Schein.j

pg Vyhledáno 26. 4. 2015 

17. Relikviář sv. Maura, bok napravo od Krista, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/hotovo4.jpg Vyhledáno 26. 4. 

2015 

18. Relikviář sv. Maura, bok nalevo od Krista, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/hotovo1.jpg Vyhledáno 26. 4. 

2015 

19. Relikviář sv. Maura, čelo s Maurem, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/hotovo2.jpg Vyhledáno 26. 4. 

2015 

20. Relikviář sv. Maura, čelo s Kristem, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/hotovo5.jpg Vyhledáno 26. 4. 

2015 

http://www.reisdit.no/wp-content/uploads/2012/12/KarlsschreinPS.jpg
http://www.reisdit.no/wp-content/uploads/2012/12/KarlsschreinPS.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Karlsschrein_(1182-1215)_im_Dom_zu_Aachen.jpg/649px-Karlsschrein_(1182-1215)_im_Dom_zu_Aachen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Karlsschrein_(1182-1215)_im_Dom_zu_Aachen.jpg/649px-Karlsschrein_(1182-1215)_im_Dom_zu_Aachen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Karlsschrein_(1182-1215)_im_Dom_zu_Aachen.jpg/649px-Karlsschrein_(1182-1215)_im_Dom_zu_Aachen.jpg
http://sites.tufts.edu/textilerelics/files/2011/05/DSC_0178-copy.jpg
http://sites.tufts.edu/textilerelics/files/2011/05/SCALA_ARCHIVES_10310474408.jpg
http://sites.tufts.edu/textilerelics/files/2011/05/SCALA_ARCHIVES_10310474408.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/srovnatelne-relikviare7.jpg
http://www.reisdit.no/wp-content/uploads/2012/11/Marienschrein_Domkapitel_Aachen_Matz_u_Schein.jpg
http://www.reisdit.no/wp-content/uploads/2012/11/Marienschrein_Domkapitel_Aachen_Matz_u_Schein.jpg
http://www.reisdit.no/wp-content/uploads/2012/11/Marienschrein_Domkapitel_Aachen_Matz_u_Schein.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/hotovo4.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/hotovo1.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/hotovo2.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/hotovo5.jpg
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21. Relikviář sv. Maura, barunfirnis text, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/braun-firnis414x.jpg Vyhledáno 

26. 4. 2015 

22. Relikviář sv. Maura, svatozáře z emailu, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/emailove-svatozare32.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

23. Relikviář sv. Maura, Kristova svatozář, niello, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/niello465x.jpg Vyhledáno 

26. 4. 2015 

24. Relikviář sv. Maura, filigránová výseč, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/filigrany165.jpg Vyhledáno 

26. 4. 2015 

25. Relikviář sv. Maura, gema s ptáčkem, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/gemy268.jpg Vyhledáno 26. 

4. 2015 

26. Relikviář sv. Maura, kamej, 1230, Bečov nad Teplou, zámek 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/gemy238.jpg Vyhledáno 26. 

4. 2015 

27. Relikviář sv. Maura, stav v roce 1986 po vyndání z trezoru, 1230, Bečov nad 

Teplou, zámek http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/historie06.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

28. Relikviář sv. Maura, zakonzervované původní dubové jádro, 1230, Bečov nad 

Teplou, zámek http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/historie39.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

29. Warnebertův relikviář, 2. pol. 7. st., Švýcarsko 

http://www.stiftberomuenster.ch/images/content/schaetze/05-03_Warnebert-

Reliquiar.jpg Vyhledáno 26. 4. 2015 

30. Relikviář sv. Štěpána, 800–830, Vídeň, Hofburg https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/ae/db/1c/aedb1c376fcf1c1960c5ab7f849fc970.jpg 

Vyhledáno 26. 4. 2015 

31. Theuderischův relikviář, 7. st., Svatý Mořic, klášter augustiniánů kanovníků 

http://images.nzz.ch/eos/v2/image/view/643/-

/text/inset/49de5581/1.18298791/1399565751/reliquienschrein.jpg Vyhledáno 

26. 4. 2015 

http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/large/braun-firnis414x.jpg
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http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/gemy268.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/gemy238.jpg
http://www.svatymaur.cz/data/media/foto/medium/historie06.jpg
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http://images.nzz.ch/eos/v2/image/view/643/-/text/inset/49de5581/1.18298791/1399565751/reliquienschrein.jpg
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32. Relikviář sv. Isidora, 11. st., Španělsko, León, bazilika sv. Isidora 

https://classconnection.s3.amazonaws.com/750/flashcards/457750/jpg/reliquary

_of_st_isidore1319074036468.jpg Vyhledáno 26. 4. 2015 

 

https://classconnection.s3.amazonaws.com/750/flashcards/457750/jpg/reliquary_of_st_isidore1319074036468.jpg
https://classconnection.s3.amazonaws.com/750/flashcards/457750/jpg/reliquary_of_st_isidore1319074036468.jpg

