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Abstrakt 

Doba laténská je obdobím keltské civilizace. V současné době patří k „nejpopulárnějším“ 

periodám minulosti nejen v Čechách, ale obecně v celé Evropě. Zahrnuje úsek od roku         

400 př. Kr. do přelomu letopočtu. Toto období dějin, nazýváme mladší dobou železnou.            

O zdravotním stavu a s ním spojeném způsobu života lidí minulých populací nejlépe 

vypovídají jejich kosterní pozůstatky. Nemoci obratlů a páteře - spondylopatie – jsou 

nejčastěji nacházenými patologickými změnami na kosterním materiálu. Nálezům 

vrozených vad a degenerativních onemocnění páteře u kosterních souborů pocházejících 

z laténského období z území Čech a Moravy je věnována tato práce. 

 

■ Doba laténská, Keltové, spondylopatie, vrozené anomálie obratlů, degenerativní změny, 

deformační spondylóza. 

 

 

Abstract 

La Tène period is the period of Celtic civilization. This period is now one of the most 

popular epochs, not only in Bohemia, but generally throughout Europe. It is a period of 

history between the year 400 BC and the turn of the era - part of the Iron age. Skeletal 

remains of people from historical periods tell many things about their health and lifestyle. 

Diseases of the vertebrae and spine are most common pathological findings amongst 

skeletal material. This work is devoted to findings of congenital defects and degenerative 

diseases of the spine in the skeletal files from La Tène period of Bohemia and Moravia. 

 

■ La Tène period, the Celts, spondylopathy, congenital defects, degenerative diseases of 

the spine, vertebral osteophytosis. 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Páteř je centrální osu pohybového aparátu na níž závisí udržování postoje a do níž 

se promítá jakýkoliv pohyb těla - přirozený i chorobný (Novák 2002). Výzkum páteří lidí 

minulých populací nám může poskytnout velké množství informací nejen o fyzické 

kondici jednotlivých jedinců, ale také o jejich životním stylu. Páteř, jako důležitá součást 

lidské kostry, je ukazatelem životních podmínek (sociálních i podmínek vnějšího 

prostředí)               i stravovacích návyků dřívějších obyvatel. Promítají se do ní prodělaná 

onemocnění a utrpěná zranění (Hussien et al. 2008). 

Nemoci a nejrůznější bolesti zad a páteře provází člověka od počátků jeho 

existence. Během fylogenetického vývoje člověka prodělala páteř velkou přeměnu. 

Přibližně před 7 až 5 miliony let došlo u tehdejších příslušníků čeledi Hominidae 

k morfologickým a funkčním změnám na kostře, které umožnily vzpřímení postavy a 

chůzi po dvou (Šmahel 2005,    Soukup 2005). Zatímco se většina ostatních savců 

pohybuje po čtyřech a má svou tělesnou hmotnost rozloženou na čtyřech končetinách, 

člověk svým vzpřímeným postojem svou páteř extrémně zatížil. Ta byla po miliony let 

konstruována tak, aby odolávala silám střihovým, kdežto člověk ji zatěžuje tlakem v ose, 

takže u každého jedince dochází dříve či později během života k jejímu menšímu nebo 

většímu opotřebování (Káš – Országh 1995, Bridges 1994). 

Pojem spondylopatie zahrnuje veškeré nemoci, zranění, degenerativní změny a 

vrozené vady, které je možné nalézt na páteři (Aufderheide – Rodríguez-Martín 1998). 

Zahrnuje degenerativní, resp. degenerativně-produktivní změny (např. deformační 

spondylóza) související s věkem a fyzickou zátěží, zánětlivá onemocnění (např. 

tuberkulóza), nádorová a metabolická onemocnění (např. osteoporóza), traumata, vrozené 

anomálie      (např. spina bifida), epigenetické znaky a další nezařazené osteopatie (např. 

aktinomykóza) (Horáčková et al. 2004). 

Nemoci obratlů a páteře jsou v paleopatologii – oboru zabývajícím se známkami 

chorobných stavů v minulosti – nejčastěji nacházenými patologickými změnami na 

kosterním materiálu. Pro hodnocení těchto změn byla vypracována řada klasifikací (viz 

kap. 4). Budeme-li ale hledat systematické vyhodnocení spondylopatií u kosterních sérií 

populací, které žily na českém území, z celého pravěku a raného středověku byla větší 

pozornost věnována pouze slovanským a raně středověkým kosterním souborům a 

hodnoceny byly pouze některé znaky (Velemínský et al. 2005, Stránská et al. 2002, 
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Likovský 2005, Stloukal – Vyhnánek 1976, Stloukal – Vyhnánek 1970, Stloukal et al. 

1970). 

V současné době patří k „nejpopulárnějším“ periodám minulosti nejen v Čechách, 

ale obecně v Evropě, období keltské civilizace. I když v Čechách vyšla první velice 

úspěšná monografie věnovaná Keltům přesně před půl stoletím (Filip 1956) a dočkala se 

řady reedicí, největší zájem o období keltského osídlení u nás propukl až v 90. letech 20. 

století a to v takové míře, že je nazýván „Keltománií“. Chronologicky se jedná o pozdně 

halštatské a laténské období, tj. v absolutní chronologii od poloviny prvního tisíciletí před 

naším letopočtem až téměř do sklonku letopočtu. Laténské období zahrnuje úsek od roku 

400 př. Kr. do přelomu letopočtu; jedná se o období dějin, které nazýváme mladší dobou 

železnou. Nálezům vrozených vad a degenerativních onemocnění páteře u kosterních 

souborů pocházejících z laténského období je věnována tato práce. 
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Cílem práce bylo zjištění frekvence výskytu vrozených vad, degenerativních změn 

a jiných onemocnění páteře u laténské populace území Čech a Moravy. Pro celé pravěké 

období dosud neexistují obdobná data, která by bylo možné porovnat s výzkumy 

prováděnými na kosterních souborech raného a vrcholného středověku a u současné 

populace.  

Zjištěné výsledky by mohly přispět k poznání dlouhodobých trendů ve výskytu jak 

vrozených vad, tak i postižení páteře degenerativními změnami v závislosti na vývoji a 

rozdílech společensko-hospodářských poměrů u jednotlivých populací. 
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2. PROBLEMATIKA 

2. 1. Laténské období a keltské osídlení území Čech 

2. 1. 1. Chronologie keltského osídlení 

První historické zprávy o keltském lidu, jednom z nejstarších středoevropských 

etnik známých jménem, pochází ze starověkého Řecka a Říma. Antičtí spisovatelé jej 

nazvali ,,největším barbarským národem tehdejšího světa“, neboť Keltové vystoupili 

z anonymity pravěkých národů žijících severně od Alp a k překvapení ostatní Evropy se 

zapsali do dějin krvavými boji a kořistnickými nájezdy na nejbohatší střediska tehdejšího 

světa (Čižmářová 2004, Berresford Ellis 1996). Na další polovinu tisíciletí evropských 

dějin se tento národ stal rozhodujícím vojenským a politickým činitelem (Filip 1996). 

 

Obr.1. Významná místa a naleziště keltského světa (Filip 1996). 

 

Pojmenováním Keltoi - Keltové jej jako první označil řecký svět a toto jméno se 

pravděpodobně rozšířilo v době vrcholného rozkvětu mocenských středisek keltského 

osídlení, tedy nejpozdějí v 6. století. Římané ovšem nazývali keltský lid ,,Galové“ (Galli) 

(Staudte-Lauber 1996, Chadwick 1971) a pozdější řečtí spisovatelé používají i označení 

Galatae – Galati. Svědectví o tom, že všechna tato jména jsou více méně synonyma a že 

označují tentýž národ, přinesl řecký dějepisec Diodór Sicilský nebo také Caesar, který 

v Gálii dlouho bojoval. A přesto tento keltský lid nikdy netvořil jednotnou říši, která by 

tvořila trvalý celek. Byl roztříštěn na množství různých kmenů (Mauduit 1979), z nichž 
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většina později zanikla. Kelty, jejich kulturu, umění a způsob života dnes nazýváme 

kulturou laténskou, pojmenovanou podle proslulého naleziště La Tène u Neuchâtelského 

jezera ležícího na území dnešního Švýcarska (Drda – Rybová 1998, Filip 1996). 

Zmínky o tom, že i naší zemi v minulosti obývali Keltové, je možné nalézt 

v historických dílech jako je např. Geographica řeckého zeměpisce a historika Strabona 

nebo ve spisu Germania římského historka Tacita. Také Caesar se zmiňuje o ,,Galech“ ve 

své zprávě římskému senátu, známé jako ,,Zápisky o válce galské“. Jedním 

z nejdůležitějších zdrojů informací o keltských zvycích je spis řeckého dějepisce Polybia, 

jenž věnoval Keltům samostatnou pasáž (Čižmářová 2004, Staudte-Lauber 1996). 

Laténské osídlení u nás je doloženo nejen mnoha archeologickými nálezy, ale také se 

dodnes odráží v některých topografických názvech našeho území – např. názvům 

některých řek je přiznáván keltský původ (Ohře – Agra) (Brouzek 2007). Samotný název 

území Čech – Bohemia – zůstává jako připomínka keltské minulosti naší země, jenž ve 

svém jménu uchoval antické označení Boiohaemum, jako vzpomínku na klíčovou državu 

keltského kmene Bójů, jehož příslušníci žili a pohřbívali své mrtvé na území české 

kotliny (Drda – Rybová 1998). 

Velké etnické seskupení, jakým Keltové bezpochyby jsou, nevzniklo náhle na 

počátku 5. století. Proces jejich formování je na základě archeologických svědectví 

možné sledovat již od střední doby bronzové (kolem r. 1500 př. Kr.) (Berresford Ellis 

1996, Mauduit 1979). V této době se na území střední Evropy vytvořily dva rozsáhlé 

komplexy mohylových kultur. Západnější z nich měl své těžiště podél severních Alp a 

horního toku Dunaje a zahrnoval také dva důležité regiony západních a jižních Čech, 

Budějovickou pánev a Plzeňskou kotlinu (Bauerová 2004). Po dalších tisíc let je možné 

v tomto západním okruhu sledovat nepřetržitou posloupnost osídlení a kultur, jejichž 

přímá návaznost nebyla nikdy porušena. Teprve kolem poloviny posledního tisíciletí př. 

Kr. umožňují nejstarší historické prameny ztotožnit obyvatelvo žijící v regionech horního 

toku Dunaje s Kelty. Z tohoto pohledu tvořila také západní část Čech nepochybnou 

součást keltské pravlasti (Drda – Rybová 1998, Chadwick 1971). 
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Obr.2. Rozmístění kmenů ve  střední Evropě v pozdní době bronzové, počátek 1. tisíciletí  

př. Kr. (Drda – Rybová 1998). 

 

Krátké časové období, od sklonku 5. do počátků 4. stol. př. Kr. je v keltské historii 

spojeno s dalekými posuny velkých částí kmenů, spojené s opouštěním původních sídel a 

hledáním nových území (Staudte-Lauber 1996). Do tohoto děje byla vtažena i část 

původního keltského obyvatelsva našeho území (Mauduit 1979). Kmen Bójů, s nýmž je 

dnes především spojováno mohylové území jižních a západních Čech, pravděpodobně 

překročil společně s dalšími kmeny Peninské Alpy a podílel se na obsazení části Itálie. 

Území jižních a západních Čech tak zůstala do značné míry vylidněná. Úrodnější zbytek 

české kotliny a území východních Čech byly následně od počátků 4. stol. př. Kr. 

obsazovány novým obyvatelstvem, družinami ozbrojených kolonistů, kteří obešli téměř 

úplně původní keltské území jižních        a západních Čech (Filip 1956) a zasáhly do něj 

jen malými výběžky. Hlavním důvodem pronikání těchto Keltů do oblasti jižních Čech 

byl patrně zájem o ložiska nerostných surovin (Michálek 1985). Nejnápadnějším znakem 

nového osídlení v pásu od severozápadních,      přes střední až po východní Čechy, se 

staly hřbitovy s pohřby nespálených těl. Z archeologického hlediska je možné hledat 
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původ těchto vojenských skupin na západě Evropy. Éra jejich pobytu na našem území 

trvala dvěstě let, přibližně celé 4. a 3. stol. př. Kr (Drda – Rybová 1998). 

V průběhu 3. stol. př. Kr pod tíhou krvavých bitev došlo ke konečnému ovládnutí 

hlavních keltských území římskou mocí. Osudy jednotlivých keltských kmenů se vyvíjeli 

různě. Lidé kmene Bójů byli na počátku 2. stol. př. Kr. nuceni opustit svá území v severní 

Itálii  a hledat útočiště při Dunaji (Filip 1996). O tom zda odštěpené skupiny bójské 

populace nepostoupily proti proudu Dunaje a nedostaly se až na území Čech neexistují 

historické informace. Krátce poté co předalpská keltská území ztratila nezávislost, začal 

se ve střední Evropě projevovat nový fenomén – zakládání rozsáhlých opevněných sídel, 

tzv. oppid (Staudte-Lauber 1996), jež jsou dnes považovány za typický znak vrcholného 

stádia keltské společnosti (Bauerová 2004). Nejstarší oppidum Boiohaema – Závist – 

vyrostlo na jižním okraji Pražské kotliny. Jeho založení spadá do samých počátků 2. stol. 

př. Kr. (podle archeologických vykopávek pravděpodobně do roku 175 př. Kr.). V jeho 

průběhu pak na našem území vzniká celá soustava oppid. Tento hospodářský a 

společenský rozvoj pokračuje až do začátku 1. stol. př. Kr. (Drda – Rybová 1998). 

V průběhu první poloviny 1. stol. př. K dochází ke změně poměrů na keltském 

venkově. Hospodářský vzestup oppid přitahoval nové přistěhovalce a přispěl tak 

k prořídnutí venkovského obyvatelstva. Společně s venkovským keltským obyvatelstem 

přichází postupně také skupiny germánského obyvatelstva ze severovýchodních Čech a 

přistěhovalci ze severozápadních Čech – tzv. pokeltštění Germáni, z míst kde se již 

nějakou dobu prolínala sféra germánská s keltskou. Tento imigrační proces ale nevede 

k vnitřní stabilitě správního systému. Územní organizace je narušována a životaschopnost 

hospodářských a administrativních center začíná být postupně oslabována (Drda – 

Rybová 1998). 
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Kolem poloviny 1. stol. př. Kr nastávají politické změny na území západně                

od Boiohaema. Sílící tlak germánských kmenů nutí tamní Kelty k postupnému opouštění 

svých původních sídel (Čižmářová 2004, Mauduit 1979) a přesunu hlouběji do Gallie. 

Území jihozápadně od Boiohaema ovládli po zániku keltských oppid germánští 

přístěhovalci ze středního Německa. Podobně začaly germánské skupinky pronikat od 

severu a severovýchodu do moravských hor a nížin. Narůstá tak izolace posledních 

keltských držav, postupně vede k jejich společenskému úpadku a odlivu obyvatelsva dále 

na východ (Brouzek 2007), na území kolem soutoku Moravy a Dunaje. Těsně před 

polovinou posledního stol. př. Kr. tedy pravděpodobně došlo k poslednímu rozhodujícímu 

odlivu částí keltské elity a jejich družin z oblasti Čech. Nevratně se tak změnil 

demografický obraz celé země (Drda – Rybová 1998,  Filip 1996). 

 

Obr.3. Chronologie keltského osídlení našeho území (Drda – Rybová 1998). 
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2. 1. 2. Laténské osídlení a vývoj pohřebního ritu 

 Tak jak se měnila keltská společnost na našem území v průběhu posledních staletí 

před koncem letopočtu, docházelo také ke změnám v jejích pohřebních zvyklostech. Tyto 

proměny pohřebního ritu se odrážejí v široké škále způsobů zacházení s těly zemřelých, 

způsobu úpravy hrobů a rozsahu hrobové výbavy (Drda – Rybová 1998). 

 Pro období 4. a 3. stol. př. Kr. je typické téměř výhradní pohřbívání nespálených 

těl. Během krátkého časového úseku, na počátku 4. stol. př. Kr., tak došlo ke změně 

z dominantního žárového na dominantní kostrový pohřební ritus. Žárová a kostrová 

pohřebiště spolu však ještě po krátkou dobu koexistovala a to převážně v západních a 

jižních Čechách jako projev domácích tradic (Sankot 2008). Změna pohřebních zvyklostí 

je dávána do souvislosti s příchodem nového keltského obyvatelstva, vojenských družin – 

skupin bojovníků a jejich žen, kteří nově osídlili protáhlý pás území od severozápadních, 

přes střední až po východní Čechy a ze své původní domoviny si sebou přinesli mj. i 

zvyklosti při ukládání těl zemřelých. Podle tohoto i dalších aspektů je možné hledat jejich 

původ někde na západě keltské Evropy, pravděpodobně v oblati horního Porýní či 

v oblasti Champagne (Brouzek 2007, Drda – Rybová 1998). Podle jiné teorie nedošlo 

kolem roku 400 př. Kr. k žádnému příchodu nového obyvatelstva. Měl se pouze náhle 

změnit pohřební ritus a v kostrových hrobech 4. a 3. stol. př. Kr. leží tedy stejní lidé, kteří 

v 5. stol. př. Kr. pohřbívali své neboštíky téměř vyhradně žehem (Waldhauser 1999). 

Charakteristickým znakem středolaténského období jsou tzv. ploché hroby (odtud 

,,plochá pohřebiště“), tj. kostrové hroby bez nasypané mohyly (Pleiner – Rybová 1978, a 

další). Pro tyto kostrové hroby je typické uložení mrtvého naznak v přirozené anatomické 

poloze s rukama podél těla a hlavou orientovanou severním směrem. Severo-jižní 

orientace keltských pohřbů je v oblasti Čech obvyklá (Čižmár – Valentová 1977). 

Hrobová jáma je úzká a nepříliš hluboká. Součástí hrobové výbavy zemřelých byl meč 

v pochvě, kopí (či pouze hrot), štít, opasek, kruhové šperky na rukou a/nebo kotnících a 

spony (Sankot 2008, Waldhauser 2001). 
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Obr.4. Rekonstrukce pohřbu keltského bojovníka (foto J. Likovský 2009). 

 

Obr.5. Rekonstrukce pohřbu keltské ženy (foto J. Likovský 2009). 
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Vedle standardní polohy mrtvého byly však objeveny i odchylky pohřebního ritu 

(Turek 1997), mezi které lze zařadit odlišnou polohu končetin (než v natažené poloze 

podél těla), skrčenou polohu těla, uložení neboštíka na břiše, dva mrtví v jednom hrobě, 

zával kamenů v hrobě, umístění hrobu mimo pohřebiště a symbolický hrob (kenotaf – 

,,prázdný hrob“) (Waldhauser 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6. Odchylky v uložení těla: 1) pravá ruka v klíně, 2) levá ruka v klíně, 3) obě ruce 

v klíně, 4) překřížené ruce na břiše, 5) složené ruce na hrudi, 6) zkřížené nohy, 7) 

pokrčené ruce a zkřížené nohy, 8) roztažené nohy, 9) ohnutá ruka do pravého 

úhlu, 10) poloha na boku a pokrčené ruce a nohy, 11) poloha na břiše, 12) ruce 

pod tělem, 13) poloha na boku s pokrčenýma rukama (Waldhauser et al. 1999). 
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Přibližně koncem 3. a počátkem 2. stol. př. Kr. se v severní i jižní části české 

kotliny objevují jámové žárové hroby se specifickými pohřebními praktikami (uložení 

kostí spáleného neboštíka na hromádku nebo na dno mělké jamky a vložením předmětů 

hrobové výbavy) (Waldhauser 2001). Jedná se však o minoritní prvek. Kostrový ritus byl 

praktikován po celé 3. a 2. století až do závěru pohřbívání na plochých pohřebištích, do 

období kolem roku 190 př. Kr. (Michálek 1985, Zápotocký 1973). Ojedinělé pohřby 

spálených těl mohou být dokladem proměn náboženských představ o posmrtném životě 

v tehdejší společnosti       (Drda – Rybová 1998), která mohla být ovlivněna kulturním a 

hlavně ideologickým vlivem původem z jihovýchodní Evropy, který se objevuje 

v Čechách od 3. stol. př. Kr. (Venclová et al. 2008, Waldhauser 2001). Proto 

v nejmladším období keltských hřbitovů, na přelomu 3. a 2. století př. Kr., docházelo 

k souběžnému praktikování obou pohřebních ritů (Drda – Rybová 1998). 

 V 2. a 1. stol. př. Kr. se pohřební zvyklosti v Čechách opět změnily. 

Pravděpodobně došlo k zásadním změnám v zacházení s těly zemřelých a jejich ukládání 

(např. ostatky nemusely být ukládány do země či upuštění od zvyku ukládat pozůstatky 

zemřelých vůbec) a způsob pohřbívání se tak stal archeologicky nezachytitelným. Proto 

nejsou z konce doby laténské známy žádné hroby (Venclová et al. 2008, Waldhauser 

2001, Drda – Rybová 1998, a další). Předpokládá se, že pohřební ritus Keltů v tomto 

období spočíval v kremaci, kam však byl popel ukládán bude nejspíš předmětem dalších 

archeologických výzkumů (Waldhauser 2001). 

 Na způsob pohřbívání v době laténské můžeme tedy usuzovat pouze na 

základě hrobů datovaných do období let 375 až 190 př. Kr. (Venclová et al. 2008). 
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2. 1. 3. Kostrová pohřebiště středolaténského období na území Čech a Moravy 

Hlavní oblasti rozšíření středolaténských plochých kostrových pohřebišť vymezil  

J. Filip (1956) (Sankot 2008). Archeologickými metodami lze počátek těchto keltských 

pohřebišť datovat na rozhraní 4. a 3. stol. př. Kr.. Pohřbívalo se na nich nepřetržitě téměř 

200 let, po celé 3. a 2. století. Tato pohřebiště se silnou vojenskou složkou jsou projevem 

příchodu nové vlny keltského obyvatelsva na naše území, vojensky vyzbrojených družin 

bojovníků a jejich rodin, kteří sebou přinesli laténskou kulturu v jejím klasické pojetí 

(Filip 1996). Dnes tak registrujeme téměř 500 míst posledního odpočinku těchto Keltů, 

hřbitovů i ojedinělých hrobů. Svou velikostí si keltská pohřebiště u nás zachovávala ráz 

malých a středně velkých hřbitůvků (Drda – Rybová 1998). 

 

 

 

Obr.7. Keltská ,,plochá pohřebiště“ v Čechách a na Moravě (Filip 1996). 
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Nové obyvatelstvo obsadilo v Čechách a na Moravě nejúrodnější kraje. 

Nejnápadnější je koncentrace laténských pohřebišť v oblasti pod Krušnými horami 

v údolí řeky Bíliny, v oblasti středního a dolního toku Ohře (Filip 1996) a při soutoku 

Ohře s Labem. V Podkrušnohoří se nachází nejrozsáhlejší seskupení laténských plochých 

hrobů v Jenišově Újezdě (okr. Teplice). Nachází se zde 138 keltských hrobů (Drda – 

Rybová 1998). Z oblasti dolního Poohří a z přilehlé části Polabí je dnes známo celkem 70 

lokalit s laténskými hroby (např. Čížkovice, Prosmyky, Roudnice n. Labem, Sulejovice, 

Litoměřice). V oblasti Lovosic navazuje laténské osídlení na prastarou sídelní tradici a 

pohřebiště zde sledují lovosickou aglomeraci v celé její délce. Jedná se o lokality 

s náhodně zachycovanými hroby či jejich menšími skupinami (Zápotocký 1973). 

V západní části středních Čech byly nalezeny keltské hřbitovy na Slánsku, 

v oblasti dolního toku Vltavy (oblast Prahy), Mělnicku (např. Tišice) (Turek 1997) a 

v Pojizeří. Mezi nejdůležitější lokality s nálezy kostrových keltských hrobů ze 4. a 3. stol. 

př. Kr. zde patří např. Benátky n. Jizerou, Bezno, Brodce, Dobrovice (Waldhauser 2002). 

Ve východní části středních Čech se pohřebiště nacházejí hlavně kolem toku Labe – 

v okolí Brandýsa n. Labem, na Kolínsku a Kutnohorsku – při jeho přítocích Mrlině a 

Cidlině. Z oblasti Čáslavska a Kutnohorska, jež tvoří přechodné pásmo mezi 

Českomoravskou vrchovinou a Polabskou nížinou, je možné uvést 16 lokalit, na kterých 

byly zjištěny keltské hroby nebo nálezy hrobového charakteru (Čižmár – Valentová 

1977). Další skupina pohřebišť z tohoto období se nachází ve východních Čechách na 

Jičínsku, Novobydžovsku, dále na dolním toku Chrudimky a na pravém břehu horního 

Labe na Královehradecku. Severní hranice výskytu plochých pohřebišť leží na linii Ústí 

n. Labem – Bělá pod Bezdězem – Jičín – Jaroměř. Jižní hranici výskytu ve středních 

Čechách tvoří soutok Berounky s Vltavou. Skupinka několika kostrových pohřebišť se 

nachází také v povodí Litavky na Hořovicku (Sankot 2008). 

V jižní části země se ploché keltské hroby vyskytují vzácně, nejvíce v oblasti 

dolního toku Otavy a jejích přítocích (Sankot 2008). Avšak ze severozápadní části jižních 

Čech        (tj. z Blanenska, Strakonicka a Písecka), dále z oblasti dolního toku Lužnice a 

z okolí Českého Krumlova je dnes známo 29 lokalit s hrobovými nálezy charakteru 

plochých keltských pohřebišť. Keltové sem pravděpodobně pronikali až  v době po 

obsazení severní poloviny Čech, pro níž jsou plochá kostrová pohřebiště typická 

(Michálek 1985). 
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Na Moravě je známo kolem 150 lokalit plochých kostrových pohřebišť laténského 

období: od velkých nekropolí, kde byly pochovány desítky zemřelých, přes menší 

hřbitovy (např. Pavlov – Horní Pole) až po ojedinělé pohřby (Čižmářová 2004). 
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2. 2. Páteř 

Páteř (columna vertebralis) tvoří společně s kostrou hrudníku, hlavy a lebkou 

osovou kostru trupu (axiální skelet). Kromě toho, že stejně jako ostatní kosti tvoří pasivní 

pohybový aparát (pevná, ale pohyblivá opora těla), má páteř i významnou funkci 

ochrannou – chrání míchu (Čihák 2001, a další). 

Páteř se skládá z obratlů a dělíme jí do pěti částí: krční páteř tvoří 7 obratlů 

krčních (vertebrae cervicales, označujeme zkratkou C1–C7), hrudní část páteře je složena 

ze 12 hrudních obratlů (v. thoracicae, Th1–Th12), bederní páteř z 5 obratlů bederních (v. 

lumbales, L1–L5), další částí je kost křížová, kterou tvoří 5 obratlů sakrálních (v. 

sacrales, S1–S5). Páteř je zakončena kostí kostrční (kostrčí), jenž tvoří srostlá těla 4 až 5 

obratlů kostrčních (v. coccygeae, Co1–Co5). Celkový počet obratlů tedy kolísá mezi 33 a 

34 (Čihák 2001, Borovanský 1992, Sinělnikov 1980, a další). 

 

2. 2. 1. Vývoj obratlů 

Obratle začínají osifikovat koncem druhého a začátkem třetího měsíce 

embryonálního vývoje z chrupavčitého základu. V této době se v základu obratle objevují 

tři osifikační jádra: jedno (nepárové) v těle obratle a dvě (párová) v obratlovém oblouku. 

Při narození nejsou ještě obratle plně proosifikovány. Kostrč osifikuje až po narození. 

Obě poloviny obratlového oblouku se spojují v processus spinosus až v prvním roce 

života. Obratlový oblouk plně srůstá s tělem v předškolním věku dítěte (mezi 6. – 8. 

rokem). Výjimkou je kost křížová – oblouky sakrálních obratlů splývají později, až kolem 

7. – 12. roku věku, a vytváří crista sacralis mediana. Oblouk S5 (někdy také S4 i S3) 

zůstává často neuzavřený a vytváří hiatus sacralis (kaudální otvor do canalis sacralis) 

(Šmahel 2001, Čihák 2001). 

Na obratlech krčních, bederních a sakrálních osifikují samostatně ty části příčných 

výběžků jež jsou původem zakrnělá žebra. Ještě před narozením se zde objeví po jednom 

samostatném osifikačním centru navíc (Čihák 2001). 
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Poněkud odlišná osifikace probíhá u prvního a druhého krčního obratle – atlasu 

(C1) a axisu (C2): 

Zadní oblouk a partes laterales atlasu obsahují dvě osifikační jádra, která jsou 

přítomna již v prenatálním období. Přední oblouk atlasu vzniká až v první roce života 

z dalšího nepárového osifikačního jádra. Čepovec v prenatálním období osifikuje stejně 

jako ostatní krční obratle, navíc má ale jedno osifikační jádro v dens axis jež odpovídá 

tělu obratle C1. Toto jádro splývá s tělem až ve 3. – 4. roce života. Po narození se v apex 

dentis objevuje ještě jedno jádro, které pravděpodobně představuje rudiment těla 

zaniklého okcipitálního obratle (Vacek 2006, Čihák 2001, Scheuer – Black 2000). 

 Růst obratlů probíhá intersticiálně (u chrupavčitých částí), aposičně – resorpční 

remodelací (kostěné části a hotové obratle), histologickou remodelací (v místech 

kloubních spojení) a z chrupavčitých epifýz. Ty jsou sekundárními osifikačními centry, 

objevují se v období puberty na koncích všech obratlových výběžků a po obdvodu 

horního a dolního okraje těla obratle (tzv. anulární epifýza). Tyto epifýzy srůstají 

s obratlem až kolem 18. roku (postpubertálně) (Šmahel 2001). 
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2. 3. Spondylopatie 

2. 3. 1. Vrozené anomálie obratlů 

Vrozené vady jsou obecně definovány jako vrozené odchylky tvaru, struktury, 

funkce či biomechanismu, které vybočují z mezí variability daného druhu a většinou 

způsobují postiženému zdravotní problémy (O`Rahilly – Müller 1992; a další). Liší se tak 

od variety, což je drobná morfologická odchylka (Stloukal – Vyhnánek 1976). Postihují 

nejen měkké tkáně, ale i kosti. Škála vrozených anomálií je velmi rozsáhlá – od drobných 

defektů, o které nezpůsobují postiženému žádné potíže, až po těžká strukturální postižení 

neslučitelná se životem (Roberts – Manchester 2007, Moore – Persaud 2002, Gilbert-

Barness 1998, Stevenson  et al. 1993, a další). Protože kostra do jisté míry určuje tvar 

těla, mohou se některé kostní anomálie projevit navenek nápadnými změnami 

(Horáčková et  al. 2004). 

Vrozené vady vznikají během ontogenetického vývoje jedince a mohou mít 

mnoho příčin. Lze je ale rozdělit do dvou základních kategorií: na genetické faktory a 

vlivy negenetické, způsobené negativním působením faktorů vnějšího prostředí během 

těhotenství. Tyto vlivy mohou být fyzikální (např. rentgenové záření, mechanické 

poškození), chemické (např. léky, drogy) a biologické (např. infekce). Na většině 

vrozených vad se ovšem podílí všechny tyto faktory zároveň. Původ těchto vad potom 

označujeme jako multifaktoriální. U přibližně 50–60 % vrozených anomálií je však 

etiologie neznámá (Moore – Persaud 2002). 

Vrozené anomálie mohou postihnout kteroukoli část nebo orgán lidského těla.             

U kosterního systému je nejčastěji postižena páteř (Masnicová – Beňuš 2003), dlouhé 

kosti a lebka (Horáčková et  al. 2004). 
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2. 3. 1. 1. Asimilace atlasu 

Okcipito-atlanto-axiální část krční páteře je z fylogenetického i ontogenetického 

hlediska nestálým úsekem, neboť se vyvýjí jako celek a tím zde vzniká prostor pro vyšší 

výskyt vrozených (i získaných) abnormalit (Tyrrell – Benedix 2004). Okcipitální 

asimilace atlasu je stav, při němž došlo k srůstu prvního krčního obratle (atlasu) s bází 

lební. Vzniká jako důsledek poruchy vývoje kraniovertebrálního spojení, z neúplné 

segmentace prvního krčního sklerotomu během velmi rané fáze embryonálního vývoje. 

Toto kostní spojení může být kompletní, kdy atlas obkružuje celým svým kraniálním 

obvodem velký týlní otvor nebo pouze částečné. V tomto případě přirůstá atlas pouze 

svým ventrálním obloukem, dorsální oblouk zůstává volný. V obou případech dochází 

k ankylóze atlantookcipitálních kloubů. K asimilaci atlasu bývají často přidruženy i další 

anomálie v oblasti páteře. Často se jedná o blok krčních obratlů C2–C3, krční žebro či 

rozštěp zadního oblouku asimilovaného atlasu (spina bifida atlantis, viz. dále) 

(Aufderheide – Rodríguez-Martín 1998). 

Ve většině případů se asimilace atlasu nijak neprojevuje, je bez příznaků. 

V některých případech se ale může objevit slabost až ataxie (porucha hybnosti) dolních 

končetin, místní znecitlivění a tupá bolest v horní části krku a týlní oblasti hlavy. Tyto 

symptomy mohou mít příčinu v abnormálně vysoko postaveném zubu druhého krčního 

obratle – axisu, který tlačí na míchu právě následkem srůstu atlasu s týlní kostí. (Al Kaissi 

et al. 2009, Scheuer – Black 2000). 

Asimilace atlasu se vyskytuje přibližně v 1 % případů. Častěji je nalézána neúplná 

asimilace (Aufderheide – Rodríguez-Martín 1998). Pravděpodobně nejstarším známým 

nálezem je lebka z Maroka, datovaná do doby 9000 let př. n. l.. Další podobné nálezy 

byly popsány z Nového Mexika. Jeden případ úplné asimilace atlasu popsal Barnes 

(1994) ve sbírce kosterních pozůstatků příslušníků kmene Anasazi uložené v Smithsonian 

Institution`s National Museum of Natural History. Další případy jsou popsány z 

kontinentálního Španělska, z Kanárského ostrova Tenerife (z  pohřebiště původních 

obyvatel Ostrovů – Guančů) a ze starověkého Egypta (z lokality oázy Bahriyah z řecko-

římského období) (Hussien  et al. 2008). Také u nás byl zaznamenán jeden případ 

asimilace atlasu. (Vyhnánek et al. 1998). 

 Někdy se i při normálně vytvořeném atlasu mohou kolem velkého týlního otvoru 

objevit části dalšího obratle – tento jev je označován jako manifestace okcipitálního 

obratle (Čihák 2001). 
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2. 3. 1. 2. Spina bifida 

Spina bifida je pravděpodobně nejběžnější vrozený defekt obratlového oblouku 

(Aufderheide – Rodríguez-Martín 1998, Vyhnánek 1999). Je to porucha uzávěru páteřního 

kanálu, kdy část neurální trubice není úplně uzavřena (Hájek 2004). Takto označujeme 

defekty, kdy nedošlo ke splynutí embryonálních základů polovin obratlových oblouků a 

jejich poloviny jsou od sebe různě vzdáleny. Spina bifida zahrnuje široké spektrum vad, 

od klinický důležitých po bezvýznamné vady (Gilbert-Barness 1998). Tuto početnou 

skupinu defektů můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První skupina zahrnuje 

lehké defekty obratlových oblouků a nazýváme je spina bifida occulta. Nejčastěji bývají 

postiženy bederní a křížové obratle (nejvíce L5 a S1). Často postihuje pouze jeden obratel 

nebo několik málo sousedních obratlů. Může se projevit tak, že štěrbina dělí trnový 

výběžek šikmo nebo vertikálně (mediální spina bifida) nebo se nalézá těsně vedle něho 

(paramediální spina bifida). Tento defekt obvykle nemá žádné klinické příznaky 

(Roberts – Manchester 2007). Tuto lehkou formu vady můžeme v dospělosti nalézt u 

jedné pětiny až jedné čtvrtiny jedinců (Hosten – Liebig 2002). V malém procentu se 

vyskytuje také na prvním krčním obratli – spina bifida atlantis.  

Defekty atlasu se podle lokalizace dělí na: 

1) spina bifida atlantis mediana posterior – neuzavření zadního oblouku je 

nejčastějším nálezem. Štěrbina mezi oběma polovinami obratlového oblouku 

může být úzká nebo několik milimetrů široká, symetrická i asymetrická. 

Zakončení obou polovin může být zaoblené i špičaté, vždy je ale překryto hladkou 

kompaktou. 

2) laterální defekt zadního oblouku – jedná se o stav, kdy nedošlo k normálnímu 

spojení oblouku s massa lateralis atlantis, štěrbina prochází v úrovni sulcus a. 

vertebralis. 

3) aplázie (nevyvinutí) poloviny zadního oblouku – u tohoto defektu chybí celá 

jedna polovina zadního oblouku od massa lateralis atlantis po střední čáru. 

4) kompletní aplázie zadního oblouku 

5) spina bifida atlantis mediana anterior – výskyt je poměrně vzácný, štěrbina je 

situována ve střední rovině (nebo také paramediálně) předního oblouku. 

6) komletní aplázie předního oblouku – nález je velmi vzácný. 
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7) spina bifida předního a zadního oblouku – tento kombinovaný defekt vede 

k rozdělení atlasu na dvě poloviny. Ty mohou být symetrické (pokud se štěrbiny 

v obou obloucích nachází ve střední čáre) nebo asymetrické. U dosud nalezených 

defektů tohoto typu byl vždy nespojený přední oblouk masivnější než zadní. 

8) spina bifida předního oblouku a laterální defekt zadního oblouku. 

9) spina bifida předního oblouku a aplázie poloviny zadního oblouku 

(zpracováno podle Horáčková et al. 2004, Vyhnánek 1999). 

Druhou skupinu tvoří spina bifida cystica. Jedná se o těžké defekty, kdy spolu s 

defektem obratlového oblouku dochází k vyhřeznutí míchy (spina bifida 

s meningomyelokélou) a/nebo míšních obalů (spina bifida s meningokélou) (O`Rahilly 

– Müller 1992). Těžké případy spina bifida bývají doprovázeny částečným chyběním 

mozku – anencefálií. Spina bifida cystica je spojena s neurologickými výpadky, které 

závisí na umístění defektu a jeho velikosti, běžná je obrna svěračů močového měchýře a 

řitě. Oba typy spina bifida se mohou vyskytnou kdekoli v průběhu páteře, avšak 

nejčastější jsou v lumbální a sakrální krajině (Moore – Persaud 2002). Spina bifida 

většího úseku nebo celé páteře se označuje jako rhachischisis (z řec. schisis – štěpení) – 

uplný rozšpěp páteře (Moore 1988). Stav, kdy všechny křížové obratle mají neuzavřené 

oblouky se označuje jako canalis sacralis apertus. Jedná se o poměrně častý nález. 

Pokud nalezneme v osteologických souborech spinu bifidu na obratlech dospělého 

jedince, je pravděpodobné, že se jednalo o defekt život nijak neohrožující, tudíž o spina 

bifida occulta (Horáčková et al. 2004). 

 

2. 3. 1. 3. Vrozené bloky obratlů 

Vrozený blok obratlů je poruchou segmentace páteře. Nejjednodušší forma této 

kostní anomálie vzniká na podkladě adsence základu meziobratlové destičky. V jiných 

případech je možné mezi těly obratlů naléz štěrbinu, která pak odpovídá hypoplastickém 

(nedostatečně vyvinutému) meziobratlovému disku. K vytvoření tohoto bloku tedy došlo 

pouze splynutím okrajů obratlových těl. Vrozené bloky obratlů mají v místě spojení 

hladký povrch a na rentgenovém snímku normální strukturu stínu (Horáčková et al. 2004, 

Stloukal et al. 1999). 
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2. 3. 1. 4. Spondylolýza 

Spondylolýza (řec. spondylos – obratel, lysis – rozpojit) je šterbinovité přerušení 

laterální části obratlového oblouku (Roberts – Manchester 2007). Může být uni- i 

bilaterální. Nejvíce se vyskytuje v oblasti bederní páteře. Nejčastěji zasaženým obratlem 

je L5, méně častěji L4. Nižší výskyt byl zaznamenán také u ostatních bederních (výskyt 

se snižuje od L3 k L1) a prvního křížového obratle. Může se jednat pouze o drobný defekt 

nebo může být oddělení úplné (Mays 2007). 

 Spondylolýza se vyskytuje ve čtyřech typických formách: 

1) interartikulární spondylolýza – je nejčastějším případem spondylolýzy a zároveň 

také i nejčastěji nacházeným případem v osteologických souborech. Štěrbina je 

lokalizována mezi horním a dolním kloubním výběžkem. Je-li oboustraná, je 

obratel rozdělen na dvě části: přední část tvoří tělo obratle, pedikly, postranní 

výběžky a horní kloubní výběžky; druhou část se skládá z dolních kloubních 

výběžků, zadního úseku oblouku (lamina arcus vetrebrae) a trnového výběžku. 

2) retroartikulární spondylolýza – štěrbina prochází až těsně za dolním kloubním 

výběžkem. 

3) preartikulární spondylolýza – defekt prochází mezi horním kloubním výběžkem a 

processus costarius 

4) retrosomatická spondylolýza – přerušení se nachází mezi tělem obratle a 

processus costarius 

(zpracováno podle Horáčková et al. 2004, Merbs 1996). 

Ve většině případů nezpůsobuje spondylolýza svému nositeli žádné potíže. Někdy 

se ale může objevit nespecifická bolest zad. Ve vzácných případech může utlačovat 

nervové kořeny, což je pak nutné řešit chirurgickou cestou (Hosten – Liebig 2002). 

Spondylolýza je poměrně častým paleopatologickým nálezem, je možné ji nalézt 

v různých osteologických souborech po celém světě. U nás byla popsána např. 

z Mikulčic, Josefova, Bíliny a dalších lokalit (Vyhnánek 1999, Stloukal – Vyhnánek 

1976). 

Etiologie spondylolýzy je vysvětlována různě. Kongenitální původ této vady je 

vysvětlován jako celkové selhání tvorby chrupavčitých center, které mají dát základ 

pediklu oblouku obratle. Přes tento defekt pak nemůže normálně proběhnout 
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enchondrální osifikace. Jindy je popisována jako únavová zlomenina (Roberts – 

Manchester 2007, Aufderheide – Rodríguez-Martín 1998, Merbs 1996 ). 

 

2. 3. 1. 5. Spondylolistéza 

Spondylolistéza (řec. olisthesis – sklouznout) vzniká při oboustrané 

spondylolýze, kdy dojde k posunu postiženého obratle a všech obratlů ležících nad ním 

ventrálně. Nejvíce postihuje obratle L5 a S1, méně častěji L4 (Hosten – Liebig 2002). 

Spondylolistéza se projevuje závažnými klinickými příznaky (např. bolestmi v dolní části 

zad, svalovou křečí, bolestí a ochablostí nohou). Může také způsobovat potíže při porodu 

(Herbiniaux 1782). Díky těmto symptomům byla rozeznána mnohem dříve než 

spondylolýza (Newell 1995, Newman – Stone 1963). Spondylolistéza je v podstatě 

komplikací spondylolýzy a takto se od ní rozlišuje v klinické praxi (Merbs 1996). 

 

2. 3. 1. 6. Hemivertebra 

Poloobratel (hemivertebra) vzniká, když se vyvine pouze polovina obratle 

(aplázie poloviny obratle). Ve velmi rané fázi embryonálního vývoje má tělo obratle dva 

chrupavčité základy, které se ale velmi brzy spojují a vzniká tak jedno ze tří osifikačních 

center obratle. Z tohoto centra pak osifikuje tělo obratle. Poloobratel vzniká selháním 

vývoje jednoho z těchto chrupavčitých základů obratle (Moore 1988). Může postihnout 

kterýkoli obratel (Trnavský – Kolařík 1997). Poloobratel má klínovitý tvar a je vmezeřený 

mezi dva normálně vyvinuté obratle. Způsobuje vrozenou (kongenitální) skoliózu páteře. 

Vrámci jedné páteře může být takto postiženo i více obratlů (Aufderheide – Rodríguez-

Martín 1998). Paleopatologické nálezy poloobratle jsou vzácné. U nás byl popsán tento 

nález u slovanské populace ze Znojma. Další nálezy pocházejí z Peru a Nového Mexika 

(Horáčková et al. 2004). 
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2. 3. 2. Degenerativně-produktivní choroby 

Patologické změny v oblasti kloubů patří k nejčastějším nálezům na kosterních 

pozůstatcích vůbec, neboť člověk, v porovnání s jinými organismy, žije déle a výskyt 

degenerativních změn se zvyšuje s narůstajícím věkem (Roberts – Manchester 2007). 

 

2. 3. 2. 1. Deformační spondylóza 

Deformační  spondylóza (spondylosis deformans) je patrně nejčastějším nálezem 

na kosterních pozůstatcích. Je to soubor degenerativně-produktivních změn, které se 

rozvíjí s postupujícím věkem. Jejím charakteristickým znakem jsou osteofyty při okrajích 

obratlových těl. Proces tvorby osteofytů začíná dystrofickými změnami v obvodové částí 

meziobratlové destičky (anulus fibrosus). Poškozením obvodového prstence vazivové 

chrupavky, dochází k utlačování jádra meziobratlové destičky (nucleus pulposus). To se 

následkem tlaku vyklenuje, nejčastěji ventrálním směrem, a dráždí periost, kde poté 

dochází ke kostní novotvorbě a vzniku osteofytů. Tyto degenerativní změny nejsou 

provázeny zánětlivým procesem. Osteofyty, také nazývané spondylofyty, nasedají těsně 

nad resp.         pod okrajem těla obratle. Nejprve jsou orientovány horizontálně a teprve 

později se stáčejí vertikálně. V nejpokročilejší formě překlenou meziobratlovou štěrbinu a 

vytvoří kostěný most (Roberts – Manchester 2007). Nejčastěji se vyskytují na 

anterolaterální staně těl obratlů, v sousedství ligamentum longitudiale anterius. Mohou se 

vytvořit také na zadní straně, což může vést až k zůžení páteřního kanálu (stenóze) a 

útisku kořenů míšních nervů. Deformační spondylóza se nejčastěji vyskytuje v nejvíce 

namáhaných oddílech páteře – na dolních krčních, středních hrudních a dolních bederních 

obratlích. Postihnout ale může celou páteř. Na vzniku nebo dřívějším rozvoji spondylózy 

se podílí řada faktorů a jejich kombinace – např. funkční zátež páteře, genetická 

predipospozice, životní prostředí a metabolické vlivy (Horáčková et al. 2004, Kahl – 

Ostendorf Smith 2000, Vyhnánek 1999, a další). 
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Spondylóza a věk: 

V paleopatologii lze na základě výskytu a rozvoje spondylózních změn v určitých 

oblastech páteře odhadnout věk postiženého jedince, neboť výskyt spondylózy se 

s přibývajícím věkem zvyšuje. Rozvoj degenerativních spondylotických změn je u mužů 

a žen odlišný.  

Věková kategorie: 

� adultus I (20 – 30 let) – ženy – téměř bez spondylózy, 

    – muži – výskyt ve středním úseku hrudní páteře, 

� adultus II (30 – 40 let) – ženy – na dolním krčním, středním hrudním a dolním 

bederním úseku výskyt s vyšší intenzitou než u mužů. 

V přibývajícím věkem se rozvoj změn dále prohlubuje a rozdíl postižení můžů a žen 

se vyrovnává. Je-li páteř bez postižení nebo je spondylóza lokalizovaná pouze ve 

středním části hrudního úseku, je to příznakem mladého věku (cca do 30 let). 

Generalizovaná spondylóza nebo spondylóza s maximem v oblasti lordóz ukazuje na 

osobu starší 40 let. U žen se však může vyskytnout i dříve (Vyhnánek 1999). 
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2. 3. 2. 2. Deformační artróza 

Deformační artróza (arthrosis deformans) je nezánětlivé onemocnění kloubů, 

které vzniká jejich postupným opotřebováním. V první fázi dochází k opotřebení kloubní 

chrupavky a k přihrocení kloubních ploch. V chrupavce se objevují jamky, které se 

postupně prohlubují v trhliny. Časem dochází k úplnému rozvolnění a destrukci 

chrupavky. Následně dochází k poškození kosti pod chrupavkou (subchondrální 

skleróza). Praskáním kostních trámců vznikají drťové pseudocysty. Přetížení kloubu je 

kompenzováno vznikem okrajových osteofytických lemů nebo osteofytů. Po úplném 

zániku chrupavky mohou mít kloubní plošky zrcadlově lesklý povrch, který vzniká 

obroušením kloubní plochy až na sklerotizovanou vrstvu subchondrální kosti. Povrch je 

často perforovaný otevřenými drobnými cystami. Kloubní šterbina se zužuje, avšak 

nezaniká jako při zánětlivém procesu. Deformační artróza je onemocněním především 

vyššího věku, je projevem přirozeného stárnutí pojivových tkání, tzn. že její výskyt se 

s přibývajícím věkem zvyšuje. Ve většině případů postihuje více kloubů najednou, 

přičemž nejpostiženější bývají nejvíce namáhané klouby (Kennedy 1989). 

V paleopatologii lze na základě postižení určitých kloubů odhadnout činnosti postiženého 

jedince. Pokud postihne jen jeden kloub, může se jednat o sekundární proces, vyvolaný 

např. jiným zraněním a následným přetěžováním postiženého kloubu (např. po 

zlomenině) (Horáčková et al. 2004, Vyhnánek 1999). 
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2. 3. 2. 3. DISH 

Difůzní idiopatická skeletální hyperostóza je chronické nezánětlivé systémové 

onemocnění skeletu nejednotného původu. Bývá též označována jako ankylozující 

hyperostóza, neboť znakem tohoto onemocnění je kostní novotvorba v oblasti páteře a 

periferního skeletu. Vznikají tak různě rozsáhlé bloky obratlů a dochází k osifikaci úponů 

některých vazů a šlach. Toto onemocnění poprvé popsal roku 1950 Forestiere 

(Forestierova nemoc) a Retes-Querol. Charakteristickým znakem DISH je vznik 

masivního pruhu novotvořené kostní hmoty (v podobě kalcifikací a osifikací) na 

anterolaterální straně postižených obratlových těl (Ozgocmen 2005) (většinou více než 

dvou), jež vzniká zvápenatěním základní hmoty ve vmezeřeném řídkém vazivu mezi 

ligamentum longitudiale anterius a tělem obratle zvápenatěním podélného ligamenta 

(Pavelková 2008). Tento masivní kostní pruh často připomíná stékající vosk. Nejvíce 

bývá postižen střední a dolní úseky hrudního úseku páteře, méně často krční úsek páteře. 

Zasažení bederního úseku páteře je zcela výjimečné. Hyperostotické formace se častěji 

vyskytují na pravé straně, neboť na levé straně probíhá podél páteře aorta, jejíž 

přítomnost neumožňuje tak velký nárůst novotvořené kostní hmoty. U DISH nedochází 

ke snížení meziobratlových destiček (Hussien et al. 2008). Jim odpovídající 

meziobratlové štěrbiny tedy zůstávají zachovány a mají normální velikost. V jejich úrovňi 

vytváří kostěné přemostění střechovitě prominující valy (Vyhnánek 1999).    Po obvodu 

obratlových těl, v místech, kde nedošlo k vytvoření přemostění obratlových těl se 

nevytvářejí okrajové osteofyty (Horáčková et al. 2004). 

Postižení periferního skeletu se projevuje entezopatiemi (Garg et. al. 2008) 

Forestierova nemoc je onemocněním vyššího věku. Vzniká zpravidla po 40. roce, 

s věkem se prevalence zvyšuje (Pavelková 2008) a dvakrát častěji postihuje muže 

(Mosothwane – Steyn 2009). 

Etiologie nemoci je neznámá. Na vzniku hyperostotických změn, 

charakteristických pro Forestierovu chorobu, se nejspíše podílí vlivy multifaktoriální. Je 

známá souvislost DISH s centripetálním typem obezity, s diabetem II. typu, 

hyperinzulinémií či poruchou glukózové tolerance a dalšími metabolickými změnami, 

hyperurikemií (zvýšenou hladinou koncentrace močoviny v krvi) a poruchou 

metabolizmu lipidů (hypercholesterolémie, hypertriglyceridémie). Souvislost ale není 

zcela jasná. Na vzniku se nejspíše podílejí také vlivy hormonální (vliv růstového 

hormonu – výskyt podobných hyperostotických změn u akromegalie) (Pavelková 2008) a 
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výživové. Pro svou souvislost s obezitou a získaným diabetem, a protože byl zaznamenán 

výskyt v souvislosti s církevními místy, bývá dávána do souvislosti s klášterní stravou 

(Müldner – Richards 2007). 

Znaky typické pro DISH byly zaznamenány v mnoha osteologických souborech 

z různých historických období po celém světě. Při paleopatlogickém výzkumu pozůstatků 

Neandrtálce (pravděpodobně 40 letého muže) z Kiik-Koba byl posán soubor znaků 

(entezopatií), které mohou mohou poukazovat na postižení Forestierovou chorobou 

(Trinkaus et al. 2008). 
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2. 3. 3. Nespecifické záněty 

 Zánět je přirozenou obrannou a reparativní reakcí organizmu na porušení jeho 

vnitřní rovnováhy zásahem škodliviny. Zánět kosti se obecně označuje jako osteomyelitis, 

zánět obratlů jako spondylitis (Horáčková et al. 2004). 

 

2. 3. 3. 1. Bechtěrevova nemoc 

Ankylózující spondylartritis (spondylarthritis ankylopoetica) známá jako 

Bechtěrevova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění pojivových tkání. Postihuje 

především křížokyčelní klouby a páteř. Vyskytuje se hlavně u mužů a obvykle propuká 

do 30 let. Nejprve bývají revmatoidním zánětem zasaženy křížokyčelní klouby, odtud 

zánět přechází přes oblast kříže na bederní obratle a postupně se šíří na celou páteř 

(Martin et al 2005). Dochází k osifikací podélných vazů páteře, krátkých vazů mezi 

obratlovými výběžky, osifikují také fibrózní prstence meziobratlových destiček. 

Meziobratlové štěrbiny zůstávají normálně vysoké. Kostěné srůsty mezi jednotlivými 

obratli jsou lokalizovány periferně v místě páteřních vazů. V konečném stádiu nemoci 

vzniká úplná ankylóza, kyčlí i páteře, charakteristického tvaru, tzv. bambusové tyče. 

Etiologie nemoci je neznámá (Merino et al. 2008). 

Typické případy Bechtěrevovy choroby byly u nás zaznamenány např. na 

pozůstatcích slovanského obyvatelstva z Libice a Josefova (Horáčková et al. 2004). 
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2. 3. 4. Specifické záněty 

Specifické záněty jsou záněty vyvolané živými mikroorganismy (Roberts – 

Manchester 2007). K infekci kosti dochází nejčastěji krevní cestou, kdy primárním 

zdrojem infekce může být např. podkožní abces nebo furunkl. Nebo může být kost 

infikována přímo např. při otevřeném zranění. Imunitní odpověď organismu na zásah 

škodlivinou je provázena proliferací buněk ve snaze reparovat postižené místo. Vznikají 

tak různé kostní struktury a deformace (Horáčková et al. 2004). 

 

2. 3. 4. 1. Tuberkulóza páteře 

Tuberkulóza (ftitis, souchotiny, úbytě) je infekční onemocnění, které může 

postihnout kterýkoliv orgán v těle včetně kostí. Původcem tuberkulózy u člověka je 

Mycobacterium tuberculosis nebo vzácněji Mycobacterium bovis. M.  tuberculosis je 

baktérie biochemicky téměř identická s M. bovis, která způsobuje nákazu hlavně u 

různých druhů zvířat, zejména u dobytka (O`Reilly – Daborn 1995). K přenosu dochází 

především kapénkovou infekcí od nakaženého, neboť tuberkulóza napadá primárně plíce 

(Tripathi et al. 2005). K nakažení M. bovis může dojít vdechnutím kontaminovaného 

vzduch od živých nakažených zvířat nebo z okolí mršin. Jedná se o mikroorganismy 

značně odolné vůči vnějším podmínkám, jež mohou za příznivých podmínek přežívat po 

dlouhou dobu v tělech zemřelých lidí i zvířat (Horáčková et al. 2004). 

Na kosti se tuberkulóza téměř bez vyjímky šíří krevní cestou z napadených 

měkkých tkáňí, nejčastěji z plic a střev. Tuberkulózní změny na kostech a kloubech 

nalézáme jen asi v 5 % ze všech případů (Mays et  al. 2001, Haas et al. 2000). 

Páteř je typickým místem lokalizace tuberkulózy kostí – spondylitis tuberculosa 

(také Pottova choroba neboli malum Potti). Pro tuberkulózu páteře je charakteristické 

postižení dvou až čtyř sousedních obratlů. Většinou je nacházena na přechodu hrudní a 

bederní části páteře, na dolních hrudních a horních bederních obratlích (Roberts – 

Manchester 2007). Napadena jsou především těla obratlů, oblouky zůstávají samostatné, 

intervertebrální klouby nemusí být zasaženy. V tělech obratlů dochází nejprve k destrukci 

trámců spongiózní kosti a následně k jejich koaguační nekróze (kaseifikaci). Uvnitř těl se 

tvoří žlutá, sýrovitá hmota nazývaná kasein. Při dalším postupu nemoci dochází ke 

zkapalnění kaseinu a uvnitř obratle vzniká dutina. Tělo obratle se pak vlivem záteře na 

ventrální straně láme a dochází ke kompresivní zlomenině. Klínovitě deformované 
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obratle mohou srůst a vytvořit charakteristický tuberkulózní hrb – gibbus (Horáčková et 

al. 2004). 

Důkazy o přítomnosti tuberkulózy mezi lidmi minulých populací byly doloženy 

všude po světě. Pravděpodobně jeden z nejstarších nálezů tuberkulózních změn na páteři 

v Evropě, je starý cca 6000 let (Santos – Roberts 2001), pochází z Itálie (jeskyně Arena 

Candide, Liguria) a byl datován do neolitu (Canci et al. 1996), do první poloviny čtvrtého 

tisíciletí před Kristem. Ve Velké Británii byl nejstarší tamní nález datován do období 

doby železné       (400–230 př. K) (Mays – Taylor 2003). Z období starověkého Egypta 

popsal v roce 1910 Ruffer případ postižení tuberkulózou u mumie kněze Nesperhana (21. 

dynastie, cca 1069–945 př.K). Těla dolních hrudních obratlů byla klínovitě deformovaná 

a tvořila charakteristický hrb (Zink et al. 2007). U nás byl výskyt tuberkulózy potvrzen u 

dívky z Hnanic u Znojma z období kultury lidu s moravskou malovanou keramikou (cca 

4000 let př. K) (Vargová – Horáčková 1999). Další nálezy pochází převážně ze 

slovanských pohřebišť – z Libice, Bíliny (Vyhnánek 1969), Mikulčic (Stloukal – 

Vyhnánek 1976) a Josefova (Hanáková – Stloukal 1966). 
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2. 3. 5. Zlomeniny obratlů 

 Zlomenina je definována jako částečné nebo úplné porušení celistvosti kosti 

(Roberts – Manchester 2007, Aufderheide – Rodríguez-Martín 1998, Steinbock 1976, a 

další). 

Zlomeniny obratlů mohou vzniknout jako následek přímého úderu do páteře (např. 

způsobeného pádem) nebo nepřímo, při násilných pohybech hlavy a těla. Při oslabení 

nebo poškození obratle patologickým procesem (např. nádorem, zánětem, osteoporózou a 

dalšími) vznikají tzv. patologické zlomeniny (Roberts – Manchester 2007).  

Zlomeniny obratlů se rozdělují do tři skupin na zlomeniny: 

1) obratlových těl – Tyto zlomeniny vznikají působením tlaku ve směru podélné osy 

páteře (nejčastěji následkem prudkého pádu na paty nebo hýždě), tzv. kompresivní 

zlomeniny. Tělo obratle má sníženou výšku, klínovitý tvar, je zploštělé a rozšířené 

laterálně, dopředu i dozadu. Tříštivou zlomeninu obratle způsobí kraniálnější 

obratel, který při prudkém nárazu rozlomí svojí hranou tělo spodního obratle na 

několik úlomků. 

2) obratlových oblouků – Vznikají nárazem na výběžek a následným přenesením 

síly na oblouk. Výběžek se tak odlomí i s částí oblouku. 

3) obratlových výběžků 

Nejčastějším místem zlomeniny páteře u dospělých je přechod mezi jejím hrudním a 

bederním úsekem (Horáčková et al. 2004). 

Zlomeniny atlasu (C1): 

Nejčastěji dochází k samostatné zlomenině C1, vzniklé axiálním působením sil 

tlakem okcipitálních kondylů na atlas. Obvykle se jedná o jednostranné, oboustranné 

nebo vícečetné zlomeniny předního i/nebo zadního obratlového oblouku. Jako 

Jeffersonova zlomenina se označuje mnohočetná tříštivá zlomenina atlasu (Hosten – 

Liebig 2002), způsobená pádem nebo nárazem do hlavy (např. při skákání do neznámé 

vody) (Vyhnánek 1999). 

Zlomeniny axisu (C2): 

Nejběžnější zlomeninou C2 je fraktura dnes axis. Vzniká působením značně velké 

síly, nejčastěji při autonehodách, lyžování nebo při pádech z výšky. Jako katova 
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zlomenina je popisována oboustranná zlomenina procházející pedikly axisu, jenž vzniká 

typicky při oběšení (Vyhnánek 1999). 

U dalších krční, hrudních a bederních obratlů se charakteristickými změnami 

projevuje následek vlivu traumatických mechanismů ve čtyřech hlavních směrech 

působení násilí. Jde o násilí flekční, extenční, axiální a rotační. Nejvíce těchto zlomenin 

postihuje především thorakolumbální přechod (Th12–L1). Nezhojené zlomeniny obratlů 

lze v paleopatologii jen těžko identifikovat. Na skeletech z archeologických výzkumu se 

nejběžněji lze setkat s flexčním poraněním páteře. Obratel po zlomenině je klínovitě 

deformovaný, jeho horní plocha obratlového těla je konkávně prohnutá a tělo je celkově 

snížené. Deformovaný může být horní i dolní okraj. Po sestavení obratlů do sloupce je 

patrný chrakteristický hrb. Zlomeniny na bázi pediklu a v dorzálních částech těla obratle 

jsou důsledkem působení extenčního násilí. Stavy po rotační zlomenině jsou velmi 

vzácně. Jedná se především o stranově asymetrickou deformaci obratlového oblouku 

(Horáčková et al. 2004, Vyhnánek 1999).  
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2. 3. 6. Nádory metastázující do kostí 

Některé zhoubné nádory mají schopnost se z místa svého primárního výskytu šířit 

do dalších tkání a orgánů. Většina zhoubných nádorů, které metastázují do kostí, vytváří 

dceřiná ložiska osteolytického charakteru. Tyto dceřiné nádory kost rozrušují a mohou 

vést až k jejímu zhroucení. Jsou však nejčastějším druhem maligních nádorů, které lze 

v osteologickém materiálu identifikovat. Naopak osteoplastické a smíšené metastázy 

vytváří nové trámečky a spikuly, které přiléhají k původní kosti a kost tak zpevňují 

(Horáčková et al. 2004). Osteolytické metastázy vytváří hlavně karcinom štítné žlázy, 

plic, střev a ledvin, osteoplastické metastázy především karcinom prostaty a smíšené 

metastázy karcinom prsu. Až u 90 % pacientů s těmito nádory (prostaty a prsu) je možné 

zaznamenat metastázy v kostech. Nejvíce je postižen axiální skelet, z toho páteř je 

zasažena v 60 % případů. K šíření z primárního ložiska v měkkých tkáních dochází 

krevní a lymfatickou cestou a také retrográdně, přes bohatě prokrvené presakrální a 

prevertebtální žilní pleteně z nádorů lokalizovaných v břiše a pánevních orgánech. 

Výskyt rakoviny je v paleopatologických souborech vzácný, což může být dáno několika 

faktory, např. kratší délkou života u lidí minulých populací, úmrtím jedince před 

zasažením kostí nádorem anebo nedochováním postižených kostí (Marks – Hamilton 

2007). 

V roce 2007 byl popsán výskyt metastáz karcinomu prostaty na téměř všech 

kostech 40–50letého, neznámého krále z oblasti jižního Ruska žijícího přibližně před 

2700 lety (Schultz et al. 2007). Nejstarším paleopatologickým nálezem metastáz nádoru 

ze Slovenska je případ 50–60letého může ze slovanského pohřebiště (8.–9. stol.) 

v Borovcích u Piešťan. Téměř čtvrtina (16) všech historických nálezů metastáz karcinonu 

na kostech v Evropě pochází z centrální Evropy. Pět případů pochází z našeho území 

(Prostějov – doba bronzová, Mikulčice a Libice – 9.–11. stol., Křtiny – 13.– 17. stol., 

Brno-Petrov – 14.–15. stol.), jeden (výše zmíněný případ) ze Slovenska, čtyři z Maďarska 

a další z Rakouska, Německa a Švýcarska (Šefčáková et al. 2001). Další případy byly 

zaznamenány např. v Egyptě, deset případů pochází z andské oblasti v Jižní Americe, 

čtyři případy z Aljašky a dvanáct nálezů ze západu Spojených států (Ostendorf Smith 

2002). 

 

 



 40 

2. 3. 7. Metabolická onemocnění 

2. 3. 7. 1. Osteoporóza 

Je nejběžnějším metabolickým onemocněním staršího věku. Projevuje se 

celkovým úbytkem kostní hmoty (vnitřní atrofie spongiózy a ztenčení kompakty) a 

následnými mikroskopickými poruchami architektoniky kostí, které jsou doprovázeny 

zvýšeným rizikem vzniku kostních fraktur. Osteoporóza je onemocněním 

multifaktoriálního původu. Nejčastěji se ale objevuje s přibývajícím věkem. Způsobit ji 

ale mohou i drastické diety, nedostatek pohybu, snížená hladina hormonů, velký počet 

porodů, kouření a nadměrné požívání alkoholu. U dětí se vyskytuje vzácně, často u nich 

bývá druhotným projevem jiného onemocnění (Horáčková et al. 2004). 

V paleopatologických výzkumech byla popsána řada případů výskytu osteoporózy 

a to už u populací z prehistorických dob – např. z období egyptské Staré říše (2687–2191 

př. K.), z období XII. Dynastie z Horního Egypta, u populací amerických Indiánů (2000–

3000 př. K), u populace lidí žijících na území dnešního Jordánska v období 3200 let př. 

K. a                        u jihoamerických Indiánů z Chile (cca 2000 př. K.) (Zaki et al. 2009). 
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2. 3. 8.  Nezařazené osteopatie 

2. 3. 8. 1. Scheuermannova nemoc 

Toto onemocnění páteře je velice časté. Může postihnout celou páteře, avšak 

nejčastěji se objevuje ve střední a spodní části hrudního úseku páteře. Postižené obratle 

mají porušené krycí ploténky intraspongiózní herniací jádra meziobratlové destičky, tzv. 

Schmorlovy uzly. Původ onemocnění je nejasný, příčinou může být menší odolnost 

krycích destiček obratlových těl vůči tlaku meziobratlové destičky (Meyer 2003, Káš – 

Országh 1995). Šmorlovy uzly je možné nalézt na horní i dolní ploše obratlového těla 

jako jamkovité vklesliny, obvykle oválné či okrouhlé. Obratlová těla mohou být snížena. 

Objevuje se také hrudní nebo thorakolumbální kyfóza. Scheuermannova nemoc je často 

doprovázena deformační spondylózou (Vyhnánek 1999). 

 

2. 3. 8. 2. Aktinomykóza 

Původcem tohoto chronického onemocnění je u člověka mikroorganismus 

Actinomyces israeli, který je součástí běžné mikroflóry v dutině ústní. Infekce může být 

místní nebo generalizovaná. Mikroorganismus proniká do hlubokých tkání drobným 

poraněním v dutině ústní nebo kořenem mrtvého zubu. Vyvolává tvorbu zánětlivého 

ložiska – aktinomykonu, zánět provází tvorba abscesů a mnohočetných píštělí. 

V pokročilém stádiu se mohou vytvářet periostitické pláty novotvořené kostní tkáně. 

Podle místa postižení se aktinomykóza dělí na cervikofaciální, hrudní a adbominální. 

Zasažena bývají nejvíce žebra, obratle a kost křížová (Horáčková et al. 2004). 
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2. 3. 9. Epigenetické znaky 

 Jako epigenetické znaky (též anatomické variety) se označují drobné morfologické 

odchylky od běžné stavby kostí, které jsou geneticky determinovány a je pro ně 

charakteristický nízký populační výskyt. Svému nositeli nezpůsobují žádné zdravotní 

problémy, nemají, nebo není znám jejich funkční význam. Typická je pro ně obrovská 

rozmanitost (Velemínský 1999). 

Na prvním krčním obratli  – atlasu – je možné nalézt hned několik těchto znaků: 

Kostní můstky, které částečně nebo úplně překlenují žlábky jimiž prochází 

vertebrální artérie, na horní ploše atlasu se označují jako ponticulus atlantis lateralis et 

posterior a vyskytují se v několika variantách: Ponticulus atlantis lateralis spojuje oblast 

přilehlou k horní kloubní plošce a příčný výběžek. Pod kostěným mostem vzniká nové 

,,okno“ tzv. foramen horizontale atlantis, jímž prochází a. vertebralis spolu se zadním 

větví n. cervicalis. Pons ponticulus atlantis (také ponticulus atlantis posterior) spojuje 

oblast za horní kloubní ploškou se zadním obloukem obratle. Vzniklý otvor se nazývá 

foramen arcuale a  prochází jím opět a. vertebralis a zadní větev n. cervicalis. Je-li horní 

kloubní ploška (fovea articularis superior) rozdělena žlábkem nebo kostěnou vyvýšeninou 

na dvě části, označuje se tento znak jako fovea articularis superior atlantis bipartita 

(Velemínský 1999). 

 Nepřiroste-li zub čepovce ke zbylé části obratle a zůstane oddělený i v dospělosti, 

označujeme tuto samostatnou kůstku jako ossiculum odontoideum (Hosten – Liebig 

2002). 

 Částečně nebo úplně, jednou i vícekrát rozdělené otvůrky v příčných výběžcích 

krčních obratlů popisujeme jako foramen processus transversi partitum nebo f. p. t. 

apertum jsou-li tyto otvůrky otevřené (dorzálně, ventrálně či laterálně) (Velemínský 

1999). 

 Na obou stranách sedmého krčního nebo také prvního bederního obratle mohou 

být vytvořeny přídatné kloubní plošky pro nadpočetná žebra – tzv. facies articularis 

costalis accesoria. Podobná přídatná kloubní ploška – facies articularis sacralis 

accesoria - se může vyskytnout na drsnatině kosti křížové pod horní hranicí boltcové 

plochy (Velemínský 1999). 

 Mezi epigenetické znaky je možné také zařadit asimilaci atlasu, spinu bifidu či 

krční nebo bederní žebro. Spadají sem také tzv. lumbalizace a sakralizace a další 
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morfologické odlišnosti obratlů – cranialisatio thoracalis (případ, kdy obratel Th1 má 

foramen transversarium a vypadá tak jako osmý krční obratel), cranialisatio lumbalis – 

(obratel L1 má kloubní plošku pro připojení žebra). Opačné případy se označují jako 

caudalisatio vertebrae (Velemínský 1999). 
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3. MATERIÁL 

 Studovaný kosterní materiál zahrnuje pozůstatky 334 jedinců z laténského období. 

Jedná se o nálezy ojedinělých hrobů, menší pohřebiště i rozsáhlejší pohřební areály ze 70 

různých lokalit na území Čech a Moravy. Tyto hroby byly odkryty v průběhu 20. století. 

Kosterní materiál je součástí antropologické sbírky Archeologického ústavu AV ČR, 

Praha a Národního muzea v Praze a je uložený v depositářích Přírodovědeckého muzea, 

Národního muzea, Praha v Horních Počernicích. Seznam lokalit a počet jedinců shrnuje 

Tab.1. 
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LOKALITA n jedinců LOKALITA n jedinců 

Bedřichovice 2 Moravská Nová Ves 1 

Bílina 1 Most 1 

Brňany 2 Most, ul. Kollenberger 1 

Březno 1 Mušov 1 

Břežánky 1 Mužský 2 

Bulhary 1 Nečichy 2 

Bystřany 2 Nemilkov 1 

Čelákovice 1 Nižbor 1 

Čelákovice 2 Nymburk 1 

Český Brod 3 Nymburk - Zálabí 1 

Dolní Břežany 1 Obříství 1 

Dolní Dobrá Voda 1 Opolánky 1 

Holohlavy 1 Pavlov - Dolní pole 1 

Hostomice 1 Pavlov - Horní pole 14 

Hradenín 2 Postoloprty 1 

Hrazany 1 Praha 1 - Kampa 1 

Chotovenka 1 Praha 6 - Bubeneč 1 

Chrlice 9 Praha 6 - Ruzyně, Jiviny 45 

Chřně 1 Praha 6 - Ruzyně, Jiviny 1 

Chudeřice 2 Praha 6 - U Podbaby 1 

Jenišův Újezd 35 Praha, ul. Linhartská 1 

Jinonice, Praha 67 Radovesice 23 

Kolín 2 Rakvice 1 

Kolín, osada Ohrada 1 Roztoky 1 

Křepice 1 Sibřina 1 

Křinec 1 Slaný, Praž. předměstí 1 

Kšely 2 Soběsuky 12 

Kyjov - Nětčice 1 Souš 2 

Lažany 1 Sulejovice 1 

Libenice 2 Tišice 22 

Libkovice 1 Trmice 1 

Liblice 1 Tuchlovice 1 

Libochovany 1 Velvary 1 

Lovosice 1 Vítov 1 

Makotřasy 22 Závist 11 

Tab.1. Seznam lokalit a počet jedinců. 
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Soubor zahrnuje celkem 334 koster (resp. jejich částí) všech věkových skupin – 

127 mužů, 55 žen a 152 jedinců neurčeného pohlaví. Demografické údaje (věk dožití, 

pohlaví) byly převzaty z odborných antropologických posudků (viz. kap. Literatura a 

prameny) nebo z popisných metrických karet. 

 Možnost hodnocení konkrétního kosterního souboru je značně závislá na míře 

zachovalosti kosterních pozůstatků. Kosterní pozůstatky z laténského období jsou obecně 

velmi špatně zachovalé, což ztěžuje jejich další vyhodnocení. 
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4. METODIKA 

4. 1 Hodnocení výskytu vrozených vad 

Vrozené anomálie obratlů byly sledovány aspektivně. U sledovaných jedinců byly 

hodnoceny morfologické odchylky u všech přítomných obratlů nebo i jejich zlomků.  

Prostou aspekcí byly sledovány jednak rozštěpy obratlů (spina bifida), bloky obratlů, 

anomálie počtu obratlů (asimilace atlasu, sakralizace, lumbalizace), odchylky osifikace 

(spondylolýza), aplázie částí obratlů (hemivertebra), i přítomnost anatomických variet 

jako např. nadpočetné otvůrky (foramen processus transversi partitum) a jejich 

uni/bilateralita, atypický rozvoj kostní struktury obratle - kostní můstky (ponticulus 

atlantis lateralis et posterior) či nadpočetná žebra (costa cervicalis et lumbalis).  

U srůstů obratlů bylo nezbytné odlišit tzv. sekundární srůsty od primárních, tj. 

vrozených - ve dvou případech bylo k vyloučení bloku obratlů způsobeného např. 

posttraumaticky nebo degenerativními procesy použito rentgenologického vyšetření 

kostní struktury - prosté rentgenové snímkování ve dvou projekcích. 

Zhodnocena byla také frekvence výskytu anomálií počtu obratlů - sakralizace, 

lumbalizace, spondylolýzy a nadpočetných otvůrků (foramen processus transversi 

partitum) pro všechny sledované jedince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8. Lokalizace spina bifida – A) mediální B) paramediální (podle Stloukal et al. 1999). 
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Obr. 9. Typy vrozených bloků obratlů: 1) kompletní blok – synostóze těl i oblouků 

obratlů, 2) synostóza obratlových těl a ankylóza intervertebrálních kloubů, 3) plně 

splynulá těla a oblouky samostatné, 4) těla samostatná, oblouky splynulé, 5) těla 

splynulá ventrálně, 6) těla splynulá dorzálně (podle Stloukal et al. 1999). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr.10. Lokalizace spondylolýzy – 1) retrosomatická, 2) preartikulární, 3) 

interartikulární, 4)   retroartikulární (podle Stloukal et al. 1999). 
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Obr.11. Hemivertebra. 

 

 

 

Obr.12. Spina bifida a defekty oblouku atlantu: 1) mediální spina bifida zadního oblouku, 

2) laterální defekt zadního oblouku, 3) aplázie poloviny zadního oblouku, 4) aplázie 

zadního oblouku, 5) mediální spina bifida předního oblouku 6) aplázie předního 

oblouku (podle Stloukal et al. 1999). 
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Obr.13. Anatomická varieta – foramen processus transversi partitum. 
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4. 2 Hodnocení deformační spondylózy 

 Metodika hodnocení deformační spondylózy byla podrobně rozpracována řadou 

autorů (např. Steward 1958, Stloukal a Vyhnánek 1970, Stloukal, Vyhnánek a Rösing 

1970, Stloukal a Vyhnánek 1976, Kilgore 1984). Všechny metody hodnotí rozvoj 

okrajových osteofytů na obratlových tělech. Jenotlivé metody se liší ve snaze postihnout 

rozmanitost projevu, intenzitu a lokalizaci osteolytických změn na jednotlivých obratlech 

i úsecích  páteře. 

Pro stanovení diagnózy není nutné rentgenologické vyšetření. Má však význam 

tam, kde spondylózní změny nasedají na úsek páteře, který byl primárně jinak postižený 

(např. zlomeninou obratle). Rentgenový snímek pak pomůže odlišit základní patologický 

proces (Stloukal a Vyhnánek 1976). 

Pro hodnocení stupně rozvoje deformační spondylózy bylo zvoleno čtyřstupňové 

hodnocení podle Stloukala a Vyhnánka (1976).  

Výhodou této metody je: 

1. jednoduchost, 

2. malá pravděpodobnost chyby v hodnocení, 

3. možnost srovnání s dalšími soubory. 
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Podle této metody byly spondylózní nálezy tříděny do 4 skupin, které charakterizují 

rozvoj spondylózních změn: 

1. stupeň - obratle bez spondylózy, 

2. stupeň - spondylózní valy či osteofyty do výše 3mm, 

3. stupeň - spondylózní valy či osteofyty vyšší než 3mm, 

4. stupeň - spondylózní přemostění meziobratlové štěrbiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14. Stupně hodnocení deformační spondylózy (podle Stloukala a Vyhnánka 1976). 

 

U každého jedince ze souboru byly posouzeny všechny zachovalé obratle. Horní a 

dolní okraj obratlového těla byl hodnocen samostaně. Následně byla pro každý jednotlivý 

obratel spočítána tzv. střední hodnota spondylózy - pro dvě věkové skupiny v rámci 

pohlaví a pro všechny dospělé jedince. Střední hodnota spondylózy je součet počtu 

jednotlivých obratlů, postižených jednotlivými stupňi spondylózních změn násobených 

stupněm spondylózy a dělených celkovým počtem hodnocených příslušných obratlů. 

Ty obratle, které nebylo možné z hlediska deformační spondylózy hodnotit 

vzhledem k jejich špatné zachovalosti, byly klasifikovány jako nehodnotitelné a do 

hodnocení nebyly zařazeny. 
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4.3. Hodnocení jiných chorobných stavů páteře 

 Souběžně se sledováním výskytu vrozených anomálií a hodnocením rozvoje 

degenerativních změn okrajů obratlových těl - deformační spondylózy, byly jednotlivé 

obratle či jejich zlomky posuzovány také z hlediska výskytu dalších chorobných stavů 

páteře. Aspektivní hodnocení bylo zaměřeno na přítomnost intraspongiózních herniací, 

tzv. Schmorlových uzlů, jež jsou projevem Scheuermannovi nemoci, na změny 

odpovídající osteochondróze disku (diskopatie), rozvoj osteofytických změn 4. stupně na 

okrajích obratlových těl, jejichž charakter by mohl odpovídat postižení páteře nebo jejího 

úseku onemocněním DISH - Difúzní idiopatickou skeletální hyperostózou (Forestierova 

choroba) a na artrotické změny apofyseálních kloubů (spondylartrózu) na horních i 

dolních kloubních plochách obratlů na obou stranách. Pozornost byla věnována také 

patologickým změnám, které mohly vzniknout následkem zánětlivého procesu a které se 

na obratlech v pokročilejších stádiích nemoci manifestují charakteristickými projevy 

(deformace, srůsty obratlů). Jedná se o o progresivní zánětlivá onemocnění 

Bechtěrevovou nemocí (spondylartritis ankylosans), nebo postižení páteře specifickým 

zánětlivým procesem - tuberkulózou. 

 U každého jedince byly posouzeny všechny zachovalé obratle nebo jejich zlomky.  

U nálezů obratlů postižených Schmorlovými uzly, osteochondrózou a 

spondylartrózou byla vypočítána frekvence výskytu těchto nemocí pro obě pohlaví a pro 

všechny jedince.  
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5.VÝSLEDKY 

5. 1. Vrozené vady 

Ze studovaného souboru byly aspektivně hodnoceny vrozené anomálie obratlů 

celkem u 123 jedinců – dospělých, dětí, novorozenců i plodů. Posouzeny byly všechny 

zachovalé obratle nebo jejich zlomky, včetně kosti křížové a kostrče. 

Nejčastěji nalezenou vrozenou anomálií byla sakralizace prvního kostrčního 

obratle - Co1. Z 59 zachovalých křížových kostí se sakralizace Co1 vyskytla celkem v 7 

případech - u 6 nálezů se jednalo o sakralizaci Co1, v jednom případě o sakralizaci Co1 a 

Co2. Ve 4 případech byla nalezena částečná lumbalizace prvního křížového obratle – S1, 

3 křížové kosti mají zachovalé kloubní plošky mezi obratli S1 a S2, v jednom případě se 

jedná o částečně oddělený obratel S1 současně se sakralizací Co1. 
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Graf1. Výskyt sakralizace kostrčních obratlů a částečné lumbalizace křížových obratlů 

z celkového počtu hodnocených křížových kostí. 
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V celém souboru se vyskytly 4 bloky obratlů u čtyřech jedinců. Ve všech 

případech se jedná o blok dvou obratlů. U dvou jedinců se obratlové bloky nacházely 

v krčním úseku páteře (C2–C3, C5–C6), u dalších dvou v bederním (L4–L5, neurčený 

blok). U dvou nálezů bylo rentgenologickým vyšetřením (snímkování ve dvou 

projekcích) ověřeno, zda se jedná o blok vrozený. Ve třetím a čtvrtém případě (blok 

obratlů C5–C6 a u neurčeného bloku) se jedná pouze zlomky a rentgenové snímky zde 

nebyly nutný. 

Pouze u jednoho jedince byla nalezena spondylolýza na obratli L5. Tato 

lokalizace spondylolýzy je nejčastější (Vyhnánek 1999). Oddělená část obratlového 

oblouku se nedochovala. Spolu s výše zmíněným blokem dvou bederních obratlů se u 

stejného jedince vyskytl rozštěp obratlových oblouků všech křížových obratlů - canalis 

sacralis apertus. 
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5. 1. 1. Vrozené vady - přehled nálezů 

1. Lokalita Praha 5 – Jinonice, inv. č. Ao 16124, hrob č. 37; žena (30–40 let).  

Vrozený blok 2. a 3. krčního obratle (C2–C3). Obratle jsou srostlé v oblasti 

obratlových těl i oblouků. Na dolním okraji těla obratle C3 jsou patrně spondylotické 

změny druhého stupně. Na pohyblivost páteře neměl tento blok patrně žádný vliv (obr.15, 

16). 

 

Obr.15. Praha 5 – Jinonice, inv. č. Ao 16124. Krční úsek páteře (vlevo). 

Obr.16. Praha 5 – Jinonice, inv. č. Ao 16124. Laterální pohled na blok obratlů C2–C3 

(vpravo).



2. Lokalita Praha 6 - Ruzyně, Jiviny, inv. č. Ao 8706, hrob č. 8; muž (50–60 let). 

Fragment vrozeného bloku 5. a 6. krčního obratle (C5 - C6). Zachována pouze 

dorzální část těl obratlového bloku. Mezi obratli je patrný hladký přechod, obratle byly plně 

srostlé i v místě meziobratlové destičky. Podobně jako u předchozího případu nejspíš 

obratlový blok hybnost krční páteře příliš neovlivňoval (obr.17, 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17. Praha 6 – Ruzyně, Jiviny, inv. č. Ao 8706. Dorsální pohled na blok obratlů C5–C6 

(vlevo). 

Obr.18. Praha 6 – Ruzyně, Jiviny, inv. č. Ao 8706. Ventrální pohled na blok obratlů C5–C6 

(vpravo).
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3. Lokalita Makotřasy, inv. č. Ao 4179, hrob č. 18; žena (20–30 let). 

Vrozený blok 4. a 5. bederního obratle (L4–L5) a rozštěp páteřního kanálu kosti 

křížové (canalis sacralis apertus). Z bloku obratlů jsou zachována pouze srostlá těla. 

Rozštěp páteřního kanálu křížové kosti prochází střední rovinou obratlových oblouků 

(Obr.19, 20). 

 

Obr.19. Makotřasy, inv. č. Ao 4179. Blok obratlů L4–L5 a rozštěp páteřního kanálu křížové 

kosti (vlevo). 

Obr.20. Makotřasy, inv. č. Ao 4179. Ventrální pohled na blok obratlů L4–L5 (vpravo). 
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4. Lokalita Radovesice, inv. č. P7A 16364, hrob 19; muž (50–60 let). 

 Fragment vrozeného bloku bederních obratlů. Špatná zachovalost neumožňuje 

bližší určení obratlů. Zachovány jsou pouze srostlů obratlové oblouky (Obr.21, 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.21. Makotřasy, inv. č. Ao 4179. Laterální pohled na fragment bloku obratlů, bederní úsek 

páteře (vlevo). 

Obr.22. Makotřasy, inv. č. Ao 4179. Dorsální pohled na fragment bloku obratlů, bederní úsek 

páteře (vpravo). 
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5. Lokalita Tišice, inv. č. Ao 9550, hrob 7; muž (40–50 let).  

Sakralizace 1. kostrčního obratle (Co1) (Obr. 23, 24). 

 

Obr.23. Tišice, inv. č. Ao 9550. Sakralizace Co1 – dorsální pohled (vlevo). 

Obr.24. Tišice, inv. č. Ao 9550. Sakralizace Co1 – ventrální pohled (vpravo). 

 

6. Lokalita Tišice, inv. č. Ao 9556, hrob 13; muž (40–60 let). 

Sakralizace 1. kostrčního obratle (Co1) (Obr.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.25. Tišice, inv. č. Ao 9556. Sakralizace Co1 – ventrální pohled. 
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7. Lokalita Makotřasy, inv. č. Ao 4169, hrob č. 8; muž (stáří do 60 let).  

Sakralizace 1. a 2. kostrčního obratle (Co1–Co2) (Obr.26, 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.26. Makotřasy, inv. č. Ao 4169. Sakarlizace Co1–Co2 – dorsální pohled (vlevo). 

Obr.27. Makotřasy, inv. č. Ao 4169. Sakarlizace Co1–Co2 – ventrální pohled (vpravo). 
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8. Lokalita Nemilkov, inv. č. Ao 2450; Muž (20–40 let).  

Sakralizace 1. kostrčního obratle (Co1) a částečná lumbalizace 1. křížového 

obratle (S1) (Obr.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.28. Sakralizace Co1 a částečná lumbalizace S1 – ventrální pohled. 

9. Lokalita Obříství, inv. č. Ao 5735; muž (30–40 let). 

Sakralizace 1. kostrčního obratle (Co1) (Obr. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.29. Sakralizace Co1 – dorsální pohled, fragment. 
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10. Lokalita Kolín - osada Ohrada, inv. č. Ao 2300.; dospělý jedinec neurčeného pohlaví. 

Sakralizace 1. kostrčního obratle (Co1) a částečná lumbalizace 1. křížového obratle 

(S1) (Obr.30). 
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11. Lokalita Radovesice, inv. č. P7A 16375, hrob 7; muž (30–40 let). 

Sakralizace 1. kostrčního obratle (Co1). 

 

12. Lokalita Roztoky, Praha - západ, inv. č. P7A 9391; dospělá žena. 

Spondylolýza na 5. bederním obratli (L5) (Obr.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.31. Spondylolýza na L5. 
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5. 2. Degenerativní změny 

5. 2. 1. Deformační spondylóza 

Z celého souboru bylo možné hodnotit degenerativní změny obratlových těl – 

spondylózu - celkem u 80 jedinců. Mužů se zachovalým alespoň jedním hodnotitelným 

obratlem bylo 30 ve věku 20–40 let, 25 nad 40 let dožitého věku a dospělých mužů 

neurčeného věku 6. U žen bylo možné hodnotit spondylózní změny obratlů pouze u 12 že ve 

věku 20–40 let a u 7 žen nad 40 let dožitého věku. U dospělých jedinců ženského pohlaví, ale 

neurčeného věku se nezachoval žádný hodnotitelný obratel. Z celého souboru má pouze 9 

jedinců určeného pohlaví zachovánu celou páteř. Dospělých jedinců neurčeného pohlaví se 

zachovalým alespoň jedním hodnotitelným obratlem bylo 10. 

Přibližně stejný počet hodnocených obratlů u mužů v obou věkových skupinách 

umožňuje jejich vzájemné porovnání. Výrazně vyšší hodnoty spondylózy u mužů ve věkové 

kategorii nad 40 let dožitého věku převážně v dolním úseku páteře dokládají vyšší rozvoj 

degenerativních změn obratlových těl s narůstajícím věkem. Nízký počet hodnocených 

obratlů u žen ve věkové kategorii 20 - 40 let a chybějící data u žen nad 40 let dožitého věku 

vzájemné porovnání hodnot znemožňují. 

Vzhledem k nízkému počtu hodnocených obratlů byly pro vzájemné porovnání 

použity střední hodnoty spondylózy u mužů a u žen v obou věkových skupinách dohromady. 

U obou pohlaví spondylóza stoupá srovnatelně v úseku C4-C6. Srovnání středních hodnot 

spondylózy hrudního úseku páteře mezi oběma pohlavími není možné, neboť výsledná data u 

žen jsou silně zkreslena nízkým počtem hodnocených obratlů. U mužů spondylóza výrazněji 

stoupá v úseku Th7-Th11. V bederním úseku páteře spondylóza stoupá u obou pohlaví a 

dosahuje nižších středních hodnot. I zde je však nutné přihlédnout k nízkému počtu 

hodnocených obratlů u žen. Celkově lze říci, že spondylózní změny obratlů u tohoto souboru 

jedinců z laténského období jsou spíše mírné, což je pravděpodobně způsobeno celkovým 

nízkým počtem zachovalých hodnotitelných obratlů u obou pohlaví. Střední hodnoty 

spondylózy jednotlivých obratlů (resp. horního a dolního okraje jednotlivých obratlů) pro 

jednotlivé věkové skupiny v rámci pohlaví a pro všechny dospělé jedince shrnuje následující 

tabulka. 
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  Muži ♂ Ženy ♀ ♂+♀+? 
věk 20 - 40 40+ 20+ 20 - 40 40+ 20+ 20+ 
  n x n x n x n x n x n x n x 

C2 20 1,00 14 1,00 34 1,00 10 1,00 6 1,00 16 1,00 55 1,00 
C3 14 1,00 10 1,00 26 1,00 5 1,00 5 1,00 10 1,00 39 1,00 
  14 1,07 10 1,00 26 1,04 5 1,00 5 1,00 10 1,00 39 1,03 
C4 11 1,09 14 1,07 26 1,08 4 1,00 6 1,00 10 1,00 39 1,05 
  11 1,09 14 1,07 26 1,08 4 1,00 6 1,33 10 1,20 39 1,10 
C5 12 1,08 13 1,23 26 1,15 6 1,00 5 1,40 11 1,18 40 1,15 
  12 1,17 13 1,46 26 1,23 6 1,00 5 1,40 11 1,18 40 1,25 
C6 14 1,21 13 1,23 28 1,21 5 1,00 5 1,00 10 1,00 40 1,15 
  14 1,00 13 1,23 28 1,07 5 1,00 5 1,00 10 1,00 40 1,10 
C7 6 1,00 11 1,09 17 1,06 5 1,00 4 1,00 9 1,00 28 1,07 
  6 1,00 11 1,00 17 1,06 5 1,00 4 1,00 9 1,00 28 1,07 
Th1 8 1,00 6 1,00 14 1,00 5 1,00 1 1,00 7 1,00 23 1,00 
  8 1,13 6 1,00 14 1,07 5 1,00 1 1,00 7 1,00 23 1,04 
Th2 5 1,20 7 1,00 12 1,08 4 1,00 1 1,00 5 1,00 19 1,05 
  5 1,20 7 1,00 12 1,08 4 1,00 1 1,00 5 1,00 19 1,05 
Th3 8 1,12 4 1,00 12 1,08 3 1,00 1 1,00 4 1,00 18 1,05 
  8 1,12 4 1,00 12 1,08 3 1,00 1 1,00 4 1,00 18 1,05 
Th4 8 1,12 5 1,00 13 1,08 3 1,00 1 1,00 4 1,00 19 1,05 
  8 1,12 5 1,40 13 1,23 3 1,00 1 1,00 4 1,00 19 1,16 
Th5 9 1,11 5 1,40 14 1,21 3 1,00 1 1,00 4 1,00 20 1,15 
  9 1,11 5 1,20 14 1,14 3 1,00 1 1,00 4 1,00 20 1,10 
Th6 6 1,17 5 1,00 11 1,09 4 1,00 1 1,00 5 1,00 18 1,05 
  6 1,17 5 1,20 11 1,18 4 1,00 1 1,00 5 1,00 18 1,10 
Th7 5 1,20 5 1,20 10 1,20 4 1,00 1 1,00 5 1,00 17 1,12 
  5 1,20 5 1,20 10 1,20 4 1,00 1 1,00 5 1,00 17 1,12 
Th8 7 1,14 6 1,67 13 1,38 3 1,00 1 1,00 4 1,00 20 1,25 
  7 1,14 6 2,00 13 1,54 3 1,00 1 1,00 4 1,00 20 1,35 
Th9 7 1,14 5 2,00 12 1,50 4 1,00 1 1,00 5 1,00 19 1,32 
  7 1,30 5 1,80 12 1,50 4 1,00 1 1,00 5 1,00 19 1,32 
Th10 7 1,30 6 1,33 13 1,31 2 1,00 1 2,00 3 1,33 17 1,29 
  7 1,30 6 1,33 13 1,31 2 1,00 1 2,00 3 1,33 17 1,29 
Th11 6 1,33 6 1,33 12 1,33 3 1,00 0 0,00 3 1,00 18 1,22 
  6 1,33 6 1,17 12 1,25 3 1,00 0 0,00 3 1,00 18 1,17 
Th12 7 1,28 8 1,13 16 1,19 3 1,00 0 0,00 3 1,00 20 1,15 
  7 1,28 8 1,50 16 1,37 3 1,00 0 0,00 3 1,00 20 1,30 
L1 9 1,00 6 1,33 18 1,22 6 1,00 0 0,00 6 1,00 24 1,17 
  9 1,00 6 1,33 18 1,17 6 1,00 0 0,00 6 1,00 24 1,17 
L2 12 1,08 10 1,50 26 1,27 7 1,00 0 0,00 7 1,00 34 1,21 
  12 1,08 10 1,70 26 1,35 7 1,00 0 0,00 7 1,00 34 1,26 
L3 12 1,33 10 1,70 26 1,54 7 1,28 0 0,00 7 1,29 35 1,46 
  12 1,17 10 1,60 26 1,42 7 1,14 0 0,00 7 1,14 35 1,34 
L4 7 1,14 10 1,40 21 1,38 6 1,33 1 2,00 7 1,43 31 1,35 
  7 1,14 10 1,50 21 1,43 6 1,00 1 2,00 7 1,14 31 1,32 
L5 7 1,14 10 1,50 19 1,32 3 1,00 1 2,00 4 1,25 26 1,27 

  7 1,14 10 1,20 19 1,21 3 1,67 1 2,00 4 1,75 26 1,27 

Tab. 2. Střední hodnoty spondylolýzy (x) na horním a dolním okraji obratlových těl (n počet 
hodnocených obratlů) podle pohlaví ve věkových skupinách 20 - 40 let a nad 40 let 
dožitého věku, u všech jedinců daného pohlaví a u všech jedinců. 
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Graf 2. Porovnání středních hodnot spondylózy krčních obratlů u mužů ve věkových 

skupinách 20–40 let a nad 40 let dožitého věku. 
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Graf 3. Porovnání středních hodnot spondylózy hrudních obratlů u mužů ve věkových 
skupinách 20–40 let a nad 40 let dožitého věku. 
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Graf 4. Porovnání středních hodnot spondylózy bederních obratlů u mužů ve věkových 

skupinách 20–40 let a nad 40 let dožitého věku. 
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Graf 5. Srovnání středních hodnot spondylózy krčních obratlů u mužů a žen. 
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Graf 6. Srovnání středních hodnot spondylózy hrudních obratlů u mužů a žen. 
 
 
 

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

L1 L2 L3 L4 L5

muži ženy

 
Graf 7. Srovnání středních hodnot spondylózy bederních obratlů u mužů a žen. 
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5. 2. 2. Deformační artróza 

U dospělých jedinců obou pohlaví byly vyhodnoceny artrotické změny 

intervertebrálních kloubů. Vzhledem k zachovalosti kosterního materiálu byl hodnocen 

výskyt spondylartrózy pouze ve vztahu k jednotlivým obratlům podle pohlaví. Hodnoty pro 

obě skupiny jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

  Muži ♂ Ženy ♀   Muži ♂ Ženy ♀ 
  n nx % n nx %   n nx % n nx % 
C1 34 6 17,6 13 4 30,8 Th7 24 0 0 7 0 0 
C2 34 6 17,6 17 3 17,6 Th8 30 0 0 8 0 0 
C3 27 1 3,7 11 1 9 Th9 31 0 0 7 0 0 
C4 30 2 6,7 12 1 8,3 Th10 29 0 0 7 0 0 
C5 27 2 7,4 12 0 0 Th11 31 0 0 8 0 0 
C6 28 3 10,7 12 0 0 Th12 34 0 0 7 0 0 
C7 26 3 11,5 11 0 0 L1 32 0 0 8 0 0 
Th1 29 3 10,3 10 0 0 L2 37 0 0 9 0 0 

Th2 29 1 3,4 8 0 0 L3 39 0 0 12 0 0 

Th3 28 2 7,1 7 0 0 L4 35 0 0 11 0 0 

Th4 28 1 3,6 7 0 0 L5 33 0 0 10 0 0 

Th5 29 0 0 7 0 0 S1 33 1 3 10 0 0 

Th6 27 0 0 8 0 0               

 

Tab.3. Hodnocení výskytu spondylartrózy na jednotlivých obratlech (nx postižené obratle) 

podle pohlaví. 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že u obou pohlaví je nejvíce postižen krční úsek páteře. U 

mužů je mimo krční úsek páteře postižena také horní část hrudního úseku páteře. U žen jsou 

výsledky pravděpodobně zkresleny nízkým počtem hodnotitelných obratlů. 
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Graf 8. Procentuální postižení jednotlivých obratlů spondylartrózou. 
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5. 3. Jiné chorobné stavy páteře 

Kromě spondylózních změn na okrajích obratlových těl a artrotických změn 

intervertebrálních kloubů byl také hodnocen stav krycí ploténky - přítomnost 

intraspongiózních herniací tzv. Schmorlových uzlů a změny odpovídající osteochondróze 

disku (diskopatie). 

Přítomnost Schmorlových uzlů byla hodnocena na jednotlivých obratlech u mužů a u 

žen zvlášť. U žen se nevyskytly žádné intraspongiózní herniace. Počet hodnocených obratlů je 

u nich však výrazně nižší než u mužů a data mohou být zkreslena. U mužů se intraspongiózní 

herniace nejčastěji nacházely ve spodní části hrudního úseku páteře a v bederním úseku 

páteře. Jeden Schmorlův uzel byl lokalizován na obratli C6. Výsledné hodnoty jsou shrnuty 

v tabulce 4. 

 

  Muži ♂ Ženy ♀ ♂+ ♀+ ? 

    
Schmorlovy 

uzly   
Schmorlovy 

uzly   
Schmorlovy 

uzly 
  n nx % n nx % n nx % 

C2 39 0 0 17 0 0 61 0 0 
C3 32 0 0 11 0 0 47 0 0 
C4 34 0 0 12 0 0 50 0 0 
C5 31 0 0 12 0 0 47 0 0 
C6 32 1 3,1 12 0 0 48 1 2,1 
C7 29 0 0 11 0 0 44 0 0 
Th1 31 0 0 11 0 0 46 0 0 
Th2 34 0 0 8 0 0 45 0 0 
Th3 31 0 0 7 0 0 41 0 0 
Th4 29 0 0 7 0 0 40 0 0 
Th5 33 0 0 7 0 0 45 0 0 
Th6 32 0 0 8 0 0 44 0 0 
Th7 31 2 6,5 8 0 0 43 2 4,7 
Th8 33 1 3,0 8 0 0 46 1 2,2 
Th9 33 1 3,0 7 0 0 43 1 2,3 
Th10 31 2 6,5 7 0 0 42 2 4,8 
Th11 32 3 9,4 8 0 0 45 3 6,7 
Th12 35 2 5,7 7 0 0 45 2 4,4 
L1 34 0 0 8 0 0 46 0 0 
L2 40 1 2,5 9 0 0 53 1 1,9 
L3 42 2 4,8 12 0 0 58 2 3,5 
L4 37 4 10,8 11 0 0 53 4 7,5 
L5 34 2 5,9 10 0 0 49 2 4,1 

 
Tab. 4. Hodnocení výskytu Šmorlových uzlů (nx) (Scheuermannova nemoc) na obratlech (n 

hodnocených obratlů) dospělých jedinců u obou pohlaví a u všech dospělých jedinců. 
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Graf 9. Intenzita postižení jednotlivých obratlů Schmorlovými uzly (Scheuermannova 

nemoc). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

V případě hodnocení osteochondrózy meziobratlového disku vychází data přibližně ze 

stejného počtu hodnocených obratlů. Výsledná data u žen mohou tedy být opět stejně 

ovlivněna. U obou pohlaví byly změny odpovídající osteochondróze disku nalezeny v krčním 

úseku páteře, u můžů se navíc vyskytly také na obratlech L3 a L4. 

 

  Muži ♂ Ženy ♀ ♂+ ♀+ ? 
    Osteochondróza   Osteochondróza   Osteochondróza 
  n nx % n nx % n nx % 

C2 39 1 2,6 17 0 0 61 1 1,6 
C3 31 0 0 11 0 0 46 0 0 
C4 33 0 0 12 1 8,3 49 1 2,0 
C5 30 0 0 12 1 8,3 46 1 2,2 
C6 31 1 3,2 12 1 8,3 47 3 6,4 
C7 28 1 3,6 11 0 0 43 2 4,7 
Th1 31 0 0 11 0 0 46 0 0 
Th2 33 0 0 8 0 0 44 0 0 
Th3 30 0 0 7 0 0 40 0 0 
Th4 29 0 0 7 0 0 40 0 0 
Th5 33 0 0 7 0 0 45 0 0 
Th6 32 0 0 8 0 0 42 0 0 
Th7 31 0 0 8 0 0 43 0 0 
Th8 33 0 0 8 0 0 46 0 0 
Th9 33 0 0 7 0 0 44 0 0 
Th10 30 0 0 7 0 0 41 0 0 
Th11 31 0 0 8 0 0 44 0 0 
Th12 34 0 0 7 0 0 44 0 0 
L1 33 0 0 8 0 0 45 0 0 
L2 39 0 0 9 0 0 52 0 0 
L3 41 1 2,4 12 0 0 57 1 1,8 
L4 36 1 2,8 11 0 0 52 1 1,9 

L5 34 0 0 12 0 0 51 0 0 

 
Tab. 5. Hodnocení výskytu osteochondrózy (nx) na obratlech (n hodnocených obratlů) 

dospělých jedinců u obou pohlaví a všech dospělých jedinců. 
 

Jiné chorobné stavy páteře/obratlů nebyly zaznamenány. Pouze v jednom případě se 

zachovaly drobné zlomky blíže neurčených hrudních obratlů u muže (4050 let) z lokality 

Praha 6 - Ruzyně, Jiviny (inv. č. Ao 8708) s nápadnými osteofyty 4. stupně. Podle jejich 

charakteru se jedná nejspíše o DISH (Forestierovu nemoc). 
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5. 4. Ukázky nálezů 

1. Lokalita Praha 6 – Ruzyně, Jiviny, inv. č. Ao 8708, hrob č. 10; muž (40–50 let). 

Tři blíže neurčitelné zlomky hrudních obratlů s osteofyty 4. stupně – pravděpodobně 

Forestierova nemoc (Obr.32., 33). 

 

 

 (Obr.32.) Praha 6 – Ruzyně, Jiviny, inv. č. Ao 8708. Obratle postižené Forestierovou nemocí 

– pohled shora (vlevo). 

(Obr.33.) Praha 6 – Ruzyně, Jiviny, inv. č. Ao 8708. Obratle postižené Forestierovou nemocí 

– laterální pohled (vlevo). 

 

2. Lokalita Makotřasy, Ao 7238; muž (20–40 let). 

Schmorlův uzel na 6. krčním obratli (C6) (Obr.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.34. Makotřasy, Ao 7238. Schmorlův uzel na C6 – pohled shora. 
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3. Lokalita Tišice, Ao 9560, hrob č. 17; muž (20–40 let). 

 Schmorlovy uzly na 4. a 5. bederním obratli (L4–L5) (Obr.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.35. Tišice, Ao 9560. Schmorlovy uzly na L4–L5. 
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4. Lokalita Makotřasy, Ao 4174, hrob č. 13; muž (stáří do 60 let). 

 Spondylózní změny 4. stupně na okrajích obratlových těl bederních obratlů (Obr.36). 

 

 

 

Obr.36. Makotřasy, Ao 4174. Spondylóza 4. stupně na bederních obratlích. 
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5. Lokalita Praha 6 – Ruzyně, Jiviny, Ao 8714, hrob č. 16; muž (20–40 let). 

 Spondylartróza krčních obratlů (Obr.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.37. Praha 6 – Ruzyně, Jiviny, Ao 8714. Spondylartróza krčních obratlů. 
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6. DISKUSE 

Nemoci obratlů a páteře jsou nejčastěji nacházenými patologickými změnami na 

kosterním materiálu. Avšak systematické vyhodnocení spondylopatií u kosterních sérií 

populací, které žily na českém a moravském území, bylo provedeno, z celého pravěku a 

raného středověku, pouze u některých slovanských a raně středověkých kosterních souborů a 

hodnoceny byly vždy pouze některé znaky (Velemínský et al. 2005, Stránská et al. 2002, 

Likovský  2005, Stloukal – Vyhnánek 1976, Stloukal – Vyhnánek 1970, Stloukal et al. 1970). 

Na počátku doby laténské, tj. kolem poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem, 

dominoval na našem území žárový pohřební ritus (Drda – Rybová 1998). Způsob pohřbívání 

tak navazoval na předchozí způsoby praktikované již od střední doby bronzové. Spolu 

s příchodem nového obyvatelstva na počátku 4. století př. Kr. se postupně na našem území 

začal prosazovat pohřební ritus kostrový. Tento způsob pohřbívání trval cca 200 let (Sankot 

2008). Chceme-li tedy hodnotit výskyt vrozených vad a degenerativně-produktivních chorob 

u laténské populace, máme k dispozici pouze kostrový materiál ze středolaténského období,  

tj. hroby z období mezi lety 375 až 190 př. Kr. (Venclová et al. 2008,  Brouzek 2007). 

Je obecně známé, že u historického materiálu je zachovalost kosterních pozůstatků 

limitujícím faktorem hodnocení (Roberts – Manchester 2007, Horáčková et al. 2004). 

Celkovou zachovalost koster z laténského období je možné klasifikovat jako špatnou. 

Zachovalost páteří je, vzhledem k relativní křehkosti obratlů, velmi špatná. Z celkového počtu 

334 jedinců se pouze u 123 jedinců zachoval alespoň jeden obratel, u kterého bylo možné 

posoudit přítomnost/nepřítomnost vrozených vad. V případě hodnocení deformační 

spondylózy byl počet jedinců ještě nižší. Celkem pouze u 90 dospělých jedinců byl zachován 

alespoň jeden obratel v hodnotitelném stavu. U jednotlivých obratlů byly počty možných  

pozorování (hodnocení) tedy ještě mnohem nižší. Výsledná data tedy mohou být ovlivněna 

nízkým počtem hodnocených obratlů. 

Vrozené vady provází člověka od počátků jeho existence, přibližně 3 až 5 miliónů let 

(Stevenson et al. 1993). Jejich nálezy se dají předpokládat v každém kosterním souboru.            

U kosterního systému je nejčastěji postižena páteř (Horáčková et al. 2004, Masnicová – 

Beňuš 2003). K nejčastějším nálezům patří sakralizace a lumbalizace (Aufderheide – 

Rodríguez-Martín 1998) V rámci celého studovaného souboru se vyskytly pouze čtyři 

vrozené anomálie obratlů – v 7 případech se jednalo o sakralizaci kostrčních obratlů, ve 4       

o částečnou lumbalizaci křížových obratlů, vyskytly se 4 vrozené bloky obratlů a                     

1 spondylolýza. Celkem pouze 12 nálezů vrozených vad páteře z celkového počtu 123 jedinců 



 78 

se zachovalým alespoň jedním obratlem. Jejich výskyt by se však dal předpokládat daleko 

vyšší. Problémem je tedy zřejmě zachovalost studovaného materiálu. Také absence některých 

dalších vad může být podmíněna zachovalostí. Vzhledem k nízkým počtům zjištěných 

vrozených vad nemá smysl zjišťovat frekvenci vad v populaci nebo výsledky porovnávat 

s jinými soubory. 

Patologické změny vyvolané degenerativními procesy patří k nejčastějším nálezům na 

kosterních pozůstatcích vůbec. Jejich výskyt se zvyšuje s přibývajícím věkem (Horáčková et 

al. 2004, Kahl – Ostendorf Smith 2000, Vyhnánek 1999). Do této skupiny chorob patří       

např. deformační spondylóza, spondylartróza, osteochondróza a intraspongiózní herniace. 

Uvedená onemocnění a patologické změny jež je provázejí spolu do značné míry souvisejí – 

např. změny intervertebrálního disku jsou predispozicí pro vznik okrajových osteofytů 

(Roberts – Manchester 2007, Likovský 2005).  

K hodnocení intenzity postižení obratlů deformační spondylózou bylo možné použít 

pouze zachovalé hodnotitelné obratle u dospělých jedinců. Těchto jedinců bylo jen 80. 

Převážnou většinu z toho tvořili muži – 61, žen bylo pouze 19. Nízký počet zachovalých 

hodnotitelných obratlů u žen celkem, ale hlavně ve věkové kategorii nad 40 let dožitého věku, 

silně zkresluje zjištěné výsledky hodnocení deformační spondylózy. Nejvíce patrné je to 

v oblasti hrudního úseku páteře, neboť deformační spondylóza postihuje všechny úseky páteře 

a intenzita postižení narůstá s přibývajícím věkem (Roberts – Manchester 2007, Horáčková et 

al. 2004, Kahl – Ostendorf Smith 2000, Vyhnánek 1999). Není tudíž téměř reálné, aby se 

v kategorii žen nad 40 let dožitého věku vyskytovaly nulové hodnoty. Je to zcela jistě 

zapříčiněno zachovalostí materiálu. Vzájemné porovnání hodnot u žen mezi oběma věkovými 

kategoriemi tedy není možné. U mužů není tento problém tak výrazný. U obou pohlaví je 

však počet hodnocených obratlů spíše nízký a výsledná data jím jsou zcela jistě ovlivněna. 

Celkově lze říci, že intenzita postižení obratlů deformační spondylózou je u tohoto souboru 

jedinců spíše mírná. 

K porovnání rozvoje degenerativních změn okrajů obratlových těl - spondylózy -         

s jedinci z laténského období byla použita data z výzkumů slovanských a středověkých 

pohřebišť v Žatci - Chelčického náměstí (Žatec I.) a Žižkova náměstí (Žatec II.) (Likovský 

2005), Mikulčicích (Stloukal – Vyhnánek 1976) a Josefově (Stránská et al. 2002), neboť 

hodnocení spondylózních změn bylo u všech těchto kosterních souborů prováděno stejně, tj. 

podle čtyřstupňové metody Stloukala a Vyhnánka (1976). Data z pravěkého období z lokalit 

na našem území nejsou k dispozici. Podobný výzkum byl prováděn u souboru kosterních 
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pozůstatků jedinců žijících v Egyptě (oáza Bahriyah) v řecko-římském období (332–30        

př. Kr.), avšak výsledky jsou hodnoceny odlišnou metodou a nemohou být tudíž porovnány 

(Hussien et al. 2008). 

Porovnávány byly střední hodnoty spondylózy jednotlivých hodnotitelných obratlů u 

dospělých jedinců obou pohlaví ve všech věkových skupinách dohromady. Výsledky           

pro všechny soubory jsou uvedeny v tabulce 6. Výsledné hodnoty rozvoje spondylózních 

změn na jednotlivých obratlích jsou si více méně podobné, je zde však nutné vzít v úvahu 

počet hodnocených obratlů v jednotlivých souborech a celkovou zachovalost kosterního 

materiálu z časově vzdálených období. Kosterní materiál (obratle) z laténského období je 

všeobecně špatně zachovalý a výsledná data tak mohou být značně zkreslena. 

 U všech souborů intenzita postižení obratlových těl spondylózou stoupá v úseku      

C4–C6 a od obratle Th3 níže a v bederním úseku páteře. 

 

  Latén Žatec I. Žatec II. Mikulčice Josefov 
  n x n x n x n x n x 
C2 55 1,00 32 1,25 84 1,19 305 1,09 26 1,13 
C3 39 1,02 30 1,35 83 1,22 270 1,15 27 1,05 
C4 39 1,08 30 1,38 84 1,23 272 1,28 31 1,13 
C5 40 1,20 31 1,50 79 1,32 291 1,54 30 1,15 
C6 40 1,13 31 1,61 78 1,32 288 1,54 26 1,11 
C7 28 1,07 33 1,44 78 1,36 283 1,29 28 1,11 
Th1 23 1,02 34 1,43 65 1,23 316 1,12 22 1,07 
Th2 19 1,05 33 1,35 64 1,19 291 1,14 25 1,06 
Th3 18 1,05 32 1,38 61 1,30 289 1,23 24 1,12 
Th4 19 1,11 31 1,58 56 1,44 316 1,32 22 1,11 
Th5 20 1,13 30 1,67 59 1,44 332 1,37 24 1,14 
Th6 18 1,08 28 1,74 58 1,45 341 1,39 22 1,12 
Th7 17 1,12 27 1,72 55 1,45 349 1,41 22 1,12 
Th8 20 1,30 28 1,78 54 1,50 346 1,48 23 1,20 
Th9 19 1,32 28 1,75 59 1,48 335 1,48 21 1,17 
Th10 17 1,29 30 1,85 59 1,55 333 1,44 20 1,14 
Th11 18 1,20 29 1,88 67 1,50 339 1,46 19 1,22 
Th12 20 1,23 29 1,85 75 1,36 348 1,43 24 1,21 
L1 24 1,17 34 1,69 86 1,40 359 1,39 23 1,19 
L2 34 1,24 37 1,75 83 1,49 379 1,54 26 1,25 
L3 35 1,40 41 1,90 86 1,50 394 1,69 26 1,23 
L4 31 1,34 48 1,97 81 1,61 406 1,75 26 1,43 
L5 26 1,27 47 1,94 78 1,49 402 1,73 24 1,40 

 
Tab. 6. Porovnání středních hodnot spondylolýzy (x) obratlů (n počet hodnocených obratlů)  
dospělých jedinců obou pohlaví všech věkových skupin z laténského období a ze středověku - 
lokality Žatec - Chelčického náměstí (Žatec I.), Žatec - Žižkovo náměstí (Žatec II.), Mikulčice 
a Josefov. 
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Graf 10. Srovnání středních hodnot spondylózy krčních obratlů u dospělých jedinců 

z laténského období a ze středověku (obě pohlaví, všechny věkové skupiny). 
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Graf 11. Srovnání středních hodnot spondylózy hrudních obratlů u dospělých jedinců 

z laténského období a ze středověku (obě pohlaví, všechny věkové skupiny). 
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Graf 12. Srovnání středních hodnot spondylózy hrudních obratlů u dospělých jedinců 

z laténského období a ze středověku (obě pohlaví, všechny věkové skupiny). 



 81 

K hodnocení dalších onemocnění páteře – spondylartrózy, osteochondrózy a 

interspongiózních herniací byl použit přibližně stejný počet obratlů jako pro hodnocení 

deformační spondylózy. U žen je zde opět problém s počtem zachovalých hodnotitelných 

obratlů. 

Spondylartrózou je u obou pohlaví je nejvíce postižen krční úsek páteře. U mužů je 

mimo krční úsek páteře postižena také horní část hrudního úseku páteře. Artróza obecně 

vzniká postupným opotřebováváním kloubů, přičemž nejpostiženější bývají nejvíce namáhané 

klouby (Kennedy 1989). Výsledky tedy mohou poukazovat na to, že jedinci v hodnoceném 

souboru více namáhali svou krční páteř. 

Intraspongiózní herniace (Schmorlovy uzly) se u žen nevyskytly žádné. Patrně se zde 

opět odráží zachovalost materiálu, neboť toto onemocnění (Scheuermannova nemoc) je velice 

časté, postihuje celou páteř a bývá doprovázeno spondylózními změnami na okrajích 

obratlových těl (Vyhnánek 1999). U mužů se intraspongiózní herniace nejčastěji nacházely ve 

spodní části hrudního úseku páteře a v bederním úseku páteře. Zajímavá je lokalizace jednoho 

Schmorlova uzlu na obratli C6. 

Známky jiných onemocnění páteře/obratlů v tomto souboru nalezeny nebyly. Pouze 

v jednom případě se zachovaly fragmenty obratlů (bližší určení není možné vzhledem 

k zachovalosti) s osteofyty 4. stupně – dle jejich charakteru se nejspíše jednalo o Forestierovu 

chorobu. 
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7. SOUHRN 

Za účelem vyhodnocení frekvencí vrozených anomálií a degenerativních onemocnění 

páteře/obratlů z pravěkého období, u kterého podobný výzkum dosud nebyl prováděn, byl 

zpracován soubor kosterních pozůstatků 334 jedinců z laténského období – z období 

pohřbívání na tzv. plochých pohřebištích, kdy způsobu pohřbívání dominoval kostrový 

pohřební ritus, tj. cca 375–190 př. Kr. (Venclová et al. 2008). Kosterní pozůstatky pochází 

z archeologických výzkumů nejen rozsáhlejších laténských pohřebišť, ale i ojedinělých 

pohřbů. Uvedený soubor tvoří 127 mužů, 55 žen a 152 jedinců neurčeného pohlaví. 

Zastoupeny byly všechny věkové kategorie. Výskyt vrozených vad byl hodnocen aspektivně, 

degenerativní změny obratlů podle čtyřstupňové metody Stloukala a Vyhnánka (1976) a 

ostatní choroby prostým sčítáním postižených obratlů. 

 

Závěry jsou následující: 

� limitním faktorem hodnocení je špatná zachovalost kosterního materiálu 

� nízký počet nálezů vrozených vad neumožňuje vyhodnotit frekvenci výskytu 

v populaci 

� absence některých vad může být podmíněna zachovalostí 

� intenzitu postižení obratlů deformační spondylózou u tohoto souboru jedinců lze 

klasifikovat jako mírnou 

� nízký počet hodnocených obratlů u žen v obou uvedených věkových kategorií 

zkresluje výsledné hodnoty deformační spondylózy 

� výsledky není možné porovnat s jinou pravěkou populací našeho území, neboť takový 

výzkum nebyl dosud prováděn 

� výsledné hodnoty porovnání se slovanskými a středověkými populacemi jsou více 

méně shodné, avšak je nutné vzít v úvahu počet jedinců a počet hodnocených obratlů 

� hodnocení dalších nemocí páteře je rovněž ovlivněno zachovalostí. 
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