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Abstrakt 

Zachovalost kostí a jejich vzhled se odvíjí od podmínek, do jakých byl jedinec 

pohřben. Cílem této diplomové práce bylo vytvoření a probádání protokolů, kvantifikace 

periosteálních změn a pokus o interpretaci periosteálních změn. Pro analýzu jsme zvolili 

pletenec horní končetiny (cingulum membri superioris) a volnou horní končetinu 

(pars libera membri superioris) bez kostry ruky (ossa manus). Zanalyzováno bylo 

55 jedinců (25 žen, 30 mužů) z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku. Pohřebiště pochází 

z období Velké Moravy (přelom 9. a 10. století). Periosteální změny jsme zaznamenali do 

obrázků, které jsme digitalizovali v programu InkScape. V programu InkScape jsme 

lokalizovali periosteální změny a pomocí programu ImageCalculator jsme zjistili 

procentuální zastoupení periosteálních změn na povrchu kosti. Na kosterních pozůstatcích 

jsme pozorovali dva typy periosteálních změn: poškození kostí (např. absence periosteálního 

povrchu, odhalená spongióza) a barevné změny (např. oranžové, černé nebo zelené 

zbarvení). Nejčetnějším poškozením kosti byla absence periosteálního povrchu a nejčetnější 

barevnou změnou oranžové zbarvení. Rozdíl mezi pohlavím a periosteální změnou jsme 

zaznamenali u absence části kosti (na kosti pažní). Periosteální změny se vyskytují přibližně 

bilaterálně symetricky. Z výsledků barevných změn vyplývá, že oranžové zbarvení má 

tendenci se lokalizovat v místech, kde se upínají svaly. Předpokládáme, že by příčinou 

oranžového zbarvení mohlo být železo pocházející z myoglobinu. V případě černého 

zbarvení jsme zjistili metodou Ramanovy spektrometrie, že příčinou zbarvení je birnesit 

(z anglického birnessite; Mn-oxid) pocházející pravděpodobně z hrobové výplně. 

Zelené zbarvení vzniklo nejspíše kontaktem kostí s předměty obsahujícími měď. 
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Abstract 

The preservation of the bones and their appearance depends on the conditions 

in which the individual was buried. The aim of the diploma thesis was to explore protocols, 

quantify periosteal changes and try to interpret them. For quantification, we chose the upper 

limb – the cingulum membri superioris and pars libera membri superioris without the 

skeleton of the hand (ossa manus). We examined skeletal remains of 55 individuals 

(25 women, 30 men) from the burial site at the 2nd church in Pohansko. The burial site dates 

back to the Great Moravia period (the end of the 9th and beginning of the 10th century). We 

recorded periosteal changes in images that we digitized in InkScape. In InkScape, we 

localized periosteal changes, and using ImageCalculator, we found the area of percentage of 

periosteal changes on the bone surface. We observed two types of periosteal changes: bone 

damage (for example absence of periosteal surface, exposed spongiosis) and color changes 

(for example orange, black or green discoloration). By digitizing protocols and processing 

them in InkScape, we analyzed the areas of occurrence for individual periosteal changes and, 

using ImageCalculator, we found the most common area of periosteal changes. The most 

frequent bone damage was the absence of the periosteal surface and the most frequent 

discoloration was the orange color. We compared the periosteal changes with respect to the 

sex of individuals and we examined the difference in the absence of part of the bone 

(humerus). Periosteal changes occur approximately bilaterally symmetrically. The results of 

the color changes indicate that the orange discoloration localize where the muscles are 

tightened. We suppose that the cause of the orange color could be iron from myoglobin. 

In the case of black staining, we found by Raman spectrometry that the cause of the staining 

was birnessite (Mn-oxide) probably coming from the soil. The green discoloration 

is probably due to the contact of bones with artefacts containing copper. 
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1 Úvod 

Pojem „tafonomie“ zavedl v roce 1940 ruský paleontolog Ivan Antonovich Efremov, 

který tafonomii označil za studium přechodu živočišných pozůstatků z biosféry do litosféry 

(Efremov 1940). Konkrétně jde o studium procesů zachovalosti a způsobů, jakými jsou 

ovlivňovány informace ve fosilním záznamu (Behrensmeyer & Kidwell 1985). 

Tafonomické procesy se spouští ve chvíli, kdy organismus ztratí schopnost kontroly 

nad organickými složkami své tělesné schránky, tedy ve chvíli, kdy zemře 

(Behrensmeyer & Kidwell 1985). 

Ihned po smrti začínají v těle rozkladné procesy (Duday & Guillon 2006). 

I po rozkladu měkkých tkání reagují kosterní pozůstatky aktivně na okolnosti, 

které doprovází způsob a podmínky pohřbu (Sládek 2016). Podmínky okolí a samotného 

pohřbu mají výrazný vliv na rychlost (např. vysoká teplota, delší časová prodleva mezi smrtí 

a pohřbem, pohřeb do duté primární dutiny) a způsob rozkladu (Duday & Guillon 2006; 

Sládek 2016; Macháček & Sládek 2019). Dle Blau 2017 může ovlivnit fyzikální i chemickou 

povahu kostí například počasí. Zachovalost a vzhled kosti mohou ovlivnit i různé pohřební 

rituály (Hopkinson et al. 2008; Quintana et al. 2015) nebo přítomnost neobvyklých 

chemických sloučenin v půdě (Stermer Beyer-Olsen & Risnes 1993; Stermer et al. 1996). 

V našem případě jde o způsob, jakým různé faktory mění periosteální povrch kosti po smrti 

jedince. Z toho důvodu je pro interpretaci změn na kosti třeba znát údaje o pohřebišti 

(tj. archeologické pozadí), pohřební zvyklosti a další možné faktory, které mohou ovlivnit 

periosteální povrch. Analýza změn na kosterních pozůstatcích a dalších tafonomických 

procesů je významným prostředkem pro rekonstrukci prostředí, do kterého bylo tělo jedince 

pohřbeno (Pollock et al. 2017).  

1.1 Periosteální povrch 

Periosteální povrch se skládá z okostice (neboli periostu), periost se nachází na povrchu 

kostí a tvoří kolem nich vazivový obal (Čihák 2001). Vazivový obal z periostu se nachází 

téměř po celé ploše kosti (Dwek 2010). Jedná se o dvouvrstevnou tkáň (povrchová a hluboká 

vrstva), která je pomocí Sharpeyových vláken připevněna ke kosti (Čihák 2001). Povrchová 

vrstva je fibrózního původu (husté vazivo) a hluboká vrstva, tzv. kambium, je tvořena 

řídkým vazivem (Čihák 2001). V povrchové vrstvě převažují malé kompaktní svazky 

kolagenu s rozptýlenými fibroblasty (Squier et al. 1990). Vrstva periostu je dobře viditelná 



2 

 

i pod světelným mikroskopem (Squier et al. 1990). Hluboká vrstva (tzv. kambium) se podílí 

na růstu a regeneraci kostí (Ito et al. 2001; Squier et al. 1990; Dwek 2010), protože obsahuje 

osteoblasty, které zapříčiňují růst kosti do šířky (Čihák 2001). Kambium tvoří nejsilnější 

vrstvu u plodů (fetus), s věkem se vrstva ztenčuje a v dospělosti je již tak tenká, že je téměř 

nemožné ji odlišit od fibrózní vrstvy (Jaffe 1972 dle Dwek 2010). Se ztenčením kambiové 

vrstvy souvisí postupná ztráta schopnosti růstu kostí, k dočasné obnově funkce dochází např. 

při zlomeninách (Dwek 2010). 

1.2 Periosteální změny 

Po smrti jedince se změny na kosti a samotném periosteálním povrchu mohou 

projevit jako praskání, lámání, odlupování, deformace, smrštění kosti, vysušení nebo jako 

hluboké rýhy (Blau 2017). Periosteální povrch může být ovlivněn například kořeny rostlin 

(Blau 2017) nebo ohryzem zvířat (Eickhoff & Herrmann 1985; Blau 2017). Některé faktory 

mohou ovlivnit zbarvení kosti; mezi tyto faktory patří např. řasy (Ubelaker 1996) a mechy 

(Bass 1996), sluneční záření (Dupras & Schultz 2013), oheň (Shahack-Gross et al. 1997), 

neobvyklé složení půdy (Stermer Beyer-Olsen & Risnes 1993; Stermer et al. 1996), 

kontakt s různými kovy (Klíma 1988; Mansilla et al. 2003; Hopkinson et al. 2008; Oller et 

al. 2012; Ferrand et al. 2014; Lanzirotti et al. 2014; Quintana et al. 2015). V případě kontaktu 

zemřelého a kovových předmětů může způsobit např. měď (Cu) zelené zbarvení kosti 

(Hopkinson et al. 2008; Ferrand et al. 2014).  

Způsob interakce kosterních pozůstatků a externích vlivů lze ilustrovat na příkladu 

zeleného zbarvení. Výskyt zeleného zbarvení na kosterních pozůstatcích úzce souvisí 

s pohřebním jednáním, při kterém se vkládají kovové předměty (obsahujících měď) do hrobu 

zemřelého, např. v podobě šperků, zbraní nebo mincí (Hopkinson et al. 2008; Lanzirotti et 

al. 2014). Měď se uvolní z předmětu během rozkladných procesů probíhajících na těle 

zemřelého ve formě Cu2+∙Cu2+ a reaguje s H2O a CO2, čímž vznikne sloučenina CuCO3 

(Hopkinson et al. 2008), známá jako patina, která má zelenošedou barvu (Larranaga et al. 

2016). Na příkladu mědi lze demonstrovat dvě možnosti, jak se chemická sloučenina začlení 

do tvrdé tkáně. Měď buď pronikne do pórů kostí a zubů v tekuté formě, kde se usadí, nebo 

substituuje minerální část tvrdé tkáně (nahradí hydroxyapatit; Larranaga et al. 2016) ve 

formě pseudomalachitu (Hopkinson et al. 2008). Pseudomalachit se od patiny liší barevnou 

škálou, může být světle zelený až téměř černý (Anthony et al. 2000). Müller et al. 2011 

uvádí, že existuje souvislost mezi přítomností těžkých kovů usazených v kostech a odolností 
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proti napadení mikroorganismy, měď začleněná do kostí je podle nich tedy jedním z faktorů 

ovlivňující zachovalost kosterních pozůstatků. 

1.3 Archeologické a paleodemografické pozadí 

1.3.1 Pohansko – 2. kostel 

Macháček et al. 2014 uvádí, že kostel a přilehlé pohřebiště na Pohansku u Břeclavi 

(viz Obrázek 1) pocházející z období Velké Moravy byly objeveny roku 2006, nachází se 

na západním okraji severovýchodního předhradí. Výzkumná práce na druhém kostelu na 

Pohansku probíhala v letech 2008 až 2012 (Macháček et al. 2014). Pohřebiště je dle 

archeologických nálezů datováno do období raného středověku – konec 9. století až začátek 

10. století (Sládek et al. 2015). Vznik samotného kostela se pak datuje do období kolem 

mladší Velké Moravy a jeho zánik do začátku 10. století (Macháček et al. 2014). 

Druhý kostel, respektive rotunda, se skládal z apsidy a kruhovité lodě (Macháček et al. 

2014; Macháček & Přichystalová 2017). Kostel a větší část pohřebiště byly ohraničeny 

žlabem do tvaru lichoběžníku (pravděpodobně pozůstatek palisádového ohrazení), 

kosterní pozůstatky se však nacházely i za žlabem (Macháček et al. 2016). Pohansko je 

považováno za zásadní raně středověké obchodní a zemědělské centrum na jižní Moravě 

(Macháček 2007). Kostel se vyskytoval v oblasti rozlehlé aglomerace, s koncem 

Velké Moravy však došlo k zániku i samotného kostela (Macháček et al. 2014).  

Pohřebiště se vyskytuje v mírně vyvýšeném terénu oválného tvaru (Macháček et al. 

2016) a rozkládá se na ploše 627 m2, poblíž se nachází mrtvá ramena řeky Dyje 

(Macháček et al. 2014). Terén je písčito-štěrkovitý (Macháček et al. 2016). Složení půdy 

je do cca 10 cm humusové hlinitopísčité (Macháček & Přichystalová 2017), mezi 30 až 

40 cm se nachází vrstva štěrku a plaveného písku (Macháček et al. 2014). Ve vrstvě od 15 

do 20 cm se již začínají objevovat archeologicky významné artefakty (Macháček et al. 2016; 

Macháček & Přichystalová 2017). V půdě se vyskytuje také malta z původní stavby 

2. kostela (Macháček et al. 2014). Místo nebylo nikdy oráno a dle katastrálního úřadu je 

vedeno jako louka, docházelo zde pouze ke kosení porostu (Macháček et al. 2014; Macháček 

et al. 2016; Macháček & Přichystalová 2017). Fakt, že lokalita 2. kostela nebyla nijak zvlášť 

narušená, dělá z tohoto místa jedno z nejlépe zachovalých nalezišť na Pohansku (Macháček 

et al. 2016). Profil krajiny ovlivňuje kořenový systém kaštanů, které jsou v místě naleziště 

vysázeny (Macháček et al. 2014; Macháček et al. 2016; Macháček & Přichystalová 2017), 

a v minulosti na něj působila erozní činnost řeky Dyje (Macháček et al. 2016). 
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Další důvodem dobrého stavu pohřebiště je pravděpodobně i fakt, že zůstalo po zániku 

kostela neobydleno (Macháček & Přichystalová 2017).  

1.3.2 Charakteristika pohřebiště 

Pohřebiště u 2. kostela na Pohansku obsahovalo celkem 152 hrobů (Macháček et al. 

2014; Macháček & Přichystalová 2017) se 155 kosterními pozůstatky nedospělých 

a dospělých jedinců (Sládek & Makajevová 2017). Na pohřebišti bylo nalezeno celkem 

58 dospělých jedinců (Sládek & Makajevová 2017). Kosterní pozůstatky dospělých jedinců 

jsou velmi dobře zachované (Macháček et al. 2016).  

Macháček et al. 2016 charakterizuje hrobové jámy následovně: nejčastější půdorys jam 

je obdélníkovitý s neckovitým profilem, kubatura hrobu dospělého jedince se pohybuje 

mezi 1 až 1,5 m3 – to odpovídá přibližně rozměrům hrobu 2 × 0,8 × 0,9 m., výplň hrobových 

jam je hnědá až šedá písčitá hlína. Na pohřebišti se vyskytuje i několik hrobových jam do 

tvaru lichoběžníku sbíhajícího se směrem k hlavě (jedinci označení H 153, H 60 a H 61) 

a lichoběžníku sbíhajícího se směrem k nohám (jedinci H 166, H 150, H 195, H 78, H 118 

a H 135) – jde pravděpodobně o intencionální jednání se záměrem poukázat na 

socio-ekonomický status pohřbeného jedince (Macháček et al. 2016). Natočení hrobů je ve 

většině případů závislé na orientaci hlavní osy kostela; jeho osa vedla od jihozápadu 

k severovýchodu (Macháček et al. 2016; Macháček & Sládek 2019). 

Pohřebiště bylo rozděleno do 20 skupin rozlišených písmeny A až U (viz Obrázek 2; 

Macháček et al. 2016). Archeolog Boddington 1996 dle Macháček et al. 2016 definoval 

obecné parametry pro rozdělení pohřebišť, které pak následně využil Macháček et al. 2016 

pro rozdělení pohřebiště u 2. kostela. Parametry pro rozdělení pohřebiště byly následující 

(Boddington 1996 dle Macháček et al. 2016): 

- umístění hrobů a prostorové orientace hrobů vůči kostelu, 

- přítomnosti superpozic hrobů a umístění v dané části nekropole, 

- pravidelnost hrobů (např. rovné řady), 

- orientace hrobů ke světovým stranám (Macháček et al. 2016), 

- vztahy mezi hroby a ohrazením pohřebiště (Macháček et al. 2016). 

Je třeba doplnit, že poslední dva výše zmiňované parametry pro rozdělení pohřebiště doplnil 

Macháček et al. 2016. 
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1.3.3 Paleodemografie 

Na pohřebišti u 2. kostela na Pohansku byly objeveny kosterní pozůstatky 155 jedinců 

(Sládek & Makajevová 2017) – 58 dospělých a 97 nedospělých (Sládek, Makajevová & 

Berner 2017). Z kosterních pozůstatků dospělých jedinců bylo odhadnuto, že 25 jedinců je 

ženského pohlaví a 32 jedinců mužského pohlaví, u jednoho jedince nebylo možné pohlaví 

odhadnout (Sládek, Makajevová & Hora 2017c). Mezi dospělými jedinci byl pozorován 

značný pohlavní dimorfismus zejména v oblasti výšky – průměrná výška žen dosahovala 

154 cm a průměrná výška mužů 170 cm (Macháček et al. 2016). Největší relativní výška 

a zároveň nejvyšší relativní hmotnost byly pozorovány u jedince H 153 – jeho výška byla 

odhadnuta na 185 cm (Sládek 2016; Sládek, Makajevová & Hora 2017b) a hmotnost na 

94,1 kg (Sládek, Makajevová & Hora 2017a). Jedinec H 153, který byl pohřben na 

nejprestižnějším místě uvnitř kostela (Macháček et al. 2014; Sládek 2016; Macháček & 

Přichystalová 2017), byl nadprůměrně vysokým nejen oproti ostatním dospělým jedincům 

z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku, ale i ve srovnání s ostatními muži žijícími v období 

raného středověku (Sládek 2016). Předpokládá se, že by mohlo jít o zakladatele kostela 

vzhledem k tomu, jaká byla jeho postava a vzhled a jaká mu byla prokazována posmrtná 

úcta (Macháček et al. 2014; Macháček & Přichystalová 2017). Může se však jednat 

i o některého z knížat, který měl na starosti např. spravování hradu na Pohansku (Macháček 

et al. 2014; Macháček et al. 2016). Ostatní jedinci pohřbení na pohřebišti u 2. kostela na 

Pohansku byli pravděpodobně rodinou zakladatele kostela nebo s ním byli nějakým 

způsobem spřízněni (například služebnictvo, Macháček et al. 2016). 

1.4 Pohřební ritus 

Dle Macháčka et al. 2016 byly pohřební rituály a obřady na Velké Moravě v období 

9. a začátku 10. století inspirovány slovanskými pohřebními obyčeji, křesťanskými 

zvyklostmi nebo zvyky přejatými od nomádů (například Avarů nebo Maďarů). 

Mezi pohanské pohřební zvyky patří např. hrobová výbava zahrnující keramiku, dřevěná 

kovaná vědra (Macháček et al. 2016) a potravinové milodary (Štefan & Krutina 2009; 

Macháček et al. 2016), oproti tomu křesťanské pohřební jámy mohou obsahovat artefakty 

s křesťanskou symbolikou, nebo jsou naopak bez hrobové výbavy (Macháček et al. 2016).  

1.4.1 Způsob uložení 

Většina pohřbených jedinců byla uložena do hrobu standardně, tedy v poloze na zádech, 

volné horní končetiny byly položené podél těla a dolní končetiny natažené 
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(tzv. dekubitus dorsalis) až na několik odchylek (Macháček et al. 2014; Macháček et al. 

2016). Natažené volné horní končetiny podél těla jsou součástí křesťanských pohřebních 

zvyklostí (Macháček & Sládek 2019). Nestandardní uložení pohřbených jedinců bylo 

objeveno ve dvou případech (H 84 a H 97; Macháček et al. 2016) – obě kostry patřily podle 

odhadu dvěma ženám ve věkové kategorii middle adult (Sládek, Makajevová & Berner 

2017) a obě byly pochovány na pravém boku (Macháček et al. 2016). V šesti případech 

nebylo možné určit původní polohu těla (H 74, H 85, H 121, H 131, H 149 a H 191), 

protože šlo o sekundární uložení kosterních pozůstatků (Macháček et al. 2016). Dále se na 

pohřebišti vyskytoval jev (celkem 14 případů) podkládání lebky plochým 

kamenem; hlavním důvodem byla nejspíše fixace hlavy zemřelého (Macháček et al. 2016). 

Podložení hlavy nemuselo být pouze kamenné. K podložení hlavy se používal i organický 

materiál (např. sláma nebo dřevo), což je možné dokázat dislokací lebky směrem dozadu, 

dopředu nebo na pravou stranu (Duday et al. 1990 dle Prokeš 2007). Dislokace lebky 

odpovídající organickému podložení byly nalezeny i na pohřebišti u 2. kostela na Pohansku 

(např. H 66, H 82, H 105, H 107, H 117, H 141, H 151, H 169 a další; Macháček et al. 2016). 

Jedinec H 153 byl do hrobu uložen standardně, měl však neobvykle posunutou lebku 

(Sládek 2016). Lebka z hrobu H 153 byla situována tak, že se dolní čelist dotýkala obratle 

C4 (první tři krční obratle chybí; Sládek 2016). Absence prvních tří krčních obratlů a poloha 

lebky H 153 může být zapříčiněna buď tím, že došlo k dekapitaci (tj. záměrné oddělení 

hlavy od těla) a hlava byla do hrobu vrácena až později, nebo může jít o posun lebky 

a destrukci obratlů způsobenou činností hlodavců (Sládek 2016). 

Lze předpokládat, že žádný z jedinců, nebo alespoň ne většina, nebyl pohřben 

v klasické rakvi, protože nebyly nalezeny zbytky kování rakve (Macháček et al. 2014). 

Nicméně v některých hrobech byly nalezeny negativy po dřevěných schránách nebo márách 

(Macháček et al. 2016). Žádný z pohřbených jedinců nebyl podle všeho zabalen 

do pohřebního roucha, přítomen mohl být jedině volný pohřební oděv, který se rozložil 

(Macháček et al. 2014). 

1.4.2 Úprava hrobové jámy 

Dle Macháčka et al. 2016 měly některé hroby kamenný překryv intencionálního původu, 

často ale nebyla hrobová jáma zakryta kameny kompletně, ale jen její část. Na pohřebišti se 

vyskytovaly i hroby s kamenným obložením, k obkládání byl používán stejný kámen jako 

na stavbu kostela nebo opracovaný kámen z nefunkčních artefaktů (Macháček et al. 2016). 

Hrobové jámy byly ve 30 % případů u nedospělých jedinců upraveny alespoň jedním 
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kamenem, u pěti jedinců pohřbených v interiéru kostela byla hrobová jáma vybavena 

kamennou kompaktní konstrukcí a hrob H 153 byl vyplněn kameny celý (Macháček et al. 

2014). Kamenné obložení hrobu H 153 bylo tvořeno dvěma řadami kamenů nad sebou, 

kameny byly kladeny nasucho (Macháček et al. 2016), kamenné obložení se zachovalo na 

levé straně pohřbeného jedince, v oblasti nohou a na pravé straně u dolních končetin a za 

hlavou (Macháček & Sládek 2019). Hrob H 166 nacházející se uvnitř kostela byl bez úprav 

hrobové jámy, pouze byl patrný žlábek po márách nebo pohřebních nosítkách (Macháček et 

al. 2014). U hrobu H 166 byla střední část hrobové jámy barevně odlišená od okolí, prostor 

byl tmavě hnědý až černý, půda byla nehomogenní a objevovaly se v ní kameny a malta 

(Macháček et al. 2014).  

1.4.3 Hrobová výbava 

Intencionální hrobová výbava byla nalezena v 65 hrobech (Macháček & Přichystalová 

2017; Macháček & Sládek 2019), šlo zejména o ženské šperky (náušnice, gombíky, prsteny, 

náhrdelníky, kaptorgy atd.), zbraně (zejména nože), jezdeckou výzbroj, předměty denní 

potřeby, fragmenty textilu a jiné (Macháček et al. 2014; Macháček et al. 2016). S jedincem 

H 166, který byl jedním z pěti pohřbených jedinců uvnitř kostela, souvisí i významný 

archeologický nález bronzové rukojeti a schránky s kusem tkaniny, předmět má 

lichoběžníkovitý tvar (Macháček et al. 2014). Na pohřebišti druhého kostela bylo odkryto 

celkem pět hrobů (dva dětské hroby H 55 a H 83 a tři hroby dospělých jedinců H 63, H 79 

a H 80), které obsahovaly keramický hrnec nacházející se v oblasti chodidel zemřelého 

(Macháček et al. 2016). Keramické hrnce byly určeny pravděpodobně pro potravinový 

milodar (Macháček et al. 2016). Jako potravinový milodar se používala například kaše 

slazená medem (Pokorný & Mařík 2006). Potravinové milodary pro zemřelé byly tradicí 

zejména pohanů (Macháček et al. 2016). 

1.4.4 Pohřby uvnitř kostela 

Uvnitř kostela bylo nalezeno celkem pět pohřbených jedinců (H 140, H 153, H 166, 

H 167 a H 176, Macháček et al. 2014; Macháček & Přichystalová 2017). Jedinci H 153 

a H 166 byli podle odhadů oba dospělí (Sládek, Makajevová & Berner 2017) 

a oba mužského pohlaví (Sládek, Makajevová & Hora 2017c). Jedinci H 140, H 167 a H 176 

jsou nedospělí jedinci – H 167 a H 176 spadají do věkové kategorie infant a jedinec H 140 

náleží do kategorie juvenile (Sládek, Makajevová & Berner 2017). Jedinci byli pohřbeni 

přibližně 50 cm pod podlahou lodi kostela (Sládek 2016). Pohřeb pěti jedinců 



8 

 

pravděpodobně proběhl v době, kdy byl kostel již postaven (Macháček & Přichystalová 

2017). Hroby H 153 a H 166 leží v blízkosti předpokládaného vstupu do kostela a hroby 

dvou nedospělých jedinců (H 140 a H 176) se nachází v průchodu mezi lodí a apsidou 

(Macháček & Sládek 2019). Pohřby zemřelých jedinců uvnitř kostela mohou být 

interpretovány dvěma způsoby: dle prvního výkladu mohlo jít o pohřby jedinců s nejvyšším 

socio-ekonomickým statusem, dle druhé varianty výkladu mohlo jít o změnu v sociální 

struktuře a zároveň pozvolné odpoutání se od pravidel (Borgolte 1985 dle Macháček et al. 

2014). 

Hrob jedince H 153, který byl nalezen na nejvýznamnějším možném místě uvnitř 

kostela (Sládek 2016; Macháček & Sládek 2019), měl trapézovitý tvar sbíhající se směrem 

k hlavě a kamennému obložení (Macháček et al. 2014; Macháček et al. 2016). Tělo jedince 

H 153 bylo pohřbeno v hlavní podélné ose lodi kostela (Sládek 2016) a v blízkosti 

pravděpodobného vchodu do 2. kostela (Sládek 2016; Macháček & Sládek 2019). 

Oproti tomu umístění zbylých čtyř hrobů bylo buď paralelní s H 153, nebo byly situovány 

dále do prostoru kostela (Sládek 2016). Jedinec H 153 se vyznačuje výbornou zachovalostí, 

a to jak počtem zachovalých kostí, tak kvalitou zachovalého periosteálního povrchu (Sládek 

2016; Macháček & Sládek 2019). Dle rozložení kosterních pozůstatků v hrobě 

H 153 pravděpodobně nešlo o pohřeb do dutého primárního prostoru (Sládek 2016). 

I přesto, že u jedince H 153 lze na základě polohy a uzpůsobení hrobové jámy předpokládat, 

že se jedná o velmi významného jedince, nebyl v jeho hrobě objeven žádný milodar 

(Macháček et al. 2014). Tento jedinec zároveň patří mezi nejstarší z celého pohřebiště 

(Macháček et al. 2014; Sládek 2016), jedinec H 153 spadá do věkové kategorie old adult 

(Sládek, Makajevová & Berner 2017). 
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2 Cíle práce  

 Cílem této diplomové práce je probádání protokolů a kvantifikace tafonomických 

změn na periosteálním povrchu kosterních pozůstatků dospělých jedinců pocházejících 

z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku. Cílem této práce je i pokus o interpretaci výstupů 

kvantifikace. Pro analýzu jsme zvolili pletenec horní končetiny (cingulum membri 

superioris) a volnou horní končetinu (pars libera membri superioris) bez kostry ruky 

(ossa manus). Očekáváme, že na kosterních pozůstatcích budeme pozorovat poškození kostí 

a barevné změny na kosti. Předpokládáme, že periosteální povrch bude popraskaný a bude 

na některých místech zcela chybět. Dále očekáváme, že kosti budou fragmentované nebo 

nebudou kompletní, případně bude odhalená spongióza kosti. Poškození kostí očekáváme 

zejména na kloubních hlavicích a v místech, kde je kost zúžená a snáz praskne. 

Předpokládáme, že z barevných změn, by se mohlo objevit v našem souboru zelené 

zbarvení, vzhledem k tomu, že součástí hrobů je často hrobová výbava ve formě různých 

šperků či jiných kovových předmětů. Očekáváme, že zelené zbarvení bude četnější u jedinců 

ženského pohlaví. Předpokládáme, že by se na povrchu kosti mohl odrazit vliv prostředí, 

ve kterém byli jedinci pohřbeni, nebo obsah hrobu (např. hrobová výbava, negativ dřevěné 

schránky, kamenné obložení). Dále bychom chtěli ověřit, zda má pohlaví jedinců či lateralita 

kostí vliv na výskyt periosteálních změn při tafonomických procesech na horních 

končetinách. Výsledky této studie by mohly mít výpovědní hodnotu o prostředí pohřbu nebo 

o pohřebním jednání. 
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3 Materiál a metody 

3.1 Soubor 

V této práci bylo použito pro analýzu periosteálních změn 55 dospělých jedinců 

(518 kostí) z 58 všech dochovaných (tj. 94,8 % dospělých jedinců). Soubor tvoří 35,5 % 

jedinců z celého pohřebiště. Do analýzy jsme nezařadili tři dospělé jedince. Vyloučeni byli 

jedinci H 74 a H 164,2 z toho důvodu, že nebyl zachován pletenec horní končetiny a ani 

volná horní končetina. Jedinec H 132 byl vyloučen kvůli nemožnosti odhadnout u něj 

pohlaví. Analýza a následná kvantifikace dat byla provedena pro kostru pletence horní 

končetiny (cingulum membri superioris) a kostru volné horní končetiny (pars libera membri 

superioris) bez kostry ruky (ossa manus). Soubor se skládá z 25 ženských a 30 mužských 

kosterních pozůstatků; odhad pohlaví jedinců z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku provedli 

Sládek, Makajevová & Hora 2017c. Poloha hrobů jedinců ze souboru je znázorněna na 

Obrázku 1 (červeně jsou znázorněny hroby žen, modře hroby mužů). Relativní věkové 

rozložení dospělých jedinců na pohřebišti u druhého kostela a poměr pohlaví je znázorněn 

v Grafu 1; odhad věku jedinců z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku byl zpracován v práci 

Sládka, Makajevové & Berner 2017. Kosterní pozůstatky z pohřebiště u 2. kostela jsou velmi 

dobře zachované (Macháček et al. 2016), o čemž svědčí i fakt, že v našem souboru chybí jen 

32 kostí (tj. 5,8 % kostí) z 55 jedinců (viz Tabulka 1). Přehled absolutní četnosti 

analyzovaných (zachovalých) kostí rozčleněných podle laterality a pohlaví je v Tabulce 1. 

Z Tabulky 1 vyplývá, že soubor se skládá z 50,4 % pravých a z 49,6 % levých kostí. 

3.2 Mikroskopie a aspektivní analýza 

Pro sledování a kvantifikaci tafonomických změn na periosteálním povrchu jsme 

vytvořili protokoly s obrysem kosti (viz Obrázek 3). Pro každou kost byl vytvořen protokol 

zvlášť, jen pro kost vřetenní a kost loketní byl jeden protokol dohromady. Protokoly byly 

uzpůsobeny i lateralitě kostí a obrys kosti je na nich vždy zobrazen minimálně ze dvou stran 

(anteriorní a posteriorní). V protokolech je vždy uvedené číslo hrobu, datum zpracování, 

autor protokolu, pohlaví zkoumaného jedince a použité zvětšení při pozorování. 

Pomocí aspektivní analýzy jsme do protokolu pomocí vybraných značek a barev 

(viz Tabulka 2) zakreslili poškození kosti (např. fragmentace, praskliny, absence 

periosteálního povrchu atp.). Barevně jsme zaznamenali změny barvy periosteálního 

povrchu, pokud byly na kosti přítomny. Součástí protokolu je i popis zachovalosti kosti 

a slovně popsané konkrétní umístění barevných změn, případně popis tvaru skvrn. 
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Barevné změny jsme pozorovali pomocí binokulární lupy (zvětšení až 40×) a pomocí 

digitálního mikroskopu Q-Scope (model QS.90200-P) s rozlišením 9.0 megapixelů 

a zvětšením až 200×. 

3.3 Digitalizace a úprava dat 

Pro další zpracování bylo nutné převést výsledné obrazové schéma do digitální 

podoby, proto jsme nejprve všechny obrázky naskenovali a výsledné soubory ve formátu 

PDF vložili do grafického programu InkScape (verze 0.92.3). V programu InkScape byla 

vyznačena veškerá zakreslená poškození a změny barvy na kosti pomocí funkce Bézierovy 

křivky a přímky, díky čemuž jsme zvýraznili a digitalizovali pozorované periosteální změny. 

Aby bylo možné ve výsledku překrývat určité části obrazových schémat dle potřeby 

(např. překrýt všechny černé skvrny na pravých lopatkách pocházející pouze z kosterních 

pozůstatků ženského pohlaví), zaznamenávali jsme jednotlivé druhy tafonomických změn 

zvlášť do duplikovaných obrazových schémat. Pro každou barevnou změnu na daném typu 

kosti jsme vytvořili překryv všech obrazových schémat, díky čemuž bylo možné změnou 

průhlednosti (podle počtu vrstev) lokalizovat nejčetnější výskyt konkrétní změny. 

Pro ověření, zda ve výskytu určité tafonomické změny na periostealním povrchu hraje roli 

pohlaví jedinců, jsme překryli u všech typů kostí a tafonomických změn i kosti dle 

odhadnutého pohlaví.  

Abychom byli schopni graficky znázornit četnost překryvů digitalizovaných 

periosteálních změn, je nutné matematicky vyjádřit, jakým způsobem grafické editory 

počítají průhlednost překrývajících se vrstev. Pro naše potřeby bylo důležité, abychom pro 

daný počet periosteálních změn (resp. počet překrývaných vrstev) zvolili průhlednost tak, 

aby v místech, kde by se teoreticky překryly všechny digitalizované periosteální změny 

(překryv všech vrstev na stejném místě), byla 100% neprůhlednost. Pro názornost uveďme 

příklad: pokud bylo pro danou kost a její lateralitu (např. pravá klíční kost) zaznamenáno 

10 výskytů (např. černého zbarvení) pro 10 jedinců, budeme volit průhlednost každé 

z 10 vrstev tak, aby měl výsledný překryv 100% neprůhlednost všude tam, kde se překrývá 

barevný záznam každé z 10 vrstev. Tam, kde se překrývá méně barevných záznamů, 

bude neprůhlednost menší (resp. průhlednost bude větší) a je tak možné odlišit četnost 

výskytu záznamů. Průhlednost dvou překrývajících se vrstev je obecně definována 

následujícím vztahem (Porter & Duff 1984):  
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𝑇2 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 = 𝐷𝑂𝑊𝑁 + (1 − 𝐷𝑂𝑊𝑁) × 𝑈𝑃, 

 

kde T2 layers (z angl. transparency) značí výslednou průhlednost v místě překryvu dvou vrstev, 

DOWN je průhlednost spodní vrstvy a UP je průhlednost horní vrstvy. Vzorec lze 

zjednodušit, protože průhlednost obou vrstev je v našem případě stejná, 𝑈𝑃 = 𝐷𝑂𝑊𝑁 = 𝑃, 

potom: 

𝑇2 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 = 2𝑃 − 𝑃2. 

 

Ještě je nutné tento vzorec zobecnit pro libovolný počet vrstev. To lze provést substitucí 

𝑇2 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 = 𝐷𝑂𝑊𝑁, kterou dosadíme do obecného tvaru pro výpočet průhlednosti. 

Pro 3 vrstvy pak při respektování předpokladu stejné průhlednosti všech vrstev dostáváme 

𝑇3 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 =  𝑃3 − 3𝑃2 + 3𝑃. Tímto způsobem lze zobecnit vzorec pro N vrstev na výsledný 

tvar: 

𝑇𝑁 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 = ∑(−1)𝑛−1 × (
𝑛
𝑛

) × 𝑃𝑛

𝑁

𝑛=2

= 1 − (1 − 𝑃)𝑁 . 

 

Vzorec následně využijeme pro výpočet průhlednosti jedné vrstvy P za předpokladu, 

že se výsledná neprůhlednost blíží limitně 1. K výpočtu bylo využito numerické metody 

určení neznámé P pomocí on-line matematického nástroje WolframAlpha.  

Aby kvantifikace dat byla přehlednější a aby bylo možné zvýraznit místa výskytu 

a jejich intenzitu, zvolili jsme pro naše účely tzv. heat mapy v barevné variantě Spectrum. 

Pro tvorbu heat map jsme použili bitmapový grafický editor Adobe Photoshop. V programu 

Adobe Photoshop jsme obrázky převedli na stupně šedi a změnili režim na tzv. indexované 

barvy. Na obrázky jsme následně aplikovali předdefinovaný vzorník barev (Spectrum), který 

převedl intenzitu černé barvy na příslušnou barvu spektra, a tím vznikla heat mapa. 

V posledním kroku jsme režim vrátili zpět na RGB barvy a odstranili pozadí, aby zůstaly jen 

digitalizované skvrny. Na příkladu heat mapy znázorňující výskyt absence části kosti na 

lopatkách (viz Obrázek 22) je z barevné škály patrné, že nejčetnější překryv, tedy rozmezí 

100 % až 90 % překrývajících se vrstev, odpovídá fialové barvě. Naopak nejmenší četnost 

překryvů, tedy pod 10 % překrývajících se vrstev, je značen červenou barvou. 

Pro vyjádření procentuálního zastoupení daných periosteálních změn (pro každou 

pozorovanou kost) byl vytvořen Lukášem Bártou (studentem ČVUT) program 
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ImageCalculator. Program ImageCalculator pracuje na principu obtékání obrysu kosti; 

kompletní obrys odpovídá 100 % plochy, následný výpočet procentuálního zastoupení 

periosteální změny podle zadaného RGB kódu je vztažen k celkové ploše kosti 

(každá periosteální změna má svůj specifický RGB kód). 

3.4 Statistická analýza 

V rámci zpracování obrazových schémat byla vytvořena i databáze s přehledem 

zachovalých kostí, pohlaví a věku jedinců. Do databáze jsme zaznamenávali, 

jaké periosteální změny jsme pro konkrétní kost pozorovali, zda byl u jedinců přítomen 

negativ dřevěné schránky, kamenné obložení nebo hrobová výbava. Do databáze byla 

přidána i získaná data z programu ImageCalculator, který určoval procentuální zastoupení 

periosteální změny na povrchu kosti. Z databáze byla vytvořena statistická analýza, 

a to konkrétně výpočet p-hodnoty a následně Bonferonniho korekce p-hodnoty. Pro potřeby 

Bonferonniho korekce jsme zvolili faktor zpřísnění p-hodnoty jako hodnotu 5, odpovídající 

počtu individuálních testů (v našem případě 5 druhů kostí). Korigovaná p-hodnota je určena 

vztahem: 𝑝𝐵 =
𝑝

5⁄ = 0,01, kde pB je korigovaná p-hodnota a 𝑝 = 0,05 je původní 

p-hodnota. 

3.5 Důvody zvolené metody 

Aspektivní analýzu a vizuální hodnocení jsme zvolili z několika důvodů. 

Prvním důvodem je určení barvy. Pokud bychom vyhodnocovali barevné změny 

např. z fotografie, ztrácíme tím možnost detekovat hranici zbarvení v případě klesající 

sytosti barvy. S přítomností zbarvení totiž souvisí ve většině případů odlišná struktura 

samotné barvy v porovnání s neexponovaným povrchem kosti. Díky rozdílům ve struktuře 

lze rozeznat, na kterých místech se zbarvení vyskytuje, i když je odstín zbarvení velmi 

světlý. Příkladem může být oranžové zbarvení, u kterého byla hranice detekována pomocí 

mikroskopu. Oranžové zbarvení utvářelo viditelný povlak na kosti (viz Obrázek 28) a pod 

mikroskopem bylo možné pozorovat, že je tvořeno oranžovými až červenými krystalky, 

díky nimž bylo snadno rozlišitelné rozhraní mezi zbarvením a samotným povrchem kosti 

bez zbarvení.  

Druhým důvodem, proč jsme zvolili aspektivní analýzu a vizuální hodnocení, 

je technické provedení. Pokud bychom jednotlivé kosti fotografovali, bylo by nutné zajistit 

konstantní laboratorní podmínky (např. nasvícení kostí a umístění do stejné polohy atd.) 

a vyvážení bílé barvy pro standardizované fotografie. Tato část by byla obtížná, 
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avšak technicky řešitelná. Z toho důvodu tedy nebudeme brát tyto důvody v potaz. 

Problematickou oblastí analýzy by však bylo samotné vyhodnocení fotografií. 

Nejprve bychom museli vyhodnocovacímu programu manuálně zadávat, jakou plochu by 

měl průměrovat při detekci periosteálních změn (tj. označit oblast periosteální změny, 

ze které by program vyhodnotil průměrný RGB kód). Program by vyhodnotil různé odstíny 

barev, tzn. výstupem programu by byly RGB kódy, které se ale pro danou barvu nebudou 

opakovat ve 100 % případů. Z výsledných RGB kódů bychom tak vytvořili katalog kódů pro 

různé odstíny barev. Zařazení RGB kódů do jedné kategorie (barva) by ovšem nakonec 

stejně muselo probíhat vizuálním hodnocením. Samotná skvrna není konstantně barevná 

(obsahuje více odstínů), což by znamenalo potenciálně různé hodnoty RGB kódů při 

opakovaném průměrování barev. To by znamenalo extrémní časovou náročnost a násobení 

počtu RGB kódů v katalogu, které by se opět musely vyhodnocovat vizuálně. 

Dalším možným řešením kategorizace barev z fotografií mohlo být vyhodnocení všech 

barev pixelů v obrázku pomocí specializovaného programu (neřešíme průměrování plochy), 

s tím, že pro vyhodnocení barev v obrázku by připadaly v úvahu dva způsoby: 

- Prvním způsobem by bylo zjednodušení barev a tím snížení počtu RGB kódů. 

Tento proces by však bylo nutné dělat podle předdefinovaného katalogu, 

který bychom museli vytvořit a opět by do analýzy vstupovala vizuální kontrola. 

- Druhý způsob by zahrnoval extrakci barvy každého pixelu, což by znamenalo 

extrémní výpočetní náročnost vzhledem k tomu, že na jednu fotografii připadají 

stovky tisíc až miliony pixelů (dle rozlišení fotografie), tj. potenciálně stejný počet 

různých RGB kódů. Opět by byla nutná katalogizace vizuální kontrolou a následná 

kategorizace. 

Třetím důvodem pro námi zvolený postup je fakt, že pomocí programu by nebylo možné 

automaticky rozeznat poškození kostí a kategorizovat je. Například odhalenou spongiózu by 

nebylo možné detekovat na základě odlišné kategorie RGB kódu. Opět by muselo docházet 

k participaci člověka vizuálním hodnocením. 

3.6 Ramanova spektrometrie 

Ramanova spektrometrie je vhodným nástrojem pro analýzu kostí (Edwards et al. 1998) 

i různých barviv (David et al. 2001; Best et al. 1995). Vzhledem k vysoké četnosti výskytu 

černého zbarvení na kosterních pozůstatcích z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku, 

jsme vyčlenili k analýze zlomek žebra s černým zbarvením (z jedince H 193). 
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Analýzu provedl tým pana profesora Jana Jehličky z Ústavu geochemie, mineralogie 

a nerostných zdrojů z PřF UK, který se zaměřuje mimo jiné i na Ramanovu spektrometrii.  

Při Ramanově spektrometrii je vzorek osvětlován laserovým paprskem, 

díky čemuž dochází k reakci fotonů laserového svazku a molekul osvětlovaného objektu, 

měří se pak právě rozptyl laserového světla (Shreve 1952). Všechny molekuly se neustále 

pohybují (vykonávají vibrační pohyb). V případě, že dojde k interakci molekuly ze vzorku 

s laserovým paprskem, nastává tzv. excitace (Pestle et al. 2015). Molekula se po osvětlení 

laserem může zachovat dvěma způsoby. Jednak se může molekula vrátit na původní energii 

(tedy energii, kterou měla před osvětlením laserem), čímž ale ztratíme analytickou 

informaci, nebo získá po deexcitaci odlišnou energii od původní, a tím zjistíme chemické 

složení vzorku (Shreve 1952).  

Na Ramanovu spektrometrii černého zbarvení byl použit spektrometr Renishaw In Via 

Reflex a mikroskop Leica (přiblížení maximálně 50×). Spektrometr disponuje dvěma 

excitačními zdroji. Jeden z excitačních zdrojů má vlnovou délku 514,5 nm (argonový laser; 

maximální výkon kolem 20 mW) a druhý excitační zdroj má vlnovou délku 785 nm (diodový 

laser; maximální výkon až 300 mW). Součástí je i termoelektricky chlazený detektor typu 

CCD, který umožňuje snímání signálu v rozmezí 100 až 4000 cm-1 a má rozlišení 2 cm-1. 

Laser s vlnovou délkou 514,5 nm neposkytl při analýze černého zbarvení žádné použitelné 

spektrum, z toho důvodu byl použit druhý laser s vlnovou délkou 785 nm. Přístroj byl 

kalibrován na diamantovém standardu.  

Laser s vlnovou délkou 785 nm měřil vzorek po dobu 15 s, počtem 15 až 20 akumulací 

a v rozsahu 100 až 1800 cm-1. Aby nedošlo k tepelnému poškození a změnám ve vzorku, 

byl výkon laseru snížen na 5 až 10 % maximálního výkonu (15 až 30 mW). Během měření 

byl vzorek kontrolován mikroskopem, aby se předešlo fázovým změnám ve složení vzorku.  
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4 Výsledky 

4.1 Typy periosteálních změn 

Na kostře pletence horní končetiny a volné horní končetině u dospělých jedinců 

z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku jsme pozorovali dva typy změn na periosteálním 

povrchu kostí. Prvním pozorovaným typem jsou poškození kostí (tedy ztráta části kosti, 

odhalení spongiózy, absence periosteálního povrchu, praskliny a místa zlomu kostí). 

Druhým pozorovaným typem jsou barevné změny na periosteálním povrchu 

(např. oranžové, černé nebo zelené zbarvení aj.). V následujícím textu budeme popisovat 

také nejčetnější místa výskytu daného tafonomického jevu nebo naopak nejméně četná místa 

výskytu. Za nejčetnější místa výskytu jsou považovány oblasti na heat mapách znázorněné 

fialovou nebo tmavě modrou barvou. V případě nejméně četných míst výskytu jde o oblasti 

na heat mapách znázorněných červeně. 

4.1.1 Poškození kostí 

4.1.1.1 Absence periosteálního povrchu 

Absence periosteálního povrchu jsme pozorovali na 99 % všech kostí ze souboru, 

absolutní četnost absence periosteálního povrchu je shrnuta v Tabulka 3. Z tabulky vyplývá, 

že absence periosteálního povrchu je nejčetnější periosteální změnou kostí pozorovanou 

v souboru. Absenci periosteálního povrchu jsme pozorovali u všech 55 jedinců ze souboru 

(vždy alespoň na jedné z kostí). 

Na heat mapách klíčních kostí (viz Obrázek 4) se absence periosteálního povrchu 

s mírou překryvu v rozmezí 95 až 65 % vyskytuje na těchto místech: extremitas acromialis, 

tuberositas coracoidea a částečně tělo klíční kosti. Oblasti s mírou překryvu absence 

periosteálního povrchu pod 10 % se objevují na: extremitas sternalis, facies articularis 

sternalis, okraj extremitas acromialis a facies articularis acromialis. Z heat map 

porovnávajících pravé a levé klíční kosti s absencí periostálního povrchu vyplývá, 

že lokalizace s mírou překryvu 95 až 65 % je v obou případech podobná. Z heat map 

znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu vztaženou k pohlavím jedinců 

vyplývá, že lokalizace absence periosteálního povrchu se na ženských a mužských klíčních 

kostech výrazně neliší (viz Obrázek 5) 

Absence periosteálního povrchu (viz Obrázek 6) na lopatce se lokalizuje s mírou 

překryvů v rozmezí 95 až 65 % na těchto místech: acromion, spina scapulae, margo 

lateralis, částečně processus coracoideus. Naopak s mírou překryvu pod 10 % se vyskytuje 
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absence periosteálního povrchu na lopatce na těchto útvarech: angulus superior, angulus 

inferior, část margo superior, margo medialis, cavitas glenoidalis, mediolaterální část 

facies costalis a facies posterior. U pravé i levé lopatky se lokalizuje absence periosteálního 

povrchu s mírou překryvů v rozmezí 95 až 65 % ve stejných místech, výskyt je tedy 

symetrický. Na heat mapách lopatek žen a mužů s absencí periosteálního povrchu 

(viz Obrázek 7) je lokalizace oblastí s překryvem v rozmezí 95 až 65 % téměř symetrická, 

liší se jen v několika místech. U žen je oproti mužům zasažena absencí periosteálního 

povrchu lopatka v těchto místech: processus coracoideus, okraj cavitas glenoidalis, 

tuberculum infraglenoidale, facies costalis, angulus inferior. U ženských lopatek je s mírou 

překryvu pod 10 % exponovaná lopatka absencí periosteálního povrchu v následujících 

místech: facies posterior, angulus superior, margo medialis. Muži se liší lokalizací absence 

periosteálního povrchu na lopatce s mírou překryvů v rozmezí 95 až 65 % v těchto 

oblastech: margo lateralis, spina scapulae, facies posterior. Lokalizace překryvů u mužů 

pod 10 % na lopatce je na následujících místech: cavitas glenoidalis, processus coracoideus, 

angulus superior, angulus inferior, mediolaterální část facies costalis a facies posterior. 

Na heat mapách kostí pažních (viz Obrázek 8) s absencí periosteálního povrchu je 

lokalizace míst s překryvem v rozmezí 95 až 65 % na těchto místech: tělo kosti pažní, 

crista tuberculi minoris, crista tuberculi majoris, sulcus intertubercularis, 

tuberositas deltoidea, fossa radialis, fossa coronoidea, sulcus nervi radialis, 

část epicondylus lateralis a epicondylus medialis. Pravá a levá kost pažní se v lokalizaci 

výskytu s mírou překryvu v rozmezí 95 až 65 % absence periosteálního povrchu neliší. 

Oblasti s mírou překryvu pod 10 % absence periosteálního povrchu se nacházejí na: 

caput humeri, tuberculum majus, epicondylus medialis a epicondylus lateralis, 

trochlea humeri, capitulum humeri. Při porovnání oblastí s mírou překryvu v rozmezí 

100 až 65 % na heat mapách pro ženské a mužské kosti pažní (viz Obrázek 9) je viditelné, 

že místa výskytu se výrazně neliší oproti porovnání heat map všech pravých a všech levých 

kostí pažních (viz Obrázek 8). 

Z heat map kostí předloktí (viz Obrázek 10) vyplývá, že místa s mírou překryvu 

v rozmezí 100 až 65 % se vyskytují na tělech kostí předloktí (jak na kosti vřetenní, tak na 

kosti loketní). V případě kostí loketních jsou zasažena (míra překryvu 100 až 65 %) i tato 

místa: olecranon a tuberositas ulnae. Absence periosteálního povrchu na loketní kosti se 

nachází s mírou překryvu pod 10 % na následujících místech: okrajové části okovce 

(olecranon), caput ulnae a processus styloideus. Na kosti vřetenní chybí periosteální povrch 
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s mírou překryvu 100 až 65 % v těchto oblastech: část distálního konce kosti vřetenní, 

tělo kosti vřetenní a tuberositas radii. Absence periosteálního povrchu s mírou překryvu 

menší než 10 % se nachází na těchto útvarech: circumferentia articularis, caput radii 

a processus styloideus. Z heat map porovnávajících ženské a mužské kosti předloktí 

(viz Obrázek 11) s absencí periosteálního povrchu vyplývá, že u obou pohlaví jsou s mírou 

překryvu v rozmezí 100 až 65 % zasaženy oblasti těla kostí předloktí a u kosti loketní část 

okovce (olecranon). Místo výskytu absence periosteálního povrchu se liší pouze u žen – 

pozorujeme u nich s mírou překryvu v rozmezí 95 až 65 % výskyt na kosti loketní na přední 

ploše okovce (incisura trochlearis). Místa, kde se naopak absence periosteálního povrchu 

kostí předloktí nevyskytuje, jsou totožná jako v případě Obrázek 10. 

Ze statistického šetření jsme zjistili, že absence periosteálního povrchu nezávisí 

na pohlaví jedinců (relativní četnost a poměr pohlaví viz Graf 2), nezávisí ani na lateralitě 

kostí. Zároveň jsme zjišťovali, zda existuje vztah mezi absencí periosteálního povrchu 

a vnějšími faktory (negativ dřevěné schránky, hrobový inventář nebo kamenné obložení) 

pomocí výpočtu p-hodnoty, tedy hladiny významnosti. Absence periosteálního povrchu je 

negativně korelovaná s kamenným obložením, a to u levé klíční kosti (p-hodnota < 0,05; 

viz Tabulka 11). Na základě výsledků Bonferonniho korekce však musíme tuto korelaci 

označit za falešně pozitivní, tj. absence periosteálního povrchu nezávisí na kamenném 

obložení. 

Ze všech výsledných heat map vyplývá, že u kostí volné horní končetiny se lokalizuje 

absence periosteálního povrchu zejména na tělech kostí. V případě kostí pletence horní 

končetiny jsou zasaženy absencí periosteálního povrchu okrajové části kostí, u klíční kosti 

i tělo kosti. Lokalizace absence periosteálního povrchu se výrazně neliší u pravých a levých 

kostí a ani podle pohlaví jedinců. Při statistické analýze jsme neobjevili korelaci mezi 

absencí periosteálního povrchu a pohlavím, lateralitou kostí, hrobovým inventářem nebo 

negativem dřevěné schránky. Našli jsme korelaci mezi absencí periosteálního povrchu 

a kamenným obložením, avšak z Bonferonniho korekce vyplývá, že korelace je falešně 

pozitivní. 

4.1.1.2 Odhalená spongióza 

V souboru vykazovalo poškození kostí ve formě odhalené spongiózy 90,5 % kostí, 

absolutní četnost odhalené spongiózy na kosterních pozůstatcích z pohřebiště u 2. kostela 

je shrnuta v Tabulka 3. Odhalenou spongiózu jsme pozorovali u všech 55 jedinců ze souboru 

(vždy alespoň na jedné z kostí).  
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Z heat map kostí klíčních (viz Obrázek 12) znázorňujících lokalizaci odhalené 

spongiózy vyplývá, že oblasti s mírou překryvu 95 až 65 % se vyskytují na následujících 

místech: okraj extremitas acromialis a extremitas sternalis. Lokalizace míst výskytu 

odhalené spongiózy se na pravé a levé kosti mezi sebou výrazně neliší. Naopak pod 10 % 

překryvů se odhalená spongióza vyskytuje v oblasti těla kosti klíční, a to jak na pravé, 

tak i na levé klíční kosti. Z heat map porovnávajících výskyt odhalené spongiózy u kostí 

klíčních vztažených k pohlaví jedinců (viz Obrázek 13) vyplývá, že se pohlaví lokalizací 

odhalené spongiózy výrazně neliší. 

Z heat map lopatek znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy (viz Obrázek 14) 

vyplývá, že oblasti s mírou překryvu 95 až 65 % se nachází na: okraj nadpažku (acromion), 

spina scapulae, processus coracoideus. Oblasti s překryvem pod 10 % se vyskytují na: 

facies posterior, facies costalis, cavitas glenoidalis. Lokalizovaná místa výskytu odhalené 

spongiózy si na pravých a levých lopatkách jsou podobná. Z heat map porovnávajících 

lopatky s odhalenou spongiózou pro obě pohlaví (viz Obrázek 15) vyplývá, že se ženy liší 

od mužů v lokacích s překryvem 95 až 65 % výskytem odhalené spongiózy pouze na jednom 

místě – tuberculum infraglenoidale. V případě oblastí s překryvem pod 10 % se muži a ženy 

vzájemně významně neliší. 

Na heat mapách kostí pažních (viz Obrázek 16) se na pravých i levých kostech 

pažních vyskytuje s mírou překryvu 100 až 65 % odhalená spongióza na následujících 

místech: caput humeri, tuberculum majus, trochlea humeri, capitulum humeri, epicondylus 

medialis a epicondylus lateralis. Na těle kosti pažní se naopak odhalená spongióza vyskytuje 

jen výjimečně (pod 10 % překryvů). Z heat map porovnávajících výskyt odhalené spongiózy 

pro obě pohlaví (viz Obrázek 17) vyplývá, že pohlaví se vzájemně lokalizací odhalené 

spongiózy významně neliší.  

Heat mapy kostí předloktí (viz Obrázek 18) znázorňují lokalizaci odhalené 

spongiózy. S mírou překryvu 100 až 65 % jsou exponované následující oblasti: olecranon 

(kost loketní), incisura trochlearis (kost loketní), processus coronoideus (kost loketní), 

caput ulnae (kost loketní), processus styloideus (kost loketní), caput radii (kost vřetenní), 

circumferentia articularis (kost vřetenní), distální konec kosti vřetenní, processus styloideus 

(kost vřetenní). S mírou překryvu pod 10 % jsou zasaženy odhalenou spongiózou těla kostí 

předloktí. Odhalená spongióza se vyskytuje na pravém i levém předloktí ve shodných 

místech. Z heat map kostí předloktí porovnávajících výskyt odhalené spongiózy podle 
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pohlaví jedinců (viz Obrázek 19) vyplývá, že se mezi sebou pohlaví lokalizací odhalené 

spongiózy významně neliší. 

Ze statistického šetření jsme zjistili, že odhalená spongióza koreluje s pohlavím, 

a to u levé kosti loketní (p-hodnota < 0,05; viz Tabulka 4). Relativní četnost jedinců a poměr 

pohlaví s odhalenou spongiózou a vyznačenou korelací jsou znázorněny v Graf 3. Pro 

korelaci mezi odhalenou spongiózou a pohlavím jsme výslednou p-hodnotu podrobili 

Bonferonniho korekci. Na základě Bonferonniho korekce je nutné korelaci mezi odhalenou 

spongiózou a pohlavím jedinců označit za falešně pozitivní. Nenalezli jsme žádný statisticky 

významný vztah mezi odhalenou spongiózou a lateralitou kostí, negativem dřevěné 

schránky nebo hrobovým inventářem. Zjistili jsme, že odhalená spongióza negativně 

koreluje s kamenným obložením, konkrétně u levé klíční kosti (p-hodnota < 0,05; 

viz Tabulka 11). Z výsledků Bonferonniho korekce vyplývá, že korelace mezi odhalenou 

spongiózou a kamenným obložením je falešně pozitivní. 

Ze všech výsledných heat map vyplývá, že odhalená spongióza se vyskytuje na 

proximálních a distálních koncích dlouhých kostí, v případě klíční kosti na laterálních 

a mediálních koncích kosti a v případě lopatky na těchto místech: acromion, spina scapulae 

a processus coracoideus. Lokalizace odhalené spongiózy se dle heat map neliší u pravých 

a levých kostí. Rozdíl u lokalizace odhalené spongiózy vzhledem k pohlaví jsme zjistili 

u lopatky (u žen je oproti mužům lokalizována s mírou překryvu 95 až 65% i na tuberculum 

infraglenoidale). U ostatních kostí jsme významné rozdíly v lokalizaci odhalené spongiózy 

nezaznamenali. Zjistili jsme, že odhalená spongióza koreluje s pohlavím jedinců (levá kost 

loketní) a negativně s kamenným obložením (levá klíční kost), avšak na základě 

Bonferonniho korekce je nutné tyto korelace zamítnout jako falešně pozitivní. 

4.1.1.3 Absence části kosti 

Další pozorovanou skupinou poškození kostí je absence části kosti, absolutní četnost 

absence části kosti je shrnuta v Tabulka 3. U všech 55 jedinců ze souboru jsme zaznamenali, 

že chybí část kosti vždy minimálně na jedné z kostí. Z našich výsledků vyplývá, že u 70,6 % 

kostí chybí její část (viz Tabulka 3).  

Z heat map klíčních kostí s absencí části kosti (viz Obrázek 20) vyplývá, 

že exponovanou oblastí s mírou překryvu 100 až 65 % je okraj laterálního konce klíční kosti, 

tj. extremitas acromialis. Oblastí s nulovou mírou překryvu je laterální třetina těla kosti 

klíční. U pravé a levé kosti klíční se lokalizace absence části kosti významně neliší. 

Z heat map porovnávajících absenci části kosti vzhledem k pohlaví jedinců (viz Obrázek 21) 
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vyplývá, že u obou pohlaví shodně chybí v oblastech překryvu 100 až 65 % laterální část 

klíční kosti – extremitas acromialis. Oblastí, která je v našem souboru zachovalá 

(tj. s nulovým překryvem na heat mapě) je u obou pohlaví laterální část těla klíční kosti. 

Na heat mapách lopatek je znázorněn výskyt absence části kosti na Obrázek 22). 

Z výsledného obrázku vyplývá, že v místech s překryvem 100 až 65 % chybí: acromion, 

spina scapulae, margo superior, angulus superior, margo medialis, angulus inferior, 

facies posterior a facies costalis. Naopak často zachovalé (tj. s mírou překryvu pod 10 %) 

jsou následující oblasti: cavitas glenoidalis, collum scapulae, margo lateralis. Pravá a levá 

lopatka se lokalizací míst výskytu s mírou překryvu 100 až 65 % absence části kosti 

významně neliší. Z heat map porovnávajících výskyt absence části kosti na ženských 

a mužských lopatkách (viz Obrázek 23) vyplývá, že oblastmi s překryvem 100 až 65 % se 

mezi sebou pohlaví neliší. Naopak oblasti s nulovým překryvem – zachovalé oblasti – jsou 

u mužských lopatek následující: cavitas glenoidalis, collum scapulae, tuberculum 

infraglenoidale, processus coracoideus a margo lateralis. U žen je oblast s nulovým 

překryvem prostor pod spina scapulae v blízkosti collum scapulae. 

Na heat mapách kostí pažních (viz Obrázek 24) v oblastech s překryvem 100 až 65 % 

chybí tyto části: caput humeri (levá kost pažní), tuberculum majus, tuberculum minus, 

epicondylus medialis, epicondylus lateralis, trochlea humeri, fossa olecrani. 

Naopak v oblastech s nulovým překryvem je zachovaná v případě pravé kosti pažní 

proximální třetina těla kosti pažní, a v případě levé kosti pažní distální třetina. Z heat map 

znázorňujících výskyt absence části kosti na ženských a mužských kostech pažních 

(viz Obrázek 25) vyplývá, že v oblastech s překryvem 100 až 65 % se liší ženské kosti pažní 

od mužů lokalizací absence části kosti v těchto místech: tuberculum minus, condylus humeri. 

Naopak mužské kostí pažní se liší lokalizací od ženských kostí pažní lokalizací oblasti 

s překryvem 100 až 65 % do následujících míst: epicondylus medialis, epicondylus lateralis, 

trochlea humeri. Ženské i mužské pažní kosti mají shodně zachované tělo kosti pažní 

(nulový překryv).  

Z heat map kostí předloktí (viz Obrázek 26) vyplývá, že chybějícími částmi 

s překryvem 100 až 65 % jsou následující oblasti: olecranon (kost loketní), incisura 

trochlearis (kost loketní), caput ulnae (kost loketní), processus styloideus (kost loketní), 

caput radii (kost vřetenní), distální konec kosti vřetenní a processus styloideus (kost 

vřetenní). U kostí předloktí bývá zachované (nulový překryv) tělo kostí jen u kostí předloktí. 

Z heat map znázorňujících výskyt absence části kosti na ženských a mužských kostech 
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předloktí (viz Obrázek 27) vyplývá, že se liší pouze v jednom místě u žen. Oproti mužům 

mají navíc ženy na kosti loketní exponovanou oblast distální třetiny těla (překryv 

95 až 65 %). 

V rámci statistického zkoumání výskytu absence části kostí v souboru jsme zjistili, 

že absence části kosti koreluje s pohlavím, a to u levé klíční kosti (p-hodnota < 0,01; 

viz Tabulka 4). Relativní četnost jedinců, poměr pohlaví s odhalenou spongiózou 

a s vyznačenou korelací jsou znázorněny v Graf 4. Pro korelaci absence části kosti a pohlaví 

jsme podrobili p-hodnotu Bonferonniho korekci, dle které je výsledek signifikantní. Dále 

jsme zkoumali, zda existuje statisticky významný vztah mezi absencí části kosti a lateralitou 

kostí, negativem dřevěné schránky, hrobovým inventářem nebo kamenným obložením. 

Zjistili jsme, že absence části kosti pozitivně koreluje s negativem dřevěné schránky, a to u 

pravé kosti pažní (p-hodnota < 0,05; viz Tabulka 8). Dle Bonferonniho korekce je výsledná 

p-hodnota pro korelaci mezi absencí části kosti a negativem dřevěné schránky falešně 

pozitivní. Nenašli jsme žádný statistický vztah mezi absencí části kosti a lateralitou kostí, 

hrobovým inventářem nebo kamenným obložením. 

Ze všech výsledných heat map vyplývá, že chybějícími částmi kostí v oblastech se 

100 až 65 % překryvy jsou oblasti, ve kterých jsou kosti tenké a ploché nebo naopak 

v místech proximálních a distálních konců (např. kloubní hlavice). Pravé a levé kosti se 

lokalizací výrazně mezi sebou neliší. V případě porovnání lokalizace absence části kosti 

vzhledem k pohlaví jedinců vyplývá, že u ženských kostí pažních chybí oproti mužským 

větší části kostí pažních – konkrétně tuberculum minus a condylus humeri. Korelaci jsme 

našli mezi absencí části kosti a pohlavím (levá klíční kost), která je signifikantní i dle 

Bonferonniho korekce. Dále jsme našli pozitivní korelaci mezi absencí části kosti 

a negativem dřevěné schránky (pravá kost pažní), která ale byla dle Bonferonniho korekce 

falešně pozitivní. 

4.1.1.4 Praskliny a zlomy 

Praskliny nebo zlomy kostí jsme pozorovali na 36,3 % kostí z našeho souboru 

(viz Tabulka 3). V Tabulka 3 je shrnuta absolutní četnost výskytu prasklin a zlomů na 

kosterních pozůstatcích z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku. Na kostech ze souboru jsme 

praskliny a zlomy evidovali u celkem 52 jedinců z 55 ze souboru (vždy alespoň na jedné 

z kostí), tj. 94,5 % ze všech zkoumaných jedinců. Praskliny a zlomy se objevily na všech 

jedincích ženského pohlaví, u mužských kosterních pozůstatků mělo toto poškození 93,3 % 

jedinců. Pro praskliny a zlomy nebyly vytvořeny heat mapy. Statisticky jsme ověřovali, 
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zda existuje vztah mezi přítomností prasklin/zlomů a pohlavím jedinců, lateralitou kostí 

nebo vnějšími faktory (negativ dřevěné schránky, hrobový inventář, kamenné obložení). 

Nenalezli jsme žádnou korelaci. 

4.1.2 Barevné změny periosteálního povrchu 

4.1.2.1 Oranžové zbarvení 

V Tabulka 3 je shrnuta absolutní četnost oranžového zbarvení pozorovaná 

na kosterních pozůstatcích z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku. Oranžové zbarvení jsme 

pozorovali na 80,7 % kostí ze souboru (viz Tabulka 3). Z tabulky vyplývá, že oranžové 

zbarvení je nejčetnější barevnou změnou pozorovanou na našem souboru. V souboru bylo 

oranžové zbarvení identifikováno na všech 55 jedincích ze souboru – vždy minimálně na 

jedné z kostí. Pod binokulární lupou i digitálním mikroskopem je viditelné, že oranžové 

zbarvení tvoří povlak na kosti (viz Obrázek 28), který se skládá z drobných krystalků, 

které mohou mít v některých případech odlesk až do červena. 

Z heat map klíčních kostí (viz Obrázek 29) vyplývá, že oblasti s překryvem 

100 až 95 % jsou v souboru exponovány na těchto místech: tuberositas coracoidea 

a impressio ligamenti costoclavicularis. Oblasti s překryvem pod 10 % se vyskytují zejména 

na těle kosti klíční, ale částečně i na extremitas acromialis. Lokalizace exponovaných míst 

(překryv 100 až 95 %) na klíčních kostech se významně neliší ani v případě, že porovnáme 

heat mapy podle pohlaví (viz Obrázek 30) nebo podle laterality kostí (viz Obrázek 29).  

Heat mapy pravé a levé lopatky (viz Obrázek 31) vykazují oranžové zbarvení 

v oblastech překryvu 100 až 65 % v následujících místech: okraj cavitas glenoidalis, 

processus coracoideus, acromion, tuberculum infraglenoidale a linea musculares 

na facies costalis. Oblasti s překryvem pod 10 % jsou na: mediolaterální část 

facies posterior, cavitas glenoidalis, margo superior. Na heat mapách pro ženské a mužské 

lopatky (viz Obrázek 32) vidíme, že lokalizace oranžového zbarvení se v oblastech překryvu 

100 až 65 % mezi sebou významně neliší.  

V případě kosti pažní lze pozorovat na heat mapách (viz Obrázek 33), že oblasti 

s překryvem 95 až 65 % se nachází na: tuberculum majus, tuberculum minus, 

sulcus intertubercularis, crista tuberculi majoris, crista tuberculi minoris, 

collum anatomicum, tuberositas deltoidea, fossa radialis, fossa coronoidea, 

epicondylus medialis, epicondylus lateralis, trochlea humeri a proximálně od sulcus nervi 

radialis. Oblasti s překryvem pod 10 % se nachází na caput humeri a těle kosti pažní. 
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Mužská a ženská kost pažní se lokalizací exponovaných míst oranžovým zbarvením 

významně neliší (viz Obrázek 34). 

Z heat map kostí loketních (viz Obrázek 35) vyplývá, že exponovaná místa 

s překryvem 100 až 65 % jsou následující: olecranon, incisura trochlearis, processus 

coronoideus a tuberositas ulnae. Na heat mapách kostí vřetenní (viz Obrázek 35) jsou 

lokalizovány následující oblasti s překryvem 100 až 65 %: caput radii, tuberositas radii, 

margo interosseus, tuberositas ponatoria radii, distální konec kosti vřetenní a processus 

styloideus. Naopak oblasti s překryvem pod 10 % se vyskytují na tělech kostí předloktí. 

Z heat map porovnávajících ženské a mužské kosti předloktí (viz Obrázek 36) vyplývá, 

že lokalizace oranžového zbarvení se mezi pohlavími vzájemně neliší. Významně se neliší 

ani lokalizace oranžového zbarvení mezi pravými a levými kostmi předloktí. 

Dále jsme statisticky ověřovali, zda existuje vztah mezi přítomností oranžového 

zbarvení a pohlavím jedinců. U oranžového zbarvení jsme našli korelaci s pohlavím, 

a to v případě pravé kosti vřetenní (p-hodnota < 0,05; Tabulka 5). Relativní četnost jedinců 

s oranžovým zbarvením, poměr pohlaví a zaznamenaná korelace jsou znázorněny v Graf 5. 

Pro kontrolu výsledku jsme provedli Bonferonniho korekci, z které vyplývá, že korelace 

mezi oranžovým zbarvením a pohlavím není signifikantní, tj. oranžové zbarvení nezávisí na 

pohlaví jedince. Pomocí výpočtu p-hodnoty jsme dále zjistili, že oranžové zbarvení koreluje 

s lateralitou kostí (p-hodnota < 0,05; viz Tabulka 7), konkrétně u kostí vřetenních. 

Korelaci mezi oranžovým zbarvením a lateralitou kostí jsme ověřili pomocí Bonferonniho 

korekce a z výsledků vyplývá, že se jedná o falešně pozitivní výsledek. 

Dále jsme prověřovali statistický vztah oranžového zbarvení s vnějšími faktory 

(např. negativ dřevěné schránky, hrobový inventář a kamenné obložení). Oranžové zbarvení 

negativně koreluje s negativem dřevěné schránky, a to u pravé kosti vřetenní (p-hodnota 

< 0,05; viz Tabulka 8). V případě hrobového inventáře jsme zjistili, že oranžové zbarvení 

negativně koreluje s hrobovým inventářem, konkrétně s pravou (p-hodnota < 0,05; 

viz Tabulka 10) a levou kostí loketní (p-hodnota < 0,05; viz Tabulka 10). Obě korelace 

(jak korelaci mezi oranžovým zbarvením a negativem dřevěné schránky, tak korelaci mezi 

oranžovým zbarvením a hrobovým inventářem) jsme ověřili pomocí Bonferonniho korekce. 

Bonferonniho korekce ukázala, že se v obou případech jedná o falešně pozitivní výsledek. 

V rámci zpracování obrazových schémat jsme v programu ImageCalculator 

zjišťovali, jak velké procento plochy kosti tvoří oranžové zbarvení. Z výsledků vyplývá, 

že povrch pravých klíčních kostí je u největšího počtu jedinců pokryt oranžovým zbarvením 
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až z 12 % (viz Graf 7a). Procentuální zastoupení pokrytí povrchu levých klíčních kostí 

oranžovým zbarvením je nejčetnější v kategorii od 12 do 24 % (viz Graf 7a). 

Největší oranžově zbarvená plocha nalezená na pravé klíční kosti zabírala plochu v rozmezí 

od 48 do 60 % povrchu (viz Graf 7a). Největší oranžově zbarvená plocha nalezená na levých 

klíčních kostech pokrývala plochu v rozmezí od 24 do 36 % povrchu (viz Graf 7a). 

Procentuální zastoupení pokrytí povrchu lopatek oranžovým zbarvením je nejčetnější 

v kategorii do 6 % povrchu (viz Graf 7b). Největší oranžově zbarvená plocha, kterou jsme 

pozorovali na lopatkách, zabírala povrch v rozmezí 24 až 30 % (viz Graf 7b). Na kostech 

pažních se vyskytovalo oranžové zbarvení nejčetněji na ploše do 7 % povrchu (viz Graf 7c). 

Největší oranžová plocha na kostech pažních, kterou jsme evidovali, zasáhla 28 až 35 % 

povrchu kosti (viz Graf 7c). Na kostech vřetenních se s nejvyšší četností nacházelo oranžové 

zbarvení na ploše do 6 % povrchu (viz Graf 7d). Největší plocha, která byla na vřetenních 

kostech zasažena oranžovým zbarvením, zabírala povrch v rozmezí 24 až 30 % (viz Graf 

7d). V případě kostí loketních se vyskytovalo oranžové zbarvení nejčetněji na ploše do 5 % 

(viz Graf 7e). Největší plocha kostí loketních, kterou jsme zaznamenali, se rozprostírala na 

ploše od 20 do 25 % (viz Graf 7e).  

Ze všech výsledných heat map vyplývá, že se v oblastech s překryvem 100 až 65 % 

oranžové zbarvení lokalizuje symetricky ve stejných místech na pravé i levé kostře horní 

končetiny. Nejvyšší míra překryvu (tj. 100 až 65 %) oranžového zbarvení se vyskytuje 

v místech úponů svalů. Z analýzy dat pomocí programu ImageCalculator vyplývá, 

že se mezi sebou nejvíce liší klíční kosti nejčetnější velikostí zbarvené plochy. 

Pohlaví jedince pravděpodobně nemá vliv na lokalizaci oranžového zbarvení, heat mapy 

podle pohlaví se významně neliší. Našli jsme korelaci mezi oranžovým zbarvením 

a pohlavím, mezi oranžovým zbarvením a negativem dřevěné schránky a oranžovým 

zbarvením a hrobovým inventářem, všechny korelace však nejsou dle Bonferonniho korekce 

signifikantní. 

4.1.2.2 Černé zbarvení 

Černé zbarvení jsme pozorovali na 68,9 % kostí ze souboru, absolutní četnost 

černého zbarvení je shrnuta v Tabulka 3. Černé zbarvení je druhé nejčetnější pozorované 

zbarvení na kosterních pozůstatcích z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku. Černé zbarvení 

vykazovalo 53 jedinců z našeho souboru, tj. 96,4 % jedinců (vždy alespoň na jedné z kostí). 

Černě zbarvené kosterní pozůstatky se nalezly u všech ženských kosterních pozůstatků, 

u mužských kosterních pozůstatků bylo zbarvení u 90 % jedinců. Černé zbarvení na 
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kosterních pozůstatcích se objevovalo na povrchu ve formě drobných teček nebo velkých 

skvrn, zbarvené byly i větší plochy (viz Obrázek 37 a Obrázek 38). 

Z heat map klíčních kostí znázorňujících lokalizaci černého zbarvení (viz Obrázek 

39) vyplývá, že černé zbarvení v oblastech s překryvem 95 až 65 % má tendenci 

se lokalizovat v oblasti těla klíční kosti. Oblasti s nulovým překryvem (tedy bez černého 

zbarvení) se vyskytují na extremitas acromialis (na pravé klíční kosti tuberositas 

coracoidea, na levé klíční kosti okraj extremitas acromialis). Z heat map porovnávající 

lokalizaci černého zbarvení vzhledem k pohlaví (viz Obrázek 40) vyplývá, že na mužských 

i ženských klíčních kostech se lokalizují oblasti černého zbarvení s překryvem 95 až 65 % 

shodně na tělech klíčních kostí. Na levé ženské klíční kosti a na mužské pravé i levé klíční 

kosti se lokalizují oblasti černého zbarvení s překryvem 95 až 65 % i v místě 

extremitas sternalis. 

V případě lopatek a lokalizace černého zbarvení (viz Obrázek 41) se na heat mapách 

zobrazuje oblast výskytu černého zbarvení s překryvem 95 až 65 % na margo lateralis 

na pravé lopatce. Oblasti s nulovým překryvem se vyskytují na: mediolaterální část 

facie costalis a facies posterior, margo medialis, angulus inferior, cavitas glenoidalis 

a acromion. Z heat map pro lokalizace černého zbarvení vztažené k pohlaví jedinců vyplývá, 

že černé zbarvení s překryvem 95 až 65 % se liší u ženských lopatek oproti mužským 

lopatkám (viz Obrázek 42) lokalizací na těchto anatomických útvarech: processus 

coracoideus, collum scapulae, margo superior a acromion.  

Na heat mapách kostí pažních znázorňujících překryv černého zbarvení (viz Obrázek 

43) patří mezi oblasti s překryvem 95 až 65 % tělo kosti pažní (především distální třetina). 

Naopak oblasti s překryvem pod 10 % jsou: caput humeri, collum anatomicum, epicondylus 

medialis, epicondylus lateralis, trochlea humeri. Na ženských a mužských heat mapách 

kostí pažních (viz Obrázek 44) lze pozorovat, že černé zbarvení v oblastech s překryvem 95 

až 65 % má tendenci lokalizovat se na těle kosti pažní. U ženských kostí pažních jsou oblasti 

95 až 65 % překryvů po celé délce těla kosti pažní, u mužských kostí pažních se agreguje 

černé zbarvení na distální polovině těla kosti pažní (pravá kost pažní). 

Z heat map kostí předloktí (viz Obrázek 45) vyplývá, že v oblastech s překryvem 

95 až 65 % se lokalizuje černé zbarvení na těle kosti vřetenní i loketní. Oblasti bez černého 

zbarvení (tj. nulový překryv) se nachází na: distální konec kosti vřetenní, caput radii 

(kost vřetenní), circumferentia articularis na kosti vřetenní, olecranon (kost loketní), 

processus coronoideus (kost loketní) a incisura trochlearis (kost loketní). Pokud mezi sebou 
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porovnáme místo výskytu černého zbarvení u ženského a mužského předloktí (viz Obrázek 

46), lze pozorovat, že na ženských kostech předloktí se (překryv 95 až 65 %) lokalizace 

černého zbarvení významně neliší 

Statisticky jsme ověřovali, zda existuje vztah mezi černým zbarvením a pohlavím 

jedinců. Zjistili jsme, že černé zbarvení koreluje s pohlavím, a to u pravé (p-hodnota < 0,01; 

Tabulka 6) a levé klíční kosti (p-hodnota ≈ 0,01; Tabulka 6). Relativní četnost černého 

zbarvení a poměr pohlaví jedinců spolu s korelací jsou znázorněny v Graf 6. Obě výsledné 

p-hodnoty jsme ověřili pomocí Bonferonniho korekce a jako signifikantní výsledek vyšla 

korelace mezi černým zbarvením a pohlavím v případě pravé klíční kosti (u levé klíční kosti 

šlo o hraniční výsledek). Dále jsme statisticky ověřovali vztah mezi černým zbarvením 

a lateralitou kosti a mezi černým zbarvením a různými vnějšími faktory (negativ dřevěné 

schránky, hrobová výbava, kamenné obložení). Korelaci mezi černým zbarvením 

a lateralitou kostí jsme nenašli. Našli jsme však pozitivní korelaci mezi černým zbarvením 

a negativem dřevěné schránky, a to u pravé lopatky (p-hodnota ≈ 0,01; viz Tabulka 9) 

a pravé kosti pažní (p-hodnota < 0,05; viz Tabulka 9). Opět jsme obě výsledné p-hodnoty 

podrobili Bonferonniho korekci, která v případě pravé kosti pažní označila výsledek za 

falešně pozitivní a v případě pravé lopatky za hraniční. Dále jsme zjistili, že černé zbarvení 

negativně koreluje s kamenným obložením, korelace vyšla u levé kosti loketní 

(p-hodnota < 0,05; viz Tabulka 12). Bonferonniho korekce korelaci mezi černým zbarvením 

a kamenným obložením označila za falešně pozitivní. 

Z analýzy dat provedené programem ImageCalculator vyplývá, že černé zbarvení na 

klíčních kostech je u největšího počtu jedinců a pokrývá plochu do 10 % povrchu (viz Graf 

8a). Největší černě zbarvená plocha, která byla u klíčních kostí zaznamenána, pokrývala 

plochu v rozmezí od 40 do 50 % povrchu na pravé i levé klíční kosti (viz Graf 8a). 

Procentuální zastoupení pokrytí povrchu na lopatkách se s nejvyšší četností vyskytovalo 

v kategorii do 4 % povrchu kosti (viz Graf 8b). Největší černě zbarvená plocha na lopatkách, 

kterou jsme zaznamenali, pokrývala povrch v rozmezí od 16 do 20 % (tohoto rozmezí 

dosáhla pravá lopatka, viz Graf 8b). Na levých lopatkách největší černě zbarvená plocha 

zabírala 12 až 16 % povrchu kosti (viz Graf 8b). Kosti pažní měly černým zbarvením 

nejčetněji zasaženou plochu povrchu kosti v kategorii do 6 % (viz Graf 8c). Největší černě 

zbarvená plocha nalezená na pravé i levé kosti pažní zabírala plochu v rozmezí 

od 24 do 30 % povrchu (viz Graf 8c). Procentuální zastoupení pokrytí povrchu na kosti 

vřetenní se s nejvyšší četností vyskytovalo v kategorii do 9 % povrchu (viz Graf 8d). 
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Největší černě zbarvená plocha, která byla zaznamenána na kosti vřetenní, pokrývala plochu 

v rozmezí od 36 do 45 % povrchu, šlo o pravou kost vřetenní (viz Graf 8d). Kosti loketní 

vykazovaly s nejvyšší četností procentuální zastoupení pokrytí povrchu kosti v kategorii 

do 11 % (viz Graf 8e). Největší černě zbarvená plocha, kterou jsme zaznamenali u kostí 

loketních, pokrývala plochu v rozmezí od 44 do 55 % – rozmezí dosáhla pravá kost loketní 

(viz Graf 8e). U levých kostí loketních byla největší černě zbarvená plocha na povrchu 

v rozmezí 22 až 23 % (viz Graf 8e). 

Pro zjištění příčiny černého zbarvení byla použita Ramanova spektrometrie. 

Ramanova spektrometrie, která byla provedena na zlomku žebra z jedince H 193, ukázala při 

použití laseru s vlnovou délkou 785 nm spektrum černého zbarvení. Podle charakteru 

naměřeného spektra černého zbarvení Ramanovou spektrometrií (viz Obrázek 47) 

by mělo jít s největší pravděpodobností o Mn-oxid, konkrétně o minerál birnesit 

((Na, Ca) (Mn4+, Mn3+)2O4 ∙1,5H2O). Naměřené spektrum bylo porovnáno s referenčním 

spektrem z práce Bernardini et al. 2019. 

Z našich výsledků vyplývá, že černé zbarvení má tendenci lokalizovat se na těle 

dlouhých kostí. Oproti oranžovému zbarvení není výskyt černého zbarvení vázán na místa, 

kde se upínají svaly. Pokud porovnáme místa výskytu na heat mapách černého zbarvení kostí 

vzhledem pohlaví, liší se především lokalizací na lopatce (u žen oproti mužům na 

processus coracoideus, collum scapulae, margo superior a acromion) a na kosti pažní (u žen 

po celé délce těla kosti pažní, u mužů na distální polovině těla kosti pažní). 

Procentuální zastoupení černého zbarvení na kostech se pohybuje v jednotkách procent 

(nejvyšší četnost kategorií). V rámci analýzy černého zbarvení jsme provedli statistické 

šetření. Statistickou analýzou jsme zjistili korelaci mezi černým zbarvením a pohlavím, 

a to pro pravou a levou klíční kost. Bonferonniho korekce potvrdila signifikanci p-hodnoty 

pouze pro pravou klíční kost, u levé klíční kosti je výsledek hraniční. Pro černé zbarvení 

a lateralitu kostí jsme korelaci nenašli. Dále jsme objevili korelaci mezi černým zbarvením 

a negativem dřevěné schránky (u pravé lopatky a pravé kosti pažní). Bonferonniho korekce 

však výsledek pro pravou kost pažní označila za falešně pozitivní a pro lopatku hraniční. 

Poslední objevenou korelací je korelace mezi černým zbarvením a kamenným obložením. 

Ověřením korelace Bonferonniho korekcí jsme zjistili, že korelace mezi černým zbarvením 

a kamenným obložením je falešně pozitivní. Pomocí Ramanovy spektrometrie bylo 

potvrzeno, že příčinou černého zbarvení je mangan (Mn), konkrétně ve formě birnesitu.  
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4.1.2.3 Hnědé zbarvení 

Hnědé zbarvení se vyskytovalo na 5,8 % kostí ze souboru, absolutní četnost hnědého 

zbarvení je shrnuta v Tabulka 3. Hnědé zbarvení jsme pozorovali u 15 jedinců (tj. 27,3 %) 

ze souboru. Hnědé zbarvení se objevilo celkem u 28 % ženských kosterních pozůstatků 

a u 26,6 % mužských kosterních pozůstatků. Na kosterních pozůstatcích jsme hnědé 

zbarvení pozorovali ve formě drobných teček a větších skvrn, tvarově se skvrny i tečky 

podobaly skvrnám a tečkám u černého zbarvení. Oproti černému zbarvení se hnědé zbarvení 

liší tím, že je tvořeno tmavě hnědými krystalky (viz Obrázek 48). Heat mapy pro hnědé 

zbarvení nebyly vytvořeny z důvodu nedostatečného množství hnědě zbarvených kostí, 

které by bylo možné přes sebe překrýt. Pomocí statistického šetření jsme zjistili, že mezi 

hnědým zbarvením a pohlavím jedinců, lateralitou a vnějšími faktory hrobové jámy 

(negativ dřevěné schránky, hrobový inventář nebo kamenné obložení) není žádný statisticky 

významný vztah. 

4.1.2.4 Zelené zbarvení 

Zelené zbarvení jsme pozorovali na přibližně 1 % kostí ze souboru, absolutní četnost 

zeleného zbarvení je shrnuta v Tabulka 3. V souboru z pohřebiště 2. kostela na Pohansku se 

zelené zbarvení objevilo na kosterních pozůstatcích u čtyř jedinců (H 78, H 97, H 143 

a H 166), tj. u 7,3 % jedinců ze souboru.  

U jedince H 78 je zeleně zbarvená levá kost loketní, konkrétně na těle kosti loketní. 

Jedinec H 97 má zelené zbarvení jak na levé kosti loketní na okovci (olecranon), tak na levé 

kosti vřetenní na: collum radii a tuberositas radii. Další jedinec, u kterého se vyskytlo 

zelené zbarvení, byl jedinec H 143 . U jedince H 143 (viz Obrázek 49) se zelené zbarvení 

objevilo na laterálním konci pravé klíční kosti (extremitas sternalis). Jedinec H 166 

(viz Obrázek 49), který byl pohřben na prestižním místě uvnitř kostela (Macháček et al. 

2014), vykazoval zelené zbarvení na levé lopatce – spina scapulae a fascies posterior.  

V případě zeleného zbarvení nebyly vytvořeny heat mapy pro jednotlivé druhy kostí 

z důvodu nedostatečného množství zeleně zbarvených kostí, které by bylo možné přes sebe 

překrýt. V rámci statistické analýzy jsme nenalezli žádnou korelaci mezi zeleným zbarvením 

a pohlavím jedinců, lateralitou a vnějšími faktory (negativ dřevěné schránky, 

hrobový inventář, kamenné obložení). 
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5 Diskuze 

5.1 Poškození kostí 

Z heat map odhalené spongiózy a heat map absence části kosti vyplývá, že tyto typy 

poškození mají tendenci se lokalizovat na proximálních a distálních koncích dlouhých kostí 

volné horní končetiny. Lokalizace odhalené spongiózy na kostře pletence horní končetiny se 

vyskytuje na laterálním a mediálním konci klíční kosti, a v případě lopatky na těchto 

útvarech: acromion, spina scapulae a processus coracoideus. Absence části kosti u klíční 

kosti a lopatky postihuje zejména ploché a vyčnívající části kostí. Periosteální povrch chybí 

na dlouhých kostech především na těle kostí. U lopatky a klíční kosti se lokalizuje absence 

periosteálního povrchu na okrajových částech kostí. 

 Existuje řada možností, jak dochází k poškození kostí post mortem. Poškození kostí 

může být způsobeno mechanicky (např. tlak výplně hrobu, mikrotektonické pohyby atd.) 

nebo působením enviromentálních faktorů (Tappen 1969; Herrmann 1981). 

Kosterní pozůstatky mohou být poškozeny i ohryzem zvířat (Eickhoff & Herrmann 1985). 

Vzhledem k tomu, že jsme na kostře horních končetin nepozorovali rýhy po zubech zvířat, 

předpokládáme, že poškození (jako např. absence periosteálního povrchu) nevznikla 

ohryzem kostí. V případě absence části kosti jsme objevili pozitivní korelaci mezi absencí 

části kosti a negativem dřevěné schránky (levá klíční kost). Bonferonniho korekce však 

označila tuto korelaci za falešně pozitivní. Lze předpokládat, že dřevěná schránka vliv na 

absenci části kosti neměla. Další možnou příčinou poškození kostí, kterou bohužel 

nemůžeme z našich dat ověřit, je činnost mikroorganismů. Mikroorganismy, jakými jsou 

bakterie, plísně nebo prvoci, mohou napadnout kost a způsobit tak její tzv. bioerozi 

(Trueman & Martill 2002; Jans et al. 2004; Müller et al. 2011). Zároveň může mít podíl na 

částečné i úplné destrukci kořenový systém vzrostlých stromů, které jsou poblíž pohřebiště 

vysázeny (Macháček et al. 2016). Kořeny rostlin (zejména stromů) jsou schopné absorbovat 

měkké tkáně a minerály z kosterních pozůstatků, čímž se stanou kosti velmi křehkými 

a rozpadnou se (de Leeuwe & Groen 2017; Blau 2017). Dále jsme statistickým šetřením 

zjistili negativní korelaci mezi odhalenou spongiózou a kamenným obložením (levá klíční 

kost) a mezi absencí periosteálního povrchu a kamenným obložením (levá klíční kost). 

Obě tyto korelace byly označeny Bonferonniho korekcí za falešně pozitivní. 

Zjistili jsme, že absence části kosti a odhalená spongióza koreluje s pohlavím jedinců 

(v případě absence části kosti u levé klíční kost, v případě odhalené spongiózy u levé kosti 



31 

 

loketní). Bonferonniho korekce potvrdila korelaci pro absenci části kosti (u levé klíční kosti) 

a výsledek pro korelaci odhalené spongiózy a pohlaví označila za falešně pozitivní. 

Vzhledem k tomu, že se korelace mezi absencí části kosti a pohlavím projevila jen u levé 

klíční kosti, bylo by třeba ověřit (i přes výsledek Bonferonniho korekce) na větším 

statistickém vzorku. Pokud by se na větším statistickém vzorku zjistily korelace pro více 

druhů kostí, možnou potenciální příčinou korelace mezi absencí části kosti a pohlavím 

(u žen), by mohla být strava jedinců. Dle Kaupové et al. 2018 bylo na Pohansku z izotopové 

analýzy zjištěno, že muži s hrobovou výbavou (tj. vyšší socio-ekonomický status) měli 

kvalitnější a bohatší stravu. Ženy, u kterých rozdíly ve stravě pozorovány nebyly (Kaupová 

et al. 2018), mohly mít vlivem méně kvalitní a bohaté stravy nedostatek minerálů 

a vitamínu D, díky čemuž byly jejich kosti křehčí a snáz se během dekompozice rozpadly.  

5.2 Barevné změny periosteálního povrchu 

5.2.1 Oranžové zbarvení 

Na všech výsledných heat mapách je patrné, že oranžové zbarvení má tendenci se 

lokalizovat v místech, kde se upínají svaly nebo vazy. V případě klíčních kostí jde zejména 

o následující vazy: ligamentum coracoclaviculare a ligamentum costoclaviculare. 

Místa, ve kterých se lokalizuje oranžové zbarvení na lopatkách, jsou oblasti, kde se upínají 

svaly i vazy: ligamentum coracohumerale, ligamentum coracoacromiale, caput longum 

m. triceps brachii a m. subscapularis. Na kostech pažních jsme lokalizovali oranžové 

zbarvení v místech, kde se upínají následující svaly: m. supraspinatus, m. infraspinatus, 

m. teres minor, m. subscapularis, m. pectoralis major, m. teres major, m. coracobrachialis, 

m. latissimus dorsi, m. deltoidea, m. pronator teres, m. flexor digitorum superficialis, 

m. anconeus, caput laterale m. triceps brachii. Lokalizace oranžového zbarvení odpovídá 

místům úponů těchto svalů a vazů: ligamentum anulare radii, m. biceps brachii. Na kostech 

loketních se oranžové zbarvení lokalizuje v místech, kde se upínají tyto svaly: caput ulnare 

m. flexor carpi ulnaris, m. triceps brachii, m. anconeus, caput ulnare m. pronator teres 

a m. brachialis.  

Domníváme se, že příčinou oranžového zbarvení by mohlo být železo (Fe) pocházející 

z měkkých tkání jedinců. Železo je součástí krevního barviva (hemoglobin, Hb) 

nebo svalové bílkoviny – tzv. myoglobin (v obou případech jde o dvojmocné železo, 

které je součástí skupiny hem; Kendrew et al. 1958). Myoglobin je barvivo způsobující 

červené zbarvení svalových vláken (Čihák 2001). Železo se do těla také dostává z potravy, 
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vyskytuje se například v pšenici, kukuřici, černých fazolích, hlávkovém salátu, špenátu, 

sójových bobech, rybách a hovězím masu (Layrisse et al. 2014). Železo se tedy mohlo dostat 

na kosti během rozkladných procesů měkké tkáně nebo již za života jedince. Z literatury 

jsou známy případy, kdy při splnění specifických podmínek a okolností smrti se dostala 

difuzí krev do zubů zemřelého, došlo k hemolýze a uvolněné železo způsobilo růžové 

(někdy až červené) zbarvení zubů (Beeley & Harvey 1973; Dye et al. 1995; Soriano et al. 

2009). Některé minerály obsahující železo (např. hematit nebo goethit) byly používány jako 

červené nebo žluté barvivo při pohřebních rituálech (Wreschner 1980; Klíma 1987; 

Formicola & Buzhilova 2004; Belcastro et al. 2010; Batta et al. 2013). Hematit (Fe2O3) byl 

používán i na území České republiky k pohřebním rituálům (Klíma 1987). Díky škále barev, 

které je možné získat z různých sloučenin obsahujících železo (případně železo samotné; 

Beeley & Harvey 1973; Wreschner 1980; Klíma 1987; Dye et al. 1995; Formicola & 

Buzhilova 2004; Soriano et al. 2009; Belcastro et al. 2010; Batta et al. 2013), 

lze předpokládat, že by mohlo být příčinou oranžového zbarvení na našem souboru. 

Hematitem (popřípadě goethitem) ale bohužel nelze vysvětlit, proč by byl nejčetnější výskyt 

na kostech právě v místech, kde se upínají svaly a vazy. Ze statistického šetření jsme zjistili, 

že oranžové zbarvení koreluje s lateralitou kostí (konkrétně u kostí vřetenních; p-hodnota 

< 0,05). Bonferonniho korekcí však byla korelace mezi oranžovým zbarvením a lateralitou 

kostí označena za falešně pozitivní. Vzhledem k ostatním výsledkům (heat mapy 

a procentuální pokrytí povrchu kostí) a falešně pozitivní korelaci, předpokládáme, 

že lateralita nemá vliv na oranžové zbarvení (tj. pravděpodobně nesouvisí s pohybovou 

aktivitou během života jedince). Oranžové zbarvení se vyskytuje symetricky a přibližně 

ve stejné míře na obou horních končetinách. Z důvodu lokalizace oranžového zbarvení 

a symetrického výskytu se přikláníme k předpokladu, že železo nejspíše pocházelo přímo 

z měkké tkáně jedinců, konkrétně z myoglobinu. Během rozkladných procesů se železo 

usadilo právě v místech, kde se upínají svaly z toho důvodu, že v těchto místech zůstávají 

svaly dlouho připojeny ke kosti i po smrti jedince (Hamilton & Green 2017). Z časových 

důvodů se bohužel nestihla chemická analýza oranžového zbarvení, měla by proběhnout 

v dalších studiích.  

5.2.2 Černé zbarvení 

Vzhledem k vysoké četnosti výskytu černého zbarvení (viz Tabulka 3) na kosterních 

pozůstatcích na pohřebišti u 2. kostela na Pohansku jsme se blíže zaměřili na jeho původ. 

V úvahu připadaly dvě varianty: prvním možným výkladem je předpoklad, že příčinou 
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černého zbarvení je určitá sloučenina manganu (Mn), která se může vyskytovat v půdě 

(Stermer Beyer-Olsen & Risnes 1993; Brown et al. 2014). Nepřímým důkazem pro tvrzení, 

že se příčina černého zbarvení na kosterních pozůstatcích nachází ve složení hrobové 

výplně, byla skvrnitost černého zbarvení, která mohla být způsobena například 

nerovnoměrně promíchanou půdou, se kterou byly kosterní pozůstatky v kontaktu (Stermer 

et al. 1996). Druhým potenciálním zdrojem černého zbarvení může být přítomnost taninů 

neboli tříslovin, které se vyluhovaly ze dřeva (Pollock et al. 2017). Dřevo se vyskytovalo 

v hrobech na pohřebišti v podobě dřevěných schrán nebo már (Macháček et al. 2016). 

Právě dřevité rostliny, z nichž jsou dřevěné artefakty vyrobeny, syntetizují ve většině 

případů mnohem více tříslovin než byliny, přičemž tmavší druhy dřeva obsahují více 

tříslovin než světlejší druhy (Barbehenn & Constabel 2011). Dle studie Pollock et al. 2017 

dochází k zbarvení kosterních pozůstatků při kontaktu se dřevem nebo jinými rostlinnými 

částmi velmi brzy – v této studii došlo ke změně barvy kosti již po dvou měsících 

od kontaktu dřeva s kostí. S přibývajícím časem působení dřeva na kost barva tmavla 

až do tmavě hnědé, černé nebo tmavě šedé (v závislosti na tom, o jaký druh dřeva se jednalo; 

Pollock et al. 2017). Pro to, aby se dostaly mangan (Stermer et al. 1996) i taniny do kosti, 

je důležitá vlhkost půdy (Pollock et al. 2017) – právě pohřebiště u 2. kostela na Pohansku je 

obklopeno vodními plochami (Macháček et al. 2016). Z obrazové dokumentace studie 

Pollock et al. 2017 vyplývá, že taniny tvořily spíše jednolité pokrytí plochy kosti zbarvením 

– v našem případě šlo však o drobné tečky, skvrny a větší oddělené plochy. 

Statistickou analýzou jsme zjistili korelaci mezi černým zbarvením a pohlavím jedinců 

(ženy; pravá a levá klíční kost). Bonferonniho korekcí jsme zjistili, že korelace mezi černým 

zbarvením a pohlavím jedinců je signifikantní jen pro pravou klíční kost. Vzhledem k tomu, 

že se potvrdila korelace jen pro jednu kost (navíc pouze pravá), bylo by třeba závislost ověřit 

na větším statistickém vzorku. Metodou Ramanovy spektrometrie, kterou jsme analyzovali 

spektrum těchto barevných změn, jsme jako příčinu černého zbarvení identifikovali birnesit 

((Na, Ca) (Mn4+, Mn3+)2O4 ∙1,5H2O), Mn-oxid. Příčinou černého zbarvení není přítomnost 

dřeva v hrobech, ale působení manganu z okolní půdy. 

5.2.3 Hnědé zbarvení 

Hnědé zbarvení na kosterních pozůstatcích z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku 

vykazovalo podobný typ skvrnitosti jako dříve zmiňované černé zbarvení. Oproti černému 

zbarvení bylo pod mikroskopem viditelné, že hnědé zbarvení je tvořeno tmavě hnědými 

krystalky. Z literatury vyplývá, že by mohlo jít o působení dvou prvků – manganu (Mn) 
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a železa (Fe) –, které se mohou dostat na kosterní pozůstatky např. z půdy a podzemních vod 

(Mansilla et al. 2003). Jednou z možností, jak mohou chemické prvky proniknout do kosti, 

je jev substituce hydroxyapatitu (Elliott & Grime 1993; Lee et al. 2005; Nzihou & Sharrock 

2010). Druhou možností je, že se mohly chemické prvky vysrážet na povrchu tvrdé tkáně 

(Mansilla et al. 2003). Variantou je i možnost, že původcem hnědého zbarvení může být 

birnesit (např. v kombinaci se železem) jako v případě černého zbarvení.  

5.2.4 Zelené zbarvení 

 Zelené zbarvení se na kosterních pozůstatcích vyskytlo pouze u čtyř jedinců 

ze souboru (H 78, H 97, H 143 a H 166). Z literatury vyplývá, že příčinou zeleného zbarvení 

může být: kontakt kosterních pozůstatků s předměty obsahujícími měď (Cu; Hopkinson et 

al. 2008; Müller et al. 2011; Ferrand et al. 2014; Lanzirotti et al. 2014), působení řas 

(Ubelaker 1996) nebo mechů (Bass 1996). 

U jedince H 78 se nacházelo zelené zbarvení na levé kosti loketní. Jedinec H 78 byl 

podle odhadů ženského pohlaví (Sládek, Makajevová & Hora 2017) ve věkové kategorii 

middle adult (Sládek, Makajevová & Berner 2017). V hrobu jedince H 78 byla nalezena 

v oblasti těla levé kosti vřetenní bronzová jehla směřující k levé kosti loketní (Macháček et 

al. 2016), která je (vzhledem k jejímu umístění) s největší pravděpodobností důvodem 

zeleného zbarvení na kosti.  

Jedinec H 97, u kterého se vyskytovalo zelené zbarvení na kostře levého předloktí, 

je podle odhadů ženského pohlaví (Sládek, Makajevová & Hora 2017) a spadá do věkové 

kategorie middle adult (Sládek, Makajevová & Berner 2017). V hrobu jedince nebyla 

objevena hrobová výbava, pouze v zásypu se našel zlomek zdobené výdutě, zlomky lidských 

kostí a dvě zvířecí kosti (Macháček et al. 2016).  

U jedince H 143 se zelené zbarvení vyskytovalo na pravé klíční kosti. 

Podle paleodemografických odhadů je jedinec H 143 pravděpodobně ženského pohlaví 

(Sládek, Makajevová & Hora 2017) ve věkové kategorii young adult (Sládek, Makajevová 

& Berner 2017). Hrob jedince H 143 měl bohatou hrobovou výbavu, nalezly se u něj: 

celá stříbrná náušnice se sedmi bubínky, tři fragmentárně dochované náušnice se sedmi 

bubínky, dvě fragmentárně dochované stříbrné sloupečkové náušnice s plechovým 

sloupečkem, dva párové měděné pozlacené gombíky ozdobené jednoduchými palmetami 

v srdcovitém meandru a dva fragmentované nože (Macháček et al. 2016). Dle Macháček et 

al. 2016 všechny šperky a gombíky obsahovaly měď (Cu). Podle polohy šperků (dvě stříbrné 

náušnice ležely nad levou klíční kostí, dvě stříbrné náušnice pod pravou stranou lebky, 
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fragmenty dvou sloupečkových stříbrných náušnic pod dislokovanými krčními obratli, 

jeden bronzový pozlacený gombík mezi pravou klíční kostí a vrcholem oblouku mandibuly, 

druhý bronzový pozlacený gombík vně proximální části levého humeru; Macháček et al. 

2016) se dá předpokládat, že příčinou zeleného zbarvení na pravé klíční kosti je přítomnost 

bronzového pozlaceného gombíku. Dále se u jedince H 143 nalezly dva fragmentované 

nože, které ležely u levé kosti stehenní (Macháček et al. 2016), takže nemohou mít spojitost 

se zeleným zbarvením na pravé klíční kosti.  

Poslední ze čtyř jedinců, jedinec H 166, vykazoval zelené zbarvení na levé lopatce. 

Dle týmu Sládek, Makajevová & Hora 2017 se jedná o jedince mužského pohlaví. 

Jedinec H 166 odpovídá věkové kategorii young adult (Sládek, Makajevová & Berner 

2017). Pod levou lopatkou jedince H 166 byla objevena plochá bronzová rukojeť 

lichoběžníkovitého tvaru (Macháček et al. 2014; Macháček et al. 2016), která je s největší 

pravděpodobností příčinou zeleného zbarvení na levé lopatce jedince H 166.  

Tři jedinci (tj. 75 % jedinců) se zeleným zbarvením byli ženského pohlaví a jeden 

jedinec (25 %) mužského zbarvení. Dva jedinci spadali do kategorie young adult a dva 

jedinci do kategorie middle adult. U tří ze čtyř jedinců lze předpokládat na základě umístění 

kovových předmětů, že příčinou zeleného zbarvení je kontakt kostí s mědí (Cu). U jednoho 

jedince nebyl nalezen kovový předmět. 

5.3 Limity metody 

Metoda je zatížená chybou, která vzniká při překreslování a následné digitalizaci. 

K odhadu chyby byl proces překreslování a digitalizace několikrát zopakován pro různé 

periosteální změny. Opakování překreslování a digitalizace proběhlo přibližně s rozestupem 

pěti měsíců od dokončení kompletní digitalizace souboru. 

Pro odhad chyby digitalizace jsme u čtyř pravých klíčních kostí zdigitalizovali oranžové 

zbarvení, a to pro každou kost 10×. Následně jsme u všech sad opakovaných digitalizací 

určili pomocí programu ImageCalculator procentuální zastoupení oranžového zbarvení vůči 

ploše kosti (viz Tabulka 13). Získané hodnoty sloužili jako vstup pro statistické zpracování 

výsledků n nezávisle opakovaných měření jediné veličiny. Pro výpočet n nezávisle 

opakovaných měření jediné veličiny jsme vypočítali aritmetický průměr měření a standardní 

odchylku aritmetického průměru dle vzorce, který uvádí Englich 2006. Z výsledků vyplývá, 

že relativní chyba digitalizace odpovídá 0,3 %. 
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Chyba překreslování se projevuje ve dvou aspektech: poloha zakreslení a plocha 

zaznamenané periosteální změny. Pro určení relativní chyby byl proces překreslení 

periosteálních změn zopakován 10× pro 4 různé periosteální změny na pravé klíční kosti 

jedince H 97. Tato překreslení byla následně opět zdigitalizována – výše zmíněnou chybu 

digitalizace jsme započítali do následného výpočtu chyb určení polohy a plochy 

periosteálních změn.  

Chybu polohy zakreslení periosteálních změn určíme porovnáním souřadnic těžiště 

4 různých objektů digitalizovaných periosteálních změn (tj. sada čtyř párů souřadnic pro 

10 nezávisle opakovaných zakreslení; viz Tabulka 14). Touto metodou s využitím výpočtu 

chyby měření n nezávisle opakovaných měření (Englich 2006) jsme určili relativní chybu 

přesnosti zakreslení polohy odpovídající přibližně 0,8 % (po započtení chyby digitalizace). 

Chyba zakreslení plochy byla opět určena využitím 10 nezávisle zakreslených 

a digitalizovaných protokolů jedince H 97 (pravá klíční kost). Využit byl program 

ImageCalculator, kterým jsme určili procentuální zastoupení plochy periosteální změny vůči 

kosti (viz Tabulka 15). Chyba byla vypočtena metodou výpočtu chyby měření n nezávisle 

opakovaných měření (Englich 2006) – hodnota odpovídá přibližně 2,1 %. Kombinovaná 

relativní chyba této metody s ohledem na výše zmíněné aspekty byla vypočtena jako 

hodnota ≈ 2,2 %.  
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6 Závěr 

V rámci našeho pozorování jsme zaznamenali dva typy periosteálních změn: poškození 

kostí a barevné změny. Mezi poškozeními kostí jsme pozorovali celkem čtyři druhy: absence 

periosteálního povrchu, odhalená spongióza, absence části kosti a praskliny/zlomy kosti. 

Z barevných změn jsme evidovali oranžové, černé, hnědé a zelené zbarvení kosti. 

Nejčetnějším poškozením kosti byla absence periosteálního povrchu a nejčetnější barevnou 

změnou oranžové zbarvení.  

Předpokládali jsme, že na povrchu kosti by se mohl projevit vliv prostředí, ve kterém 

byli jedinci pohřbeni. Tento předpoklad byl podpořen zejména u černého zbarvení výsledky 

Ramanovy spektrometrie. Ze získaného spektra vyplývá, že černé zbarvení je způsobeno 

birnesitem (Mn-oxid), který se pravděpodobně vyskytoval v půdě.  

Náš druhý předpoklad, že periosteální povrch je ovlivněn obsahem hrobu (jako je např. 

hrobová výbava, negativ dřevěné schránky nebo kamenné obložení), byl výsledky podpořen 

v případě zeleného zbarvení. Příčinou zeleného zbarvení byla v tomto případě 

pravděpodobně přítomnost různých šperků a jiných kovových předmětů obsahujících měď 

(Cu), což dokazuje i poloha konkrétních archeologických nálezů v hrobu zemřelého 

vzhledem k zeleným skvrnám na kosterních pozůstatcích. 

Třetí předpoklad, který jsme chtěli ověřit, souvisel se závislostí periosteálních změn 

na pohlaví jedinců. Z výsledných heat map vyplývá, že se mužské a ženské kosterní 

pozůstatky lokalizací periosteálních změn významně neliší, ve většině případů jsou obě 

pohlaví zasažena v přibližně stejných oblastech. Jednou z výjimek je absence části kosti, 

u které jsme na heat mapách pozorovali rozdíl u ženských a mužských kostí pažních 

(lokalizace absence části kosti oproti mužům na: konkrétně tuberculum minus a condylus 

humeri). V rámci statistického šetření jsme našli korelaci mezi absencí části kosti a pohlavím 

(levá klíční kost), která je signifikantní i dle Bonferonniho korekce. Vzhledem k tomu, že se 

korelace nalezla pouze u jednoho druhu a pouze na levé straně, domníváme se, že by bylo 

vhodné tuto korelaci statisticky prověřit na větším statistickém vzorku.  

Čtvrtou oblastí analýzy byl bilaterálně asymetrický výskyt periosteálních změn. 

Z výsledků vyplývá, že výskyt periosteálních změn není ve většině případu laterálně závislý. 

Porovnáním heat map je patrné, že periosteální změny mají tendenci lokalizovat se přibližně 

symetricky na pravé i levé horní končetině. Bilaterální asymetrie nebyla potvrzena 

ani detailní analýzou procentuálního plošného zastoupení (tj. zastoupení periosteální změny 

vzhledem k celému povrchu kosti; viz Graf 7 a Graf 8). Jedinou výjimkou byla klíční kost 



38 

 

v případě oranžového zbarvení – u pravé klíční kosti je nejčetnější výskyt procentuálního 

pokrytí povrchu kosti v kategorii až 12 % plochy, u levé klíční kosti se zbarvená plocha 

pohybuje v rozmezí 12 až 24 % povrchu kosti (viz Graf 7a). Levá klíční kost tedy vykazuje 

oranžové zbarvení na větší ploše oproti pravé klíční kosti. Lokalizací výskytu se ale 

oranžové zbarvení na pravé a levé klíční kosti významně neliší. Statistickou analýzou jsme 

ověřovali, zda existuje statisticky významný vztah mezi oranžovým zbarvením a lateralitou 

kostí. Korelaci jsme našli konkrétně u kostí vřetenních (p-hodnota < 0,05), ale pomocí 

Bonferonniho korekce byl tento výsledek označen za falešně pozitivní. Vzhledem k ostatním 

výsledkům (heat mapy a procentuální pokrytí povrchu kostí) a falešně pozitivní korelaci 

předpokládáme, že lateralita nemá vliv na oranžové zbarvení. 

Cílem této práce bylo probádat protokoly, kvantifikovat periosteální změny na povrchu 

kostí a pokusit se je interpretovat. Ke kvantifikaci byl využit grafický editor InkScape, 

Adobe Photoshop a nově vytvořený program ImageCalculator. Pro kvantifikaci jsme použili 

kosterní pozůstatky z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku; konkrétně pletenec horní 

končetiny (cingulum membri superioris) a volnou horní končetinu (pars libera membri 

superioris) bez kostí ruky (ossa manus). Kosterní pozůstatky z pohřebiště u 2. kostela na 

Pohansku byly zdrojem širokého spektra periosteálních změn na povrchu kostí horních 

končetin. Kvantifikací jsme lokalizovali periosteální změny. Z výstupů programu 

ImageCalculator jsme zjistili, jak velkou plochu kosti postihuje konkrétní periosteální 

změna. Pomocí Ramanovy spektrometrie jsme potvrdili jeden z našich předpokladů, 

že příčinou černého zbarvení je sloučenina obsahující mangan. U oranžového zbarvení 

předpokládáme, že příčinou je železo (Fe), které se na kosterní pozůstatky dostalo ze svalů 

během jejich dekompozice. Z archeologických záznamů o poloze šperků a jiných kovových 

předmětů v hrobech jsme zjistili, že příčinou zeleného zbarvení, je pravděpodobně měď 

pocházející ze šperků. Z výsledků vyplývá, že z pohřebních rituálů, které mohly ovlivnit 

periosteální povrch, jde pouze o ritus hrobové výbavy zemřelých (zelené zbarvení). 

Černé a oranžové zbarvení s největší pravděpodobností nebylo způsobeno intencionálním 

jednáním člověka. Pro dokončení přehledu tafonomie pohřebiště u 2. kostela na Pohansku 

se aktuálně zpracovávají data pro kosterní pozůstatky dolních končetin.  
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8 Přílohy 

8.1 Tabulky 

Tabulka 1: Přehled absolutní četnosti zkoumaných kostí pletence horní končetiny a volné 

horní končetiny z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku. 

  dx   sin 

druh kosti ženy muži celkem   ženy muži celkem 

klíční kost 24 29 53   24 29 53 

lopatka 24 28 52   23 28 51 

kost pažní 24 30 54   24 29 53 

kost vřetenní 23 29 52   21 28 49 

kost loketní 21 29 50   22 29 51 
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Tabulka 2: Přehled značek a barev použitých pro grafické znázornění periosteálních změn 

v protokolech. 

typy periosteálních změn pozorované změny grafické znázornění 

poškození kostí 

odhalená spongióza XXXXXX 

absence části kosti //////// 

praskliny a zlomy červená barva 

absence periostu šedá barva 
 

barevné změny  

oranžové zbarvení oranžová barva 

černé zbarvení černá barva 

hnědé zbarvení hnědá barva 

zelené zbarvení zelená barva 
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Tabulka 3: Porovnání absolutní četnosti jednotlivých periosteálních změn na kosterních pozůstatcích z 2. kostela na Pohansku. 

 

typy periosteálních změn pozorované změny klíční kost lopatka kost pažní kost vřetenní kost loketní celkový počet kostí 

dx sin dx sin dx sin dx sin dx sin   

poškození kostí 

absence periostu 54 53 52 50 54 53 51 50 50 51 518 

odhalená spongióza 44 43 51 50 51 49 47 45 44 46 470 

absence části kosti 31 32 52 51 40 37 27 30 31 35 366 

praskliny a zlomy 9 6 41 39 16 15 10 15 19 18 188 

  

barevné změny 

oranžové zbarvení 53 50 50 49 50 51 45 49 44 44 485 

černé zbarvení 34 35 39 34 33 38 37 38 35 34 357 

hnědé zbarvení 4 3 2 5 2 2 4 2 1 2 27 

zelené zbarvení 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5 
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Tabulka 4: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi poškozením kostí a pohlavím jedinců. P-hodnoty byly zaokrouhleny 

na tři desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce se v případě korelace mezi absencí části kosti a pohlavím jedinců jedná 

o signifikantní výsledek. V případě korelace mezi odhalenou spongiózou a pohlavím jedinců je výsledek falešně pozitivní. 

 absence části kosti   odhalená spongióza 

  levá klíční kost  levá kost loketní 

pohlaví kompletní kost absence části kosti celkem   bez odhalené spongiózy s odhalenou spongiózou celkem 

ženy 4 20 24  5 17 22 

muži 16 13 29  0 29 29 

celkem 20 33 53  5 46 51 

        

p-hodnota   0,004       0,035   
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Tabulka 5: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi oranžovým 

zbarvením kostí a pohlavím jedinců. P-hodnota byla zaokrouhlena na dvě 

desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce se v případě korelace mezi 

oranžovým zbarvením a pohlavím jedinců jedná o falešně pozitivní výsledek. 

  oranžové zbarvení 

  pravá kost vřetenní 

pohlaví bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem 

ženy 6 17 23 

muži 1 28 29 

celkem 7 45 52 

    

p-hodnota   0,02   
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Tabulka 6: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi černým zbarvením 

kostí a pohlavím jedinců. P-hodnoty byly zaokrouhleny. Dle Bonferonniho 

korekce se v případě korelace mezi černým zbarvením a pohlavím jedinců jedná 

u pravé klíční kosti o signifikantní výsledek. P-hodnota pro korelaci mezi 

černým zbarvením a pohlavím pro levou klíční kost je falešně pozitivní. 

 černé zbarvení   černé zbarvení  

  pravá klíční kost   levá klíční kost 

pohlaví bez černého zb. s černým zb. celkem   bez černého zb. s černým zb. celkem 

ženy 4 20 24  4 20 24 

muži 15 14 29  14 15 29 

celkem 19 34 53  18 35 53 

        

p-hodnota   0,008       0,02   
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Tabulka 7: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi oranžovým 

zbarvením kostí a lateralitou kostí. P-hodnota byla zaokrouhlena na dvě 

desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce je výsledná p-hodnota falešně 

pozitivní. 

  oranžové zbarvení 

  kost vřetenní 

lateralita bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem 

pravá 7 45 52 

levá 1 48 49 

celkem 8 93 101 

    

p-hodnota   0,03   
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Tabulka 8: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi periosteálními změnami a negativem dřevěné schránky. P-hodnoty 

byly zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce jsou obě výsledné p-hodnoty falešně pozitivní. 

 absence části kosti  oranžové zbarvení 

  pravá kost pažní  pravá kost vřetenní  

negativ dřevěné schránky kompletní kost absence části kosti celkem   bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem 

bez negativu dřevěné schránky 11 18 29  0 28 28 

s negativem dřevěné schránky 3 22 25  7 17 24 

celkem 14 40 54  7 45 52 

        

p-hodnota   0,03       0,02   
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Tabulka 9: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi černým zbarvením a negativem dřevěné schránky. P-hodnoty byly 

zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce je výsledná p-hodnota pro korelaci mezi černým zbarvením 

a negativem dřevěné schránky v případě pravé lopatky hraniční a v případě pravé kosti pažní falešně pozitivní. 

 černé zbarvení  černé zbarvení 

  pravá lopatka  pravá kost pažní 

negativ dřevěné schránky bez černého zb. s černým zb. celkem   bez černého zb. s černým zb. celkem 

bez negativu dřevěné schránky 11 17 28  15 14 29 

s negativem dřevěné schránky 2 22 24  6 19 25 

celkem 13 39 52  21 33 54 

        

p-hodnota   0,01       0,04   
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Tabulka 10: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi oranžovým zbarvením a hrobovým inventářem. P-hodnoty byly 

zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce jsou obě výsledné p-hodnoty falešně pozitivní. 

 oranžové zbarvení  oranžové zbarvení 

  pravá kost loketní  levá kost loketní 

hrobový inventář bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem   bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem 

bez hrobového inventáře 1 28 29  1 29 30 

s hrobovým inventářem 5 16 21  5 16 21 

celkem 6 44 50  6 45 51 

        

p-hodnota   0,03       0,03   
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Tabulka 11: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi poškozením kostí a kamenným obložením. P-hodnoty byly 

zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce jsou obě výsledné p-hodnoty falešně pozitivní. 

 absence periosteálního povrchu   odhalená spongióza 

  levá klíční kost  levá klíční kost 

kamenné obložení 

bez absence 

periost. povrchu 

s absencí periost. 

povrchu celkem   

bez odhalené 

spongiózy 

s odhalenou 

spongiózou celkem 

bez kamenného obložení 0 44 44  6 38 44 

s kamenným obložením 1 8 9  4 5 9 

celkem 1 52 53  10 43 53 

 
       

p-hodnota  0,04    0,03  
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Tabulka 12: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi černým 

zbarvením a kamenným obložením. P-hodnota byla zaokrouhlena na dvě 

desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce je výsledná p-hodnota falešně 

pozitivní. 

 černé zbarvení 

  levá kost loketní 

kamenné obložení  bez černého zb. s černým zb. celkem 

bez kamenného obložení 11 31 42 

s kamenným obložením 6 3 9 

celkem 17 34 51 

       

p-hodnota   0,02   
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Tabulka 13: Naměřená data (%) pro výpočet chyby digitalizace. Měření byla provedena pro 

pravou klíční kost 4 různých jedinců. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa.  

pravá klíční kost H 154 H 54 H 143 H 162 

č. měření digitalizovaná plocha (%) 

1. 8,39 2,96 5,15 7,31 

2. 8,54 2,91 5,20 7,37 

3. 8,61 2,94 5,14 7,45 

4. 8,71 2,93 5,13 7,34 

5. 8,59 2,95 5,11 7,36 

6. 8,44 2,94 5,01 7,46 

7. 8,55 3,00 5,05 7,45 

8. 8,64 2,96 5,01 7,39 

9. 8,62 2,95 5,06 7,42 

10. 8,58 2,96 5,14 7,35 

 
průměr 8,57 2,95 5,10 7,39 

standardní odchylka 0,03 0,01 0,02 0,02 

relativní odchylka (%) 0,35 0,25 0,40 0,22 

     
kombinovaná 

odchylka (%) 0,31 
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Tabulka 14: Naměřená data (pixely) pro výpočet chyby polohy (relativní souřadnice těžiště). Měření byla provedena pro 4 různé skvrny na 

pravé klíční kosti jedince H 97. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  H 97 (pravá klíční kost) 

 skvrna č. 1 skvrna č. 2 skvrna č. 3 skvrna č. 4 

č. měření 

souřadnice x 

(px) 

souřadnice y 

(px) 

souřadnice x 

(px) 

souřadnice y 

(px) 

souřadnice x 

(px) 

souřadnice y 

(px) 

souřadnice x 

(px) 

souřadnice y 

(px) 

1. 32,14 63,31 59,84 54,66 174,86 140,23 159,17 93,17 

2. 31,43 62,85 62,53 52,46 173,85 140,08 159,13 93,95 

3. 32,04 64,25 59,81 52,22 173,57 138,52 155,91 93,30 

4. 30,99 63,18 54,72 50,51 171,46 138,16 159,10 93,98 

5. 30,52 63,24 59,74 53,44 171,77 142,50 161,66 92,72 

6. 31,11 64,12 52,77 51,91 173,55 141,94 153,75 95,18 

7. 30,08 63,17 58,06 53,36 172,82 138,02 156,44 93,15 

8. 31,32 62,89 54,69 51,36 170,75 138,41 157,55 94,17 

9. 29,94 63,21 56,64 52,76 168,36 138,16 156,65 92,98 

10. 31,26 64,28 55,67 51,86 170,62 139,60 154,95 95,79 

 
průměr 31,08 63,45 57,45 52,45 172,16 139,56 157,43 93,84 

standardní odchylka 0,23 0,17 0,96 0,37 0,61 0,51 0,75 0,32 

relativní odchylka (%) 0,75 0,27 1,68 0,71 0,36 0,37 0,47 0,34 

         
kombinovaná 

odchylka (%) 0,82 
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Tabulka 15: Naměřená data použitá pro výpočet chyby plochy. Data byla měřena pro 4 různé periosteální změny na pravé klíční kosti jedince 

H 97. Hodnoty jsou uvedeny v % a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  H 97 (pravá klíční kost) 

 odhalená spongióza absence části kosti oranžové zbarvení černé zbarvení 

č. měření digitalizovaná plocha (%) 

1. 5,71 5,20 13,74 6,28 

2. 7,18 5,02 13,37 7,03 

3. 6,21 5,33 12,71 6,56 

4. 6,43 5,76 13,07 6,13 

5. 5,72 5,62 12,89 6,58 

6. 5,21 5,28 12,67 6,27 

7. 6,93 5,41 12,67 7,31 

8. 6,06 5,25 12,96 6,30 

9. 6,73 5,63 12,87 6,45 

10. 6,74 5,70 13,26 7,22 

 
průměr 6,29 5,42 13,02 6,61 

standardní odchylka 0,20 0,08 0,11 0,13 

relativní odchylka (%) 3,14 1,43 0,84 2,03 

     
kombinovaná 

odchylka (%) 2,07 
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8.2 Grafy 

 

Graf 1: Relativní věkové zastoupení dospělých jedinců na pohřebišti u 2. kostela rozdělených 

do tří věkových kategorií: YA (young adult), MA (middle adult) a OA (old adult). 
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Graf 2: Grafické znázornění relativní četnosti absence periosteálního povrchu na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní 

počet daných kostí s absencí periosteálního povrchu. 
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Graf 3: Grafické znázornění relativní četnosti odhalené spongiózy na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní počet daných 

kostí s odhalenou spongiózou. Symbolem „*“ je vyznačena korelace dané kosti s pohlavím, kdy v případě levé kosti loketní je p-hodnota 

< 0,05 (dle Bonferonniho korekce falešně pozitivní). 
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Graf 4: Grafické znázornění relativní četnosti absence části kosti na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní počet daných 

kostí s absencí části kosti. Symbolem „*“ je vyznačena korelace dané kosti s pohlavím, kdy v případě levé klíční kosti je 

p-hodnota < 0,01 (dle Bonferonniho korekce je výsledek signifikantní). 
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Graf 5: Grafické znázornění relativní četnosti oranžového zbarvení na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní počet daných 

kostí s oranžovým zbarvením. Symbolem „*“ je vyznačena korelace dané kosti s pohlavím, kdy v případě pravé kosti vřetenní je 

p-hodnota < 0,05 (dle Bonferonniho korekce je výsledek falešně pozitivní). 
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Graf 6: Grafické znázornění relativní četnosti černého zbarvení na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní počet daných 

kostí s černým zbarvením. Symbolem „*“ je vyznačena korelace dané kosti s pohlavím, kdy v případě pravé klíční kosti je p-hodnota 

< 0,01 (dle Bonferonniho korekce jde o signifikantní výsledek) a v případě levé klíční kosti je p-hodnota ≈ 0,01 (dle Bonferonniho 

korekce je výsledek hraniční). 
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Graf 7: Kategorizace plochy výskytu oranžového zbarvení vztažená k absolutnímu počtu jedinců. (Graf 7a: kategorizace pro klíční kosti. 

Graf 7b: kategorizace pro lopatky. Graf 7c: kategorizace pro kosti pažní. Graf 7d: kategorizace pro kost vřetenní. Graf 7e: kategorizace 

pro kost loketní.) 
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Graf 8: Kategorizace plochy výskytu černého zbarvení vztažená k absolutnímu počtu jedinců. (Graf 8a: kategorizace pro klíční kosti. 

Graf 8b: kategorizace pro lopatky. Graf 8c: kategorizace pro kosti pažní. Graf 8d: kategorizace pro kost vřetenní. Graf 8e: kategorizace 

pro kost loketní.) 
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8.3 Obrázky 

 

Obrázek 1: Kompletní plánek pohřebiště u 2. kostela na Pohansku – červeně jsou označeni 

jedinci ženského pohlaví a modře jedinci mužského pohlaví ze souboru 

(převzato a upraveno dle Macháčka et al. 2016: Obr. 7).  
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Obrázek 2: Plánek prostorové struktury pohřebiště s vyznačenými skupinami hrobů 

(A – U; převzato a upraveno dle Macháčka et al. 2016: Obr. 117). 
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Obrázek 3: Protokol vytvořený pro účely zaznamenávání periosteálních změn.  
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Obrázek 4: Heat mapy klíčních kostí pro absenci periosteálního povrchu. (Obr. 4a: překryv všech pravých klíčních kostí s absencí periosteálního 

povrchu. Obr. 4b: překryv všech levých klíčních kostí s absencí periosteálního povrchu.) 
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Obrázek 5: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 6: Heat mapy lopatek pro absenci periosteálního povrchu. (Obr. 6a: překryv všech pravých lopatek s absencí periosteálního povrchu. 

Obr. 6b: překryv všech lopatek s absencí periosteálního povrchu.) 
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Obrázek 7: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 8: Heat mapy kostí pažních pro absenci periosteálního povrchu. (Obr. 8a: překryv všech pravých kostí pažních s absencí periosteálního 

povrchu. Obr. 8b: překryv všech kostí pažních s absencí periosteálního povrchu.) 
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Obrázek 9: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu na ženských a mužských kostech pažních. 
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Obrázek 10: Heat mapy kostí předloktí pro absenci periosteálního povrchu. (Obr. 10a: překryv všech pravých kostí předloktí s absencí 

periosteálního povrchu. Obr. 10b: překryv všech kostí předloktí s absencí periosteálního povrchu.) 
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Obrázek 11: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu na ženských a mužských kostí předloktí. 
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Obrázek 12: Heat mapy klíčních kostí pro odhalenou spongiózu. (Obr. 12a: překryv všech pravých klíčních kostí s odhalenou spongiózou. 

Obr. 12b: překryv všech levých klíčních kostí s odhalenou spongiózou.) 
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Obrázek 13: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 14: Heat mapy lopatek pro odhalenou spongiózu. (Obr. 14a: překryv všech pravých lopatek s odhalenou spongiózou. Obr. 14b: překryv 

všech levých lopatek s odhalenou spongiózou.) 
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Obrázek 15: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 16: Heat mapy kostí pažních pro odhalenou spongiózu. (Obr. 16a: překryv všech pravých kostí pažních s odhalenou spongiózou. 

Obr. 16b: překryv všech levých kostí pažních s odhalenou spongiózou.) 
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Obrázek 17: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy na ženských a mužských kostech pažních. 
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Obrázek 18: Heat mapy kostí předloktí pro odhalenou spongiózu. (Obr. 18a: překryv všech pravých kostí předloktí s odhalenou spongiózou. 

Obr. 18b: překryv všech levých kostí předloktí s odhalenou spongiózou.) 
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Obrázek 19: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy na ženských a mužských kostech předloktí. 
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Obrázek 20: Heat mapy klíčních kostí pro absenci části kosti. (Obr. 20a: překryv všech pravých klíčních kostí s absencí části kosti. 

Obr. 20b: překryv všech levých klíčních kostí s absencí části kosti.) 
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Obrázek 21: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence části kosti na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 22: Heat mapy lopatek pro absenci části kosti. (Obr. 22a: překryv všech pravých lopatek s absencí části kosti. Obr. 22b: překryv 

všech levých lopatek s absencí části kosti.) 
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Obrázek 23: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence části kosti na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 24: Heat mapy kostí pažních pro absenci části kosti. (Obr. 24a: překryv všech pravých kostí pažních s absencí části kosti. 

Obr. 24b: překryv všech levých kostí pažních s absencí části kosti.) 
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Obrázek 25: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence části kosti na ženských a mužských kostech pažních. 
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Obrázek 26: Heat mapy kostí předloktí pro absenci části kosti. (Obr. 26a: překryv všech pravých kostí předloktí s absencí části kosti. 

Obr. 26b: překryv všech levých kostí předloktí s absencí části kosti.) 
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Obrázek 27: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence části kostí na ženských a mužských kostech předloktí. 
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Obrázek 28: Detail oranžového zbarvení na pravé kosti pažní jedince H145 (zvětšení 35×). 
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Obrázek 29: Heat mapy klíčních kostí pro oranžové zbarvení. (Obr. 29a: překryv všech pravých klíčních kostí s oranžovým zbarvením. 

Obr. 29b: překryv všech levých klíčních kostí s oranžovým zbarvením.) 
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Obrázek 30: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci oranžového zbarvení na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 31: Heat mapy pro oranžové zbarvení na lopatce. (Obr. 31a: překryv všech levých lopatek s oranžovým zbarvením. Obr. 31b: překryv 

všech pravých lopatek s oranžovým zbarvením.) 
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Obrázek 32: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci oranžového zbarvení na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 33: Heat mapy pro oranžové zbarvení na kosti pažní. (Obr. 33a: překryv všech pravých kostí pažních s oranžovým zbarvením. 

Obr. 33b: překryv všech levých kostí pažních s oranžovým zbarvením.) 
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Obrázek 34: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci oranžového zbarvení na ženských a mužských kostech pažních. 
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Obrázek 35: Heat mapy pro oranžové zbarvení na kosti předloktí. (Obr. 35a: překryv všech pravých kostí předloktí s oranžovým zbarvením. 

Obr. 35b: překryv všech levých kostí předloktí s oranžovým zbarvením.) 
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Obrázek 36: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci oranžového zbarvení na ženských a mužských kostech předloktí. 
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Obrázek 37: Příklad černého zbarvení na kosterních pozůstatcích jedince H 193. 
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Obrázek 38: Detail černého zbarvení na pravé klíční kosti jedince H 193 (zvětšení 40×). 
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Obrázek 39: Heat mapy pro černé zbarvení na klíční kosti. (Obr. 39a: překryv všech pravých klíčních kostí s černým zbarvením. 

Obr. 39b: překryv všech levých klíčních kostí s černým zbarvením.) 
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Obrázek 40: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci černého zbarvení na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 41: Heat mapy pro černé zbarvení na lopatce. (Obr. 41a: překryv všech pravých lopatek s černým zbarvením. Obr. 41b: překryv všech 

levých lopatek s černým zbarvením.) 
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Obrázek 42: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci černého zbarvení na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 43: Heat mapy pro černé zbarvení na kosti pažní. (Obr. 43a: překryv všech pravých kostí pažních s černým zbarvením. 

Obr. 43b: překryv všech levých kostí pažních s černým zbarvením.) 
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Obrázek 44: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci černého zbarvení na ženských a mužských kostí pažních. 
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Obrázek 45: Heat mapy pro černé zbarvení na kostech předloktí. (Obr. 45a: překryv všech pravých kostí předloktí s černým zbarvením. 

Obr. 45b: překryv všech levých kostí předloktí s černým zbarvením.) 
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Obrázek 46: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci černého zbarvení na ženských a mužských kostí předloktí. 
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Obrázek 47: Spektrum z Ramanovy spektrometrie znázorňující původce černého zbarvení 

– birnesit (Mn-oxid). Spektrum bylo naměřeno na zlomku žebra z jedince H 193. 
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Obrázek 48: Detail hnědého zbarvení na pravé klíční kosti jedince H 168 (zvětšení 40×). 
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Obrázek 49: Příklad zeleného zbarvení. (Obr. 49a: levá lopatka jedince H 166; 

Obr. 49b: detail zelené skvrny na levé lopatce jedince H 166; Obr. 49c: zelené 

zbarvení na pravé klíční kosti jedince H 143).  

 


