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Abstrakt  

Práce se zabývá analýzami chemického složení pravěkých předmětů z mědi a slitin 

mědi v českých zemích. Poskytuje přehled jednotlivých metod přírodovědného průzkumu 

spolu s jejich možnostmi a omezeními. V práci je popsán vývoj a současný stav analýz 

chemického složení. Těžištěm práce je databáze výsledků prvkových analýz z českých  

i zahraničních laboratoří. Soubor dat v databázi je vyhodnocen z hlediska geografického, 

chronologického i typového. 
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Abstract 

This work deals with chemical composition analysis of prehistoric artifacts of copper 

and copper alloys in Czech lands. It purvey listing of individual methods of natural sciences 

research together with their capabilities and limitations. Development and current state  

of chemical compostition analysis is described in this work. Focus of this work is a database 

of results of chemical composition analysis from Czech and foreign laboratories. Data file  

in the database is evaluated in terms of geography, chronology and type of artifacts.  
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1 ÚVOD 

Práce se zabývá problematikou předmětů z mědi a slitin mědi v pravěku českých zemí 

s hlediska výzkumu jejich chemického složení. Otázka příměsí je spojena především 

s otázkou, zda šlo o úmyslné přidávání legury k mědi nebo neúmyslné využití měděných rud 

specifického složení. Legování mědi cínem je prokázáno již ve starší době bronzové. 

V mladší době železné existují u nás doklady legování olovem a ve starší době římské zase 

zinkem. Nejasné ale zůstává, jaký původ mají ostatní známé příměsi mědi. Jde-li o umělou 

směs (slitinu), je třeba se ptát, jakou technologií se vyráběla. Pokud jde o směs přírodní,  

je třeba hledat ložiska rudy, která mohla být zdrojem tohoto kovu. 

K identifikaci a výzkumu příměsí mědi se používají mimo jiné analýzy chemického 

složení. Výzkum pomocí tohoto typu analýz má v archeometalurgických studiích dlouhou 

tradici. Postupně se zkvalitňující metody analýz i vyhodnocení jejich výsledků umožňují stále 

detailněji a přesněji zkoumat charakter kovových materiálů užívaných v minulosti. Prvkové 

analýzy patří navíc k nejlépe kvantifikovatelným výsledkům instrumentálních analýz a hodí 

se proto pro statistické vyhodnocení dat. Vývoj mědi a jejích slitin byl identifikován v rámci 

rozsáhlých projektů analýz chemického složení. Dnes již díky velkému množství dat známe 

obecné trendy vývoje složení slitin mědi.  

Cílem práce je prohloubit znalosti spojené s analýzami chemického složení mědi a slitin 

mědi a vybudovat rozsáhlou datovou základnu pro další výzkum. Práce má rovněž za úkol 

rozšířit interdisciplinární spolupráci mezi archeology a přírodovědci. Pro lepší povědomí  

o přírodovědném průzkumu kovů předkládá výčet metod analýz kovů s možnostmi, 

omezeními i principy jednotlivých metod. Těžištěm práce je nově sestavená databáze 

publikovaných výsledků prvkových analýz pravěkých předmětů z českých zemí. Databáze má 

zlepšit dostupnost dat z analýz chemického složení.  

Na základě vývoje analýz chemického složení je možné lépe pochopit současný stav 

poznání této problematiky a zohlednit ho při vyhodnocování výsledků. Databáze byla v této 

fázi vyhodnocena, aby bylo možné zhodnotit současný stav poznání předmětů z mědi a slitin 

mědi pomocí analýz chemického složení.  

Na začátku zpracování zadaného tématu byla středem mého zájmu především 

problematika příměsí mědi mimo cín zvláště ve starší době bronzové. Ta se časem ukázala 

jako příliš komplexní, než aby pouhé provedení rešerše v rámci bakalářské práce přineslo 

hodnotné poznatky. Z toho důvodu jsem hledal alternativní postup řešení. Největší 

perspektiva se jevila v analýzách chemického složení kovů. Tím se těžiště práce posunulo 
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směrem k přírodovědnému průzkumu. V rámci práce jsem sestavil databázi „Měď a slitiny 

mědi v pravěku českých zemí“, která shrnuje převážnou většinu publikovaných analýz 

chemického složení pravěkých předmětů. Databáze je v další části práce posouzena z hlediska 

doprovodných informací uvedených u jednotlivých analyzovaných předmětů (naleziště, 

nálezový kontext, datování atd.). Vyhodnocení databáze z hlediska chemického složení  

by výrazně přesáhlo rozsah i charakter bakalářské práce a zůstává v dalších plánech. Postupně 

se také ukázalo, že vydělení cínu ze zkoumaných příměsí, o němž jsem také uvažoval, by při 

shromažďování údajů do databáze bylo nevýhodné. Z toho důvodu byly do databáze zařazeny 

veškeré zjištěné publikované výsledky analýz.  

První kapitola práce nastiňuje problematiku mědi a jejích příměsí. Pro orientaci 

v terminologii jsou uvedeny definice vybraných pojmů spojených se slitinami mědi. V této 

kapitole jsou popsány také aspekty, které mohou být spojeny s jednotlivými prvky s ohledem 

na výzkum příměsí. V další kapitole jsou představeny metody přírodovědného průzkumu 

kovů spolu s možnostmi a omezeními jednotlivých metod. Následuje třetí kapitola popisující 

vývoj analýz chemického složení. Současný stav poznání pravěké metalurgie je zkoumán 

primárně z hlediska výsledků analýz chemického složení. V rámci této kapitoly je na základě 

výsledků prvkových analýz načrtnut vývoj slitin mědi v pravěku českých zemí. První tři 

kapitoly tak tvoří teoretickou část práce, závěrečná kapitola naopak část praktickou. Zde je 

komentována databáze výsledků prvkových analýz a její sestavování a vyhodnocení 

z hlediska doprovodných informací. Samotná databáze je v digitální podobě přiložena  

na CD-ROM. 
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2 MĚĎ A SLITINY MĚDI 

Měď je tvárný a poměrně měkký kov červené barvy. Hustota mědi je 8,94 g/cm3  

a teplota tání 1083°C. Má velmi dobrou tvařitelnost za tepla i za studena. Měď je možné 

zpevnit buď legováním jinými kovy, nebo mechanickým zpracováním bez rekrystalizace 

materiálu (Macek et al. 2006, 109-110). Tvářením za studena lze až dvojnásobně zvýšit 

pevnost mědi. Díky své ušlechtilosti má měď dobrou korozní odolnost na vzduchu, ve vodách 

i ve zředěných kyselinách (Vojtěch 2006, 142).  

Zásadní otázkou výzkumu mědi a slitin mědi je, zda je přítomnost dalších prvků 

v mědi způsobena úmyslným legováním, nebo je přírodního původu. Slitinou je myšlena 

záměrně tavením vzniklá směs kovu s jinými kovy, prvky nebo sloučeninami. Pokud se prvky 

v kovu vyskytují přirozeně, jde o příměsi. Za příměs se považují prvky s obsahem do jednoho 

procenta. Mezi hlavní příměsi mědi v pravěku patří arsen, olovo, stříbro, bismut, antimon  

a nikl. Zastoupení prvku vyšší než jedno procento bývá interpretováno jako výsledek umělé 

úpravy. Toto rozdělení je však značně problematické, protože měď mohla být úmyslně 

legována i velmi malým množstvím jiného materiálu. Možnost identifikace legujícího prvku 

například v případě cínu je možná srovnáním surového kovu a hotových výrobků  

(Frána et al. 1997, 193). 

Chemické složení předmětů určené prvkovými analýzami může být vodítkem  

ve zkoumání různých otázek archeometalurgie, především k určení původu kovů nebo 

různých aspektů technologie jejich zpracování. Jsou prvky, jejichž koncentrace jsou 

ovlivněny především složením rudy, a mohou tedy být užity k určení původu. Pro zkoumání 

původu materiálu jsou přitom relevantní jen prvky, které provázejí měď v průběhu celého 

zpracování z rudy na výrobek a vyznačují se přibližně stejným množstvím na začátku  

a na konci tavby. Ostatní prvky v kovech jsou úže spojeny s různými aspekty technologie 

zpracování mědi, například s užitým typem nebo kvalitou rudy (oxidické nebo sulfidické), 

způsobem tavby, rafinací, legováním atd. Rozdělení prvků do skupin podle toho, zda značí 

technologické aspekty nebo původ materiálu, je zobrazeno v tabulce 1.  

V průběhu celého pravěku se proměňuje charakter i obsah příměsí. Přehled vývoje 

slitin, potažmo příměsí mědi poskytuje kapitola 4.3. Například pro počátky metalurgie mědi 

je možné uvést arsenovou nebo antimonovou měď s vysokým obsahem arsenu, respektive 

antimonu pohybujícím se kolem 1% (Dobeš 2003) Není rozhodnuto, zda jde o slitinu  

či přírodní příměs mědi. Například arsen, stejně jako cín, vytvrzuje směs kovů již při nízkém 
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podílu. Při vyšších koncentracích (10-25%) způsobuje jeho příměs přílišnou křehkost 

materiálu, avšak dodává příhodné vlastnosti pro odlévání (Killick 2014, 39).  

Je lákavé spojit výskyt dalších prvků v mědi již v takto raných obdobích metalurgie 

s úmyslným vytvářením slitin. Znamenalo by to značnou pokročilost technologie již od 

raného vývoje metalurgie. Při výrobě slitiny byly spolu taveny pravděpodobně rudy mědi  

a rudy s obsahem příslušných prvků. Příměsi mědi mohou kromě úmyslné slitiny mít přírodní 

původ v neúmyslném využití rud se specifickým složením. Selekci rud však lze stěží doložit. 

Ve starší době bronzové se vyskytuje měď typu Fahlerz (Fahlerzkupfer) se zvýšeným 

zastoupením As, Sb a Ag (nadále budu pro označení jednotlivých prvků uvádět především 

jejich chemické značky). Alternativním názvem této mědi je kov kruhových hřiven, arzénový 

bronz (Frána – Chvojka – Fikrle 2009), světlá měď (Págo 1985a), nebo německy 

Ösenringmetall, Ösenringkupfer (Junk 2003). Původ příměsí v tomto typu mědi je spojován 

s využitím tetraedritových rud (tzv. Fahlerz), což jsou sulfidy antimonu, arsenu, mědi, stříbra, 

popřípadě dalších kovů jako je železo, zinek, rtuť atd. Složení tohoto typu mědi odpovídá 

složení polotovarů surové mědi (v tomto případě kruhových a žebrovitých hřiven) a zároveň 

složení předmětů užívaných ve starší době bronzové. 

Tento typ mědi je badateli často tradičně, ale nesprávně nazýván arsenová měď nebo 

dokonce arsenový bronz, a to i přes výskyt dalších prvků. Možnost úmyslného legování však 

není potvrzena, přestože některé studie tuto skutečnost naznačují (Frána – Chvojka – Fikrle 

2009). Za současného stavu bádání však není možné rozhodnout, zda je měď typu Fahlerz 

úmyslnou slitinou, nebo pouze důsledkem technologie. Z toho důvodu není možné směs 

označit jako bronz.  

Bronz je úmyslná slitina mědi s jiným prvkem kromě zinku (viz níže; Vojtěch 2006, 

143). V pravěku se nejčastěji setkáváme s cínovým bronzem, tedy se slitinou mědi a cínu 

objevující se od starší doby bronzové. Obsah cínu se pohybuje nejčastěji kolem 10%. Existují 

i další druhy bronzů, například olověný bronz objevující se u nás v mladší době železné 

(Frána et al. 1997), v západní Evropě již v době bronzové (Johannsen 2016).  

Předměty, jejichž materiál se považuje za cínový bronz, nebyly často analyzovány 

z hlediska chemického složení. Bez prvkové analýzy však není možné s jistotou určit, o jaký 

typ slitiny jde. Pro četnost nálezů z cínového bronzu badatelé z neznalosti nebo pro 

zjednodušení názvu tento termín běžně nahrazují obecnějším pojmem bronz. Takovéto chyby 

mohou lehce způsobit nesprávnou interpretaci informací, a proto je třeba důsledně dodržovat 

terminologii.  
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Mosazi jsou slitiny, u nichž je hlavním legujícím prvkem zinek (Vojtěch 2006, 143). 

Jsou známy od starší doby římské (Fikrle – Frána – Droberjar 2006). 

 

 

Tab. 1: Seznam chemických prvků rozdělených podle jejich spojitosti s technologií nebo 

proveniencí (podle Pernicky 1999, 173) 
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3 PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÝCH 

PŘEDMĚTŮ Z MĚDI A SLITIN MĚDI 

Základem analýz předmětů z mědi a slitin mědi a obecně i všech archeologických 

kovových předmětů je určení chemického a fázového složení, vlastností použitých materiálů  

a technologie výroby a zpracování předmětů. Pomocí různých metod je možné zjistit např. 

základní způsoby mechanického a tepelného zpracování (odlévání, kování, tepání, žíhání, 

kalení, rekrystalizaci), dále chemického složení povrchu i jádra předmětu, konstrukční prvky, 

sváry, pokovování, kvalitu odlitku, dále vnitřní konstrukce, licí jádra, praskliny, zachovalé 

organické materiály, a konečně charakter a míru korozního poškození a jeho příčiny, případně 

postdepoziční procesy, prostředí uložení nebo také provést identifikaci falz.  

Tyto informace napomáhají k typologickému, chronologickému a kulturnímu zařazení 

předmětů a částečně i určení jejich provenience. Kombinací různých přírodovědných metod 

zkoumáme také vývoj technologie zpracování kovů a šíři znalostí a zkušeností užívaných 

v minulosti. Kromě důležitosti pro archeologický výzkum má přírodovědný průzkum význam 

i pro základní popis a dokumentaci archeologických artefaktů coby sbírkových předmětů. 

Dalším přínosem přírodovědných analýz, potažmo konzervátorského průzkumu je volba 

patřičného konzervátorského zásahu a vhodných podmínek uložení, čímž průzkum přispívá  

k záchraně a uchování archeologických předmětů v současnosti (Henderson 2000).  

V kontextu této práce se analýzou rozumí libovolná přírodovědná metoda sloužící 

k průzkumu archeologických předmětů z mědi a jejích slitin. Analýzy předmětů z mědi  

a jejích slitin patří do skupiny metod přírodních a technických věd (chemie, fyziky, biologie, 

metalurgie, geologie atd.) aplikovaných v archeologii, kterými se zabývá vědní obor 

archeometrie. Detailněji se tímto typem výzkumu zabývá archeometalurgie, která různými 

metodami zkoumá postupy a technologie výroby a zpracování kovů (Bayley – Crossley – 

Ponting 2008; Roberts – Thornton 2014).  

V rámci analýz archeologických situací spojených s metalurgií i u analýz kovových 

předmětů obecně chybí systematický a koncepční přístup a tím vyvstává velké množství 

otázek a problémů. Archeologické nálezy související s metalurgií (rudy, výrobní polotovary, 

strusky, slitky kovů, zlomky technické keramiky, uhlíky) nejsou při výzkumech často patřičně 

zhodnoceny nebo nejsou vůbec rozpoznány (Brothwell – Pollard 2001).  

Stav poznání prostřednictvím analýz je silně nevyvážený a jejich systematické 

provádění se koncentruje na několik málo pracovišť. Zřídka se objevují také samostatné 

výstupy aplikující přírodovědné metody nezávisle na těchto pracovištích. Často pak mají 
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spornou vypovídací hodnotu a věrohodnost, protože nejsou podloženy zkušenostmi  

ze soustavné badatelské činnosti, a postrádají možnost komplexnějšího srovnání. Zásadním 

všeobecně rozšířeným nedostatkem je také zanedbávání publikace výsledků analýz. Snad 

nejzásadnějším problémem je ale nedostatečná komunikace mezi archeologem  

a přírodovědným specialistou, provádějícím analýzy, což vede k dalším komplikacím.  

Bez vzájemného propojení poznatků a úzké mezioborové spolupráce není možné považovat 

výsledky analýz ani jejich interpretace za zcela věrohodné a všeobecně uplatnitelné. Právě 

absence jednotné metodologie ztěžuje možnosti vzájemné syntézy výsledků prováděných 

analýz.  

Před provedením analýzy by si badatel měl nejprve položit otázku „Jaký účel má 

analýza mít?“ a tento účel konfrontovat s předmětem. Kvalitní výstupy analýz jsou vždy 

podmíněny pokládáním dostatečně kvalitních výzkumných otázek. Kvalitní výzkumné otázky 

si je badatel schopen klást až po důkladném seznámení se s problematikou, jak metalurgie, tak 

analýz. Až po objasnění, jaký důvod a cíl analýza má, je možné přistoupit k výběru 

nejvhodnější metody.  

Volba typu analýzy je pro každý případ specifická. Žádná z metod nedokáže 

poskytnout úplné spektrum informací a je proto vhodné je kombinovat (Henderson 1989). 

Volba je však často ovlivněna jejich dostupností a možnostmi financování. Výběr metody by 

měl být v případě méně zkušeného badatele ponechán na odborníkovi. Badatel zadávající 

analýzy by měl ale být zároveň obeznámen s principy, možnostmi, omezeními a výhodami 

jednotlivých metod a s odborníkem by měl vést dialog o výzkumných otázkách a možnostech 

jejich zodpovězení a interpretace. K základní orientaci v problematice analýz kovových 

archeologických předmětů slouží právě tato kapitola.  

S analýzami se pojí řada aspektů, jejichž pochopení je zásadní pro zjištění možností  

a omezení jednotlivých metod. Nejdůležitější aspekty jsou rozebrány v následujícím textu.  

3.1 Kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní analýzy 

Metody sloužící k analýzám chemického a fázového složení předmětů je možné třídit 

podle charakteru informace, již poskytují. Kvalitativní analýza poskytuje informace o typu 

chemických prvků nebo strukturních fází, které jsou přítomné v analyzovaném materiálu, ale 

neposkytuje informaci o jejich množství. Kvantitativní analýza poskytuje informaci  

o množství daných chemických prvků nebo strukturních fází přítomných v analyzovaném 

materiálu. Množství je nejčastěji vyjádřeno procentuálním zastoupením (podílem) určitého 

prvku vůči celkovému množství. V ideálním případě jsou v analýze kombinovány kvalitativní 

informace s kvantitativními.  
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Speciálním případem je semikvantitativní analýza, kterou nejčastěji představují 

spektrální analýzy. Zastoupení prvku je u tohoto typu analýzy charakterizováno pouze 

rámcově, tedy např. zda je, či není přítomen, vyskytuje se jako stopový prvek, případně jako 

hlavní komponenta slitiny, nebo má zastoupení v určitém intervalu (např. 1-0,1%; Págo 

1985a; Preuschen – Pittioni 1937). Některé z kategorií přitom mají velmi subjektivní 

charakter. Takovéto udávání výsledků analýz má význam pro rámcové vyhodnocení 

zkoumaného souboru, avšak není statisticky porovnatelné s výsledky kvantitativních analýz, 

ani jiných analýz semikvantitativních s odlišně uvedenými výsledky  

3.2 Nedestruktivní a destruktivní analýzy  

Metoda je nedestruktivní, jestliže při její aplikaci nedojde k poškození nebo chemické 

či fyzikální změně předmětu. Z požadavku nedestruktivnosti však přímo vyplývá důsledek,  

že ve většině případů analýza charakterizuje pouze povrch předmětu. U destruktivní metody 

naopak dojde k porušení předmětu. Nejčastější formou destruktivnosti je odebrání vzorku  

z předmětu.  

Metody nedestruktivní analýzy však v některých případech vyžadují destruktivní 

zásah. Odebrat vzorek pro nedestruktivní analýzu je nutné například u předmětů, které svými 

rozměry nebo vahou překračují limity analytického zařízení. Další příčinou mohou být 

omezení související s omezenou mobilností analyzovaného předmětu nebo nemobilností 

přístroje v případě nemožnosti přesunout předmět do laboratoře. Při užití nedestruktivní 

metody RFA (rentgenové fluorescenční analýzy, viz kap. 3.5.8), která určuje chemické složení 

předmětu, se v některých případech odstraňují z části povrchu předmětu korozní produkty pro 

zpřesnění výsledků, čímž se analýza stává destruktivní.  

Metody je možné dále dělit také podle toho, ve vztahu k čemu je metoda 

(ne)destruktivní. Buď je to vůči celému předmětu, nebo pouze vůči odebranému vzorku.  

Při destruktivnosti vůči vzorku je vzorek v průběhu analýzy spotřebován a není možné ho 

použít pro další analýzy. Metody nedestruktivní vůči vzorku nijak nemění vlastnosti vzorku  

a ten je tudíž možné použít k další analýze nebo jej vrátit zpět do předmětu.  

Avšak ani u metody, která nevyžaduje odebrání vzorku, nemusí být nedestruktivnost 

zcela splněna z pohledu všech metod. Příkladem může být radiografie v kombinaci  

s termoluminiscenčním datováním. Princip radiografie totiž spočívá v prozáření předmětu 

rentgenovým zářením, to se ale vylučuje s provedením termoluminiscenčního datování, 

protože absorbovaná dávka rentgenového záření při radiografii pro příště znemožňuje 

odečtení energie nahromaděné v předmětu od jeho vzniku (Průša 2002, 7).  
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Při provádění analýz jsou v současnosti jednoznačně upřednostňovány nedestruktivní 

metody. Tento přístup je pochopitelný z hlediska kulturní respektive památkové hodnoty 

předmětu a požadavků na jeho další prezentovatelnost. Ze strany badatelského významu 

analýz je však již tento přístup sporný. Archeologický předmět může být chápán jako objekt, 

který je třeba zachovat do budoucna, nebo jako zdroj vědeckého poznání. Principiálně je však 

obojím. Je třeba vždy zvážit akceptovatelnost a hodnotu přínosu případného provedení 

destruktivní metody. Nedestruktivní metody poskytují většinou informace jen o charakteru 

povrchových vrstev předmětu, získáváme jimi tedy pouze omezenou část informací, které 

předmět nese.  

Například provedení nedestruktivní metody RFA identifikuje pouze chemické složení 

povrchových korozních produktů na předmětu, které se často výrazně liší od složení 

kovového jádra a tedy materiálu užitého při výrobě. Povrchové analýzy zkorodovaných 

kovových předmětů jsou vhodné pro obecné zařazení materiálu do základních skupin slitin 

(arsenová měď, mosaz, cínový bronz atd.) nebo pro určení pokovení. Relevantní informace  

o chemickém složení původně použité suroviny můžeme zjistit pouze po provedení 

destruktivního zásahu, kdy je odebrán vzorek z kovového jádra předmětu nebo jsou z povrchu 

lokálně odstraněny korozní produkty. Pokud vyvozujeme závěry o složení použitého kovu 

z výsledků analýz povrchové vrstvy předmětů bez jejich předchozí úpravy, musíme počítat 

s nejistotou měření až v řádech jednotek či desítek procent (Pollard - Bray 2014, 217-218).  

3.3 Odběr vzorku 

Odběr vhodného vzorku a výběr místa odběru pro destruktivní i nedestruktivní 

analýzy je třeba volit obezřetně, protože má zásadní vliv na výsledné zjištění. Nejprve je třeba 

stanovit, jaký je cíl analýzy, a jaké poznatky analýzou chceme získat. Výběr vzorku je třeba 

důkladně zvážit na základě zkušeností a požadavků. Vzorek by měl být co nejvíce 

reprezentativní pro celý předmět nebo jeho část, případně sledovaný jev. Různé konstrukční 

prvky a místa odlišně poškozená korozí mohou mít odlišné vlastnosti. Nutná je dokumentace 

místa odběru a jednoznačná identifikace vzorku. U každé metody a instrumentace je 

stanoveno minimální množství odebraného vzorku, což je při výběru metody také nutné vzít  

v úvahu.  

Destruktivní odběr vzorku se provádí nejčastěji odřezáním nebo odvrtáním 

speciálními nástroji. K odvrtávání vzorků se nejběžněji používají vrtáčky o průměru 1,5 mm. 

Po odběru vzorku je možné místo odběru ponechat neupravené pro jednodušší identifikaci 

místa odběru a jako doklad provedené analýzy. Případně je možné místo odběru zaretušovat 

reverzibilními látkami (např. voskem) smíšenými s pigmenty odpovídajícími barvě povrchu 
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předmětu. Odběr vzorku by se u nově nalezených předmětů měl provádět před konzervací.  

U předmětů již konzervovaných by měla být před odebráním vzorku provedena dekonzervace 

předmětu nebo jeho části a následně by měl být předmět opět zakonzervován. Tento postup je 

potřebný především u nedestruktivních metod odběru, protože povrchová vrstva předmětu 

může být v průběhu konzervace nebo uložení kontaminována. Kontaminace je možná 

například bílými barvami užívanými k popisování předmětů, které mohou obsahovat Zn, Pb, 

případně některé především starší konzervační přípravky obsahují Ba (Frána et al. 1995, 

147). 

Pro měření je vhodná co možná největší plocha, poskytující ale zároveň  

co nejreprezentativnější informaci. Velmi malá plocha měření nemusí být výhodou. Pokud 

jsou prvky rozloženy v měřeném místě výrazně nerovnoměrně, pak jedno měření nemůže 

přesně vypovídat o chemickém složení celého předmětu. Více měření na jednom předmětu je 

vhodné provádět u předmětů složených z několika částí, případně u vizuálně značně 

nehomogenních předmětů. 

Použitím nedestruktivních metod povrchových analýz získáváme informaci  

o chemickém složení povrchových vrstev v řádu jednotek nanometrů nebo mikrometrů.  

U měření korozních produktů mohou být povrchová data zkreslena natolik, že ani rámcově 

neodpovídají složení kovového jádra. Výsledky povrchových analýz jsou tudíž výrazně 

závislé na homogenitě a celistvosti předmětu. Složení na povrchu jednoho předmětu se může 

lišit až v řádu jednotek procent. Ještě výraznější rozdíl může nastat při srovnání složení 

povrchu a jádra. Například hodnoty As, Pb a Zn bývají v korozních produktech na povrchu 

předmětu značně nadhodnoceny. Korozním poškozením může dojít také ke změnám 

chemického složení v povrchových vrstvách předmětu. Nejčastěji se tento jev objevuje 

v souvislosti s prvky jako je měď, cín, arsen a nikl (Frána – Fikrle – Chvojka 2007, 35).  

Ovlivnění analyzovaného složení může nastat například u cínových bronzů.  

Ve výsledném chemickém složení se značně zkorodované předměty z cínového bronzu 

projevují zvýšeným zastoupením cínu v řádu desítek procent. Obohacení povrchu cínem  

u těchto předmětů je možné ověřit odebráním vzorku z kovového jádra. Může také dojít  

k lokálnímu obohacení části povrchu některými prvky (např. As) při chlazení roztaveného 

kovu, což lze eliminovat porovnáním analýz RFA a NAA (Frána et al. 1995, 146).  

Zjištění případného původního pokovení je logicky možné pouze z povrchových 

vrstev, protože při pokovování nedochází k výrazné difuzi kovu do hloubky předmětu. 

Identifikace pokovení je však možná pouze v případě dochování původního povrchu, který 

však mohl být například při nešetrných konzervačních zásazích odstraněn. Detekce zlacení 
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v ohni je možná pomocí identifikace rtuti nebo zlata (v řádu desítek procent). U postříbření 

nebo pocínování nelze bezpečně odlišit příměs prvku v rudě od pokovení povrchu tímto 

kovem. To je možné teoreticky překonat odebráním vzorku z povrchu a jádra předmětu 

(Königsmark 2012, 30).  

3.4 Faktory ovlivňující výsledky analýz 

Výsledky analýz podléhají zkreslení mnoha způsoby danými, jak vlastní metodou,  

tak vyhodnocením dat, ale také již vstupními informacemi, které předmět nese.  

Při interpretaci naměřených dat je třeba důkladně posuzovat jevy, které mají vliv na 

vypovídací hodnotu výsledků analýz. Obecně je zjevné, že pracujeme s informacemi značně 

pozměněného materiálu, ze kterých je obtížné usuzovat, co bylo skutečným záměrem  

při výrobě a jaké byly technologické znalosti v době vzniku předmětů.  

Vliv na složení povrchových vrstev a jejich homogenitu mají kromě charakteru 

původního kovu především vnější vlivy, kterými prošla převážná většina archeologických 

nálezů (přepálení, postdepoziční procesy, korozní poškození, konzervace). Zkoumané 

předměty mohou být v různém stupni zachování, s korozní vrstvou, může jít o předměty 

nekonzervované, jednou nebo i vícekrát konzervované, a to v různých dobách a různými 

metodami, nebo jinak ovlivněné vnějšími faktory. Při konzervačních zásazích mohly být 

odstraněny povrchové vrstvy zlacení, stříbření nebo mohlo dojít k užití nevhodných 

chemikálií při čištění.  

Při uložení ve specifickém půdním prostředí dochází často k selektivnímu odkovení 

materiálu, především k poklesu zastoupení mědi. Měď je z předmětu vyluhována půdními 

roztoky a její sloučeniny se usazuji do okolí předmětů. Kvůli toxicitě iontů mědi dochází 

k zakonzervování organických látek v kontaktu s předmětem, např. textilu, dřeva, kůže atd., 

jak bylo dokumentováno na mnoha měděných předmětech nebo v jejich blízkosti. Naopak 

dochází často k obohacení povrchových vrstev určitými prvky, především Fe, ale i As, které 

se běžně vyskytují v půdě ve větším množství. Železo se uchytí a zabuduje do povrchových 

vrstev korozních produktů a má tudíž značný vliv na výsledky získané z povrchové analýzy 

materiálu. Další prvky sledované při prvkových analýzách jsou v půdě zastoupeny pouze 

slabě, jejich vliv na obohacení povrchu kontaminací z půdy je tudíž minimální (Königsmark 

2012, 29).  

Zachovalé kovové jádro oproti povrchovým korozním vrstvám většinou složením 

odpovídá původně užitému materiálu. Určité zkreslení výsledků způsobují detekční limity 

použitých metod měření, které se mnohdy neuvádějí a které mohou být u některých metod 

poměrně vysoké. Důležité je si také uvědomit, že není-li uveden výsledek pro určitý prvek 
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anebo je uvedena nula, neznamená to, že prvek není ve vzorku vůbec přítomen. V tomto 

případě není možné zvolenou metodou prvek určit, nejčastěji proto, že koncentrace daného 

prvku je ve vzorku pod detekčním limitem a jeho zastoupení je tedy v rozmezí mezi nulou  

a detekčním limitem, anebo k tomu metoda z principu není vhodná. 

3.5 Rozdělení analytických metod 

Analytické metody je možné třídit podle mnoha kritérií, například na základě 

(ne)destruktivnosti, měřítka pozorování (makroskopické či mikroskopické metody), přístroje 

(instrumentální analýzy), zkoumaného jevu (analýzy chemického složení, izotopové analýzy) 

nebo charakteru výstupní informace (kvalitativní, semikvantitativní, kvantitativní metody, pak 

analýzy, jejichž výsledkem je obraz, defektoskopické metody).  

Pro analýzy kovových předmětů existuje nepřeberné množství přírodovědných metod 

s různými formami aplikací. Každá z metod má několik různých variant, které se liší 

například typem přístroje, typem zdrojového záření, a z toho vyplývajícím způsobem  

a možnostmi využití. V minulosti bylo pro potřeby archeologie užíváno pouze několik metod, 

jejich spektrum se ale stále rozšiřuje. Vyjmenovat a rozebrat všechny metody analýzy, které je 

možné aplikovat v archeologii, by vyžadovalo velmi rozsáhlé pojednání, které by pro mnoho 

archeologů ve výsledku nebylo přehledné ani přínosné. V této kapitole je proto uveden pouze 

výčet nejdůležitějších a v ČR nejpoužívanějších metod analýz archeologických předmětů 

z mědi a slitin mědi. Jednotlivé přírodovědné metody jsou popisovány v kontextu analýz 

předmětů z mědi a jejích slitin. Možnostmi aplikace na jiné kovy a materiály se tato práce 

detailněji nezabývá. V následujícím textu jsou popsány vždy možnosti aplikace, formy 

analyzovaných vzorků a s tím spojená (ne)destruktivnost a výhody či nevýhody jednotlivých 

metod. Problematika principu fungování přírodovědných metod je vysvětlena pouze  

u nejpoužívanějších typů analýz. 

3.5.1 Vizuální průzkum 

Nejzákladnější metodou průzkumu je vizuální zhodnocení předmětu  

na makroskopické úrovni. Jde o nedestruktivní metodu, pomocí níž jsou určeny obecné 

charakteristiky předmětu – typ materiálu, tvar, váha, barva, rozměry, účel, funkce, morfologie 

předmětu, výzdobné prvky, aktuální stav (zachovalost, poškození, koroze, deformace). 

Pomocí vizuálního průzkumu je možné podle specifických znaků (nálitky po odlévání, stopy 

po tepání nebo kování, stopy opotřebení atd.) určit i základní technologické charakteristiky. 

Vizuální průzkum je u archeologických předmětů používán zcela běžně a často  

jej aplikujeme podvědomě a automaticky.  
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Pro základní charakteristiku předmětu je vizuální průzkum velmi užitečný, ale má 

poměrně velké limity. Makroskopická podoba finálního výrobku odráží pouze část informací 

spojených s předmětem. Tvar ani vzhled předmětu není například nijak ovlivněn chemickým 

složením nebo tepelným zpracováním, to má však značný vliv na jakost výrobku. Navíc jsou 

informace získané vizuálním průzkumem výrazně závislé na zkušenostech, schopnostech  

a úsilí badatele. Pomocí přístrojů a analytických instrumentací je možné ověřit informace 

získané vizuálním průzkumem, zároveň lze objevit množství dalších informací  

na mikroskopické úrovni, a o vnitřní struktuře a složení předmětu. Vizuální průzkum je bez 

ohledu na kvalitu jeho provedení dostupný každému badateli. K přírodovědným analýzám je 

naproti tomu třeba dalších přístrojů nebo instrumentací a znalostí složitějších postupů  

a mechanismů. Tím se dostupnost těchto analýz omezuje na menší skupinu odborníků 

příslušných oborů.  

3.5.2 Fotografie 

Fotografie slouží jako základní metoda dokumentace a evidence předmětu. Pomocí 

fotografie je možné zachytit a uchovat vzhled, rozměry a stav předmětu. Samozřejmostí by 

mělo být fotografování s měřítkem, případně barevnou škálou na čistém pozadí s pomocí 

stativu a řádného osvětlení, jakož i kvalitní fotoaparát s adekvátním rozlišením. Neméně 

důležitá je správná identifikace a popis fotografií, jejich řádné uložení a zálohování.  

3.5.3 Světelná mikroskopie 

Metoda slouží k pozorování předmětů při zvětšení pod hranici rozlišovací schopnosti 

lidského oka. Pomocí této metody je možné identifikovat a zkoumat základní morfologii 

(Kopecká 2005, 28) a mikroskopické stopy na povrchu předmětu, např. technologické stopy 

výroby a zpracování, stopy opotřebení, organické materiály, korozní produkty atd.  

Mikroskop tvoří soustava čoček. Skládá se z objektivu a okuláru, přičemž objektiv 

zvětšuje přímo předmět a okulár zvětšuje obraz vytvořený objektivem. Optickým 

mikroskopem je možné pomocí změny orientace, intenzity světla a zvětšení zobrazení 

dosáhnout vysokého kontrastu strukturních částí, vysoké rozlišovací schopnosti a relativně 

velké hloubky ostrosti (Mertz 2009). Jde o nejstarší metodu zkoumání struktury kovů. Jedna 

z aplikací světelné mikroskopie je v metalografii pro studium mikrostruktury kovů.  
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3.5.4 Metalografie 

Metalografie je destruktivní metoda, jíž je možné studovat strukturu kovu  

a jeho vlastnosti. Pozorováním vzorku lze určit technologii výroby, charakter a kvalitu 

použitého kovu, tepelné a mechanické zpracování (letování, rekrystalizaci, lití, zpracování za 

studena atd.) a charakter korozních produktů (Scott 1991, 57). Metalografie je velice užitečná 

metoda právě kvůli získaným informacím o technologii výroby a zpracování předmětu  

a mechanických a užitných vlastnostech, které jsou jinými metodami nezjistitelné (např. 

Ptáčková – Ustohal 1996a, b; Salaš – Stráský – Winkler 1993). Provádí se ale zřídka 

především kvůli destruktivnímu charakteru. Pro rozšíření poznatků o technologii výroby  

a zpracování předmětů z mědi a slitin mědi by měl být na tuto metodu kladen větší důraz.  

Pro analýzu je nutné odebrat z předmětu vzorek, nejčastěji odříznutím. Může být 

poměrně malý, až 1 mm3, což se dá odebrat s minimálním poškozením předmětu. Po analýze 

lze vzorek nalepením navrátit na původní místo, případně může být místo odběru vhodně 

zaretušováno. Možné je také vybrousit malou plochu poměrně plochého místa na předmětu, 

avšak tato metoda je dosti náročná. Pro výběr nejlépe vypovídajícího vzorku se před 

odebráním provádí průzkum pomocí RTG (radiografie), který určí základní vlastnosti 

předmětu. Odběr vzorku je zásadní součástí celé analýzy a musí mu být věnována značná 

pozornost a také je třeba provést podrobnou dokumentaci. Předměty mají následkem 

zpracování v různých místech i směrech rozdílnou strukturu, proto je u sporných nálezů 

vhodnější odebrat z předmětu vzorek jak podélně, tak příčně (Scott 1991, 57-58). 

Odebraný vzorek je následně odmaštěn a zalit syntetickou pryskyřicí nebo zalisován 

do plastu pro lepší manipulaci. Dále je upravován broušením, leštěním a případně leptáním. 

Pro co nejlepší výsledky je nezbytná dokonale rovná a hladká plocha. Pro zviditelnění 

struktury se vzorky také chemicky leptají. Výsledná analýza se provádí pozorováním 

vybroušené plochy upraveného vzorku optickým nebo elektronovým mikroskopem. Pro účely 

metalografie existují speciálně upravené metalografické optické mikroskopy. Pozorování je 

dokumentováno pořízením mikrofotografií sledovaného vzorku. Informace o vzorku se někdy 

doplňují pomocí analýz SEM, případně SEM/EDS (viz kap. 3.5.8) a měření mikrotvrdosti 

kovů (Scott 1991, 57-58). 

3.5.5 Měření mikrotvrdosti 

Pomocí měření mikrotvrdosti lze stanovit kvalitu tepelného a mechanického 

zpracování kovu (rekrystalizace, zpracování za studena atd.). Často je doprovází optické 

pozorování metalografické analýzy vzorku. Jako vzorek se využívá vyleštěný kousek kovu, 
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proto jsou velice vhodné právě vzorky připravené pro metalografickou analýzu. Mikrotvrdost 

se určuje několika metodami: podle síly, jíž se ocelová kulička zatlačuje do materiálu 

(Brinellova tvrdost), podle hloubky otisku diamantového hrotu (Rockwellova tvrdost), podle 

poměru síly, jíž se diamantový hrot vtlačuje, a plochy otisku v materiálu (Vickersova tvrdost) 

a podle výšky odskoku zkušebního tělíska od materiálu (Shoreova tvrdost; Machek – 

Sodomka 2007, 53-58). 

3.5.6 Zjišťování mechanických vlastností 

Mechanické vlastnosti jako tvrdost, tažnost, mez pevnosti, mez kluzu vypovídají  

o kvalitě zkoumaného materiálu. Pro analýzu je však nutné odebrat relativně velké množství 

materiálu, jež je zkouškami nenávratně poškozen. Tato metoda se v praxi uplatňuje zejména 

na speciálně připravených materiálech, určených pro tento typ výzkumu (Kopecká 2005, 67). 

3.5.7 Elektronová mikroskopie 

Na rozdíl od světelné mikroskopie využívá elektronová mikroskopie místo světelného 

paprsku svazek usměrněných elektronů. Nejpoužívanější instrumentací elektronového 

mikroskopu je skenovací elektronová mikroskopie (německy Rasterelektronenmikroskop – 

REM, anglicky scanning electron microscopy – SEM). Tato metoda slouží především 

k nedestruktivnímu pozorování a dokumentaci morfologie povrchu předmětů při velkém 

zvětšení. Může sloužit také například k identifikaci a průzkumu textilních vláken na 

předmětech (Kopecká 2005, 30).  

Elektronovou mikroskopií je možné povrchově analyzovat menší předměty  

do velikosti přibližně 3-5 cm bez nutnosti odběru vzorků, nebo se standardně analyzují 

zvodivěné metalografické preparáty či práškové vzorky. Záznam obrazu je uchován 

především pomocí digitální technologie. Výsledný obraz v elektronovém mikroskopu je 

tvořen pomocí sekundárního signálu fotonů. K zobrazení se využívají elektrony sekundární 

(SE) nebo odražené (BSE). V porovnání se světelným mikroskopem je SEM schopna zobrazit 

větší hloubku ostrosti a výrazně větší zvětšení. Při pozorování pomocí elektronového 

mikroskopu vzniká v komoře během interakce urychlených elektronů se vzorkem také 

množství dalších signálů (RTG záření, Augerovy elektrony atd.), které je možné detekovat  

a určit tak například chemické složení v pozorované oblasti, a při srovnání se standardy  

i kvantitativní zastoupení prvků (Stanley et al. 1995). 

Elektronové mikroskopy jsou často vybaveny také energiově disperzními (EDS)  

a vlnově disperzními analyzátory (WDS). Tyto metody mikroanalýzy umožňují určení 

kvalitativního a s vhodnými standardy také kvantitativního chemického složení 
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analyzovaného materiálu z velmi malé plochy (několik mikrometrů). Pomocí rastrování 

elektronového svazku po povrchu vzorku je možno zobrazit reliéf povrchu vzorku, rozložení 

fází, minerálů nebo prvků při zvoleném zvětšení, a tím vytvořit mapy distribuce prvků. 

Metoda SEM/EDS je rychlá a je jí vybavena většina elektronových mikroskopů. Metoda 

SEM/WDS je oproti tomu přesnější a umožňuje analyzovat větší škálu zejména lehčích prvků 

(Stanley et al. 1995).  

3.5.8 Rentgenová fluorescenční analýza  

(Röntgenfluoreszenzanalyse – RFA; X-ray fluorescence analysis - XRF) 

Slouží k elementární analýze kvalitativního a semikvantitativního chemického složení 

kovů nebo slitin kovů. Tato prvková analýza má poměrně malou citlivost stanovení,  

při sériových analýzách se mez detekce pohybuje mezi 0,1 - 0,01%. Slouží k analýze 

makroprvků, případně i stopových prvků. Je nedestruktivní k celému předmětu  

i k odebranému vzorku. Jde o rychlou a snadno reprodukovatelnou metodu, která je 

v současnosti nejužívanější instrumentální metodou analýz předmětů z mědi a jejích slitin. 

Posouzení věrohodnosti, přesnosti a citlivosti RFA v porovnání s ostatními metodami 

provedli mimo jiné J. Lutz a E. Pernicka (1996). RFA dokáže oproti ostatním metodám 

snadno a přesněji detekovat prvky s vyšším protonovým číslem, což je pro analýzy kovů 

vhodné. Pro RFA jsou těžko detekovatelné lehké a nekovové prvky (např. Al, S), které se ve 

slitinách vyskytují pouze omezeně a většinou nemají význam pro zkoumání technologických 

aspektů výroby a zpracování. Pro názornost jsou zde uvedeny detekční limity, jež uvádí  

Ústav jaderné fyziky v Řeži pro svou instrumentaci RFA: 0,05% Sn; 0,1% As; 0,1% Pb; 

0,03% Ag; 0,05% Sb; 0,1% Ni; 0,2% Zn; 0,1% Fe; 0,15% Co; 0,05% Bi; 0,15% Mn. Hodnoty 

jsou pouze orientační, pro každou instrumentaci a dobu měření jsou limity odlišné  

(Frána et al. 1997, 46).  

Některé instrumentace pro měření pomocí RFA jsou mobilní (pXRF). Jejich přesnost 

je však oproti stabilním přístrojům výrazně nižší. To je způsobeno kromě slabšího zdroje také 

pohlcením části analyzovaného záření vzdušným prostředím, proto mají mobilní přístroje 

menší detekční limit a jsou schopny detekovat menší spektrum prvků. Další nevýhodou  

je automatické určení prvků bez možnosti dalšího zpracování spekter a velká plocha měření, 

pohybující se v řádu mm2. Dalším problémem, který generuje poměrně snadná dostupnost 

těchto přístrojů, je, že je může používat i neškolený personál, čímž se do literatury mohou 

dostat nereprezentativní nebo dokonce zavádějící údaje. Mobilní přístroje se proto hodí spíše 

k účelům orientačního zjištění složení pro potřeby konzervátorů, nebo pro předběžnou 
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představu o rámcovém složení materiálu, která je následována kvalitnější analýzou  

(Nicholas – Manti 2014; Potts – West 2008). 

Možnost destruktivity se omezuje pouze na případné poškození předmětu ionizujícím 

zářením způsobeným elektromagnetickým zářením, které se projevuje změnami chemických 

vazeb. Míra poškození je ovlivněna dobou ozařování, druhem a energií částic. Svůj vliv má 

však také denní světlo a ultrafialové záření. Běžné měření RFA způsobuje však pouze 

zanedbatelné změny. S uvážením toho všeho můžeme RFA označit za metodu nedestruktivní 

(Königsmark 2012, 8-9, Trojek 2005, 4). 

Díky nedestruktivní analýze povrchu umožňuje RFA zkoumání i drobných předmětů, 

jejichž integritu by destruktivní odběr vzorku mohl narušit. Kvantitativní informace závisí na 

kvalitě povrchu. Pro zpřesnění měření se v některých případech provádí vybroušení části 

povrchu. Téměř nikdy však není možné odkrýt zcela čistý kompaktní kov. Takto dosažený 

povrch je hrbolatý a často porézní. Velikost analyzované plochy se pohybuje od 0,1 mm2  

až do několika cm2 v závislosti na instrumentaci. Kvůli omezené pronikavosti záření jsou při 

analýze vyhodnoceny pouze povrchové vrstvy (do hloubky několika milimetrů pod 

povrchem, u mědi je mocnost analyzované vrstvy dokonce pouze jedna setina milimetru; 

Frána 1994, 106-107).  

Pokud je u analýzy požadavek na přesnost, je vhodnější použít metodu NAA  

(viz kap. 3.5.10), která však pro analýzu vyžaduje odběr vzorku. Pokud použití NAA vylučuje 

její větší finanční náročnost nebo jiný důvod, je možné pro zpřesnění analýzy RFA provést 

očištění části povrchu od korozních produktů, což poskytuje značně přesnější představu o 

složení kovového jádra. Zcela nejvhodnější je však použít vzorky odebrané přímo z kovového 

jádra odvrtáním. Tyto vzorky se nejčastěji využívají právě pro NAA, je možné je využít ale i 

pro měření RFA. Pro RFA analýzu odvrtaných pilin a špon je však třeba větší množství 

vzorku než pro NAA (Korený et al. 2011).  

Výhodou RFA tedy je, že jde o nedestruktivní, rychlou, reprodukovatelnou a levnou 

elementární analýzu určenou pro většinu zájmových prvků vyskytujících se v pravěkých 

slitinách. Další výhodou je absence potřeby chemické přípravy vzorku. Nevýhodou RFA je 

její poměrně nízká přesnost. Pomocí této metody je možné kvalitně analyzovat makroprvky, 

ale u stopových prvků jsou již výsledky méně věrohodné kvůli malému detekčnímu limitu. 

Metoda není také schopná odlišit jemné odchylky v chemickém složení. Je tedy možné 

zkoumat obecný charakter slitiny nebo příměsí, ale pro zkoumání provenience na základě 

stopových prvků je tato metoda nevhodná. Nedokáže také detekovat lehké prvky, což je pro 

pravěké kovy zásadní vada především v případě železných předmětů, protože RFA nedetekuje 
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hlavní komponenty železných slitin - fosfor a uhlík (Pollard - Bray 2014, 220). Nelze jí také 

měřit v přesných hodnotách podíl Bi. Měřená plocha vzorku nesmí být příliš vzdálená 

od měřící roviny přístroje, což například znemožňuje analýzu vnitřních ploch dutých 

předmětů (nádob, dutin atd.). Dalším problémem je, že RFA neumí zcela spolehlivě stanovit 

koncentraci olova a arsenu, protože analytické čáry těchto dvou prvků se vzájemně 

překrývají. Stanovitelnost As se výrazně zhoršuje při obsahu Pb vysoko nad detekční úrovní  

a naopak. Blízkost analytických čar Cu a Ni snižuje detekční limit niklu asi na 0,1%, protože 

analytická čára mědi je mnohem intenzivnější, než je tomu u niklu (Frána – Fikrle 2012). Při 

respektování hranic možné výpovědi této metody je možné vzájemně srovnávat různé 

výsledky měření RFA (Frána – Chvojka – Fikrle 2009, 92; Krause 2003, 18).  

Při měření je vzorek ozářen zdrojem fotonů většinou zářením gama. Následně dochází 

k zásahu a vyražení elektronů z vnitřních valenčních vrstev atomu. Elektrony z vyšší 

energetické hladiny atomu se snaží o zaplnění vzniklých prázdných míst (vakancí) po 

vyražených elektronech, což je doprovozeno emisí charakteristického rentgenového záření 

(fluorescencí). Vzniklé rentgenové záření je charakteristické pro každý jednotlivý prvek. 

Podle charakteristického záření je možné určit prvky přítomné ve zkoumaném vzorku 

porovnáváním rentgenového spektra vzorku a referenčních materiálů. K ověření správnosti 

výsledků a ke kalibraci přístroje se využívají certifikované referenční materiály s přesně 

definovaným vnitřním složením – tzv. standardy. Podle polohy rentgenových spektrálních čar 

(vlnová délka nebo energie) lze určit prvky od atomového čísla 5 (bór) po 92 (uran) a podle 

jejich výšky (která znamená intenzitu rentgenového záření) pak koncentraci těchto prvků  

ve vzorku a tím jejich procentuální zastoupení. Poměr intenzit spektrální čáry vybraného 

prvku na vzorku a na standardu je poměrem hmotnostního obsahu prvku ve vzorku a ve 

standardu. Analýzu pak zakončuje vyhodnocení naměřeného spektra za pomoci 

specializovaných programů. Výsledná data je pak možné sdružovat do skupin, rozlišovat na 

základě složení, prezentovat v datech atd. (Trojek 2005, 14; Průša 2002, 29). 

Vzniklé záření je analyzováno buď podle energie (energio-disperzní analyzátory,  

ED-XRF) nebo podle vlnové délky (vlnově disperzní analyzátory, WD-XRF). Pro 

vyhodnocení výsledků se používají speciální programy, jež jsou kalibrovány pomocí odezvy 

povrchů čistých kovů (Frána – Chvojka - Fikrle 2009, 91). 

RFA patří mezi metody založené na emisi charakteristického rentgenového záření.  

Do této skupiny metod patří kromě RFA také elektronová mikrosonda (EMP) a emise 

rentgenového záření vyvolaná těžkými částicemi (PIXE). Tyto základní metody se liší 

druhem použitého záření. Principy jsou stejné, ale kvůli rozdílným zdrojům primárního záření 
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a zároveň tedy i rozdílným způsobům buzení charakteristického záření se liší jejich možnosti 

a nároky na provedení (Königsmark 2012, 11). 

3.5.9 Elektronová mikrosonda 

(Elektronenmikrosonde - Electron microprobe – EMP) 

Metoda slouží ke kvalitativnímu a kvantitativnímu určení chemického složení kovů. 

Jde o nedestruktivní metodu. Komplikací však může být malá velikost pracovního prostoru 

přístroje, která u větších předmětů vyžaduje odběr vzorku. Průměr analyzované kruhové 

plochy bývá obvykle 1 mikrometr. Je tudíž možné provádět téměř bodovou analýzu  

z libovolného místa na povrchu vzorku. Analýza dosahuje pouze několik mikrometrů pod 

povrch, tudíž je metoda velmi citlivá na povrchové kontaminace. Detekční limit se pohybuje 

kolem 0,1-0,3% (Hložek 2008, 129).  

3.5.10 Neutronová aktivační analýza  

(Neutronenaktivierungsanalyse - Neutron activation analysis – NAA) 

Slouží k elementární analýze kvalitativního a kvantitativního chemického složení kovů 

nebo slitin kovů s mezí detekce ~0,001%. Umožňuje identifikaci stopových prvků. Jde  

o prvkovou analýzu, k níž je třeba odebrat z předmětu vzorek, přičemž metoda je vůči vzorku 

nedestruktivní. Používá se k určení chemického složení předmětů přesnějšímu než pomocí 

RFA, protože vzorek je odebírán z kovového jádra a i detekční limity NAA jsou výrazně 

nižší. NAA také v některých případech duplikuje analýzy RFA z jednoho předmětu kvůli 

zpřesnění výsledků a pro porovnání metod. 

V ČR tuto metodu provádí Ústav jaderné fyziky v Řeži, u nás je tedy relativně 

dostupná. Přesnost s ohledem na detekci příměsí v měděných předmětech rozebírají  

A. Maštalka, J. Frána a E. Pleslová-Štiková (1978). Detekční limity NAA uvádí ÚJF (Ústav 

jaderné fyziky) pro svou instrumentaci: 0,01% Sn; 0,0005% As; 0,001% Ag; 0,0001% Sb; 

0,005% Ni; 0,005% Zn; 0,05% Fe; 0,0005% Co; 0,001% In; 0,001% Se; 0,00002% Au, 

přičemž Bi a Pb není metoda NAA schopná detekovat (Frána et al. 1997, 46). 

Vzorek se odebírá obvykle odvrtáním z předmětu. Při odvrtávání je nutné  

od analyzovaného vzorku oddělit vrstvu korozních produktů. Proto se nejprve samostatně 

odvrtají korozní produkty až na úroveň zachovalého kovového jádra. Následně jsou odvrtány 

kovové piliny z jádra, které slouží jako vzorek. Odběr kvalitního vzorku není možný  

u předmětů, u nichž se nezachovalo kovové jádro, nebo u drobných předmětů, kde by se 

odběrem narušila integrita předmětu. Obvykle je třeba odstranit prachovitý materiál korozních 

produktů až do hloubky cca 2 mm. Až od této hloubky bývá možné separovat piliny kovu. 
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Další možností odběru vzorku je především u tenkých, plechových předmětů odstřižení nebo 

odřezání části materiálu. Vzorky pro NAA mají hmotnost kolem 5 mg (Frána et al. 1997, 49).  

Nevýhodou NAA je časová a finanční náročnost analýzy. Oproti RFA je výrazně 

nákladnější. U ozářených vzorků je nutné počítat s jejich nedostupností v řádu let, v důsledku 

dlouhého poločasu rozpadu některých prvků přítomných v analyzovaném vzorku. Nedokáže 

také detekovat prvky s nízkým protonovým číslem a dále P, S, Y, Tl, Bi a Pb, přičemž Bi  

a Pb jsou pro zkoumání pravěkých předmětů z mědi a slitin mědi zásadní (Frána – Maštalka 

1986). Údaje o zastoupení Bi a Pb je možné doplnit pomocí RFA nebo klasickou spektrální 

analýzou. Výrazná spektrální čára Cu zakrývá u NAA výskyt Ni, při vysokém zastoupení  

Cu je tedy stanovení podílu Ni méně spolehlivé. Také často chybí standardy pro přesné 

vyhodnocení zastoupení stopových prvků. Archeologické předměty jsou natolik nehomogenní 

a chemickým složením rozmanité, že je pro kvalitní výsledky nutné použít velké množství 

standardů.  

Vzorek se vloží do pole neutronů, které slouží jako budící záření. Jako zdroj neutronů 

je třeba dostatečně mohutný zdroj, optimální je jaderný reaktor. Neutrony reagují při dopadu  

s jádry atomů ve zkoumaném vzorku, čímž vznikají nestabilní radioaktivní izotopy.  

Tyto izotopy při návratu do stabilního stavu vyzařují charakteristické gama záření. Po ozáření 

se vzorek přemístí k detektoru, kde se provádí identifikace za pomoci spektrometrie 

emitovaného záření gama. To má pro každý izotop prvku charakteristické hodnoty energie. 

Dostatečně dlouhý poločas rozpadu radioaktivních jader, vzniklých reakcemi s neutrony, 

umožňuje provádět měření po ozařování a přenesení vzorku k detektoru  

(Königsmark 2012, 10; Trojek 2005, 7).  

3.5.11 Protony indukovaná rentgenová emise  

(Proton-induzierte Röntgenemission - Proton induced X-ray emission – PIXE) 

Další názvy metody jsou částicemi indukovaná rentgenová emise nebo emise 

rentgenového záření vyvolaná těžkými částicemi. Slouží k bodové elementární analýze 

kvalitativního a kvantitativního chemického složení kovů, slitin kovů nebo pigmentů na bázi 

kovů. Umožňuje identifikaci stopových prvků. Jde o metodu nedestruktivní v případě, že je 

předmět dostatečně malý, aby mohl být transportován do laboratoře. PIXE má podobné 

výhody a nevýhody jako RFA. Citlivost metody je však větší. Mez detekce metody je kolem 

100ppm s přesností 5% (Hložek 2008, 157). Jde o relativně drahou metodu. Zdrojem záření je 

urychlovač částic, čímž je dostupnost metody značně omezená. V České republice se tato 

metoda neprovádí, ale jako její dostupnější alternativa může posloužit neutronová aktivační 

analýza. 



Matěj Kmošek, Analýzy chemického složení pravěkých předmětů z mědi a slitin mědi v českých zemích 

27 

Metoda umožňuje analyzovat chemické složení materiálu od sodíku po uran, 

nezachycuje tedy lehké prvky (Kopecká 2005, 32). Analyzovaná plocha je 0,1 mm až několik 

mikronů, metodu je tudíž možné použit pro vytváření prvkových map na mikroskopické 

úrovni (microPIXE; Pollard-Bray 2014, 221). Částice pronikají do větší hloubky, řádově  

až desítky mikrometrů. Díky tomu je metodu PIXE možné využít ke stanovení hloubkové 

distribuce prvků a přispět tak k lepšímu zjištění situace pod korozní vrstvou nebo pod 

zlacením. Měří se tak změna složení povrchových vrstev s hloubkou. Velký význam má tato 

metoda pro studium výrobních postupů a stupně poškození artefaktů  

(Trojek 2005, 9; Königsmark 2012, 32).  

3.5.12 Optická emisní spektrometrie  

(Optische Emissionsspektrometrie - Optical emission spectroscopy – OES) 

Metoda je také často označována jako atomová emisní spektrometrie 

(Atomemissionsspektrometrie - Atomic emission spectroscopy – AES). Tato destruktivní 

metoda slouží k určení kvalitativního a kvantitativního elementárního složení předmětů. 

Výhodou metody je, že jí lze zároveň analyzovat velké množství prvků. Má však relativně 

malou reprodukovatelnost a tendenci podceňovat zastoupení některých prvků ve slitině při 

vyšších koncentracích. V porovnání s AAS (atomová absorpční analýza, viz kap. 3.5.13) je 

přesnost přibližně podobná, avšak OES je náchylnější k chybovosti (Pernicka 1984, 519; 

Kopecká 2005, 31-32).  

Fyzikální základy metody jsou shodné s AAS. Pro analýzu je nutné odebrat vzorek  

o hmotnosti několika miligramů; ten se převede na roztok, který je zmlžen a zaveden 

do plamene. Analyzuje se světlo emitované vzorkem, které je následně opticky rozloženo 

podle vlnových délek, čímž vznikne čárové spektrum. To je zachyceno na fotografickou 

desku, odkud se srovnáním intenzit jednotlivých linií se standardy vyhodnotí kvantitativní 

zastoupení (Pernicka 1984, 518). Nástup této metody spadá do doby kolem roku 1930  

(Pernicka 2014, 240). 

3.5.13 Atomová absorpční spektrometrie  

(Atomabsorptionsspektrometrie - Atomic absorption spectroscopy – AAS) 

AAS je destruktivní roztoková analýza, pomocí které se zjišťuje kvalitativní  

a kvantitativní zastoupení prvků ve slitině. Metoda je podobná OES, avšak místo 

vyzařovaného světla se měří míra absorpce procházejícího světelného paprsku. Pomocí AAS 

se sleduje vždy pouze jeden prvek, proto je náročné touto metodou analyzovat celé spektrum 

prvků. Metoda je velmi citlivá, rychlá a relativně levná. Citlivost má od setin do stovek ppm. 
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Kromě vzácných plynů a H, C, N, O F, S, Cl, Br a I lze měřit koncentrace všech prvků 

periodické tabulky (Kopecká 2005, 31). Nevýhodou metody je její destruktivita, a to i vůči 

vzorku, který je potřeba převést do roztoku rozpuštěním v kyselinách. Další nevýhodou stejně 

jako u OES je menší citlivost stanovení makroprvků kvůli potřebě ředit při analýze roztok, 

čímž dochází k podcenění zastoupení prvků s vysokou koncentrací (Pernicka 1984, 518). 

Největší rozmach metoda zaznamenala v 60. - 80. letech 20. století, kdy patřila  

k nepřesnějším a nejpoužívanějším instrumentálním metodám (Hložek 2008, 183).  

3.5.14 Rentgenová difrakční analýza  

(Röntgendiffraktionsanalyse - X-ray diffraction analysis – XRD) 

Metoda poskytuje kvalitativní a kvantitativní informace o fázovém složení předmětu, 

tedy o charakteru uspořádání vnitřní stavby krystalických látek. Chemické složení pomocí 

XRD není možné analyzovat. Jde o metodu destruktivní vůči předmětu, ale nikoliv vůči 

vzorku. Dá se použít k určení charakteru korozních produktů, k odhalení příčin korozního 

poškození a k určení prostředí a podmínek uložení (Cullity 1978). 

3.5.15 Infračervená spektroskopie  

(Infrarotspektroskopie - Infrared spectroscopy - IR) 

Metoda slouží ke kvalitativnímu a semikvantitativnímu určení složení organických 

materiálů (tmely, pojiva, konzervační látky) i některých anorganických látek. Metoda je 

vhodná především pro základní orientaci ve složení neznámého vzorku. IR je destruktivní 

vůči předmětu, avšak nedestruktivní vůči vzorku (Kopecká 2005, 35).  

3.5.16 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  

(Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma - Inductively coupled plasma 

mass spektrometry – ICP-MS) 

Slouží k určení chemického složení předmětů a měření zastoupení stabilních izotopů 

některých nebo všech prvků. Stabilní izotopy by měly být charakteristické pro jednotlivá 

ložiska rud a měl by se podle nich teoreticky dát určit geografický původ použitých surovin. 

Metoda izotopových analýz tudíž slouží primárně ke zjišťování provenience předmětů 

potažmo materiálu. Pro izotopové analýzy je možné využít i jiné typy hmotnostních 

spektrometrů. Metoda vyžaduje odběr vzorku, vůči kterému je destruktivní, protože je třeba 

jej převést do roztoku.  

Izotopy jsou nuklidy jednoho prvku, které se shodují v atomovém čísle, ale odlišují  

se atomovou hmotností – mají rozdílné množství neutronů, ale stejné množství protonů. 
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Z chemického hlediska se izotopy chovají většinou shodně, ale za určitých podmínek je jejich 

chování v reakcích odlišné. Téměř všechny archeologické předměty obsahují prvky s více než 

jedním přírodním izotopem. Pro analýzu jsou výhodnější prvky s vyšším atomovým číslem.  

U izotopových analýz se nezkoumá absolutní zastoupení izotopů, ale poměry izotopů vůči 

sobě (Pollard – Bray 2014, 226-227). Nejčastěji se sledují izotopy olova, které má čtyři 

stabilní izotopy. Dále je možné zkoumat například izotopy mědi a cínu, zlata a stříbra  

(Hložek 2008, 27).  

Izotopy odrážejí stáří ložiska, po jeho vzniku se zastoupení izotopů stane fixním  

(až na zcela výjimečné případy) a není pozměněno ani chemickými a fyzikálními procesy při 

tavbě, zpracování kovu ani depozici. Neměnnost zastoupení izotopů při metalurgickém 

zpracování a korozním poškození je hlavní výhodou izotopových analýz oproti zkoumání 

chemického složení. Další výhodou je, že pro izotopové analýzy není důležité, v jakých fázích 

je olovo přítomno. Izotopy jsou neměnné, ať se vyskytují ve strusce, korozních produktech  

či ve finálním výrobku. Podle analýz izotopů olova je možné studovat ložiska měděné rudy  

i předměty ze slitin mědi, protože se zde olovo běžně vyskytuje (Pernicka 2014, 247-248).  

Problematická situace nastává, bylo-li do mědi olovo úmyslně přidáno jako slitinový 

kov. Izotopy přidaného olova totiž odrážejí ložisko rudy olova, nikoliv mědi, která slouží jako 

základní kov. Většinou je však obtížné odlišit úmyslné a neúmyslné přidávání slitinového 

kovu. Přidávána totiž mohla být i poměrně malá množství slitinového kovu  

(v řádech procent), a zároveň z měděné rudy může v některých případech pocházet velké 

množství příměsí (Pernicka 2014, 255).  

Kvůli heterogenitě ložisek z hlediska izotopů je třeba pro každé ložisko provést větší 

počet měření (5-50), aby bylo možné zachytit celé spektrum zastoupení izotopů.  

Při porovnávání izotopů v předmětu a v ložisku lze vyloučit vzájemný vztah, pokud mají 

rozdílné zastoupení izotopů. Pokud se ale zastoupení izotopů shoduje, není ještě možné 

předmět a ložisko bezvýhradně spojit, protože srovnatelné zastoupení izotopů může mít také 

jiné rudné ložisko. Pro zkoumání provenience nelze obecně určit, zda je vhodnější užít 

izotopové analýzy či analýzy chemického složení. Například u chemicky homogenního 

ložiska, které má však značnou variabilitu v izotopech, je vhodnějším nástrojem analýza 

chemického složení a naopak. Ideální je tedy obě metody výzkumu kombinovat (Pernicka 

2014, 247-250).  

Na výzkum předmětů z mědi a slitin mědi byly aplikovány izotopové analýzy  

od 60. let 20. století a poskytly nové možnosti výzkumu provenience materiálů jako 

alternativa analýz chemického složení. Analýzy izotopů olova byly nejprve aplikovány na 
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olověné a stříbrné předměty a následně i na předměty z mědi a slitin mědi. Metoda izotopové 

analýzy je ve středoevropské oblasti prováděna především v Německu (Pernicka 2014,  

247-250; Pollard – Bray 2014, 231). V ČR je na několika pracovištích k dispozici vhodné 

přístrojové vybavení, ale bohužel se doposud nikdo systematicky nezabýval izotopovými 

analýzami rudných ložisek z území České republiky, které jsou nutným předpokladem  

pro vyhodnocení dat, získaných analýzami jednotlivých předmětů. 

3.5.17 Radiografie  

(Radiographie - Radiography – RTG) 

Radiografie je nedestruktivní a velmi rychlá metoda stanovení charakteru a stavu 

materiálu. Je základní technikou analýz archeologických nále a touto metodou by měla být 

zkoumána i s ohledem na konzervaci většina nálezů. Metodu je možné použít například  

při průzkumu nálezů vyzvednutých in situ, u dutých předmětů, k odhalení přítomnosti 

výzdobných prvků, pokovování, tausování, plátování či skrytých konstrukcí, k lokalizaci 

korozního poškození, prasklin, spojů, svárů a starých doplňků.  

Metoda je založena na prozařování předmětů rentgenovým zářením a zobrazením 

prošlého záření na fotocitlivý film. Modernější variantou je zobrazení předmětu v digitální 

podobě, výsledek však nedosahuje kvality rozlišení snímku na klasický film. Metoda využívá 

principu absorpce části rentgenového záření při průchodu zkoumaným materiálem. Absorpce 

je přímo úměrná hustotě analyzovaného materiálu (Kopecká 2005, 28). Místa s nejsilnější 

absorpcí záření jsou na snímku zobrazena nejsvětleji. Zobrazení předmětu na filmu je 1:1. 

Cílem je dosáhnout na snímku co nejlepšího kontrastu i při velmi malých rozdílech absorpce 

záření v předmětu (Benešová et al. 2011, 39). 

3.5.18 Gamagrafie/scintigrafie 

Metoda je podobná radiografii pouze s tím rozdílem, že zdrojem záření je radioaktivní 

izotop. Oproti rentgenu má o něco menší rozlišení. Používá se u předmětů, kde není možné 

použít radiografii – jde-li o rozměrné předměty, jsou-li potíže s napájením atd. Přístroj má 

nižší pořizovací cenu, nevýhodou je ale nákladný provoz (Benešová et al. 2011, 39). 

3.5.19 Počítačová tomografie  

(Computertomographie - Computed tomography – CT) 

Nedestruktivní metoda průzkumu předmětů, pomocí které je možné zjistit podobné 

údaje jako pomocí radiografie. Rozdíl je v tom, že výstupem průzkumu může být řez nebo 

trojrozměrné zobrazení povrchu i vnitřku předmětu. Z toho důvodu je tato metoda vhodnější 
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pro zkoumání složitých vnitřních konstrukcí nebo obsahu dutých předmětů. CT se hodí také  

k rozlišení materiálů s podobnou hustotou, jež jsou neodlišitelné na běžném rentgenovém 

snímku, nebo pro studium velmi zkorodovaných materiálů se slabší absorpcí záření  

(Kopecká 2005, 29). Nevýhodou je, že současné přístroje nemají dostatečně rozměrné komory 

nebo nejsou natolik výkonné, aby dokázaly prozářit předměty, které výrazně absorbují záření 

(objemné nálezy vyzvednuté in situ, rozměrnější kovové nálezy, olověné předměty atd.). 

Principem metody je postupné prozařování předmětu rentgenovým zářením po množině 

definovaných drah. Jednotlivá měření jsou následně digitálně rekonstruována, čímž vytvoří 

celistvý obraz předmětu (Benešová et al. 2011, 40). 
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4 VÝVOJ A STAV ANALÝZ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ PŘEDMĚTŮ Z MĚDI  

A SLITIN MĚDI V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Vývoj přírodovědného průzkumu předmětů z mědi a slitin mědi pomocí fyzikálních  

a chemických analýz je úzce spojen s obecným vývojem analytických metod aplikovatelných 

na tento druh materiálu. S postupným vyvíjením nových nebo zpřesňováním stávajících 

metod výzkumu se rozšiřuje spektrum zkoumaných archeometalurgických otázek. Aplikace 

přírodovědného průzkumu v archeologii je často motivována snahou najít nový zdroj 

informací, který by posunul poznání kupředu a našel východisko z nevyřešených problémů.  

Hlavními otázkami zkoumanými pomocí přírodovědných metod u předmětů z mědi  

a slitin mědi je jejich chemické složení, resp. charakter slitiny, ze které jsou vyrobeny, dále 

provenience materiálů respektive z nich vyrobených předmětů, a technologie výroby. V této 

kapitole bude rozebrán vývoj a stav přírodovědného průzkumu předmětů z mědi a slitin mědi 

především s důrazem na prvkové analýzy předmětů z České republiky ve srovnání  

se středoevropským kontextem. Zaměření na analýzy chemického složení je z důvodu 

velkého rozsahu i významu tohoto směru studia na výzkum předmětů z mědi a slitin mědi.  

4.1 Počátky přírodovědného průzkumu 

Typologické analýzy předmětů z mědi a slitin mědi sahají až do 19. století  

(O. Montelius 1885, 1900). Zkoumané předměty v sobě nesou kromě tvarové typologie také 

množství dalších informací, které je možné zkoumat především pomocí přírodovědných 

metod. Materiálová základna kovových předmětů je sice obsáhlá, ale zároveň nálezově 

limitovaná. Z toho důvodu je záhodno pro výzkum využít co nejširšího spektra poznatků, 

které poskytují mimo jiné metody přírodovědného průzkumu. Pomocí těchto metod můžeme 

zkoumat technologii výroby a zpracování kovových předmětů, chemické složení, mechanické 

vlastnosti, charakter korozních produktů, rezidua organických materiálů atd.  

Archeologický zájem o průzkum kovových předmětů se zprvu v 16. – 18. století 

omezoval na starožitnické sbírání a popisování předmětů. Teprve na konci 18. století  

se častěji objevují pokusy propojení základních přírodovědných poznatků s archeologií, 

nejprve v podobě jednoduchých klasifikací kovových předmětů s úvahami o nich.  

(Sklenář 2015, 548). Aplikace přírodovědných metod na analýzy kovových předmětů je stejně 

stará jako analytická chemie samotná. Od vzniku moderní chemie ve druhé polovině 18. 

století narůstá zájem o chemické složení kovů. Před polovinou 19. století se začaly objevovat 

snahy určovat na základě prvkových analýz provenienci materiálů (Pernicka 2014, 239). 
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Dalším důvodem k analýzám byla snaha předměty datovat podle jejich složení.  

Za průkopníka chemických analýz slitin mědi je považován M. H. Klaproth (1815; o něm 

Cayley 1949) působící na berlínské univerzitě. Již na konci 18. století provedl chemické 

analýzy na římských měděných mincích.  

Od 18. století až do začátku 20. století byly k analýzám užívány kvantitativní metody 

analytické chemie, a to analýzy tzv. mokrou cestou (německy Naßchemie). E. Bibra v roce 

1869 shrnul většinu do té doby známých metod a přidal mnoho vlastních (Bibra 1869). Až do 

poloviny 20. století bylo předmětem zájmu především chemické složení předmětů, tedy 

zjišťování charakteru slitiny, ze které byl předmět vyroben. Z řešení této jednoduché otázky 

byl postupně vyvozen obecný vývoj slitin mědi v pravěku. Tyto výsledky jsou dodnes kostrou 

archeometalurgických studií (Pollard – Bray 2014, 228-229). Revizi tehdy dosavadních 

analýz provedl W.Witter (1943). 

První české studie zabývající se průzkumem kovových předmětů započaly  

již v polovině 19. století. Průkopníkem na tomto poli v Čechách, ale i v celé tehdejší rakouské 

říši byl J. E. Vocel (1854, 1855, 1857, 1868), profesor na pražské univerzitě. Na základě 

chemického složení předmětů ze slitin mědi zkoumal stáří a původ předmětů. Snažil se  

o oboustrannou spolupráci mezi chemiky a archeology.  

Od roku 1847 do konce 60. let nechal provést několik chemických analýz předmětů ze 

slitin mědi z Čech (Sklenář 2015, 547). Navzájem porovnal své i cizí výsledky  

a v rámci českých zemí sestavil první souhrnný seznam českých i zahraničních analýz  

a pokusil se o jeho roztřídění. Seznam analýz je řazen na základě stanovených skupin.  

Podle složení slitiny úspěšně odlišil tři skupiny - cínový bronz s 10 % zastoupením 

cínu, cínový bronz s příměsí olova a mosaz. Ve své práci vyslovuje domněnku, že čím menší 

je v příměsi množství cínu, tím je předmět starší. Počítá s vývojem od čisté mědi přes 

jednoduché a složité slitiny až k nástupu železa (Vocel 1868, 553-554). Takto pojal také 

časové zařazení předmětů na základě jejich složení, čímž se mu podařilo vytvořit relativní 

chronologii bronzové industrie, která se poměrně shoduje s dnešními poznatky.  

Velkou část publikovaných analýz provedl Fr. Štolba (1868) působící na zemské 

polytechnice (dnešní ČVUT) a s archeologií nadále spolupracoval i po Vocelově smrti.  

J. E. Vocel nechal provést několik analýz na pražské univerzitě pod vedením  

J. Redtenbachera a později F. Rochledera. Učinil také pokusy se spektrální analýzou ve 

spolupráci s K. V. Zengerem, nebyl však spokojen s výsledky, protože v tehdejší době 

poskytovala tato metoda pouze kvalitativní, nikoliv kvantitativní údaje. Vocel se také pokusil 

sám přibližně určit charakter slitin předmětů uložených v NM v Praze použitím prubířského 
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kamene. Tato metoda umožňovala určení pouze velmi hrubého složení slitin a sloužila spíše 

k roztřídění předmětů (Vocel 1868, 558-559).  

Vocelova systematická práce na poli chemických analýz však u nás nenašla významné 

následovníky. Výsledky analýz byly později pouze výjimečně vzájemně porovnávány a byly 

z nich vyvozovány závěry ohledně metalurgie slitin mědi (Schránil 1921).  

4.2 Vývoj ve 20. století 

Od první poloviny 20. století byla největší pozornost věnována zkoumání provenience 

materiálů. Rozvoj tohoto zaměření je spojen mimo jiné se začátkem dostupnosti 

instrumentálních metod, jež poskytují širší možnosti zkoumání předmětů. Provenience se 

hledala především na základě specifického chemického složení slitiny, jmenovitě v 

zastoupení stopových prvků ve slitině. Vycházelo se z toho, že stopové prvky mají pocháze 

z rudy, ze které byl materiál vyroben (Pollard – Bray 2014, 228-229).  

Zavedení fyzikálně instrumentálních metod v polovině 20. století pomohlo  

k provádění mnohem komplexnějšího výzkumu. Největší důraz byl kladen na zkoumání 

chemického složení předmětů, které je možné vyhodnocovat a vzájemně porovnávat i při 

velkém objemu dat (Ruthenberg 1985, 190-196). Prvkové analýzy se zaměřují na dvě 

základní oblasti výzkumu, především na zkoumání provenience materiálů a na výzkum 

vývoje technologie zpracování kovů a s tím spojené geografické a chronologické rozdíly ve 

výrobní technologii. Výsledky prvkových analýz byly stejně jako typologické dělení 

bronzové industrie řazeny do skupin s charakteristickým zastoupením jednotlivých prvků. 

Tyto vytvořené skupiny měly pomoci ve zkoumání výše zmíněných otázek (Pollard – Bray 

2014, 229). 

Po 2. světové válce se ve střední Evropě ujaly rozsáhlé projekty systematických 

prvkových analýz, a to především v Německu (Halle, Stuttgart), Rakousku (Vídeň) a v České 

republice (Praha), jimiž se budu níže zabývat podrobněji. Podobné projekty probíhaly  

i v jiných evropských zemích, např. ve Švédsku (Oldeberg 1942), ve Francii  

(Briard – Giot 1956), nebo v Británii (Britton 1961; Tylecote 1962). Největší projekt 

systematických analýz vznikl v 50. letech v Moskvě v tehdejším Sovětském svazu. V rámci 

tohoto projektu bylo analyzováno přes 50 tisíc předmětů z Eurasie (Selimchanov 1960; 

Černych 1963, 1966). 
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4.2.1 Vídeň – E. Preuschen a R. Pittioni  

(Preuschen – Pittioni 1937) 

Ve Vídni od 20. let fungovala skupina zabývající se spektrálními analýzami  

pro výzkum metalurgie mědi. Skupinu vedli Ernst Preuschen z leobenské (Montanuniversität 

Leoben) a Richard Pittioni z vídeňské univerzity (Institut für Ur- und Frühgeschichte, 

Universität Wien). Cílem výzkumu bylo zjistit, z které produkční oblasti pochází příslušný 

zkoumaný předmět. Díky svému původnímu profesnímu zaměření báňských inženýrů měli 

tito badatelé dobrou představu o geochemickém určení rudných ložisek a navíc sami provedli 

přes 2000 analýz vzorků rud z pravěkých rudných oblastí v Rakousku. Analýz předmětů ze 

středoevropské doby bronzové bylo celkem provedeno více než 600. Odběr vzorků pro 

analýzy byl prováděn z povrchu předmětů. Výsledná data byla rozdělena do pěti skupin, které 

byly přiřazeny k různým ložiskům ve východních Alpách a na Slovensku (Preuschen – 

Pittioni 1937). 

Badatelé si byli vědomi jak nehomogenity ložisek, tak změn chemického složení při 

výrobě. Z toho důvodu kladli důraz spíše na přesnost analýz než na jejich reprodukovatelnost, 

protože relevantní byla pouze přítomnost nebo nepřítomnost určitých prvků. Z toho důvodu 

nebyly hodnoty zastoupení jednotlivých prvků kvantifikovány, ale pouze zařazovány do 

intervalů zastoupení. Výsledkem byla semikvantitativní analýza bez numerických hodnot 

koncentrací prvků. Z dnešního hlediska je tento postup nešťastný, protože data není možné 

použít pro srovnání s výsledky jiných projektů. Problematický je také odběr vzorku z povrchu 

předmětu, který často neposkytuje reprezentativní údaje o složení původního kovu. Mezi 

vídeňskými badateli a dále pojednávanou skupinou v Halle probíhaly intenzivní debaty  

o správnosti metodologického postupu. Největší předností vídeňské skupiny tak na dlouhou 

dobu zůstala pozornost věnovaná zkoumání rudných ložisek (Pernicka 2014, 241-242). 

4.2.2 Halle nad Sálou – H. Otto a W. Witter 

(Otto – Witter 1952) 

Současně se skupinou ve Vídni započal s pracemi na spektrálních analýzách Wilhelm 

Witter, a to již v roce 1931. W. Witter působil na univerzitě v Halle (nejprve Mineralogisches 

Institut a později Institut für Volkheitskunde). Později se k němu přidal Helmut Otto. Jejich 

pracovní základna byla na univerzitě v Halle. Společně systematicky analyzovali kovové 

předměty z Německa od neolitu po starší dobu bronzovou. Analýzy prováděli pomocí metody 

OES (optické emisní spektrometrie). Kromě prvkových analýz je v jejich studii publikováno  

i několik analýz metalografických. Cílem jejich práce byla identifikace těžby mědi v době 
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bronzové v Německu a vypracování metodiky k provázání archeologických předmětů 

s rudnými ložisky. Do studie byly přidány i výsledky analýz některých dalších badatelů. Za 

několik let celkem provedli kolem 1300 analýz. Z území České republiky byla v rámci jejich 

práce analyzována necelá stovka předmětů (Otto – Witter 1952; Pernicka 2014, 240). 

 Otto a Witter vylepšili metodu OES pro analýzu deseti prvků (Fe, Co, Ni, Cu, As, Sn, 

Ag, Pb, Bi a S). K analýzám byly po lokálním odstranění korozních vrstev odebírány vzorky 

o hmotnosti kolem 0,2 g odvrtáním z kovového jádra. Vzorky byly roztaveny do malých 

kuliček, které byly připojeny ke dvěma elektrodám a zavedeny do plamene. Přesnost analýz 

byla ověřována pomocí standardů známého složení (Otto – Witter 1952, 58).  

Předměty byly na základě chemického složení rozděleny do šesti skupin, jež byly 

definovány na základních vědomostech o mineralogii měděných rud. Toto rozdělení položilo 

základy konceptu tzv. Leitlegierungsgruppen, čili skupin hlavních typů slitin, jež obecně platí 

dodnes. Některé z těchto skupin mohou být skutečně spojeny s konkrétními rudními revíry, 

avšak je náročné spojit je s určitým dolem (Pernicka 2014, 240-241). V chronologickém 

pořadí jde o tyto typy slitin (v původní terminologii): 

1) Reinkupfer - velmi čistá měď 

2) Rohkupfer - měď s minimem příměsí bez přidaných slitin 

3) Arsen-Kupferlegierungen - arsenová měď  

4) Fahlerzmetalle – kov z rudy typu fahlerz s vysokými koncentracemi As, Sb a Ag  

5) Sonstige Metalle mit Nickel, Arsen oder Silber - měď s hlavními příměsemi Ni, As 

nebo Ag 

6) Zinn-Kupferlegierungen - slitiny mědi a cínu 

Uvedené skupiny mají ještě další podskupiny pro jemnější třídění výsledků analýz, 

především na základě přítomnosti cínu nebo niklu (Otto – Witter 195232, 32-33).  

Hlavním nedostatkem této studie bylo nedostatečné množství vzorků měděných rud  

z ložisek, jež byla považována za zdroje surovin pro výrobu analyzovaných předmětů. Rudná 

ložiska byla navíc považována za výhradně homogenní. Také nebyly brány v potaz změny 

chemického složení spojené s tavbou a zpracováním kovu. Pro vyhodnocení byly využity 

všechny měřené prvky, včetně cínu, který se ale v rudě ve spojitosti s mědí vyskytuje velmi 

vzácně a jde téměř jistě o úmyslně přidávaný legující kov. I přesto bylo v závěru studie  

97% zkoumaných předmětů spojeno s rudnými ložisky v Sasku. S tím se dnes není možné 

ztotožnit. Přesto je tato práce z analyticko-metodologického i archeologického hlediska 

průkopnická. Jde o první rozsáhlý pokus zkoumat provenienci materiálů pomocí analytických 

metod, na který navázaly další projekty (Pernicka 2014, 241). 
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4.2.3 Stuttgart – S. Junghans, E. Sangmeister a M. Schröder 

(Junghans – Sangmeister – Schröder 1960, 1968, 1974) 

Na projekt skupiny v Halle navázal rozsáhlý projekt Studien zu den Anfängen  

der Metallurgie (zkráceně SAM), který ve Stuttgartu a Freiburgu vedli Siegfried Junghans  

a Edward Sangmeister. Primárním cílem projektu nebylo nalezení vztahu mezi předměty  

a ložisky, ale nezávislá klasifikace předmětů do tzv. materiálových skupin na základě 

chemického složení zkoumaného paralelně s typologickým rozdělením. Na základě 

chemického složení byly vypracovány mapy distribuce typů mědi. Pomocí těchto map  

se autoři snažili zkoumat produkci a distribuci kovů v Evropě. Hledána byla produkční centra 

a dílny, nikoliv zdroje surovin. Předpokladem projektu totiž bylo, že na výsledné složení 

předmětu mělo větší vliv zpracování kovu, přičemž surovina měla být získávána převážně ze 

stejného zdroje či zdrojů. Význam ložisek byl tudíž vedlejší. V rámci projektu SAM bylo 

analyzováno více než 22 tisíc předmětů z celé Evropy (Pernicka 2014, 242).  

Na projektu SAM spolupracovalo v 2. polovině 20. století i tehdejší Československo. 

Československá strana provedla výběr předmětů k analýzám a zajistila poskytnutí vzorků. 

Samotné analýzy probíhaly ve Stuttgartu. Z celého území Československa bylo analyzováno 

kolem 3000 předmětů (Frána et al. 1995, 129).  

Analýzy byly stejně jako v Halle provedeny metodou OES (optické emisní 

spektrometrie). Data byla statisticky vyhodnocena pomocí analýzy odchylek a rozdělena 

nejprve do 12 a později do 29 skupin. Bylo zjištěno, že největší vliv na odchylky má pět 

prvků - Ag, Ni, As, Sb a Bi. U těchto prvků byly stanoveny pevné limity zastoupení 

jednotlivých prvků, čímž vznikl tzv. stuttgartský rodokmen (Stuttgarter Stammbaum; graf 1), 

vyjadřující hranice mezi materiálovými skupinami (Junghans – Sangmeister – Schröder 1968, 

Teil 2, Tabelle 1 a Diagramm 1). Následně byla sledována distribuce těchto materiálových 

skupin v prostoru a čase, z čehož byly vyvozovány závěry ohledně produkčních center  

a socioekonomických vztahů.  

Tento model by výrazně kritizován v 60. a 70. letech a způsobil na dlouhou dobu 

jistou skepsi vůči prvkovým analýzám. Hlavními oblastmi kritiky projektu SAM,  

ale i výsledků skupin v Halle a ve Vídni, byly malá reprezentativnost a přesnost analýz, 

metody klasifikace, možné změny složení v průběhu výroby kovů a chronologický systém 

užívaný pro vyhodnocení analýz.  
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Graf 1: Tzv. stuttgartský rodokmen (Stuttgarter Stammbaum) zobrazující rozdělení typů mědi 

na základě chemického složení, vypracovaný v rámci projektu SAM (Podle Junghans – 

Sangmeister – Schröder, 1968, Band 2, Teil 2, Diagramm 1) 
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Kritika přesnosti analýz je v porovnání se současnými metodami poměrně oprávněná. 

Analýzy projektu SAM jsou v podstatě správné, avšak mají malou přesnost. Jejich nepřesnost 

je kolem 30%, kdežto moderní metody se pohybují mezi 2 a 5 % Reprezentativnost analýz 

byla ovlivněna skutečností, že v průběhu projektu SAM se ještě systematicky neprovádělo 

mezilaboratorní srovnávání a neexistovaly mezinárodní certifikované standardy, kterými  

by bylo možné ověřit přesnost prováděných analýz (Pernicka 2014, 245). 

Dalším problémem pro přijetí výsledků projektu SAM bylo obrovské množství 

zkoumaných dat; to je jen těžko uchopitelné a zároveň je obtížné ho revidovat. Kritizována 

byla také metoda klasifikace a jistá neprůhlednost stanovených materiálových skupin oproti 

skupinám vymezeným v Halle a Vídni. Dalším bodem kritiky bylo pevné stanovení hranic 

jednotlivých materiálových skupin, jež není schopné reagovat na drobné odchylky, které  

se přirozeně vyskytují ve složení předmětů. Kritizováno bylo také rozdělení  

na základě velmi nízkých koncentrací (0,001-0,01%), které jsou pomocí spektrální analýzy 

těžko přesně stanovitelné.  

Vymezené materiálové skupiny nemusejí být nutně totožné s typologicky sestavenými 

archeologickými soubory. Složení kovu odpovídá technologii výroby a zpracování kovů  

a nemusí mít přímou spojitost s typologicky definovanými kulturními vlivy. Právě nemožnost 

úplného propojení materiálových a typologických skupin však vyvolává mezi některými 

badateli skepsi vůči věrohodnosti výsledků. Množství vymezených skupin projektu SAM bylo 

některými badateli značně redukováno právě kvůli snaze o nalezení souvislostí mezi 

materiálovými a typologickými skupinami (Eckel 1992).  

Věrohodnost, přesnost a porovnatelnost výsledků projektu SAM byla v minulosti již 

několikrát ověřována (Pernicka 1984; Bertemes 1989; Eckel 1992; Lutz - Pernicka 1996; 

Frána - Chvojka – Fikrle 2009). Přestože přesnost analýz je nižší než u moderních metod, 

jejich srovnání s dalšími analýzami je při zohlednění systematických chyb a limitů užité 

metody možné. Například obsahy As, Ag a zejména Ni jsou u analýz projektu SAM oproti 

analýzám NAA prováděným na ÚJF mírně podhodnoceny, a to především při obsahu vyšším 

než 1%. Další chyby se mohou vyskytovat při horních hranicích rozsahu stanovení obsahu 

určitých prvků - Sn, Pb, Ag (Frána – Chvojka – Fikrle 2009, 104-105). 

Statistická analýza dat byla kvalitní a vymezené materiálové skupiny mají v rámci 

studia metalurgie své opodstatnění. V současnosti je možné nové celkové nebo částečné 

vyhodnocení pomocí moderních statistických metod. Výsledky rozdělení do materiálových 

skupin projektu SAM byly z většiny zpětně potvrzeny (Pernicka 1990). Část dat projektu 

SAM byla pro srovnání v minulosti několikrát znovu publikována v rámci menších, 
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specificky vymezených souborů (např. Kuna - Matoušek 1978, Menke 1982, Moucha 2005, 

Dobeš 2013). Kompletní data projektu SAM spolu s dalšími analýzami z celé Evropy znovu 

vyhodnotil Rüdiger Krause (2003) pomocí shlukové analýzy. Základní členění SAM bylo 

touto studií také do značné míry potvrzeno.  

Materiálové skupiny, jež definoval projekt SAM, jsou použitelné především pro 

zkoumání obecných vývojových tendencí ve výrobě a zpracování mědi a jejích slitin.  

Část materiálových skupin však při aplikování na širší geografickou i kulturní oblast 

eliminuje drobné regionální odchylky. Proto při aplikování tohoto modelu na menší časově  

i geograficky omezené soubory dochází ke značnému zkreslení výsledků  

(Kuna – Matoušek 1978, 75).  

4.2.4 SMAP a FMZM - E. Pernicka 

(Krause 2003) 

Na tradici stuttgartské skupiny navázala v archeometalurgických studiích na konci  

20. století s podporou VolkswagenStiftung skupina kolem Ernsta Pernicky, působícího 

v Heidelbergu v Institutu Maxe Plancka pro jadernou fyziku (Max-Planck-Institut für 

Kernphysik).  

Ernst Pernicka spolu s Rüdigerem Krausem (Landesdenkmalamt Baden-Württemberg) 

ve Stuttgartu uskutečnili v letech 1990 a 1994 tzv. Stuttgarter Metallanalysen-Projekt  

(SMAP; Krause – Pernicka 1996). Jeho cílem bylo znovu vyhodnocení analýz projektu SAM 

a ověření materiálových skupin. Dalším cílem bylo sestavení databáze a statistické  

a archeologické zpracování starších i nových analýz pravěkých předmětů z mědi s těžištěm 

výzkumu v eneolitu a starší době bronzové. Shromážděno bylo celkem kolem  

37 500 výsledků analýz předmětů z mědi a slitin mědi z celé Evropy. Kromě chemického 

složení předmětů jsou v databázi uvedeny také archeologické informace (např. nálezový 

kontext, datace, typ předmětu atd.). Výsledky analýz byly získány především z projektu SAM 

a také sběrem dat z další literatury. Sestavená databáze byla znovu statisticky vyhodnocena 

pomocí shlukové analýzy.  

Dalším počinem E. Pernicky je projekt Frühe Metallurgie im zentralen Mitteleuropa 

(FMZM), realizovaný v letech 1995 a 1996. Projekt zkoumá především původ a vývoj 

nejstarší měděné metalurgie v eneolitu a v počátcích starší doby bronzové na území Bavorska 

a bývalé NDR, tedy východního Německa. Projekt byl propojen s databází SMAP a data byla 

celkově vyhodnocena. Dohromady bylo v rámci projektu FMZM provedeno kolem  

2 800 analýz. Většina předmětů byla zkoumána pomocí RFA, pouze 152 analýz bylo 

provedeno pomocí NAA.  



Matěj Kmošek, Analýzy chemického složení pravěkých předmětů z mědi a slitin mědi v českých zemích 

41 

4.2.5 Praha – J. Frána 

(Frána et al. 1995, 1997) 

Na problematiku analýz pravěkých předmětů z mědi a slitin mědi z území  

České republiky se od roku 1991 zaměřila specializovaná česká skupina spojující pracovníky 

Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži (ÚJF) a Archeologického ústavu AV ČR v Praze. 

Projekt proběhl ve dvou etapách v letech 1991 až 1997. Obě etapy byly samostatně 

publikovány v anglickém jazyce v publikacích Artifacts of copper and copper alloys in 

prehistoric Bohemia from the viewpoint of analyses of element composition I a II (dále jen 

Artifacts I, II; Frána et al. 1995, 1997) 

V rámci tohoto rozsáhlého několikaletého projektu byly prováděny sériové analýzy 

předmětů z mědi a slitin mědi pomocí rentgenové fluorescenční energiově disperzní analýzy 

(RFA) a paralelně neutronové aktivační analýzy (NAA) na přístrojích ÚJF v Řeži. V rámci 

projektu byly podniknuty také pokusy s gama aktivační analýzou (GAA) a analýzami 

zahrnujícími radiační expozici ze zdroje isotopů neutronů. Celkem bylo provedeno kolem 

4500 měření RFA a 650 NAA. Databáze analýz využívající komerční software dBase IV 

obsahuje archeologický popis, třídění a výsledky měření jednotlivých předmětů. 

Projekt poskytuje rozsáhlé chronologicky průřezové informace o složení předmětů 

z mědi a slitin mědi z České republiky od eneolitu po dobu laténskou. Jeho výsledkem je 

stanovení charakteristických modelů a vývoje chemického složení slitin pravěkých předmětů 

pro jednotlivá chronologická období. Pozornost byla oproti výše uvedeným projektům 

věnována i mladším obdobím metalika, přičemž těžiště výzkumu bylo v mladší a pozdní době 

bronzové. Tato období byla z hlediska počtu analýz do té doby značně podceněna. Dalšími 

zkoumanými obdobími byly doba laténská a méně starší doba bronzová. Většina 

analyzovaných předmětů pocházela ze středních a severozápadních Čech, méně 

z východních Čech a nejméně z Čech jižních a západních. Při výběru souborů byly 

preferovány především tzv. uzavřené nálezové celky. Cílem projektu bylo shromáždění 

dostatečného souboru dat ke statistickému vyhodnocení v jednotlivých chronologických 

etapách.  

Měření RFA se provádělo na kruhové plošce povrchu předmětu o průměru 3,5 mm. 

S ohledem na detekční limity nevykázal žádný prvek měřitelnou hranici pod 0,02%. Chyby  

ve výsledcích se v porovnání se standardy lišily o 5-10%. Chybovost vznikla především kvůli 

nehomogenitě a korozním změnám na povrchu. Metoda RFA také mírně podceňuje hodnoty 

Cu, Fe, Au a Pb, přičemž hodnoty Sn jsou ve výsledcích mírně nadhodnoceny (Frána et al. 

1995, 146- 147). Předměty byly před analýzami kvůli eliminaci vlivu heterogenního povrchu 
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způsobeného korozními produkty pokud možno očištěny na kovové jádro. Očištění bylo 

provedeno u masivních předmětů na místě bez výzdoby a tam, kde očištění několika 

čtverečních mm nebránilo soudržnosti ani nenarušovalo celkové vzezření předmětu. Očištění 

nebylo možné u malých a tenkých předmětů, hrozila-li jejich destrukce. Zdobené předměty 

nemohly být očištěny tam, kde povrchová vrstva nesla estetickou a symbolickou informaci. 

Pro vyhodnocení spekter a výpočet zastoupení prvků analýz RFA byl vytvořen program 

RAFAN.  

Při měření pomocí NAA byla expozice mezi 4-8 hodinami. Vzorky byly ve formě 

špon, prachu, ústřižků a v několika případech malých odřezaných kousků. Některé předměty 

nemohly být pomocí NAA analyzovány kvůli silné korozi nebo malým rozměrům. Měření 

vzorků předmětů bylo porovnáváno se standardy. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno 

programem SPDEMOS (Frána 2003) s výstupy v programu AKTANAL. Ve většině případů 

byla manipulace s daty následně prováděna v programu Quattro Pro pod Windows 5.0  

(Frána et al. 1997, 50).  

Za zmínku stojí mezi jinými například jedna z výzkumných otázek, řešená v rámci 

projektu. Mezi archeology koluje neověřený předpoklad recyklace předmětů a nedostatku 

nové mědi v mladší a pozdní době bronzové (např. Kytlicová 1963). Předměty z této doby 

jsou obecně považovány za nevhodné pro analytické zkoumání, protože mají pocházet ze 

starších přetavených předmětů a jejich složení je proto heterogenní. Tento předpoklad byl 

projektem jednoznačně vyvrácen. Bylo zjištěno, že v tehdejším oběhu se vyskytovalo velmi 

významné množství nové surové mědi specifického složení bez příměsi cínu, která byla 

používána pro výrobu předmětů (Frána et al 1995, 193-194).  

Projekt poskytl u nás dosud nejrozsáhlejší soubor nových analýz předmětů z mědi a 

slitin mědi. Závěry vyplývající z výzkumu mohou mít široké uplatnění nejen pro badatele, 

zabývající se pravěkou metalurgií. I přes význam projektu je však jeho vliv omezen pouze na 

poměrně úzkou skupinu badatelů, která se danou problematikou zabývá. Závěry publikace 

(Frána et al. 1995, 193-197; Frána et al. 1997, 94-95) se nedostaly do širšího 

archeologického povědomí. Jistou potíž v kombinaci s odbornou náročností textu snad může 

u českých badatelů stále působit i jazyková bariéra, přestože práce má poměrně obsáhlý český 

souhrn (Frána et al 1995, 289-291; Frána et al. 1997 174-183). Stejně jako u projektu SAM 

mohou být výsledky přehlíženy nebo zpochybňovány z důvodu velkého množství 

zpracovávaných dat, která jsou těžko samostatně bez širších souvislostí interpretovatelná.  
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4.2.6 Další projekty na území České republiky  

Vedle výše uvedených velkých projektů se provádějí také analýzy drobnějších 

souborů, které bývají samostatně vyhodnoceny a publikovány. Jejich počet roste na konci  

20. století a graduje až do současnosti. V současnosti je možné sledovat obecný trend 

postupného odklonu od rozsáhlých projektů k detailnějším regionálním studiím, řešícím 

specifičtější výzkumné otázky. 

Největší množství analýz bylo mimo výše uvedený projekt (kap. 4.2.5) provedeno opět 

na ÚJF v Řeži. Velkou část předmětů analyzoval Jaroslav Frána, v současnosti na ústavu 

působí Marek Fikrle. Soubory se různí od drobných, s několika analyzovanými předměty 

(např. Dobeš 2011; Dobeš et al. 2011; Frána 1999a; Frána – Fikrle 2012; Korený 2010; 

Krajíc et al. 2014; Maštalka – Frána 1985; Smejtek – Švédová 2016), po obsáhlejší, čítající 

několik desítek analýz (např. Frána 1999b; Frána – Maštalka 1986; Frána 2011; Krajíc et 

al. 2014). Dlouhodobá je například spolupráce mezi ÚJF a Ondřejem Chvojkou z Jihočeského 

muzea v Českých Budějovicích, v níž vznikly podnětné studie zabývající se metalurgií starší 

doby bronzové, vyvolané nově objevenými a zachráněnými depoty hřiven a žeber, jež byly 

kvalitně vyzvednuty a dokumentovány (Frána – Chvojka – Fikrle 2009; Chvojka et al. 2009; 

Frána – Fikrle 2011).  

Výjimečně se provádějí prvkové analýzy na jiných pracovištích, například na Fakultě 

strojního inženýrství VUT Brno (Ptáčková - Ustohal 1996a, b), nebo na VŠCHT v Praze 

(Šálková et al. 2015). Kromě prvkové analýzy jsou zde předměty podrobovány také 

metalografickému průzkumu. Podnětnou studii zabývající se měděnými slitky doby 

popelnicových polí na Moravě publikovali M. Salaš, K. Stránský a Z Winkler (1993). Projekt 

byl řešen v Archeologickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Kromě prvkové a 

metalografické analýzy provedli statistické vyhodnocení shlukovou analýzou a na základě 

získaných dat se pokusili určit charakter rud použitých k výrobě suroviny a jejich původ. 

Připomenout je třeba také starší prvkové analýzy provedené na Katedře analytické chemie PřF 

UK (Neustupný 1935) nebo v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze (Soudný 1978).  

Jistá nevyváženost se projevuje při srovnání množství analýz provedených na 

předmětech z Čech a z Moravy. Analýzy nálezů z Moravy a západního Slovenska prováděl 

Ladislav Págo z Archeologického ústavu ČSAV v Brně (1985a,b, 1987b, 1988, pro shrnutí 

1987a). Pomocí emisních spektrálních analýz zkoumal především předměty z eneolitu, doby 

bronzové, ale i raného středověku. Výsledky uvádí v podobě semikvantitativních dat  

(hodnoty větší než 1%; 1-0,1%; 0,1-0,001%; méně než 0,001%; negativní prvky). 
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 V ojedinělých případech jsou v poslední době publikovány i výsledky měření pomocí 

mobilního analyzátoru RFA, provedených například na pracovišti Archeologického ústavu 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Hlásek et al. 2015; Fröhlich - Chvojka – John 

2015), nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Peška 2013).  

Do budoucna je i přes spornou reprezentativnost dat pořízených tímto způsobem možné 

počítat s navýšením počtu podobných analýz.  

4.3 Vývoj slitin mědi v pravěku českých zemí 

Na základě analýz chemického složení je možné charakterizovat postupný vývoj slitin 

mědi v pravěku českých zemí již od počátků metalurgie v eneolitu. Přehled v této kapitole je 

zaměřen především na české země, avšak může být z velké části aplikován i na širší oblast 

střední Evropy. Vývoj slitin mědi je úzce spojen i s vývojem metalurgie, a proto jsou v textu 

uvedeny i některé jevy spjaté s touto problematikou.  

Zkoumání slitin mědi prvkovými analýzami je z hlediska jednotlivých 

chronologických období značně nerovnoměrné. Z toho důvodu ani poznání vývoje slitin nemá 

homogenní charakter. Jednotlivá období jsou často z hlediska typů mědi klasifikována 

odlišně, je s nimi spojen jiný metodologický přístup ve vyhodnocení výsledků analýz  

a především se různí množstvím dat, respektive intenzitou a zaměřením výzkumu. Nejvíce 

zkoumaným obdobím jsou samotné počátky metalurgie mědi v eneolitu a starší době 

bronzové. Pro tato období také existuje nejdetailnější rozdělení slitin i fází jejich vývoje. Pro 

mladší období jsou výsledky analýz vyhodnoceny v literatuře obecněji. Přibližnou představu  

o vývoji množství příměsí od starší doby bronzové do mladší doby železné poskytuje graf 2.  

Počátky metalurgie mědi se obvykle spojují s použitím velmi čisté mědi s minimálním 

množstvím příměsí. Tento materiál pocházel pravděpodobně z přirozeně se vyskytující ryzí 

mědi nebo ložisek velmi bohatých rud (Dobeš 2013, 106-113). 

Později se objevuje měď znečištěná příměsí různé kombinace stříbra, arsenu, 

antimonu, bismutu a olova s obsahem pohybujícím se rámcově v řádech desetin nebo setin 

procenta. Na základě charakteristického složení těchto stopových prvků rozlišují badatelé 

několik typů mědi. Například antimonová měď v kombinaci s Ag a Bi je typická pro měď 

typu Nógrádmarcal, doloženou především u seker s křížovým ostřím a jiných eneolitických 

plochých seker. Zdroj tohoto materiálu je snad na Slovensku v povodí Hronu. U dalších 

eneolitických předmětů se vyskytují různé podíly příměsí (As, Ag, Sb, Bi, Ni, Sn)  

v hodnotách kolem desetin procenta (Dobeš 2013, 108). Na počátku staršího eneolitu mizí 

měď typu Nógrádmarcal a objevuje se měď typu Mondsee. Jde o převážně arsenovou měď 

s obsahem As v řádu desetin až jednotek procenta a setinami procenta Ag a Sb, někdy 
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v kombinaci s podobným zastoupením Ni a Bi. Za zdroj tohoto typu kovu je považována 

severoalpská oblast (Dobeš 2013, 108). 

Ve starší době bronzové dochází k výrazné změně ve složení slitin. Objevuje se  

tzv. měď typu Fahlerz (německy Fahlerzkupfer), tedy měď s příměsí arsenu, antimonu, 

bismutu, stříbra a případně niklu. Fahlerz je německé označení tetraedritových rud 

charakteristických výše uvedenými prvky.  

Vývoj slitin v pozdním eneolitu a ve starší době bronzové byl rozdělen do čtyř 

horizontů (Krause 2003): 

- Horizont 1 (2500-2200 BC) – první náznaky použití mědi typu Fahlerz  

- Horizont 2 (2200-2000 BC) – použití rudy typu Fahlerz buď s obsahem niklu 

(singenský kov, Singener Kupfer, vysoké obsahy příměsí As, Sb, Ni, Ag) nebo bez 

niklu (měď kruhových hřiven, Ösenringkupfer, příměsi As, Sb a Ag, bez Ni a Bi);  

- Horizont 3 (2000-1800, klasická únětická kultura) - Vedle Fahlerzkupfer se stále více 

využívá měď tzv. východoalpského typu (ostalpiner Typ – příměsi As, Ni a Sb, bez 

Ag a Bi); 

- Horizont 4 (1800 – 16. století BC, mladší a pozdní únětická kultura) - převládá 

východoalpský typ mědi, postupně se prosazuje cínový bronz;  

V průběhu starší doby bronzové postupně ubývá mědi typu Fahlerz, klesá množství 

příměsí v mědi a postupně převládá výskyt cínového bronzu. Z počátku byla jako základ pro 

cínový bronz využívána také Fahlerzkupfer. Zajímavá je otázka hřiven ve starší době 

bronzové. Kruhové neboli také nákrčníkovité hřivny byly vyrobeny převážné z mědi 

kruhových hřiven (tj. Fahlerzkupfer bez niklu), kdežto materiál žebrovitých hřiven tvoří 

singenská nebo východoalpská měď (Fahlerzkupfer s niklem). Tento rozdíl v materiálu je 

vysvětlován různým původem těchto druhů hřiven (Krause 2003).  

Ve střední době bronzové je Fahlerzkupfer již na ústupu. Složení příměsí  

je u předmětů z této doby obdobné. Obvykle je obsah arsenu mezi 0,3 a 0,7 %, olovo a stříbro 

je zastoupeno pouze minimálně, antimon a nikl mají podobný obsah (0,14-0,4 %). Předměty 

se zvýšeným obsahem olova jsou pravděpodobně importy. Ve střední době bronzové se již 

plně etabluje cínový bronz (Frána et al. 1997, 55).  

Pro mladší dobu bronzovou se tradoval neověřený předpoklad, že kov byl neustále 

přetavován pro výrobu nových předmětů. Tato domněnka byla vyvrácena porovnáním analýz 

surové mědi a finálních výrobků. Analýzy tzv. slitků a plankonvexních (koláčovitých) ingotů 

prokázaly, že jde o nový kov, protože na rozdíl od hotových výrobků neobsahuje cín. Surový 

kov vykazuje velké rozptyly hodnot příměsí (Fe, As, Pb, Ni, Sb a případně Ag), což by mohlo 
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indikovat poměrně nízkou kvalitu rafinace mědi v první fázi výroby. Ve finálních výrobcích 

je rozptyl příměsí mnohem menší, při dalším zpracování tudíž musil být kov homogenizován 

(Frána et al. 1995, 193).  

Další zajímavé zjištění bylo učiněno při zkoumání množství cínu v odlišných typech 

předmětů střední a mladší doby bronzové. Ukázalo se, že srpy mají výrazně nižší obsah cínu 

s větším rozptylem (5 a 6 % u 60 % zkoumaných srpů) než ostatní předměty s obsahem cínu 

kolem 9-10% (Frána et al. 1997, 69). 

V období zlomkových depotů (BD-HA) se objevuje poměrně homogenní složení 

předmětů. Nejčastější sestupné pořadí množství příměsí je Ni, As, Sb, Pb, Ag, Co a Zn  

(Frána et al. 1997, 63). U artefaktů pozdní doby bronzové bylo zjištěno podobné složení jako 

v období zlomkových depotů. Výrazná změna nastává až ke konci pozdní doby bronzové, kdy 

výrazně roste množství příměsí. Otázkou zůstává, zda je tato změna důsledkem přechodu k 

využívání zdrojů komplexních nebo nekvalitních rud anebo zhoršením technologie výroby 

mědi (Frána et al. 1997, 69-70).  

Ze starší doby železné pochází jen nevelké množství analýz slitin mědi, proto ani 

poznatky o jejich vývoji nejsou nijak detailní. V tomto období bylo zjištěno zvýšení čistoty 

materiálu oproti konci doby bronzové. Přelom starší a mladší doby železné je charakteristický 

pouze obsahem cínu s nízkým zastoupením olova (Frána et al. 1997, 181). 

Pro mladší dobu železnou je příznačný výskyt předmětů s vysokým obsahem olova. 

Nástup těchto olověných bronzů nastal ve stupni LTB2. Olovo je v tomto případě záměrná 

složka slitiny a snad jde o import římské technologie. Cín se v těchto předmětech vyskytuje 

ve 2-3 %. Obsah minoritních příměsi má značný rozptyl hodnot. Podobné složení mají 

především předměty ze stejných nálezových celků. Obdobná situace existovala i v období 

zlomkových depotů (BD-HaA), avšak oproti němu se v mladší době železné v mědi 

vyskytovalo celkově menší množství příměsí, zejména niklu (Frána et al. 1997, 82-93).  

Ve starší době římské nastává výrazná změna ve složení slitin mědi. Objevuje  

se slitina mědi a zinku, tedy mosaz, často s 20% zastoupením zinku. U předmětů datovaných 

původně do období starších, než je doba římská, má zjištění tohoto složení často za následek 

přehodnocení datování předmětu. Ve starších obdobích se totiž příměs zinku vyskytuje velmi 

vzácněnavíc pouze v hodnotách do 1 % a má téměř jistě přírodní původ.  

Ze starší doby římské byly v českých zemích analyzovány pouze předměty  

ze žárových pohřebišť v Dobřichově-Pičhoře a Třebusicích. Zjištěné složení slitiny  

je převážně závislé na typu předmětu. Většina spon je vyrobena z velmi kvalitní mosazi  

s obsahem zinku kolem 20 % a s příměsí cínu a olova do 1 %. Tato kvalitní surovina byla do 
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českých zemí zřejmě importována z římských provincií a zde nejspíše vznikaly až finální 

výrobky. Z kvalitní mosazi se hotovily také části opasků a zbraní. Slitiny pocházející  

z římského impéria se vyznačují velmi úzkou specializací použití a velmi nízkou koncentrací 

příměsí (Riederer 2002). Ostatní předměty (např. části picích rohů a nádobí) byly 

zhotovovány z cínového nebo olověného bronzu. Stopovými prvky v těchto slitinách  

byly stříbro, arsen a antimon. V dalších stoletích dochází k podstatnému zhoršování 

technologie výroby slitin mědi a kvalitní mosaz se postupně vytrácí (Fikrle – Frána – 

Droberjar 2006; Frána 1999b; Fikrle et al. 2006).  

 

Graf 2: Průměrné hodnoty příměsí v časových horizontech a kulturních komplexech od doby 

bronzové do mladší doby železné. 2a - BA1; 2b - BA2; 3 – BB-BC; 4a – knovízská kultura, 

BD-HA1; 5a – lužická kultura, BD-HA1; 4b - knovízská kultura, HA2-HB; 5b – lužická 

kultura, HA2-HB; 6 - štítarský stupeň knovízské kultury; 7 - slezsko-platěnická kultura;  

8 – starší doba železná; 9 – mladší doba železná (Korený et al. 2011, 98; původně převzato 

z Frána et al. 1995, 167) 
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Mladší doba římská je v analýzách velmi podceněna. Z českých zemí byly 

analyzovány pouze spojovací články koňských postrojů typu Vimose a jejich odlévací formy. 

Z výsledků je zřejmá značná různorododst příměsí. Chemické složení předmětů se vyznačuje 

velkým rozptylem obsahu zinku, olova a cínu, jde tedy o vícesložkové slitiny zřejmě bez 

přesného receptu (Frána 2010).  

Z doby stěhování národů neexistují z českých zemí žádné výsledky analýz, proto není 

možné hodnotit ani charakter tehdejších slitin. Ve středověku a novověku je hutnictví mědi 

vedlejším produktem při získávání stříbra. To má za následek především různou kvalitu mědi 

s různým zastoupením příměsí, bez provedení důsledné rafinace.  

4.4 Výhled do budoucna 

Chemické složení artefaktů je stále primárním zdrojem informací 

archeometalurgických studií. Na základě provedených prvkových analýz z českých zemí je 

možné stanovit základní vývoj slitin mědi v pravěku. Možnosti systematického výzkumu na 

tomto poli jsou však v současnosti zjevně vyčerpány. Bohužel dosavadní analýzy neposkytují 

zcela reprezentativní a vyvážený vzorek. Další necílené rozšiřování této informační základny 

již pravděpodobně nepřinese výraznější objevy. V systematických projektech by bylo 

přínosné zaměřit se na opomíjená období a typy předmětů nebo shromáždit dosud provedené 

analýzy a provést jejich celkové vyhodnocení. Základnu pro tento úkol tvoří databáze 

přiložená k této práci. 

Je třeba si ale uvědomit, že i s velice přesnými přístroji a metodami není možné 

pochopit stav zkoumaných předmětů bez znalostí surovin (složení, charakter a geneze 

rudných ložisek), technologie výroby (chemické a fyzikální podmínky při tavbě, změna 

složení v závislosti na redoxním prostředí atd.) a zpracování (finální úprava povrchu, 

výzdobné techniky atd.). 

Největší přínos by v současnosti mohlo mít specializované detailní studium určitých 

typů předmětů nebo otázek týkajících se technologie metalurgie. Například detailní výzkum 

zaměřený na jeden typ předmětu (např. bronzové nádoby, dláta, náramky) provedený badateli 

různých specializací pomocí kombinace různých typů analýz může poskytnout neocenitelné 

komplexní informace o rejstříku technologií výrobních a zpracovatelských postupů.  

Dalším nosným tématem by mohl být detailní a systematický výzkum dokladů 

metalurgie (pece, tyglíky, dyzny, kadluby, bronzovina, struska, těžební a zpracovatelské 

nástroje). Tato orientace bádání má mimo jiné význam pro identifikaci těchto typů nálezů při 

terénních výzkumech, kdy jsou často opomíjeny nebo dokonce zůstávají nerozpoznány 

(Augustýnová 2013; Augustýnová 2016).  
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Další rozvoj je možný především ve směru zkoumání vlastností jednotlivých artefaktů 

(např. materiál a technické provedení kadlubů a tyglíků, složení a charakter strusek atd.). 

Samostatnou problematikou je výzkum pravěkých těžebních areálů, jejichž doložení je  

na území České republiky problematické (Chmelíková 2012).  

Neméně významným tématem je zkoumání předmětů pomocí izotopových analýz 

s cílem zjištění provenience materiálů, respektive předmětů, které se v současnosti rozvíjí 

především v Německu. V tomto ohledu je však asi nejvhodnějším řešením kombinace 

prvkových, izotopových a typologických analýz.  
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5 DATABÁZE „MĚĎ A SLITINY MĚDI V PRAVĚKU ČESKÝCH ZEMÍ“ 

Databáze Měď a slitiny mědi v pravěku českých zemí, která je součástí této práce, 

obsahuje publikované výsledky analýz chemického složení pravěkých předmětů 

pocházejících z českých zemí. Celkem je v databázi v době dokončení této práce zařazeno 

8 846 výsledků prvkových analýz. Ty jsou prezentovány v podobě procentuálního zastoupení 

jednotlivých prvků. Kromě toho jsou u jednotlivých analýz uvedeny také doprovodné údaje  

o předmětu a jeho analýze (např. naleziště, nálezový kontext, datování, metodu analýzy, 

způsob odběru vzorku, příslušnou literaturu, uložení předmětu, atd.). Kompletní databáze je 

v digitální podobě ve stavu k prosinci roku 2016 přiložena k této práci na CD-ROM spolu 

s legendou v českém a německém jazyce.  

V této kapitole popisuji účel databáze a postup jejího sestavování, dále vysvětluji 

jednotlivé atributy a v závěru předkládám vyhodnocení doprovodných informací.  

Databázi jsem vypracoval v programu Microsoft Access (Office 365). Samotné 

vkládání dat jsem provedl přepisováním údajů z literatury přímo do databáze nebo jejich 

exportováním prostřednictvím tabulkového programu Microsoft Excel (Office 365).  

Účelem databáze je shromáždit kompletně dosud u nás publikované výsledky 

prvkových analýz spolu s doprovodnými údaji o kontextu předmětu. Má sloužit jako zdroj 

informací pro badatele zabývající se touto problematikou a zlepšit dostupnost dat z analýz 

chemického složení. Je možné z ní vybírat jednotlivé údaje například podle studovaných 

katastrálních území a samostatně je interpretovat nebo provést celkové vyhodnocení.  

Kromě informací o prvkovém složení předmětů má databáze význam jakožto evidence 

velkého množství nálezů, u nichž je možné zkoumat různé údaje o kontextu, což může být 

neocenitelný zdroj informací pro statistické vyhodnocení i bez ohledu na prvkové složení. 

V některých pracích (Otto – Witter 1952; Junghans – Sangmeister – Schröder 1960, 1968, 

1974; Frána et al. 1995, 1997) jsou seznamy analýz navíc doplněny vyobrazeními 

zkoumaných předmětů, které také poskytují široké možnosti využití.  

Základ předložené databáze tvoří tzv. stuttgartská databáze (Stuttgarter Datenbank; 

Krause 2003), jež byla vytvořena v rámci projektu SMAP - Stuttgarter Metallanalysen-

Projekt. Stuttgartská databáze obsahuje kolem 37 500 záznamů analýz předmětů z mědi  

a slitin mědi z celé Evropy, a to především z dob počátků metalurgie, zvláště ze starší doby 

bronzové. Představuje obsáhlou a z metodologického hlediska hodnotnou předlohu  

pro databázi předkládanou v této práci.  
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Koncepci i rozdělení jednotlivých atributů a náplň heslářů jsem částečně přejal ze 

stuttgartské databáze, která primárně vychází z koncepce projektu SAM. Zprvu se totiž jevilo, 

že jde o důsledně vypracovaný koncept, který poslouží jako vhodný základ vytvářené 

databáze. Při vkládání dat především z mladších období než starší doba bronzová jsem však 

zjistil, že na ně většina heslářů není aplikovatelná, hesláře proto museli být doplněny. Musil 

jsem také upravit části databáze, aby odpovídaly specifické situaci v českých zemích, a to jak 

z hlediska datování, tak typů předmětů.  

Zdá se, že hesláře velkých systematických projektů včetně projektů SAM a SMAP 

byly tvořeny postupně v průběhu realizace a přizpůsobovaly se charakteru analyzovaných 

předmětů. Z toho důvodu se především vymezené typy předmětů i chronologické úseky 

převzaté ze stuttgartské databáze ukázaly jako nepříliš vhodné. Pro vhodnější správu  

i vyhodnocení databáze bude nutné vytvořit novou dlouhodobější koncepci databáze a 

výrazně upravit hesláře a rozdělení typů předmětů do skupin, aby byla zohledněna všechna 

historická období. 

Po úvaze jsem se rozhodl vést databázi v německém jazyce, a to z důvodu částečného 

převzetí koncepce i náplně heslářů ze stuttgartské databáze. Dalším důvodem byla možnost 

zpětného navázání na tuto databázi, a také pro usnadnění případného prezentování výsledků 

v zahraničí.  

Ze stuttgartské databáze jsem kromě části koncepce převzal také část dat, která jsou 

spojena s předměty z českých zemí. Jde především o výsledky analýz projektu SAM  

a badatelské skupiny z Halle (Otto – Witter 1952), dále tři analýzy projektu FMZM a analýzy 

ÚJF z Makotřas (Maštalka – Frána 1985). Převzaté údaje jsem důkladně revidoval. Opravil 

jsem například některá chybně uvedená inventární čísla. U výsledků skupiny z Halle jsem 

doplnil hodnoty Cu a Zn (Otto – Witter 1952).  

Přestože všechny údaje obsažené v databázi pocházejí z publikovaných zdrojů, 

požádal jsem velkou část badatelů, kteří analýzy prováděli nebo jejich provádění zadávali,  

o souhlas s použitím těchto dat. Šlo především o badatele, kteří publikovali větší množství 

dat. Zároveň jsem autory žádal o poskytnutí dat v digitální podobě, abych je mohl jednodušeji 

a rychleji začlenit do databáze.  

Přepis údajů jsem prováděl především u menšího objemu dat. Informace o nálezovém 

kontextu, datování, metodách analýzy nebo například uložení předmětů jsem musel získat 

z často rozsáhlé textové části publikace. Pouze výjimečně byly tyto informace zapsány 

v tabulce spolu s údaji o chemickém složení. Často nebyly některé z hledaných údajů v textu 

uvedeny. Využíval jsem také možnost vložení dat prostřednictvím naskenování tabulek 
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s výsledky analýz do formátu PDF a jejich převedením pomocí programu Adobe Acrobat Pro 

do podoby textu. Tento způsob se mi osvědčil jako poměrně efektivní a rychlý způsob 

digitalizace dat.  

V případě, že jsem od autorů získal data v digitální podobě, upravil jsem je ve  

formátu .xls do podoby kompatibilní s databází a doplnil o kontextuální údaje. Nakonec jsem 

data exportoval do databáze. Tímto způsobem jsem zařadil především nejobjemnější datové 

soubory (Frána et al. 1995, 1997; Frána – Chvojka – Fikrle 2009; Frána 2011). Údaje z 

publikací Artifacts I a II (Frána et al. 1995, 1997) tvoří největší část údajů, proto si proces 

jejich vložení do databáze zaslouží větší pozornost.  

Data v digitální podobě mi poskytli Luboš Jiráň a Marek Fikrle se souhlasem 

Jaroslava Frány. Metody analýz jsou v publikacích uvedeny v popisu příslušných tabulek.  

Pro posouzení způsobu odběru vzorku pomocí RFA posloužil kód pro subjektivní posouzení 

stavu povrchu zkoumaných míst uvedený v tabulkách výsledků ve sloupci Q (Quality). Pro 

určení datování a typu předmětu byl užit kód uvedený v publikacích u výsledků analýz ve 

sloupci Type (Frána et al. 1997, 13). Údaje o nálezovém kontextu, uložení předmětu nebo 

přesnějším datování, jsem k jednotlivým nalezištím doplnil z textové části publikací  

(Frána et al. 1995, 132-144; Frána et al. 1997, 13-44). Především tyto informace bude třeba 

revidovat a doplnit. Hodnoty zastoupení většiny prvků jsem převedl z hodnot v ppm  

(parts per million) na hmotnostní procenta.  

V Artifacts I a II nejsou vyznačeny duplikační analýzy, tedy analýzy shodného 

předmětu. Velká část předmětů byla v rámci projektu zkoumána jak pomocí RFA, tak NAA. 

Kvůli velkému množství údajů se mi nepodařilo porovnáváním inventárních čísel tyto 

duplikační analýzy v databázi vyznačit. Při vyhodnocování databáze je tedy nutné s touto 

skutečností počítat.  

Zastoupení jednotlivých prvků může být pro bližší určení upraveno znaménky. 

Znaménka jsou užita především pro vyjádření detekčního limitu metody. Hodnota „0“ nebo < 

ve výsledcích analýz znamená výsledek měření pod detekčním limitem instrumentace. Z toho 

důvodu jsem tyto hodnoty nahradilv literatuře uvedenými přibližnými detekčními limity. 

Do databáze jsem zařadil i výsledky nejstarších analýz (Vocel 1868). Kvůli nepřesným 

dobovým údajům a nedostatku uvedených informací je však složité přiřazení nalezišť  

ke katastrálním územím i určení typů předmětů. Mimo jiné i přesnost a věrohodnost těchto 

starších dat je vzhledem k dnešním metodám nižší a bylo by třeba provést srovnání analýz. 

Přesnost měření by měla být zohledněna také u určitých metod měření, např. u mobilní RFA 
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(viz kap. 3.5.8). Tyto analýzy by neměly být zahrnuty do případného nového souhrnného 

vyhodnocení dat, případně by měla být patřičně přihlédnuto k jejich kvalitě.  

Databáze obsahuje pouze výsledky kvantitativních analýz. Semikvantitativní data není 

možné mezi sebou vzájemně porovnávat a pro statistické vyhodnocení jsou nepoužitelná. 

Nezařadil jsem tudíž výsledky zkoumání L. Pága (např. 1985a,b, 1987b), M. Soudného 

(1978), ani vídeňské skupiny (Preuschen – Pittioni 1937). Do databáze jsem nezahrnul 

s ohledem na rozsah zadání práce ani data z raného středověku (např. Frána – Maštalka 

1992; Profantová 2012; Schejbalová – Gregor – Fikrle 2013). Analýzy předmětů ze 

středověku a novověku jsem zahrnul pouze v případě, že byla publikována spolu s pravěkými 

předměty. Velké množství dat dosud nebylo uveřejněno, ale byla publikována pouze jejich 

obecná shrnutí, například z Třebusic (Droberjar – Frána 2004; Fikrle – Frána – Droberjar 

2006), nebo Vliněvsi (Limburský – Frána – Fikrle 2015). Ještě větší, těžko odhadnutelné 

množství předmětů bylo sice analyzováno, ale získaná data nebyla následně vůbec nijak 

zpracována. I přes značnou finanční i časovou náročnost jejich pořízení nemají v tomto stavu 

žádný význam. Právě tato data by měla být buď publikována, nebo případně poskytnuta 

k výzkumu dalším badatelům.  

V databázi uvádím zastoupení následujících prvků: Cu, Fe, Co, Ni, Zn, As, Ag, Sn, 

Sb, Pb, Bi, Se, Au, In, S, Cr, Mn, Cd, Te. Hodnoty zastoupení části z nich jsou v publikacích 

uvedeny pouze velmi výjimečně. Neuvedení obsahů určitých prvků je zpravidla způsobeno 

zjištěním jejich nulové nebo minimální koncentrace. To je spojeno také s přesností 

jednotlivých přístrojů, potažmo jejich detekčními limity. Detekce prvků především na konci 

výčtu, které se vyskytují v nízkých koncentracích, je závislá mj. právě na přesnosti přístrojů. 

Některé metody také nejsou schopny určité prvky detekovat (viz kap. 3). Systémově mohou 

být určité prvky badateli vyloučeny, protože jejich význam pro konkrétní výzkum je 

považován za nerelevantní. Kromě výše uvedených prvků se zvláště v korozních produktech 

vyskytují i další prvky, například O, H, C, Si, Cl, Ca, Al. Tyto prvky však mají minimální 

význam pro výzkum archeologických předmětů a mezi výsledky se objevují velmi sporadicky 

(Ptáčková – Ustohal 1996b), jejich hodnoty jsem proto do databáze nezařadil.  

V době dokončení této práce se mi podařilo do databáze zařadit celkem  

8 846 výsledků analýz chemického složení. Zcela jistě nejde o všechny u nás dosud 

publikované výsledky analýz. Data budu v budoucnu doplňovat o nově publikované údaje. 

Počítám také se zařazením analýz předmětů z raného středověku. Nutná bude také zpětná 

revize vložených dat pro eliminaci případných chyb a nepřesností. Údaje v příslušné literatuře 

neuvedené (uložení, datování, nálezový kontext, upřesnění typu předmětu, analytické metody) 
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budu postupně doplňovat detailnější rešerší. Při rozšiřování databáze bude nutné dále 

upravovat rozdělení jednotlivých uváděných atributů. Databáze má do budoucna značný 

potenciál v možnosti jejího celkového vyhodnocení pomocí moderních statistických metod. 

V rámci předložené bakalářské práce ji však tímto způsobem nezpracovávám. Taková studie 

by výrazně přesahovala rozsah zadání i charakter tohoto typu práce. V budoucím výzkumu je 

však toto vyhodnocení plánováno ve spolupráci s odborníky na statistické metody.  

5.1 Vysvětlivky 

V následující kapitole vysvětluji zkratky a jednotlivá pole databáze, a případně postup  

a obtíže při převodu dat ze stuttgartské databáze (Krause 2003) nebo jiné literatury. 

V některých případech uvádím seznamy hodnot jednotlivých polí.  

 

ID  

Identifikationsnummer – identifikační číslo vytvořené pro potřeby databáze 

Identifikační číslo je unikátní číselný identifikátor v rámci této databáze vytvořený  

pro rozlišení jednotlivých analýz. Hodnotu jsem neprovázal se stuttgartskou databází.  

 

ANR  

Analysennummer – číslo analýzy přiřazené příslušnou laboratoří 

Čísla analýz se mohou u různých laboratoří vzájemně shodovat. V některých případech 

nebylo číslo mezi publikovanými údaji uvedeno, proto jsem ho nemohl do databáze zařadit. 

Některá čísla analýz jsou složena z písmen a číslic. Pro pole ANR jsem při převádění údajů  

ze stuttgartské databáze použil hodnoty z pole LBNR (Labornummer).  

 

LAB  

Labor – zkratka laboratoře, respektive instituce, která provedla analýzy 

K odlišení jednotlivých laboratoří, respektive institucí, které provedly analýzy 

chemického složení, jsem zavedl pole LAB. Tímto řešením se vyhýbám složitému kódování 

pole ANR ve stuttgartské databázi, pomocí kterého je přiřazena k analýze laboratoř  

a příslušná literatura a případně nálezový celek. Tímto způsobem je také možné odděleně 

zadat výsledky různých laboratoří uveřejněné v jedné publikaci. Seznam jednotlivých analýz 

s jejich identifikačním číslem, zkratkou i celým názvem uvádím v tabulce 2.  
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ID Abkürzung Beschreibung 

1 UJF 
Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži – Institut für Kernphysik der Akademie der 

Wissenschaften der Tschechischen Republik in Řež 

2 VŠCHT 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Universität für Chemie und 

Technologie in Prag 

3 Černych 
Je. N. Černych – Institut archeologii Akademii nauk SSSR, Moskva; Institut für 

Archäologie der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Moskau 

4 UK Univerzita Karlova v Praze – Karlsuniversität in Prag 

5 CB 
Archeologický ústav JČU v Českých Budějovicích – Institut für Archäologie der 

Südböhmische Universität in Budweis  

6 HDM Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg 

7 SAM 
Studien zu den Anfängen der Metalurgie, Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart 

(SAM) 

8 OW Otto und Witter, Halle (OW) 

9 FMZM Frühe Metallurgie im zentralen Mitteleuropa (FMZM) 

10 VUT Fakulta strojního inženýrství VUT Brno – Fakultät für Maschinenbau der Technische 

Universität Brünn 

11 ? unbekannt 

12 OL Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc – Naturwissenschaftliche 

Fakultät der Palacký-Universität Olmütz  

13 MZM Archeologický ústav Moravského zemského muzea v Brně – Institut für Archäologie 

des Mährisches Landesmuseums in Brünn 

14 CVUT České vysoké učení technické v Praze – Tschechische Technische Universität Prag  
 

Tab. 2: Seznam laboratoří provádějících analýzy chemického složení,  

 

ANMETH  

Analysenmethode – metoda analýzy chemického složení 

Z důvodu odlišení přesnosti naměřených dat u záznamů uvádím také metody jejich 

analýzy. Při vyhodnocení databáze bude možné zohlednit přesnost jednotlivých metod 

stanovenou pro jednotlivé laboratoře. Jednotlivé metody jsou uvedeny v databázi. Pokud je  

u výsledků analýz pomocí NAA uvedeno zastoupení Pb nebo Bi, bylo jeho určení provedeno 

dodatečně pomocí RFA. 

 

PNV 

Probenahmeverfahren – způsob odběru vzorku 

Pro zhodnocení kvality a přesnosti výsledků analýz uvádím také způsob, kterým byly 

odebírány vzorky k měření. Tímto způsobem je možné od sebe rámcově odlišit výsledky 

povrchových měření od měření vzorků odebraných z jádra předmětu. Seznam metod odběru 

uvádím v tabulce 4. Hodnoty Oberf a kOberf (povrch a korodovaný povrch) jsou od sebe 

těžko odlišitelné a jejich přiřazení může být subjektivní. Některé způsoby odběru vzorku jsou 

přímo spojeny s určitými metodami. Například odběr vzorku pro NAA je nutné provést 

vyvrtáním nebo odřezáním materiálu (Bohr). Metalografii a s ní spojené analýzy chemického 

složení (SEM/EDS) je zase možné provést pouze pomocí výbrusu (Bruch).  
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ID Abkürzung Probenahmeverfahren 

1 Oberf Oberfläche 

2 kOberf korrodierte Oberfläche 

3 Absch Abschliff - mechanische Reinigung 

4 Bohr Bohrung 

5 ? unbekannt 

6 Bruch Bruchfläche, Metallographie 

7 chemRein chemische Reinigung 
 

Tab. 3: Metody odběru vzorku 

 

FUNDORT 

Položka znamená naleziště předmětu (územně správní identifikace) 

Lokalizaci místa nálezu provádím jeho spojením s příslušným katastrem v poli 

FUNDORT. Další informace o nalezišti a nálezovém kontextu jsou uvedeny  

v poli FUNDPLATZ. Název naleziště jsem propojil se seznamem katastrálních území České 

republiky z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (http://www.cuzk.cz)  

a Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz). Seznam katastrálních území obsahuje 

příslušnost katastrů k větším územně správním respektive administrativně správním celkům 

(obec, okres, kraj) a geografickou lokalizaci středů jednotlivých katastrů. Z důvodu obsáhlosti 

seznamu katastrálních území (13 048 položek) ho neuvádím v tištěné části práci, ale pouze 

v databázi analýz přiložené na CD-ROM.  

Propojení názvů nalezišť s katastry bylo mnohdy problematické. Názvy některých 

katastrů mají stejný základ (např. Nová Ves) a jejich vzájemné odlišení je tudíž možné pouze 

podle upřesňujícího přívlastku (např. Nová Ves u Albrechtic). U některých publikovaných 

údajů však nejsou naleziště přesněji lokalizována a jejich přiřazení k příslušnému 

katastrálnímu území je proto obtížné. Názvy nalezišť publikovaných především v cizojazyčné 

literatuře jsem doplnit diakritikou a případně jejich názvy převedl do českého jazyka.  

Některá katastrální území v průběhu let zanikla (především v severozápadních  

Čechách - Běšice, Čachovice) a do seznamu jsem je proto doplnil. Následně jsem jim přiřadil 

lokalizace geograficky nejbližších obcí. U předmětů s neznámým nalezištěm uvádím alespoň 

obecnou lokalizaci (Böhmen, Südböhmen, Mähren, Donauländer-CZ). Záznamy ze 

stuttgartské databáze s obecnou lokalizací Donauländer jsem do databáze zahrnul v případě, 

že u nich v poli LND bylo zároveň uvedeno CZ, tedy označení pro Českou republiku. Pole 

LND, RAU, ORTNR, GLAEN a GBREI ze stuttgartské databáze jsem do databáze analýz 

nezařadil, protože jejich funkci plní seznam katastrálních území.  
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FUNDPLATZ 

Položka znamená druh nálezu nebo naleziště, nálezový kontext nebo celek.  

Pole slouží obecně k bližší specifikaci místa nálezu. Jelikož jsem vycházel 

z publikovaných údajů, použil jsem informace uvedené v těchto zdrojích. Těžištěm databáze 

je samozřejmě chemické složení, aby však databáze mohla sloužit také jako kvalitní zdroj 

doprovodných informací o předmětech bude nutné především údaje tohoto typu ujednotit  

a dále doplňovat z dalších publikací spolu s detailní revizí jednotlivých souborů.  

Pro pole FUNDPLATZ jsem zatím nevypracoval jednotný heslář. Uváděné údaje proto 

mají velmi různorodý a neustálený charakter. Nálezové kontexty jsou běžně uvedeny obecně 

(Depot, Grab, Skelett-, Brand- a Hügelgrab, Einzelfund, Siedlung) nebo obsahují označení  

a čísla objektů, případně nálezových celků.  

 

TYP 

Typy předmětů 

Typy předmětů (ve smyslu pojmu Typ, jak jej používá stuttgartská databáze) jsem 

propojil s heslářem, jehož základ vychází ze stuttgartské databáze. Typy předmětů jsou  

ve stuttgartské databázi rozděleny celkem do devíti skupin uvedených v tabulce 5. Vymezené 

skupiny typů jsou poměrně neorganické (zařazení zbraní nebo nástrojů do různých skupin). 

Jednotlivé typy předmětů uvádím v databázi. Při vkládání dat jsem všechny názvy přeložil do 

německého jazyka a přiřadil je k výrazům z příslušného hesláře. V různých oblastech  

a obdobích se objevují specifické typy předmětů, z toho důvodu je třeba jemnější rozdělení 

typů předmětů a doplnění dalších položek. Výčet mnou doplněných typů je v tabulce  

6. Nedostatečně rozlišenými typy jsou především jehlice, spony nebo srpy. Doplněné položky 

je bohužel velmi těžko možné bez důkladné revize zpětně aplikovat na již publikované údaje. 

Typ 903 (andere) zahrnuje předměty, jejichž charakter je znám, avšak není možné je spojit 

s žádným z typů v hesláři. Jde především o novodobé předměty a jejich popis je uveden v poli 

OBJEKT.  

 

OBJEKT 

Popis předmětu 

Pole OBJEKT slouží pro upřesnění údajů z pole TYP, tedy pro popis, jemnější určení 

typu předmětu nebo identifikaci místa odběru vzorku. Jde o velmi nesourodé údaje, což je 

způsobeno převzetím údajů uvedených v publikacích a i pro tento typ údajů by bylo třeba 

sjednocení koncepce a vytvoření hesláře.  
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Číslo Název Bezeichnung 

100 Sekery, sekeromlaty, kladiva, kopáče, motyky 

a dláta  

Beile, Äxte, Hämmer, Hacken, Pickel und Meißel 

200 Dýky a meče Dolche und Schwerter 

300 Hroty kopí/oštěpy, šipky, nože, srpy, pilky Lanzen- und Pfeilspitzen, Messer, Sicheln und 

Sägen 

400 Kruhové šperky Ringe 

500 Plechové a drátěné předměty Bleche und Drähte 

600 Jehlice Nadeln 

700 Hřivny, slitky, surovina, ruda Barren, Gußrückstände und -formen, Rohmaterial, 

Erze 

800 Ostatní předměty Verschiedenes 

900 Jiná než archeologická kritéria Nicht-archäologische Kriterien 
 

Tab. 4: Skupiny předmětů podle stuttgartské databáze 

 
 

 

Typenschlüssel Typ 

139 Absatzbeil mit herzförmige Rast 

140 Meißel, unbestimmt 

229 Dolch 

319 Griffdornmesser 

420 Turbanhohlringe 

421 Fußring 

422 Kollier 

531 Halskette 

532 Kette 

632 Petschaftkopfnadel 

633 Hirtenstabnadel 

634 Keulenkopfnadel 

817 Spiegel 

818 Pferdegeschirr 

819 Sieb 

820 Schnalle 

821 Handgriff 

822 Tülle 

823 Spiegel 

824 Glocke 

825 Sporn 

826 Gürtel 

903 andere 

904 unbekannt 
 

Tab. 5: Typy předmětů doplněné v této práci do hesláře typů ze stuttgartské databáze 
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GEWICHT 

Hmotnost předmětu 

Údaje o hmotnosti předmětů uvádím v gramech. V publikacích jsou zveřejněny velmi 

sporadicky. Navíc pro vyhodnocení dat mají minimální hodnotu. Mohou ale sloužit 

k identifikaci a dokumentaci předmětů.  

 

DATIERUNG  

Položka obsahuje datování předmětu pomocí relativní chronologie. Propojil jsem je 

se seznamem chronologických úseků. Základem seznamu je dělení užité v projektu SAM 

uvedené v poli ZT (Zeitstufen). Ve stuttgartské databázi je pro přiřazení datace užíváno pole 

Zeitschlüssel. To však obsahuje čísla začínající nulou a s hodnotami tudíž není možné v této 

podobě pracovat jako s číslem. Pro přiřazení hodnot používám pole ID.  

Z důvodu specifik relativní chronologie užívané v českých zemích jsem doplnil další 

časové úseky. Upravil jsem dělení pro eneolit a starší dobu bronzovou. Urnenfelderkultur 

jsem rozdělil na mladší a pozdní dobu bronzovou (Jungbronzezeit a Spätbronzezit). Na starší 

a mladší jsem rozdělil dobu římskou. Zařadil jsem dobu stěhování národů. Úplný seznam 

chronologických úseků uvádím v tabulce 7. Jednotlivé úpravy seznamu chronologických 

úseků vyznačuji v poli Autor.  

 

DAT 

Ve stuttgartské databázi je pole užíváno pro datování pomocí absolutní chronologie. 

Tato data jsou však v publikacích velmi ojedinělá a pro české země není znám žádný údaj 

spojený s analyzovanými předměty. Pole proto v této práci užívám pro přesnější datování v 

podobě chronologických stupňů Reineckova systému.  

 

KT 

Spojitost předmětů s určitou kulturou zanáším do pole KT (Kulturzugehörigkeit – 

kulturní příslušnost). Základ seznamu kultur jsem přejal opět ze stuttgartské databáze a jeho 

finální podobu uvádím v tabulce 8. Opět jsem však seznam pro zpřesnění doplnil o položky, 

které více odpovídají dělení užívanému v českých zemích. Některé z položek hesláře 

z původní stuttgartské databáze nemají s územím České republiky žádnou spojitost a některé 

pojmy navíc vůbec neoznačují kultury (např. Stollhof).  
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LIT 

V databázi k jednotlivým položkám uvádím celou citaci literatury, ze které byly 

výsledky analýz získány. Jde buď o první publikaci analýzy, nebo její zařazení v rámci 

nejdůležitějších shrnujících publikací. Data zahrnutá v databázi jsem sebral z cekem  

60 různých publikací.  

 

ID Zeitschlüssel Zeitstufen Autor 

1 01 7. Jahrtausend SAM 

2 02 6. Jahrtausend, erste Hälfte SAM 

3 03 6. Jahrtausend, zweite Hälfte SAM 

4 04 5. Jahrtausend, erste Hälfte SAM 

5 05 5. Jahrtausend, zweite Hälfte SAM 

6 06 4. Jahrtausend SAM 

7 07 4. Jahrtausend; Hissar IA und B; Gaura 9 SAM 

8 10 3. Jahrtausend; K I SAM 

38 11 Kupferzeit (4300 - 2200 BC) Kmošek 

9 12 3000–2700; K Ia; Hissar IC; Gaura 8 SAM 

10 15 2700–2450; K Ib; Hissar IIa; Gaura 7; Karan. VI SAM 

11 20 2700–2450; K II SAM 

12 22 2450–2200; K IIa; Hissar II, IIb; Gaura 6 SAM 

13 25 2200–1900; K IIb; Globe SK; Schw. Pfahl; Hissar III C/B; Gaura 5 SAM 

14 2 Frühe Bronzezit (BA1-BA2) Kmošek 

15 26 Klassische Aunjetitzer Kultur FMZM 

16 27 Vĕteřov-Kultur / späte Aunjetitzer Kultur FMZM 

17 3 Frühe Bronzezit A1 SAM 

18 4 Frühe Bronzezit A2a SAM 

19 5 Frühe Bronzezit A2b; Horizont Koszider SAM 

20 59 2. Jahrtausend SAM 

21 6 Mittelbronzezeit - Hügelgräberkultur (BB1-BC2) SAM 

22 28 Frühe Hügelgräberkultur FMZM 

23 7 Jung- und Spätbronzezeit - Urnenfelderkultur (BD-HB3) SAM 

24 71 Jungbronzezit (BD-HA2) Kmošek 

25 72 Spätbronzezeit (HB1-HB3) Kmošek 

26 8 Hallstattzeit; etruskisch (HC-HD3) SAM 

27 90 Latènezeit (LTA-LTD) SAM 

28 91 römisch SAM 

29 92 Ältere Römische Kaiserzeit (A-B2) Kmošek 

30 93 Jüngere Römische Kaiserzeit (C1-C3) Kmošek 

31 94 Völkerwanderungszeit Kmošek 

32 95 merowingisch SAM 

33 96 frühes Mittelalter SAM 

34 98 jüngeres Material SAM 

35 9 Testlegierung SAM 

36 0 Erze, Rohkupfer (Typ = 99, 991) SAM 

37 99 unbekannt Kmošek 
 

Tab. 6: Seznam chronologických úseků pro datování předmětů 
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ID Abkürkzung Kulturzugehörigkeit 

1 ALT Altheim 

2 AUV Auvergne 

3 BAA Baalberg 

4 BAD Baden 

5 BIS Bischheim 

6 BOL Boleraz 

7 CHA Cham 

8 COR Cortaillod 

9 FAK Frühe Aunjetitzer Kultur 

10 KAK Klassische Aunjetitzer Kultur 

11 SAK Späte Aunjetitzer Kultur 

12 FHGK Frühe Hügelgräberkultur 

13 GBK Glockenbecherkultur 

14 HGK Hügelgräberkultur 

15 HOR Hornstaad 

16 JEV Jevišovice 

17 KK Kugelamphorenkultur 

18 LÜS Lüscherz 

19 MIC Michelsberg 

20 MON Mondsee 

21 PFY Pfyn 

22 SBK Straubinger Kultur 

23 SKK Schnurkeramische Kultur 

24 STO Stollhof 

25 Mier Mierzanowice-Kultur 

26 EGK Einzelgrabkultur 

27 TRB Trichterbecherkultur 

28 KnK Knovízer Kultur 

29 ŠK Štítary Kultur 

30 AK Aunjetitzer Kultur 

31 VK Velatice Kultur 

32 LaK Lausitzer Kultur 

33 MiK Milavče Kultur 

34 VeK Větéřov Kultur 

35 SPK Schlesien-Platěnice Kultur 

36 ŘK Řivnáč Kultur 
 

Tab. 7: Seznam kultur (zde doplněné kultury označeny kurzívou) 

 

MUSEUM, INVNUM 

Sloupce obsahují místo uložení a inventární číslo předmětu (Inventarnummer). Údaj o 

uložení předmětu je zásadní pro možnost jeho zpětného dohledání například v případě potřeby 

ověření nebo zjištění jeho typu nebo datace, případně pro potřeby provedení duplikační 

analýzy. V literatuře bývá často opomíjen. V některých případech jsou zkoumány předměty 

bezprostředně po nálezu, nemají tudíž ještě inventární číslo přiřazeno, protože ještě nebyly 

zařazeny do sbírky.  
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DOPAN 

Duplikační analýzy (Doppelanalysen) provedené na jednom předmětu uvádím v poli 

DOPAN. Výčet symbolů užitých pro rozlišení typu duplikační analýzy uvádím v tabulce 9. 

Přidané duplikační analýzy čísluji od hodnoty 3 000. V aktuálním stavu databáze je poslední 

hodnotou 3 197.  

 

ID Vorzeichen Anmerkung Bemerkung 

1 + Proben verschiedener Teile, z.B. Klinge, Niet Kreuz 

2 * Doppelanalyse verschiedener Labors Stern 

3 # Mehrere Proben eines Objekts Schraffur 

4 ! Besonderheit, keine Doppelanalyse Ausrufezeichen 

5 ? Fragliche Doppelanalyse Fragezeichen 

6 / Doppelanalyse verschiedener Methoden Virgel 
 

Tab. 8: Seznam symbolů užitých pro rozlišení druhu duplikační analýzy 

 

Vorzeichenfelder 

Zastoupení jednotlivých prvků může být pro bližší určení upraveno znaménky v poli 

příslušného prvku, např. VCu, VFe, atd.. Jejich seznam uvádím v tabulce 10. Znaménka  

v databázi užívám především při vyjádření detekčního limitu analýzy. Zastoupení 

jednotlivých prvků s uvedenou hodnotou „0“ znamená spíše podlimitní hodnotu než reálnou 

absenci prvku. Detekční limity metod však často nejsou v literatuře uvedeny. Pokud jsou 

příslušné limity publikovány, hodnoty „0“ nebo < jsem jimi nahradil (např. Frána et al. 1997, 

Frána 2011).  

 

ID Vorzeichen Anmerkung 

1 Sp Spur 

2 +   

3 ++   

4 +++   

5 HM Hauptmetall 

6 <   

7 >   

8 >>   

9 ≈ etwa 

10 ? unbekannt 
 

Tab. 9: Seznam znamének užitých pro bližší určení zastoupení jednotlivých prvků 
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5.2 Vyhodnocení databáze 

Databázi v této kapitole posuzuji s ohledem na stav výzkumu pravěkých předmětů 

z mědi a slitin mědi pomocí prvkových analýz. Vyhodnocení provádím z hlediska naleziště, 

metod analýzy, laboratoří, typů předmětů a datování. Posuzuji počty dat, často v kombinaci s 

jejich geografickým rozmístěním. Porovnávám také vzájemné poměry zastoupení 

jednotlivých atributů. Výsledky prezentuji ve formě písemného popisu, grafů a map. 

Podkladovou mapu tvoří stínovaný model reliéfu 4. generace dostupný na webu Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: 

http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer.  

Informace o bližším určení typu předmětu, o specifickém datování, kulturní 

příslušnosti nebo nálezovém kontextu nehodnotím, protože obsahují příliš mnoho 

různorodých hodnot a jejich účelem je navíc pouze doplnění informací při detailnějším 

zkoumání dat. Nezabýval jsem se také čísly analýz, místem uložení, inventárními čísly  

ani duplikačními analýzami, protože pro vyhodnocení nemají vypovídací hodnotu a jde pouze 

o pracovní údaje.  

Konkrétní chemické složení předmětů v rámci této analýzy nezpracovávám. Takový 

rozbor by výrazně přesáhl rozsah zadání i charakter bakalářské práce. Plánuji jej provést spolu 

s odborníky na statistické metody v budoucnu.  

5.2.1 Počet záznamů 

Databáze celkem obsahuje 8 846 výsledků analýz chemického složení předmětů 

z mědi a slitin mědi. Tato hodnota se však neshoduje s počtem předmětů. V databázi nejsou 

z velké části vyznačeny duplikační analýzy a není tudíž zatím možné odlišit různé analýzy 

stejného předmětu. Celkový počet zkoumaných předmětů je zhruba 7 000.  

Předložená databáze velmi výrazně rozšiřuje počet analýz předmětů z českých zemí 

evidovaných v digitální podobě. Ve stuttgartské databázi bylo evidováno celkem 2045 analýz 

předmětů z území České republiky především ze starší doby bronzové. V této práci nově 

přidávám 6801 analýz, tedy více než trojnásobný počet.  

5.2.2 Naleziště 

Zkoumané předměty pocházejí celkem ze 712 katastrálních území. Na jedno 

katastrální území tedy připadá průměrně 12,35 analýz. Rozložení je však velmi nerovnoměrné 

(graf 3). Nejvíce dat z jednoho katastrálního pochází z Lažan u Chomutova, kde bylo na 

předmětech provedeno celkem 869 analýz (téměř 10 % z celkového počtu), a to především 

z depotu Lažany II. Druhý největší počet dat pochází z Blučiny (340 analýz – 3,8 % 
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celkového počtu), zvláště z depotu Blučina 13. U ostatních katastrů již počet analýz 

nepřekračuje hodnotu 200, a pouze u třinácti z nich se jejich počet pohybuje mezi 100 – 200. 

Z jednoho katastrálního území byl zkoumán pouze jeden předmět ve 41 % případů. Analýzy 

jednoho až pěti předmětů z jednoho katastrálního území tvoří celých 70 % dat.  

Geografické rozložení analyzovaných předmětů znázorněné na obrázku 1 je také 

značně nerovnoměrné. Největší množství dat se koncentruje do Polabí, především do okolí 

Prahy a severozápadních Čech. Hojně jsou zastoupeny také analýzy z jižních Čech, respektive 

horního Povltaví. Zarážející je poměrně malé množství výsledků z Moravy, Slezska  

a západních Čech. Minimální množství analýz z hornatějších částí českých zemí je vzhledem 

ke zde donedávna obecně nižší intenzitě archeologických výzkumů očekávatelné.  

5.2.3 Metody analýz a způsoby odběru vzorku 

Rozložení analýz mezi různé metody je zobrazeno v grafu 4. Z hlediska metod analýz 

byla nejčastěji prováděna RFA. Její výsledky tvoří téměř 60 % údajů. Téměř čtvrtina analýz 

byla provedena metodou OES především v rámci projektu SAM. Metoda NAA byla 

aplikována na 17 % předmětů. Pouze desítky analýz byly provedeny metodami SEM/EDS  

a mobilní RFA nebo neznámou metodou. Metoda RFA je upřednostňována především kvůli 

nedestruktivnímu způsobu analýzy a v porovnání s ostatními metodami také nižší ceně  

a rychlosti provedení analýz.  

Rozlišení způsobu odběru vzorku je relevantní především u RFA a je zobrazeno 

v grafu 5. Při měření pomocí RFA byla většina vzorků lokálně mechanicky očištěna (61 %), 

což poskytuje mnohem kvalitnější informace než povrchové měření (32 %). Vrtáním bylo pro 

RFA odebráno pouze 7 % vzorků a téměř výhradně šlo o duplikační analýzy pro srovnání 

s NAA. Pro metody NAA a OES se vzorky odebírají pouze vrtáním nebo odřezáním 

materiálu. 
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Graf 3: Počet analýz z jednotlivých katastrálních území ČR 

 

 

Obr. 1: Geografické rozložení všech výsledků analýz podle jejich počtu 
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Graf 4: Rozdělení analýz podle metody 

 

 

Graf 5: Rozdělení analýz RFA podle způsobu odběru vzorku 

 

5.2.4 Laboratoře provádějící analýzy 

Rozložení analýz s ohledem na laboratoře, jež prováděly analýzy, je zobrazeno  

v grafu 6. Z výčtu laboratoří výrazně vyčnívá ÚJF, kde bylo provedeno téměř 76 % měření. 

Celkový počet 6 684 analýz je výsledkem především systematického výzkumu publikovaného 

v dvojdílné monografii Artifacts I a II a také drobnějších samostatných projektů, jak vyplývá 

z grafu 7. V Artifacts I bylo publikováno 2 733 analýz (z toho 86 % metodou RFA) a v 

Artifacts II 2 933 analýz (76 % RFA). Ostatní drobnější projekty představují pouze 1 018 

analýz (60 % RFA).  
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Celkem 1 960 analýz předmětů z českých zemí bylo publikováno v rámci projektu 

SAM (Junghans – Sangmeister – Schröder 1960, 1968, 1974). Z dalších laboratoří pocházejí 

již pouze jednotky nebo desítky údajů, jak prezentuje graf 6. Z uvedených údajů tedy vysvítá, 

že převážné množství dat pochází z velkých systematických projektů. Skutečnost, že většina 

analýz byla provedena jednou laboratoří, je pozitivní především z hlediska vzájemné 

porovnatelnosti výsledků. Výsledky analýz laboratoří mimo ÚJF a SAM mají ze statistického 

hlediska minimální význam. Přesto poskytují často velmi hodnotné informace.  

Z geografického rozložení analýz je zřejmé, že data publikovaná v Artifacts I a II  

(obr. 2) se soustředí především do středních, východních a severozápadních Čech, tedy tzv. 

staré sídelní oblasti. Z Moravy byly analyzovány pouze ojedinělé, avšak naopak rozsáhlé 

soubory. Projekt SAM má těžiště výzkumu ve středních a jižních Čechách a na jižní Moravě 

(obr. 3). Tento stav rozložení analýz je závislý především na umístění muzeí, která se do 

jednotlivých projektů zapojila a na zaměření projektů. Projekt SAM se soustředil především 

na výzkum hřiven v počátcích metalurgie.  

 

 

Graf 6: Rozložení počtu analýz podle laboratoří 
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Graf 7: Rozložení analýz ÚJF se zohledněním metody analýzy 

 

 

Obr. 2: Geografické rozložení analýz v Artifacts I a II na katastrální území podle počtu  
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Obr. 3: Geografické rozložení analýz projektu SAM na katastrální území podle počtu  

 

5.2.5 Typy předmětů 

Vyhodnocení na základě typů předmětů je výrazně ovlivněno rozdělením základních 

skupin, do kterých jsou jednotlivé typy zařazeny. Tyto skupiny jsem převzal ze stuttgartské 

databáze. Do budoucna by bylo vhodné vytvořit koncepčně ucelenější skupiny například na 

základě účelu předmětů. Vytvořit tedy samostatné skupiny pro zbraně, šperky, nástroje, 

surovinu atd. Aktuálně jsou typy předmětů z tohoto hlediska ve skupinách smíšeny.  

Rozložení množství analýz na základě skupin typů předmětů ze stuttgartské databáze 

je uvedeno v grafu 8. Pro vyhodnocení je však vhodnější skupiny uvedené v tabulce 5 ještě 

detailněji rozdělit. Skupinu 100 jsem rozdělil na sekery (typ 101-128, 139) a kladiva, kopáče, 

motyky a dláta (typ 129-138, 140), skupinu 200 na dýky (typ 201-219, 229) a meče (typ 220-

228), skupinu 300 na hroty kopí, šipky, nože, pilky (typ 301-316, 318) a srpy (typ 317) a 

skupinu 400 na nápažníky, nánožní kruhy, náramky (typ 404-408, 421) a ostatní kruhové 

šperky (typ 401-403, 409-420, 422). Skupiny 500 až 900 jsem ponechal beze změny  

Pomocí tohoto detailnějšího rozdělení skupin vyhodnoceného v grafu 9 je již možné 

adekvátně posoudit zastoupení jednotlivých typů předmětů. Nejpočetněji je zastoupena 

skupina analýz hřiven, slitků, suroviny a rudy s 3 000 analýzami. Druhou nejpočetnější 

skupinou jsou nápažníky, nánožní kruhy a náramky (2 118 analýz). Tyto tři typy předmětů je 

možné při identifikaci zaměnit, proto jsou zde uvedeny v jedné skupině. Srpy jsou třetím 

nejčastějším typem předmětu, což je způsobeno především jejich hojným výskytem 
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v depotech. Ostatní typy předmětů byly analýzami zkoumány podstatně méně. Právě na ně by 

se proto měl zaměřit případný další systematický výzkum. Jednotlivé skupiny jsou detailněji 

rozebrány níže. Typy užívané v databázi jsem často sloučil do větších skupin, aby bylo možné 

jejich názornější vyhodnocení. Seznam typů předmětů, které byly využity ve vyhodnocení, je 

uveden v tabulce 11. 

 

Graf 8: Rozložení analýz na základě skupin typů předmětů podle stuttgartské databáze 

 

Graf 9: Rozložení analýz na základě detailnějšího rozdělení skupin typů předmětů, použitého 

v této práci 
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Název Typ 

Ploché sekery Typ 102-107 

Sekery s lištami Typ 109-113 

Sekery se schůdkem Typ 114-115, 139 

Sekery s tulejkou Typ 116-117 

Sekery s laloky Typ 120 

Sekeromlaty Typ 121-128 

Kladiva, dláta, kopáče, motyky  Typ 129-138, 140 

Dýky s litou rukojetí Typ 202-206 

Dýkovité sekery Typ 208-211 

Dýky s nýty Typ 212 

Dýky s jazykovitou rukojetí Typ 215 

Meče Typ 220-228 

Hroty kopí/oštěpů Typ 301-306 

Šipky Typ 307-309 

Nože Typ 310-316, 319 

Srpy Typ 317 

Pilky Typ 318 

Nákrčníky Typ 402-403, 422 

Nápažníky Typ 404-407 

Náramky Typ 408 

Spirály Typ 409, 416-417 

Prsteny Typ 412 

Záušnice Typ 413-414 

Kroužky Typ 418-419 

Nánožní kruhy Typ 421 

Kruhové hřivny Typ 702-703 

Žebrovité hřivny Typ 704-705 

Jazykovité hřivny Typ 706 

Sekerovité hřivny Typ 709 

Koláčovité ingoty Typ 710 

Surová měď a slitky Typ 711-712, 714 

Odlévací formy Typ 713 
 

Tab. 10: Seznam typů předmětů pro vyhodnocení databáze 
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Skupina 100 – sekery, kladiva, dláta, kopáče 

Nejčastějším předmětem skupiny 100 jsou různé typy seker (graf 10). Analýz nástrojů 

(kladiva, dláta, kopáče nebo motyky) je 64, což tvoří pouze 11 % celkového počtu analýz této 

skupiny. Jde o neadekvátně nízký počet především s ohledem na význam, který by detailnější 

výzkum nástrojů mohl mít pro zkoumání technologie metalurgie. Geograficky jsou předměty 

této skupiny v rámci České republiky rozloženy velmi rovnoměrně (obr. 4) 

  

Graf 10: Zastoupení jednotlivých typů předmětů ve skupině 100 

 

Obr. 4: Geografické rozložení analýz skupiny 100 podle jejich počtu z katastrálních území 
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Skupina 200 – dýky, meče 

Jednotlivé typy skupiny 200 jsou zastoupeny rovnoměrně, jak z hlediska podílů,  

tak s ohledem na jejich geografické rozložení (graf 11 a obr. 5). Nejvíce analýz dýk je 

spojeno s depotem z Kozích hřbetů (Praha-Suchdol).  

 

Graf 11: Zastoupení jednotlivých typů předmětů ve skupině 200 

 

Obr. 5: Geografické rozložení analýz skupiny 200 podle jejich počtu z katastrálních území 
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 Skupina 300 – kopí/oštěpy, šipky, nože, srpy, pilky 

Analýzy ve skupině 300 jsou rozloženy velmi nerovnoměrně (graf 12). Nejčastějším 

typem předmětu jsou srpy (87 % sumy této skupiny). Výsledky průzkumu srpů pocházejí 

především z publikací Artifacts I a II. Pro lepší identifikaci by bylo vhodné  

i s ohledem na počet analýz tento typ předmětu dále rozdělit, protože v databázi je s ním 

spojen pouze typ 317 – srp (Sichel). Z obrázku 6 je zřejmé, že ze skupiny 300 byly zkoumány 

téměř výhradně předměty z území Čech. Morava je z tohoto hlediska téměř nepoznána. 

Výjimku tvoří pouze depoty z Cezav u Blučiny.  

 

Graf 12: Zastoupení jednotlivých typů předmětů ve skupině 300 

 

Obr. 6: Geografické rozložení analýz skupiny 300 podle jejich počtu z katastrálních území 
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Skupina 400 – kruhové šperky 

 Rozložení typů předmětů skupiny 400 je uvedeno v grafu 13. Nejpočetněji jsou v této 

skupině zastoupeny nápažníky, nánožní kruhy a náramky. Celkem tvoří 80 % (2118 položek) 

z celkového počtu analýz této skupiny. Zbylé kruhové šperky skupiny 400 čítají pouze  

534 položek. Z geografického rozložení je patrné, že výzkum tohoto typu předmětů je dosud 

spojen především s širším Polabím a územím severozápadních Čech (obr. 7) 

 

Graf 13: Zastoupení jednotlivých typů předmětů ve skupině 400 

 

Obr. 7: Geografické rozložení analýz skupiny 400 podle jejich počtu z katastrálních území 
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Skupina 500 – plechové a drátěné předměty a skupina 600 – jehlice 

Skupiny 500 a 600 zahrnují příliš mnoho rozdílných typů předmětů.  

Proto vyhodnocení jejich typového rozložení nemá valný význam. Z geografického rozložení 

je zřejmé, že převažuje výzkum předmětů z Čech nad Moravou. (obr 8 a 9) 

 

Obr. 8: Geografické rozložení analýz skupiny 500 podle jejich počtu z katastrálních území 

 

Obr. 9: Geografické rozložení analýz skupiny 600 podle jejich počtu z katastrálních území 
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Skupina 700 – hřivny, slitky, surovina, ruda 

Předměty skupiny 700 jsou v databázi zastoupeny nejpočetnějším souborem celkem  

3 000 analýz. Tato skutečnost je spojena s velmi rozsáhlým výzkumem tohoto typu artefaktů 

v českých zemích (např. Bath-Bílková 1973; Eckel 1992; Frána et al. 1995, 1997;  

Frána – Chvojka – Fikrle 2009; Krause 2003; Salaš – Stránský – Winkler 1993).  

Při analýzách byly z jednoho naleziště zkoumány především větší soubory. Nápadné je větší 

zastoupení analyzovaných předmětů z Moravy a jižních Čech. Zastoupení jednotlivých typů 

předmětů je uvedeno v grafu 14 a geografické rozložení na obrázku 10.  

 

Graf 14: Zastoupení jednotlivých typů předmětů ve skupině 700 

 

Obr. 10: Geografické rozložení analýz skupiny 700 podle jejich počtu z katastrálních území 
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Skupina 800 - ostatní předměty 

Skupina 800 má obdobnou charakteristiky jako skupiny 500 a 600 (plechové a drátěné 

předměty a jehlice). Přílišná rozmanitost vytyčených typů předmětů neumožňuje jejich 

přehledné vyhodnocení z hlediska zastoupení. Geograficky jsou předměty této skupiny 

v rámci republiky rozloženy poměrně rovnoměrně (obr. 11) 

 

Obr. 11: Geografické rozložení analýz skupiny 800 podle jejich počtu z katastrálních území 

 

 

Skupina 900 – jiná než archeologická kritéria 

Tato skupina není v databázi zastoupena žádnou analýzou.  
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5.2.6 Datování předmětů 

Výsledky rozložení množství analýz na základě jejich stáří jsou vyobrazeny  

v grafu 15. Toto kritérium je ze všech nejvíce ovlivněno zaměřením velkých projektů – SAM, 

Artifacts I a II. V projektu SAM jde zvláště o eneolit a starší dobu bronzovou a u Artifacts  

I a II je to především mladší dobra bronzová a mladší doba železná. Jistý zájem byl věnován 

také předmětům ze střední a pozdní doby bronzové. Analýzy z uvedených období jsou 

v databázi zastoupeny velmi hojně, celkem tvoří 97 % jejich celkového počtu. Zvláště mladší 

období jsou z hlediska chemického složení poznána minimálně. I přes souběžné používání 

železa se vyskytuje množství předmětů ze slitin mědi a jejich zkoumání pomocí prvkových 

analýz by mohlo přinést nové poznatky o pozdějším vývoji metalurgie slitin mědi.  

 

Graf 15: Rozložení analýz na základě jejich datování 
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6 ZÁVĚR 

Analýzy chemického složení archeologických předmětů z mědi a slitin mědi poskytují 

velice širokou informační základnu. Tu je možné využívat k řešení různých vědeckých 

otázek, například o původu materiálu, významu a charakteru příměsí a dalších aspektech 

technologie metalurgie. Badatelsky nejoblíbenějším obdobím je v tomto ohledu starší doba 

bronzová, kdy se vyskytuje směs mědi s arsenem, antimonem, bismutem a stříbrem.  

Z českých zemí pochází významné množství analýz chemického složení předmětů 

z mědi a slitin mědi a pomocí nich lze charakterizovat obecný vývoj slitin mědi v pravěku 

českých zemí. Výsledky prvkových analýz z českých zemí jsou shromážděny v přiložené 

databázi. Ta obsahuje výsledky celkem 8 846 analýz zhruba 7 000 předmětů z mědi a slitin 

mědi. Poskytuje velmi rozsáhlou datovou základnu pro možný další výzkum a zveřejnění 

databáze v digitální podobě zvyšuje dostupnost dat. Z praktického hlediska má využití 

především k vyhledávání prvkových analýz z příslušného katastrálního území a pro další 

evidenci dat.  

Analýzy chemického složení umožňují identifikovat charakter materiálu předmětů 

z mědi a slitin mědi. Pomocí chemického složení je možné hledat provenienci materiálu nebo 

sledovat různé technologické aspekty metalurgie.  

Vyhodnocení databáze prokázalo, že rozložení analýz je velmi nerovnoměrné, a to jak 

z hlediska geografie, datování, nebo zastoupení typů předmětů. Například pro některá období 

data téměř nebo zcela chybí. Nerovnoměrnost je způsobena především tím, že většina dat 

pochází z velkých systematických projektů (SAM, Artifacts I a II) a stav analýz je tudíž 

převážně závislý na jejich zaměření na určité chronologické období nebo typy předmětů. 

Z geografického hlediska je zjevné výrazně menší množství analýz z Moravy a Slezska. 

Nejčastěji analyzovanými předměty byly hřivny, slitky a surovina, dále větší kruhové šperky 

(náramky, nápažníky, nánožní kruhy) a také srpy.  

Většina analýz byla provedena metodou RFA především kvůli její finanční dostupnosti 

a nedestruktivnímu odběru vzorku. Při vyhodnocení dat je však nutné brát v úvahu limitace 

metody, především problematiku spojenou s povrchovým měřením. Převážná část analýz byla 

realizována na ÚJF v Řeži. Tato skutečnost je pozitivní především pro vyhodnocení výsledků, 

protože data z jedné laboratoře jsou vzájemně velmi dobře porovnatelná.  

Otázkou jsou možnosti dalších systematických výzkumů, jejichž potenciál se zdá být 

aktuálně vyčerpán. Význam by mělo systematické provádění analýz zaměřených na 

opomíjená období, typy předmětů a geografické oblasti. Tím by bylo možné získat statisticky 
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hodnotnější data pro celkové vyhodnocení výsledků analýz a potenciálně by mohlo dojít i 

k dalším objevům z hlediska metalurgie mědi mladších období.  

Poznatky velkých projektů je výhodné dále doplňovat drobnějšími studiemi, u kterých 

je nejvhodnějším řešením vzájemně kombinovat jednotlivé metody přírodovědného 

průzkumu, a tím získat co nejrozmanitější informace, které předmět nese. Potenciál mají 

zvláště projekty zaměřené na technologii výroby jednotlivých speciálních typů předmětů.  

Předložená databáze má velmi široké možnosti dalšího vývoje. Vymezené typy 

předmětů i chronologické úseky převzaté ze stuttgartské databáze se ukázaly jako nepříliš 

vhodné. Především je není možné aplikovat na mladší období než je starší doba bronzová. Pro 

vhodnější správu i vyhodnocení databáze bude nutné vytvořit novou dlouhodobější koncepci 

databáze a výrazně upravit hesláře a rozdělení typů předmětů do skupin, aby byla zohledněna 

všechna historická období. Databázi bude možné následně rozvíjet doplňováním nově 

publikovaných údajů a detailní revizí již zadaných údajů. Vyhodnocení dat z hlediska 

chemického složení by mělo následovat až po úpravě databáze.  
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