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Úvod  

 

Kostěná industrie provázela člověka od jeho počátků. Kost a kámen byly nejdostupnějšími 

výrobními surovinami, které mohl pravěký člověk využívat, proto jsou nástroje z těchto 

materiálů zastoupeny téměř na všech prehistorických lokalitách. O významu kosti jako 

výrobní suroviny svědčí například fakt, že v minulém století někteří vědci zastávali názor, že 

po vzoru doby kamenné existovala kdysi také „doba kostěná“. Existence doby kostěné však 

byla později zpochybněna novými výzkumy1. 

Studium kostěné industrie v archeologii probíhalo zpočátku nesystematicky a ve většině 

případů se omezovalo na klasifikaci nástrojů dle tvaru, ze kterého se odvozovala jejich 

funkce. To však bylo, podobně jako v případě kamenné industrie, mnohdy zavádějící či 

nepřesné. V posledních desetiletích se proto vědci pokoušejí aplikovat na kostěnou industrii 

mikroskopickou analýzu, dříve již s úspěchem použitou na pazourkové artefakty, která 

dokáže podle stop opotřebení (usewear traces) vypovědět mnohé o výrobě a funkci nástroje. 

Zapojení mikroskopu při výzkumu stop může také pomoci interpretovat způsob výroby 

nástroje a prokázat tak například, které artefakty byly záměrně vyrobeny člověkem a které 

byly pouze rozlomené kvůli získání morku či které byly okousané šelmami.  

Takový výzkum provedl jako jeden z prvních Ital Francesco d´Errico se svými kolegy2, kteří 

srovnáním artefaktů z lokality Swartkrans (Jižní Afrika) s experimentálními nástroji zjistili, že 

ony prehistorické kostěné nástroje byly využívány k lovení termitů z termitišť, a to 

pravděpodobně již druhem Paranthropus robustus, u kterého se dosud předpokládalo, že se 

živil pouze rostlinnou stravou. Dalším příkladem úspěšného zapojení use-wear analýzy do 

výzkumu kostěných nástrojů je experiment, který provedl kanadský archeolog Christian 

Gates St-Pierre3, jenž analyzoval artefakty z kategorie šídel. Jeho analýza prokázala, že v této 

                                                           
1
 Více na s. 32 této práce. 

2
 d´Errico, F. – Backwell, L. R. – Berger, L. R. 2001: Bone Tool Use in Termite Foraging by Early Hominids and its 

Impact on our Understanding of Early Hominid Behaviour. South African Journal of Science 97, 71-75. 
3
 St-Pierre, C. G. 2007: Bone awls of the St. Lawrence Iroquoians: a microwear analysis. In: St-Pierre C G, Walker 

R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies. Oxford, BAR 
International Series 1622, 107−118. 
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kategorii jsou zařazená jak skutečná šídla, tak i jiné nástroje, které nemají se šídly společného 

nic jiného než podobný tvar. 

I další vědci dokazují, že mikroskopická analýza pracovních stop na hraně nástrojů, kterou se 

zabývá traseologie, je pro výzkum kostěných nástrojů velkým přínosem.  

Traseologie je kromě mikroskopické analýzy neodmyslitelně spojena s experimentální 

činností. Z hlediska materiálu zkoumaných artefaktů a recentních experimentálních nástrojů 

byla její doménou dosud převážně kamenná industrie, vědci se však pokoušejí metodu 

aplikovat i na širší spektrum přírodnin, například také na nástroje z lastur. Traseologické 

výzkumy kostěných nástrojů probíhají po celém světě a slibují možnost rozšíření a 

zdokonalení mikroskopických metod pro potřeby kostěné industrie. Traseologie využívá 

několika druhů mikroskopů, nejnovější experimenty zapojují také různá 3D zobrazení a 

modelace povrchových modifikací. 

Prvním cílem mé bakalářské práce je předložit dosavadní stav výzkumu v oblasti traseologie 

na kostěné industrii na základě hlavní literatury. Druhým cílem je poté realizovat vlastní 

experimentální výzkum – činění kůže a zhotovení kostěných jehel a šídel a práci s nimi za 

účelem provedení mikroskopické analýzy. V rámci traseologie byl stanoven úkol porovnat 

stopy vzniklé po propichování kůže a stromové kůry. Tyto kontaktní materiály jsou podle 

předpokladu odborníků nejzastoupenějšími materiály, které byly v kontaktu s kostěnými 

jehlami a šídly v prehistorii. Přínos podobných experimentů a následných traseologických 

analýz spočívá v  aplikaci jejich výsledků na nalezené artefakty a určení jejich funkce i tam, 

kde je doposud nejasná. Například u tzv. bruslí4, jejichž funkce není zcela zřejmá, by mohla 

traseologické analýza ve spojení s experimentální činnosti pomoci osvětlit funkci těchto 

nástrojů. 

 

 

 

 
                                                           
4
 Více o tomto typu artefaktů na s. 34 této práce. 
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Teoretická část 

 

1. Traseologie 

Traseologie jako antropologická disciplína, která se snaží o interpretaci stop na kamenných a 

kostěných artefaktech, má své základy v trasologii, metodě kriminalistické, která pomáhá při 

identifikaci pachatele trestné činnosti5. Kriminalistická trasologie zajišťuje stopy z místa činu, 

například otisky bot nebo pneumatik. 

Traseologie, neboli mikroskopická analýza pracovních stop, se jako obor v archeologii či 

antropologii využívá při zkoumání stop opotřebení na hranách předpokládaných nástrojů 

vyrobených především z přírodních materiálů. Od svého založení sovětským archeologem S. 

A. Semjonovem se aplikuje především na kamenné nástroje, kostěná industrie zůstávala v 

pozadí až do 90. let, kdy se začal rozvíjet systematičtější výzkum. Teprve v posledních letech 

se vědci pouštějí do analýzy různých kostěných a parohových artefaktů, které se z minulosti 

dochovaly. Kamenné, kostěné a parohové nástroje však nejsou jedinými artefakty, na které 

se dá use-wear metoda aplikovat. Dalším zkoumaným materiálem mohou být například 

lastury a keramika.6 Hlavím cílem traseologické analýzy je interpretovat funkci používaného 

nástroje, způsob jeho držení (hafting) a pokusit se určit kontaktní materiál.7 

Protože jsou kamenné artefakty nejzastoupenějším hmotným pramenem, který se 

z nejstarších dob pravěku dochová, je studium právě štípané industrie důležitou složkou 

výzkumu pravěkých společností. Díky trvanlivosti a dostupnosti kamene vypovídají tyto 

artefakty mnoho o životě preliterárních společností, což oceňují především archeologové. 

Pracovní stopy na nástrojích je však nutné zkoumat ve světle jejich vzájemných vztahů a 

závislostí.8 

Nedílnou součástí traseologie je také výroba experimentálních nástrojů, které se posléze 

                                                           
5
 Hroníková, L. 2012: Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a 

Tachlovice. Praehistorica XXX. Praha, Karolinum. 
6
 Tamtéž. 

7
 Škvařilová, B. 2007: Hrdličkovo muzeum člověka UK a traseologické laboratoř. Antropologie a traseologie. 

Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 6, 3-5. 
8
 Tamtéž. 
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srovnávají se zkoumanými artefakty. Je proto propojena s experimentální archeologií, 

přestože experimenty prováděné pro potřeby use-wear analýzy se mohou v některých 

případech od klasických experimentů popsaných níže lišit.9 

V rámci ČR je traseologickým pracovištěm laboratoř HMČ UK při FHS UK, která vychází 

z metodologického přístupu nizozemské Litnisch Lab na Faculteit der Archeologie v Leidenu. 

Při výzkumu se využívají dva typy analýzy, „low power“ analýza (do zvětšení 100x) 

zaznamenává poškození hran a ploch nástroje, „high power“ analýza (do zvětšení 400x) navíc 

zaznamenává pracovní lesky. Laboratoř HMČ UK také rozvíjí metodiku na nepazourkové 

industrii, především na industrii kostěné.10 

 

1.1 Historie oboru 

Zakladatelem moderní traseologie je sovětský archeolog S. A. Semjonov, který se jako první 

pokoušel systematicky zkoumat pracovní stopy a interpretovat jejich vznik pomocí 

světelného mikroskopu.11 Za kolébku traseologie označuje Patricia Phillips12 Laboratory of 

Traceology v Leningradu, kterou Semjonov založil. Při svém výzkumu vycházel z předpokladu, 

že všechny nástroje nesou stopy po předmětu, který opracovávaly. Pomocí traseologické 

analýzy se tak se svými žáky snažil přijít na způsob, jakým stopy na nástroji vznikly. Zajímal ho 

charakter, tvar a směr stop. Podle nich pak byl pomocí experimentu schopen zrekonstruovat 

způsob, jak stopy vznikly. Od 40. let se snažil zdokonalovat výzkumy těchto 

charakteristických stop, jako první také provedl kategorizaci pracovních stop. I když se už 

Semjonov věnoval širšímu spektru nástrojů, tak největší pozornost, a to i v následujících 

desetiletích, byla zaměřena na pazourkové nástroje. Kostěná industrie zůstávala v pozadí 

také kvůli nedostatečně rozvinuté technice, která by umožnila její výzkum.13 Systematický 

                                                           
9
 Popelka, M. 2000: Několik poznámek k experimentální archeologii. REA 1, s. 211. 

10
 Škvařilová, B. 2007: Hrdličkovo muzeum člověka UK a traseologické laboratoř. Antropologie a traseologie. 

Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 6, 3-5. 
11

 Tamtéž. 
12

 Phillips, P. 1988: Traceology (Microwear) Studies in the USSR. World Archaeology, Vol. 19, No. 3, New 
Directions in Palaeolithic Archaeology, 349-356. 
13 Semjonov, S. A. 1968: Razvitije techniky v kamennom veke. Leningrad. 
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výzkum na nepazourkové industrii se dostal do popředí teprve od druhé poloviny 90. let 20. 

století.14 

Po vydání anglického překladu Semjonovova díla Pervobytnaja technika (v originále 1957, 

překlad  Prehistoric Technology v roce 1964) se traseologické výzkumy rozšířily na západ, kde 

se jim věnovali v 80. letech Lawrence Keeley (Experimental Determination of Stone Tool 

Uses, 1980), Pat Shipman  (Microscopic Evidence of Carcass Processing and Bone Tool Use, 

1984) a Mark Newcomer (Investigating Microwear Polishes with Blind Tests, 1986), v Rusku 

Semjonova následovala Galina Korobkova (Experimental Use-wear Investigations in the 

USSR, 1987). Díky tomuto rozšíření je možné porovnávat získaná data z různých světových 

lokalit. 

Traseologie si prošla několika vývojovými fázemi. Po počátečním vzestupu v 70. letech 20. 

století nastala fáze skeptická, protože traseologie nemohla splnit a také nesplnila velká 

očekávání badatelů. Někteří však rozpoznali její reálné možnosti a traseologie se s přelomem 

80. a 90. let dostala znovu mezi nadějné a uznávané disciplíny. 21. století pak traseologii 

přineslo větší propojení s antropologií, zejména s antropologií symbolickou.15 Současná 

traseologie se zaměřuje na experiment a rozšíření use-wear analýzy na nepazourkovou 

industrii,16 na popularitě získává také výzkum reziduí, tedy organických zbytků, které na 

nástrojích ulpívají.17 Dalším z trendů je zaměření na symbolické významy a výzkum 

etnologických souvislostí.18 Díky těmto novým možnostem aplikace metody se traseologie 

stala součástí studia integrální antropologie dle anglosaského vymezení. 

V 90. letech 20. století prováděli výzkum již na kostěné industrii Genevieve LeMoine (Use 

Wear on Bone and Antler Tools from the Mackenzie Delta, Northwest Territories, 1994),  

Francesco d´Errico (Possible Bone Threshing Tools from the Neolithic Levels of the Grotta dei 

Piccioni - Abruzzo, Italy, 1995) a později také Eileen Johnson (Early Holocene Bone 

Technology at the La Olla 1 Site, Atlantic Coast of the Argentine Pampas, 2000). 

                                                           
14

 Priorová, P. 2007: Slonovina, mamutovina a zubovina – výrobní suroviny organického původu. Sborník 
Hrdličkova muzea UK 6, 15-23. 
15

 Hroníková, L. 2007b: Antropologie a traseologie: čtvrté dějství. Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 6, 2. 
16

 Tamtéž. 
17

 Škvařilová, B. 2007: Hrdličkovo muzeum člověka UK a traseologické laboratoř. Antropologie a traseologie. 
Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 6, 3-5. 
18

 Hroníková, L. 2007a: Ozdoby z korálků jako antropologický fenomén v kontextu traseologické analýzy. 
Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 6, 6-14. 
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1.2 Traseologický výzkum kostěné industrie 

O systematičtější výzkum stop opotřebení na kostěné a parohové industrii se vědci 

pokoušejí teprve v posledních třech desetiletích. Stoupající zájem archeologů o tuto 

problematiku, pozitivní výsledky analýz a propojení výzkumů v mezinárodním měřítku 

ukazují na slibnou budoucnost této disciplíny. 

V roce 2001 interpretoval povrchové modifikace za pomoci mikroskopu Francesco d´Errico 

se svými kolegy19. Srovnáním nalezených exemplářů z lokality Swartkrans (Jižní Afrika) a 

experimentálních nástrojů se jim podařilo zjistit, že kostěné nástroje byly využívány k lovení 

termitů z termitišť, pravděpodobně druhem Paranthropus robustus. Tento objev vyvolal 

mezi vědci rozruch, protože se dosud předpokládalo, že se tento druh živil pouze rostlinnou 

stravou. 

O rok později provedla analýzu kostěných artefaktů v lokalitě Platypus Rockshelter 

(Queensland, Austrálie) australská archeoložka Victoria Francis.20 U dvaceti kostěných 

nástrojů zkoumala přítomnost reziduí. Objevila tak stopy rostlinných reziduí jako škrob a 

celulóza, a živočišných, jako je kolagen, lipidy a zvířecí krev. Některé nástroje nesly stopy 

anorganických reziduí (okr). Na základě toho rozdělila nástroje na skupiny dle kontaktního 

materiálu. Jeden nástroj pravděpodobně sloužil ke zpracování kůže (stopy zvířecí krve, 

keratinu a lipidů), několik nástrojů sloužilo ke zpracování rostlinného materiálu (stopy 

celulózy, škrobu). Nástroje se stopami okru pravděpodobně sloužily k přípravě barvy, 

například pro zdobení těla.  

Mezi zkoumanými artefakty (obr. 1) byl 1 nástroj s jedním hrotem (artefakt č. 1), 2 nástroje 

se dvěma hroty (artefakty č. 2-3) a 17 špičatých úlomků (artefakty č. 4-20). Tvar prvního 

artefaktu byl podobný etnograficky doloženým šídlům. Analýza ukázala, jak může výzkum 

reziduí rozšířit možnosti traseologické analýzy. 

                                                           
19

 d´Errico, F. – Backwell, L. R. – Berger, L. R. 2001: Bone Tool Use in Termite Foraging by Early Hominids and its 
Impact on our Understanding of Early Hominid Behaviour. South African Journal of Science 97, 71-75. 
20

 Francis, V. 2002: Twenty Interesting Points: An Analysis of Bone Artefacts from Platypus Rockshelter. 
Queensland Archeological Research, Vol. 13., s. 63. 
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Obr. 1 – Analyzované kostěné artefakty z lokality Platypus Rockshelter (Foto: Information Technology 

Services Unit,University of Queensland) 

 

Argentinští archeologové Natacha Buc a Daniel Loponte podrobili mikroskopické analýze 

několik kostěných a parohových nástrojů nalezených v mokřinách řeky Paraná (Paraná´s 

Wetlands, Argentina, Pampa region). Na nástrojích hledali povrchové změny, které by 

svědčily o záměrné výrobě a užívání nástroje a umožnily by rozpoznat jejich funkci. Pracovali 

se skupinou obsahující 150 kostěných a parohových nástrojů, které byly dle morfologických 

znaků rozděleny do šesti kategorií. Buc a Loponte podotýkají, že u některých skupin 

artefaktů, jako jsou například háčky, vrhače oštěpů nebo harpuny, o jejich funkci není 

pochyb. Avšak existují i skupiny artefaktů, u kterých jejich funkce zatím není zcela jasná, 
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například nástroje se dvěma hroty, šídla nebo hladítka. Artefakty byly srovnávány 

s experimentálními nástroji vyrobenými z jehněčích kostí, jeleních parohů a rybích kostí.21 

Analýza artefaktů zde probíhala na třech úrovních, přičemž využívala tři druhy mikroskopů 

(binokulární mikroskop, zvětšení 5x – 50x, nejčastěji metalografický mikroskop, zvětšení 50x 

– 200x, environmentální rastrovací elektronový mikroskop ESEM, zvětšení 100x – 150x). 

Výsledky use-wear analýzy částečně potvrdily dřívější určení na základě tvaru nástroje. 

Podélné striace nalezené na šídlech ukazují, že šídla byla vyrobená broušením hrubozrnným 

kamenem. Stopy po výrobě nástroje bývají běžně překryty stopami po následném použití, 

v tomto případě stopy na archeologickém šídle ukazují na propichování měkkého materiálu, 

který byl podobný kůži.22 Většina nástrojů patřila k lovecké výbavě. 

Kanadský archeolog Christian Gates St-Pierre23 se pod vedením Lawrence a Keeleyeho, 

průkopníků traseologie, pokoušel lépe porozumět funkci a klasifikaci kostěných nástrojů u 

Irokézů z oblasti řeky svatého Vavřince (Severní Amerika). St-Pierre se zaměřil na šídla, která 

tvořila většinu nálezů kostěných nástrojů v dané lokalitě. Upozornil však, že kategorie šídel je 

problematická kategorie, která v sobě zahrnuje jak šídla, tak mnoho dalších nástrojů 

s rozdílnými funkcemi, které jsou jako šídla interpretována pouze na základě tvaru. Do 

kategorie šídel tak zahrnujeme všechny zúžené nástroje s hrotem. Zda se jedná o skutečná 

šídla (= špičaté nástroje určené k hloubení malých děr), má rozhodnout právě microwear 

analýza. Určení funkce na základě tvarů může být zavádějící, funkcí „šídel“ (nástrojů z této 

kategorie) může být několik – vlasové sponky, sponky ke spínání oděvu, tetovací nástroje, 

nástroje k loupání kukuřičných klasů (husking pins) apod. St-Pierre si položil otázku, proč bylo 

na daném nalezišti tolik šídel a pouze málo ostatních kostěných nástrojů. Kostěná šídla tvoří i 

na jiných nalezištích velkou část nalezených artefaktů (například Roebuck, Ontario 61%, 

Beckstead site, Ontario 81,3%). Z experimentu vyplynulo, že kategorie šídel zahrnuje jak 

                                                           
21

 Buc, N. -  Loponte, D. 2007: Bone tool types and microwear patterns: some examples from the Pampa Region, 
South America. In: St-Pierre C G, Walker R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in 
Worked Bone Studies. Oxford: BAR International Series 1622, s. 143-145. 
22

 Buc, N. -  Loponte, D. 2007: Bone tool types and microwear patterns: some examples from the Pampa Region, 
South America. In: St-Pierre C G, Walker R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in 
Worked Bone Studies. Oxford: BAR International Series 1622, s. 146. 
23

 St-Pierre, C. G. 2007: Bone awls of the St. Lawrence Iroquoians: a microwear analysis. In: St-Pierre C G, 
Walker R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies. Oxford, BAR 
International Series 1622, 107−118. 
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šídla, tak i jiné nástroje, zařazené do kategorie pouze na základě tvaru, které však mají jinou 

funkci. Ukázalo se také, že většina zkoumaných šídel měla pouze jednu funkci (práce 

s určitým kontaktním materiálem), 5 šídel však vykazovalo známky kontaktu s více druhy 

materiálů. Například u husking pins může microwear analýza prokázat kontakt s kukuřicí, 

přestože se na nalezišti žádné její stopy nedochovají – důležité zvláště při studiu raných 

farmářských osad v Americe.24 

    

Obr. 2 – Experimentální propichování kůže             Obr. 3 – Použití husking pins (Foto: Ch. St-Pierre) 

                        (Foto: Ch. St-Pierre) 

 

Obr. 4 – Experimentální propichování kůry (Foto: Ch. St-Pierre) 

V Itálii například prováděla analýzu kostěných hrotů z naleziště Santo Stefano (Abruzzo) 

dvojice Giovanna Radi a Alexandra Legrand25. Kostěné hroty tvořily většinu nalezených 

                                                           
24

 St-Pierre, C. G. 2007: Bone awls of the St. Lawrence Iroquoians: a microwear analysis. In: St-Pierre C G, 
Walker R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies. Oxford, BAR 
International Series 1622, 107−118. 
25

 Legrand, A. – Radi, G. 2008: Manufacture and use of bone points from early Neolithic Colle Santo Stefano, 
Abruzzo, Italy. Journal of Field Archaeology, vol. 33, 305-320. 
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nástrojů (189 z 272) na tomto nalezišti. Nástroje badatelky rozdělily dle morfologie na 

několik typů, které se lišily technikou výroby. Jejich předpokladem bylo, že rozdíly ve výrobě 

mohly znamenat i rozdílnou funkci nástrojů. Většina hrotů byla vyrobena z metapodií26 a dle 

výsledků analýzy byly použity při práci s rostlinnými vlákny, pravděpodobně při výrobě 

košíků. Experimentální nástroje tvořilo více než 100 hrotů, které byly použity pro různé typy 

materiálů (kůže, useň, dřevo, kůra, rostlinná vlákna – len, sláma, rákos, šáchor; jíl a kost), 

rozdílnými způsoby použití a různými pohyby, při rozdílné době trvání (5 minut až 5 dní). 

Kůže byla použita čerstvá, mokrá, vlhká, vyčiněná i nevyčiněná. Jeden artefakt byl následně 

na základě experimentu interpretován jako použitý při práci s kůží.27 

 

Obr. 5 - Stopy po perforování čerstvé kůže po dobu 30 minut (Experimenty a foto A. Legrand) 

Alexandra Legrand provedla také use-wear analýzu kostěných jehel. Jejím výsledkem bylo 

zjištění, že většina analyzovaných artefaktů z naleziště Khirokitia na Kypru byla použita 

k práci s rostlinnými vlákny. Povšimla si také souvislosti mezi velikostí jehel a opracovávaným 

materiálem. Menší jehly sloužily k práci s měkkými rostlinnými vlákny, větší jehly k práci 

s kůrou.28 

Badatelé, kteří se touto problematikou zabývali v Číně, byli archeologové Li a Shen, kteří 

během vykopávek prováděných v letech 2007 a 2008 v lokalitě Lingjing (Xuchang, provincie 

                                                           
26

 Záprstní kost (pozn. autorky). 
27

 Legrand, A. – Radi, G. 2008: Manufacture and use of bone points from early Neolithic Colle Santo Stefano, 
Abruzzo, Italy. Journal of Field Archaeology, vol. 33, 305-320. 
28

 Legrand, A. 2008: Neolithic bone needles and vegetal fibres working: experimentation and use-wear analysis. 
BAR International Series 1783, 445-450. 
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Henan) identifikovali 103 kostěných objektů, které byly upraveny na kostěné nástroje.29 

Předměty byly klasifikovány dle tvaru jako škrabadla, hroty, nože a rydla. Li a Shen byli vůbec 

první, kdo dosud v Číně provedl pomocí mikroskopu funkční analýzu paleolitických kostěných 

nástrojů. Na sbírce kostěných objektů z vykopávek roku 2005 provedli experiment, při němž 

srovnávali stopy vzniklé na experimentálních nástrojích se stopami na kostěných artefaktech. 

Pomocí use-wear analýzy dokázali rozlišit mezi kostmi záměrně upravenými a používanými 

člověkem, kostmi zasaženými erozí a kostmi ohryzanými. Lokalizací stop způsobených 

člověkem tak potvrdili, že pravěcí lidé v lokalitě Lingjing upravovali a používali kosti jako 

nástroje, stejně tak jako vyráběli nástroje z kamene.30 

Uruguajští vědci Federica Moreno a Ignacio Clemente31 provedli analýzu kostěných a 

parohových nástrojů z naleziště La Esmeralda (pobřeží Atlantiku), jednalo se o první pokus 

mikroskopické analýzy v Uruguayi. Kostěné a parohové nástroje jsou zde běžnými nálezy, ale 

přesto relativně málo zkoumané, a to převážně nesystematicky a nedůkladně. Výzkumy byly 

doposud zaměřené pouze na typologii, nikoliv na interpretaci funkce. Jejich výzkum byl 

zaměřen na různorodost tvarů ve vztahu k funkci nástroje, multifunkčnost, výhodné využití 

minimálně opracovaných nástrojů a postdepoziční vlivy, které ovlivňují analýzu. Výsledky 

však byly neprůkazné a neúplné, pouze v jediném případě byly nalezené stopy takové, ze 

kterých můžeme vyvodit použití nástroje. Neúspěch byl podle nich způsoben 

postdepozičními změnami na povrchu nástroje.32 

V nedávné době se Francesco d´Errico33 se svými kolegy věnovali low power analýze, aby 

zjistili, zda byly nástroje vyrobeny člověkem a jakým způsobem. Hledali stopy po výrobě 

nástroje, které jsou přínosem zejména pro výzkum vývoje technokomplexů34. 

                                                           
29

 Li, Z. Y. -  Shen, Ch. 2010: Use-wear analysis confirms the use of Palaeolithic bone tools by the 
Lingjing Xuchang early human. Chinese Science Bulletin, Vol. 55, No. 21. 
30

 Tamtéž. 
31

 Moreno, F. – Clemente, I. 2010: Functional Analysis of Prehistoric Bone Instruments from the Uruguayan 
Atlantic Coast. In: Legrand, A. – Sidera, I. 2010: Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia. 
Cultural, technological and functional signature. Oxford, BAR International Series 2136, 287-293. 
32

 Tamtéž. 
33

 d´Errico, F. – Backwell, L. R. – Wadley, L. 2012: Identifying Regional Variability in Middle Stone Age Bone 
Technology: The Case of Sibudu Cave. Journal of Archaeological Science 39, 2479-2495. 
34

 Pojem nahrazující v paleolitu kulturu, více viz 
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/pdf/antropologicky_slovnik.pdf. 
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Obr. 6 - Analyzované nástroje z lokality Sibudu Cave (Foto: F. d´Errico) 

 

Tým londýnských vědců35 provedl v loňském roce analýzu experimentálního parohového 

otloukače kombinací pěti nedestruktivních metod. Využili optický mikroskop, mikro-CT 

skenování, mikroskopování pracující s hloubkou pole (FVM, výsledkem 3D obraz), skenovací 

elektronový mikroskop (SEM), a spektroskopii (EDX). Při experimentu zhodnotili použité 

metody a upozornili na jejich výhody a omezení při výzkumu stop opotřebení. 

 

 

 

 

                                                           
35

 Bello, S. M. -  Parfitt, S.A. -  De Groote, I. -  Kennaway, G. 2013:  Investigating experimental knapping damage 
on an antler hammer: a pilot-study using high-resolution imaging and analytical techniques. Journal of 
Archeological Science, 40 (12) 4528 – 4537. 
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2.  Experimentální archeologie 

 

„Kromě experimentu není žádné cesty, jak pokročit v lidském poznání.“36 

                                                              Francis Bacon 

 

V historii lidstva se pohled na jeho vlastní vývoj změnil nesčetněkrát. Studium dějin je 

odkázáno na interpretaci reliktů hmotné kultury, které jsou neúplné a zlomkovité.37 

Experimentální archeologie vstupuje na scénu právě ve chvíli, kdy je potřeba ověřit 

teoretické hypotézy. Díky experimentům můžeme získat důležitá data, která jsou 

nezjistitelná pomocí ostatních metod.38 

Analýza výrobních aktivit na archeologických nalezištích nám může dopomoci k rekonstrukci 

chování a sociální organizace našich předků. K takové analýze patří zkoumání artefaktů a 

jejich možné funkce při výrobním procesu, k čemuž můžeme využít právě experimenty, 

založené na etnografických popisech.39 

V zásadě platí, že každá nová metoda, kterou vědci pro své poznání zavádějí, je nejprve 

experimentem.40 Experimentální archeologie je spíše než samostatný obor specifická metoda 

užívaná v archeologii41, která pro svou úspěšnou aplikaci musí splňovat několik kritérií. 

Vyžaduje jak dokonalou teoretickou a metodologickou přípravu, tak také studium 

předchozích experimentů a jejich výsledků.42 

Při experimentování jsou využívány repliky dobových nástrojů, pomocí nichž se ověřují 

teoreticky prokázané technologické postupy. Je důležité uvědomit si rozdíl mezi 

experimentem a napodobeninou, která se pouze snaží co nejvěrněji napodobit vzhled 

                                                           
36

 Malinová, R. – Malina, J. 1982: Vzpomínky na minulost aneb Experimenty odhalují tajemství pravěku. 
Ostrava, Profil, s. 14. 
37

 Pleiner, R. 1961: Experiment v archeologii. Památky archeologické 52, s. 616. 
38

 Saraydar, S. C. – Shimada, I. 1973: Experimental Archeology: A New Outlook. American Antiquity, Vol. 38, No. 
3, s. 344. 
39

 Beyries, S. -  Vasil´ev, S. A. -  David, F. -  D´iachenko, V. I. -  Karlin, C. -  Chesnokov, Y. V. 2001: Uil, a Palaeolithic 
site in Siberia: an ethno-archeological approach. Oxford, BAR International Series, s. 11. 
40

 Pleiner, R. 1961: Experiment v archeologii. Památky archeologické 52, s. 616. 
41

 Tichý, R. 2000: Co je experimentální archeologie? REA 1, 216. 
42

 Popelka, M. 2000: Několik poznámek k experimentální archeologii. REA 1, 207-212. 
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originálu, přičemž k tomu využívá všechny dostupné prostředky – tedy i takové, které 

v minulosti nebyly dostupné.43 

Akademický slovník cizích slov definuje experiment jako „odborný výraz pro pokus, metodu 

vědeckého poznání, při které se zkoumají za kontrolovaných a řízených podmínek určité 

jevy“.44 Dle Jaroslava Maliny pak můžeme experiment definovat jako „situaci, kdy 

pozorovatel kontroluje nebo sám provádí zásahy na nějakém objektu a srovnává výchozí a 

změněný stav objektu“45. Úzce souvisí s pozorováním, které je cílevědomé, plánované, 

kontrolované a prováděné s cílem ověření nějaké hypotézy. Hranice experimentu nejsou 

zcela jasně určené, protože v různých oborech má experiment svá specifika. Předpokladem 

experimentu je také určitá míra vyspělosti a zázemí, tedy dostatek volného času a 

materiálních zdrojů.46 Dle britského archeologa Johna Colese47 je experimentování 

v archeologii logickým výsledkem zájmu člověka v sobě samém a v jeho minulosti. Americký 

antropolog Robert Ascher48 o experimentu píše jako o testu podstupovaném za účelem 

zhodnocení nové metody. Experimenty v archeologii nazývá imitativními experimenty, které 

se od klasických experimentů, užívaných například v chemii nebo fyzice, liší testováním 

domnělého kulturního chování v minulosti. Imitativní experimenty jsou tedy logicky 

základním principem experimentální archeologie.49 

Vědecký experiment je dle Miroslava Popelky nutno chápat jako „dobře promyšlený plán 

provedení určitého procesu, který přináší určitý výsledek, jenž je třeba správně využít 

v interpretaci jevu či při ověření určité hypotézy“. Jako příklad uvádí pražský Institut klinické 

a experimentální medicíny (IKEM), který se zabývá experimentem v lékařské vědě, přesto je 

plně uznáván a jeho činnost není označována za pouhé „pokusnictví“. Podobně experiment 

v archeologii nabízí nové přístupy, které mohou přispět k řešení dosud nejasných 

problémů.50 

                                                           
43

 Pleiner, R. 1961: Experiment v archeologii. Památky archeologické 52, s. 620. 
44

 Petráčková, V. – Kraus, J. (Red.) 2001: Akademický slovník cizích slov. Praha, Academia, s. 213. 
45

 Malina, J. 1980: Metody experimentu v archeologii, Studie AÚ ČSAV v Brně 8, sv. 1, Praha, Academia, s. 11. 
46

 Malina, J. 1980: Metody experimentu v archeologii, Studie AÚ ČSAV v Brně 8, sv. 1, Praha, Academia. 
47

 Coles, J. 1973: Archeology by Experiment. London, Hutchinson University. 
48

 Ascher, R. 1961: Experimental Archeology. American Anthropologist, New Series, Vol. 63, No. 4, s. 793. 
49

 Tamtéž. 
50

 Popelka, M. 2000: Několik poznámek k experimentální archeologii. REA 1, s. 208. 
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Zásady vědeckého experimentu ve své knize stanovil J. Coles, který usiloval o vytvoření 

základních procedurálních pravidel, která budou aplikovatelná na všechny experimenty51:  

1) použití lokálních materiálů (dostupných v regionu společnosti, jejíž hypotézu 

ověřujeme) 

2) využití metody, jejíž výskyt předpokládáme u pravěkých společností 

3) nevyužívat moderní technologie a postupy pro usnadnění práce 

4) rozsah experimentu by měl být stanoven před jeho začátkem a samotný experiment 

by neměl být žádnými prostředky urychlován 

5) experiment by měl být opakovatelný 

6) vyzkoušení několika možných postupů, které by mohly vést ke stejnému výsledku, a 

jejich porovnání, pokud to povaha experimentu umožňuje 

7) experimenty pouze demonstrují možný postup, nedokazují však, že se daný postup 

skutečně využíval 

8) experiment by měl být spolehlivý, tzn. experimentátor nesmí upravovat podmínky a 

získaná data, aby získal pozitivní výsledek  

Dle Colese mají téměř všechny experimenty společné znaky. Všechny začínají rekonstrukcí a 

směřují skrze testování k určení funkce či vhodnosti. Mají společné tyto kroky52: 

problém -> plán -> postup -> výsledek -> zhodnocení 

Plánováním strategie konkrétního experimentu se zabývá disciplína „plánování 

experimentu“ (či „matematická teorie experimentu“), která využívá analýzu rozptylu, 

koncepci vícefaktorového výzkumu, faktorovou analýzu, analýzu komponent, shlukovací 

metody, nebo polynomiální modely.53  

                                                           
51

 Coles, J. 1973: Archeology by Experiment. London, Hutchinson University, s. 15-17. 
52

 Coles, J. 1973: Archeology by Experiment. London, Hutchinson University, s. 14. 
53

 Malina, J. 1980: Metody experimentu v archeologii, Studie AÚ ČSAV v Brně 8, sv. 1, Praha, Academia. 
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Důležitou součástí experimentu je důkladná dokumentace jeho průběhu, popisná i 

obrazová.54 

Pole experimentální archeologie je široké – můžeme se snažit zrekonstruovat předměty a 

postupy týkající se všech aspektů lidského života. Při rekonstrukci dobových nástrojů 

získáváme také informace o časové náročnosti, obtížnosti výrobní techniky a možnosti její 

specializace, vypovídají tedy o schopnostech a možnostech člověka v pravěku a středověku.55 

Nejčastějšími experimenty jsou experimenty zjišťující výrobní technologie, funkce a látkové 

složení artefaktů.56 

Experimentální archeologie má však také slabinu, na kterou nesmíme zapomínat – různé 

postupy totiž mohou vést ke stejnému výsledku, tudíž nikdy nemůžeme stoprocentně určit, 

který postup se používal, můžeme pouze prokázat jednu z možností.57 Musíme si také 

uvědomit, že uplatňování experimentu v archeologii neprobíhá systematicky a je tříštěno 

mezi několik institucí. Od 20. století je zde však snaha mapovat výsledky archeologů a 

experimentálních projektů v měřítku mezinárodní spolupráce. V roce 1976 se v USA konalo 

první Mezinárodní sympozium o experimentální archeologii, kde vystoupili přední 

představitelé experimentálního výzkumu.58 Tato snaha je doprovázena vzrůstajícím počtem 

periodik, která se experimentální archeologii věnují, u nás je to například Živá archeologie59 

(dříve Rekonstrukce a experiment v archeologii). 

Experiment v archeologii je ideální v kombinaci s dalšími metodami, zejména při studiu 

společenské výroby. Pouhá imitace domnělých výrobních postupů ztrácí význam, není-li 

doplněna studiem pramenů a sledováním možných etnografických paralel. Při 

experimentování bychom měli pamatovat na to, že i v případě, že se experiment zdaří, 

neznamená to nutně, že experiment prokázal správnost teorie. Naopak pokud se experiment 

nezdaří, neznamená to automaticky, že se daný výrobní postup nepoužíval. Experimenty jsou 

ve velké míře závislé na experimentátorovi a je nutné si uvědomit, že při rekonstrukci 

původních postupů postrádáme zručnost a podmínky našich předků, kteří dané postupy a 

                                                           
54

 Popelka, M. 2000: Několik poznámek k experimentální archeologii. REA 1, 207-212. 
55

 Pleiner, R. 1961: Experiment v archeologii. Památky archeologické 52, s. 616. 
56

 Malina, J. 1980: Metody experimentu v archeologii, Studie AÚ ČSAV v Brně 8, sv. 1, Praha, Academia, s. 44. 
57

 Coles, J. 1973: Archeology by Experiment. London, Hutchinson University. 
58

 Malina, J. 1980: Metody experimentu v archeologii, Studie AÚ ČSAV v Brně 8, sv. 1, Praha, Academia, s. 51. 
59

 http://www.zivaarcheologie.cz/ProjektovyCasopis.html 
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nástroje využívali dnes a denně a které si předávali z generace na generaci.60 Současná 

experimentální archeologie se snaží o zhodnocení dosavadních výsledků a koordinaci dalších 

experimentů.61 

 

2.1 Stručná historie oboru 

Historii experimentální archeologie tvoří samotné pokusy, které je pro jejich četnost a 

roztříštěnost velmi těžké uceleně postihnout. Výroba některých druhů replik artefaktů má 

dlouhou tradici, jiné se provádějí teprve v poslední době. Krátký přehled vývoje 

experimentování uvádí ve své studii Jaroslav Malina62. Jedním z prvních experimentátorů byl 

německý učenec Andreas Albert Rhode (1682-1724), který zhotovil pazourkovou sekeru, aby 

dokázal schopnost její výroby pravěkým člověkem.  

V 17. století se archeologové zaměřili na výrobní technologie a složení výrobků z bronzu, 

v Německu se testovala povrchová úprava keramiky. Koncem 18. století se prováděly 

chemické analýzy sklářských výrobků. 19. století experimentální archeologii přineslo první a 

dosud jedinou oběť, kterou byl dr. Robert Ball. Při svém testování irských rohů z doby 

bronzové se mu sice podařilo vyloudit zvuk, avšak brzy poté mu praskla céva a zemřel. 

S dalším rozvojem věd v 19. století se zároveň rozvíjely i experimenty. Rychlý rozvoj chemie 

přiměl archeology znovu zkoumat složení bronzu. Konec 20. století znamenal výzkum 

látkového složení kamenné industrie. Od 60. let 19. století se pozornost archeologů zaměřila 

na práce s kamennou industrií. Koncem 19. století se experimentátoři obrátili ke zkoumání 

funkčnosti nalezených artefaktů, mezi nimi i Semjonov se svou traseologií.  

K prvním propagátorům experimentu na našem území patří například J. E. Vocel, J. Wankel, J. 

L. Píč, K. J. Maška, J. Palliardi nebo I. L. Červinka.63 Rekonstrukcí zemědělských aktivit se 

věnovala M. Beranová, experimentální sklizni pomocí nástrojů z mladší doby kamenné pak E. 

Kazdová. I. Pleinerová jako první na našem území vybudovala archeologické muzeum pod 
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širým nebem v Březně u Loun.64 K popularizaci experimentů výrazně přispěl také J. Malina se 

svou manželkou.65 

 

2.2 Experimentování napříč obory 

Archeolog Radomír Pleiner rozdělil experimenty do pěti základních kategorií66: 

1. Experimenty s hotovými nepoškozenými předměty známého účelu, které jsou 

přínosné pro vyzkoušení vlastností nebo pracovní efektivnosti daného předmětu. 

2. Experimenty s předměty neznámého nebo sporného účelu, které slouží k ověření 

teoretických interpretací, nemají však průkaznou platnost. 

3. Experimentální výroba předmětů, která přispěje k poznání vlastností původní 

suroviny a výrobní techniky, případně její obtížnosti. Pro průkaznost se experimenty 

srovnávají s etnografickými prameny. 

4. Experimenty se změnami materiálu probíhající při výrobě, například změny struktury 

hlíny a kovů za různých teplot a způsobů zpracování. Na tyto experimenty lze 

aplikovat vědecké metody a mají velký význam pro studium výroby. 

5. Experimenty s výrobou technického materiálu, které také přispívají k poznání 

výrobního procesu, například experimenty v metalurgii. 

Důležité experimenty probíhají za účelem pochopení počátků lidské práce. Mezi takové 

experimenty patří výroba štípané a broušené kamenné industrie. Tyto pokusy, které se 

prováděly v mnoha zemích, dokázaly, že výsledek byl z velké míry závislý na zkušenosti 

experimentátora, výrobní postup tedy vyžadoval získání delší praxe.67 Mnoho experimentů 

se také provádí za účelem zjištění efektivnosti pravěkých nástrojů. 

Dalšími oblastmi, ve kterých se vědci často snaží rekonstruovat výrobní postupy, je slévání 

barevných kovů (metalurgie), výroba keramiky, primitivní hutnictví železa, stavebnictví nebo 
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kovářství.68 Díky získaným poznatkům se někteří experimentátoři natolik přiblížili originálu, 

že musejí do svých replik přidávat určitý minerál, aby byli schopni rozeznat repliku od 

prehistorického či historického originálu (případ Lejre, dánského střediska experimentální 

archeologie).69 

John Coles70 rozdělil prováděné experimenty do tří kategorií71: 

1) Produkce potravy – mýcení lesa a sklizeň úrody, orání, skladování potravy, úprava 

potravy a její konzumace 

2) Těžká industrie – stavba domů a jejich destrukce, zemní práce a eroze, transport a 

vztyčování kamenů, plavidla, cesty 

3) Lehká industrie – opracování kamene, zpracování dřeva, zbraně, opracování kostí, 

parohů a lastur, výroba a zpracování kovů, surové i zpracované kůže a textil, výroba 

keramiky, malba a papír, hudební nástroje 

 

Vztah mezi technologií a spotřebou energie zkoumala dvojice Stephen Saraydar a Izumi 

Shimada. Při svém experimentu srovnávali výdej energie při obdělávání „moderního“ a 

„primitivního“ pole. Zjistili, že užití moderních metod a nástrojů několikanásobně zkracuje 

dobu činnosti a umožňuje menší spotřebu energie. Zasazují se o vytvoření matematických 

modelů, které by se daly využít při výzkumu vztahu zemědělského systému a způsobu 

obživy.72 

Populárními experimenty, které jsou také snadno dostupné veřejnosti, jsou pokusy týkající 

se vaření a přípravy jídla. Archeologové se často snaží přijít na způsoby úpravy a skladování 

potravin. Například podle chemické analýzy obsahu žaludku Tollundského muže (obr. 7)73 se 

podařila pomocí experimentu připravit jeho poslední večeře – polévka z ječmene, lněných 
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semen, blatouchu bahenního a plevele.74 V oblasti potravy dochází také k mnohým 

výzkumům nádobí, přičemž se využívají chemické rozbory zbytků, které na nádobí ulpěly. 

 

 

Obr. 7 - Tollundský muž, u kterého se podařilo pomocí experimentu zjistit obsah žaludku 

Jako známého zástupce a popularizátora experimentální archeologie v mezinárodním 

měřítku můžeme uvést norského etnologa Thora Heyerdahla (1914-2002)75, jenž se pomocí 

experimentů snažil podpořit teorii difuzionismu. Dle difuzionistické teorie neprobíhal rozvoj 

kultur samostatným vývojem, ale migrací a šířením etnik.76 Heyerdahl chtěl svými 

experimenty poukázat na možnosti předkolumbovských cestovatelů překonávat oceány 

pomocí mořských proudů. Na replikách plavidel uskutečnil několik plaveb, mezi nejznámější 

patří plavba uskutečněná roku 1947 na replice inckého voru Kon-Tiki, kdy se mu podařilo 

překonat vzdálenost z Jižní Ameriky (Peru) do Polynésie (atol Raroia) – celkem 6 880 km. O 

popularitě tohoto experimentu svědčí také fakt, že si ho filmaři vybrali jako námět pro svůj 

film Kon-Tiki, který měl velký úspěch u diváků.77 K dalším experimentům patří například 

plavba na sumerském papyrovém plavidle Tigris (obr. 8) z Iráku do Afriky. Heyerdahl se 
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zabýval studiem pyramid na ostrově Tenerife, ve zdejším muzeu také můžeme na vlastní oči 

vidět jednu z jeho replik. K dalším Heyerdahlovým zájmům patřil výzkum soch moai na 

Velikonočním ostrově, kde se snažil zrekonstruovat, jak bylo možné s těmito sochami 

pohybovat. Účastnil se také několika archeologických výzkumů, například na Galapágách 

nebo v Peru.78  

 

Obr. 8 -  Sumerské papyrové plavidlo Tigris 

Sochám na Velikonočním ostrově se věnoval také přední český experimentátor a technik 

Pavel Pavel. Zde roku 1981 zhotovil 20 tun těžký model moai a rozpohyboval ho pomocí lan, 

která ovládalo pouze 16 lidí, přičemž podle Heyerdahlových domněnek k tomu bylo 

zapotřebí několik stovek lidí. Na základě svých experimentů Pavel odhadl způsob přesunu 

800 tun těžkých kvádrů v Baalbeku – dle jeho odhadů by na přesun se starověkými nástroji 

postačilo 160 lidí.79  

Menší experimenty můžeme provádět kdekoliv, často ale vznikají celá střediska 

experimentální archeologie. Zde najdeme rekonstrukce obydlí a staveb a také můžeme 

sledovat proces archeologizace, tedy jakým způsobem se předměty dostávají do země, kde 

je poté může archeolog najít. 80 Archeologové se zde snaží vědeckými postupy 

zrekonstruovat způsob života a výroby nástrojů. Příkladem takového centra na našem území 
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jsou například Všestary81 (pravěká vesnice), Villa Nova Uhřínov82 (středověká kolonizační 

vesnice), Archeopark Prášily83 (Keltové) a Centrum experimentální archeologie a živé 

historie84 (Velká Morava). Tato centra jsou otevřená veřejnosti a školním exkurzím, 

v poslední době se také snaží o pořádání různých festivalů a zvýšení povědomí veřejnosti o 

významu experimentu v archeologii. Experimentům a živé historii se věnují také mnohé 

skautské oddíly85, které si doslova „hrají na pravěk“. 

Mezi významná střediska experimentální archeologie v mezinárodním měřítku, která se 

nezaměřují pouze na jednotlivá historická období, patří například Lejre86 (Dánsko), Düppel87 

(Německo), Butser Hill88 (Velká Británie) nebo Ridley Creek State Park89 (Pensylvánie). 

K experimentální archeologii patří také rekonstrukce žárových pohřbů. Zajímavé jsou pokusy, 

které se podle archeologických nálezů snaží o rekonstrukci trepanací a dalších modifikací. 

Experimentálně bylo zjištěno, že trepanace pomocí úlomku skla u dospělého člověka mohla 

zabrat přibližně 50 minut, u dětí pouhé 4 minuty. Při použití pazourkového rydla se doba 

zkrátila na přibližně 30 minut. Trepanace se užívala k léčbě duševních poruch, bolestí hlavy, 

případně lebečních zlomenin, posmrtně se prováděla z rituálních příčin. Trepanaci přežilo 

v neolitu 9 lidí z 10.90 

Příkladem experimentu, který má přínos pro studium pravěkých pohřebišť, ale také pro 

kriminalistiku, jsou experimentální žárové pohřby. Při rekonstrukci kremace se archeologové 

zaměřili na změny, které se na kostře odehrávají. Napodobení kremace kvůli vědeckému 

účelu přineslo mnoho nových informací a archeologové tak mohli při nálezech spálenišť 

aplikovat své poznatky z experimentů. Zjistili například, že lebka se při spalování drobně 

rozruší, dochází ke změně tvaru a struktury. Dojde ke zmenšení hlavic dlouhých kostí, délka 
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těla se zkrátí o 10-17%.91 Při moderní kremaci zůstávají kosti téměř stejně zbarvené jako při 

kremaci pravěké. Experimenty také prokázaly, že spálené mužské kosti mají podobnou 

velikost jako nespálené kosti ženské. Dalším poznatkem bylo, že stav kostí zůstává stejný, 

když se spaluje kostra, stejně jako když se spaluje celé tělo (experimenty na opicích). Zásadní 

proměny nastávají při 500-600 stupních, což je teplota, kterou dosahují i hranice. Další 

zvyšování teploty má pak na kosti pouze malý vliv.92 Díky těmto experimentům mohou 

antropologové na nalezené kosti aplikovat známé metody k určení věku, pohlaví a různých 

nemocí. 

 

2.3 Experimenty se zpracováním kůže 

Zvláště v dobách ledových lidé oceňovali nejen maso ulovené zvěře, ale také kůži, která je 

dokázala ochránit před nepříznivými podmínkami a nízkými teplotami. Od staršího paleolitu 

lidé zhotovovali z kožešin primitivní oděvy a také je využívali při stavbě příbytku a jeho 

součástí.93 Archeologické nálezy pravěkého textilu jsou však vzhledem k materiálu, který 

rychle podléhá zkáze, velmi vzácné. Na většině pravěkých nalezišť jsou však přítomny 

nástroje, které se vztahují ke zpracování kůže.94 Zkoumáním variability těchto nástrojů se 

můžeme dozvědět mnohé o aktivitách spojených s činěním kůží. 

Ačkoliv jsou nálezy kůží a kožešin výjimkou, pro nálezy kamenných a kostěných nástrojů 

potřebných ke zpracování kůže toto neplatí, naopak se jedná o nálezy zcela běžné,95 které 

nám umožňují rekonstruovat možný výrobní proces.96 K takovým nástrojům patří různé 

kamenné nože, škrabadla, kostěné jehly a šídla. Use-wear analýza těchto nástrojů může 

přiřadit různé činnosti ke konkrétním nástrojům a přispět tak k porozumění jednotlivým 
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krokům při výrobě.97 

Kůže byla pro lidstvo cenným materiálem již od jeho počátků. Zprvu byla pouhým odpadním 

materiálem po zpracování masa ulovené zvěře, člověk však brzy objevil její výhodné 

vlastnosti a začal kůži cíleně využívat. Tak vznikly první primitivní oděvy, které pomáhaly 

udržovat tělesnou teplotu a chránily člověka před nepříznivými vlivy. Lidé využívali kůže 

různých zvířat, divoká zvířata (medvědy, jeleny) stejně tak jako domácí druhy (kozy, krávy).98 

Kůže se pravděpodobně využívala nejprve surová, možnou úpravou však mohlo být 

přežvýkání.99 Tento způsob úpravy byl zaznamenán ještě v 19. století u Eskymáků.100 Protože 

neopracovaná kůže nedokáže dlouho odolávat vnějším vlivům a kazí se, bylo nutno ji 

nějakým způsobem upravit a zvýšit tak její životnost. Za nejstarší způsob vyčiňování kůže je 

považováno činění kouřem, které se kombinovalo s činěním pomocí tuku. Tímto způsobem 

kůže činili ještě donedávna například Kirgizové, Kalmykové, Eskymáci či indiáni.101 

Předpokládá se, že úprava kůží na kožešiny je starší, než znalost výroby usní. Základním 

rozdílem mezi výrobou kožešin a usní je, že při výrobě kožešin neodstraňujeme pokožku a 

srst. 102 Jako nejstarší činidlo se využíval tuk, ve středověku pak síran draselnohlinitý, mouka 

a vaječné žloutky.  

Historické nálezy nám dokládají širokou rozmanitost způsobů činění kůží u různých národů a 

etnik. Přesné datování počátků vydělávání kůže není možné vzhledem k relativně krátké 

trvanlivosti zpracovávaného materiálu. Nejstarší nález oděvu vyrobeného z kůže pochází 

z eneolitu, jsou jím boty slavného ledového muže Ötziho103, které byly vyrobeny z kůže 

medvěda104. Doklady o vyčiňování kůží máme také z Egypta z doby před 3000 let př. n. l. 

Zmínku o činění tukem bychom našli také v Homérově Illiadě, ve větší míře se kůže činily i 
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v bohatších řeckých městech v období 500 - 300 let př. n. l. V římském období bylo 

zpracování kůží již specializovanou činností. 105 Kůže a kožešiny se díky své užitečnosti staly 

předmětem výměnného obchodu, někdy dokonce platidlem.106 

Kůže obratlovců se skládá ze tří základních vrstev (obr. 9) – pokožky (epidermis), škáry 

(dermis, corium) a podkožního vaziva (hypodermis, subcutis).107 Při činění kůže je nezbytné 

odstranit pokožku a podkožní vazivo pro získání semiše, pro získání kožešiny se odstraní 

pouze hypodermis. 

 

Obr. 9 - Schematický histologický řez kůží savců: a – epidermis, b – dermis, d – hypodermis  

Ke zpracování se hodí mnoho druhů kůže, převážně se však na našem území vyčiňovala kůže 

hovězí, ovčí, kozí, vepřová a jelení. Z kožešin pak beránčí liščí, králičí, veverčí, bobří, sobolí, 

hranostají, medvědí a v menší míře další druhy.108 Američtí autoři nejčastěji dokládají činění 

jeleních, medvědích a bizoních kůží. Za nejstarší metodu činění považujeme činění tukem (v 

kombinaci s kouřem), později se k činění používala rostlinná činidla – třísloviny, které jsou 

součástí kůry stromů či jiných částí rostlin. Tyto metody znali již ve starověku v Číně, Egyptě 

nebo Malé Asii. Před pěti tisíci lety se v Egyptě jako rostlinné činidlo používalo tříslivo z lusků 

akácie, dalším způsobem pak bylo činění za pomoci hlinitých solí, které se získávaly 

z kamencových jezírek v Sinajské poušti. Na našem území nalezneme doklady o činění tříslem 
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v období Velké Moravy v podobě koželužských jam či speciálních nástrojů užívaných při 

činění.109 

Protože kůže nabízela člověku možnosti širokého uplatnění, vyžádalo si její zpracování 

postupnou specializaci řemesel. Specializací vzniklo koželužství, obuvnictví, brašnářství, 

sedlářství, řemenářství, rukavičkářství, kožešnictví a výroba bičů.110 Vlastnosti vydělané kůže 

závisejí na druhu zvířete, ze kterého kůže pocházejí, rozdílných vlastností se však dá docílit i 

různými způsoby jejího zpracování. Různé způsoby zpracování se používají také v závislosti 

na požadovaném výrobku.111 Po zpracování surové kůže můžeme odstraněním chlupů získat 

useň, při zanechání srsti získáme kožešinu a odstraněním podrostu chlupů získáme holinu.112 

Od středověku se při zpracovávání kůží rozlišují tři základní techniky úprav113: Koželužství, 

které využívá k činění tříslovinu (obsaženou v kůře, plodech, větvích, listech nebo kořenech 

stromů); jirchářství, které využívá hlinité soli; a zámišnictví, které vydělává měkké kůže 

pomocí tuku, lidově se takto vydělané kůže nazývají semiš. V minulosti se užívala ještě 

technika pergamenictví, při které se kůže brousily a následně natíraly křídou (takto vzniklý 

pergamen sloužil například k potahování bubnů). Domácí zpracování kůže na našem území 

využívalo pouze techniku činění tříslem, kterou se upravují převážně pevné kůže býků, krav, 

volů, telat, jalovic, vepřů, koní, případně buvolů. Patricia Short se ve svém článku114 pro 

American Chemical Society zmiňuje o činění kůží vápnem, čpavkem a dokonce holubím 

trusem, které se užívalo od 11. století v Maroku. 

 

2.3.1 Postupy zpracování 

Čerstvě staženou kůži je potřeba ihned začít zpracovávat, aby se zabránilo hnilobným 

procesům. Pokud kůži nebudeme ihned činit, je nutné ji konzervovat buď snížením teploty, 

snížením obsahu vody nebo chemickou změnou bílkovin. Nejstarším a nejjednodušším 
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způsobem konzervace kůže je její sušení. Kůže se suší rozložená či napnutá v rámu, důležité 

je však správné proudění vzduchu, které sníží obsah vody přibližně o 20 procent.115 

Technologické možnosti pravěkého člověka jsou do jisté míry srovnatelné s možnostmi, které 

měla různá přírodní etnika jako severoameričtí indiáni, Inuité nebo australští domorodci.116 

Proto se při rekonstrukci činících postupů opíráme o mnohé etnografické popisy 

zaznamenané u těchto etnik. 

Většina kmenů, které žijí na úrovni doby kamenné, využívá k činění mozek a játra ulovené 

zvěře.117 Početné záznamy o zpracování kůží máme u severoamerických indiánů. 

Vyděláváním kůží vynikli například Algonkini. Kožešinu zvířete zbavili masa, nožem z losí či 

jelení kosti seškrábali srst. Následně kůži napjali do rámu nebo mezi zatlučené kolíky, vtírali 

do ní mozek zabitého zvířete a poté rybí tuk či sádlo, čímž kůže změkla. Takto opracovanou 

kůži uložili na čas do tepla a poté namočili do směsi vody a popela z ohniště. Posledním 

krokem bylo vysušení a případně vyuzení ve vlažném kouři.118 

 

 

Obr. 10 - Příklad kůže napnuté v rámu (kresba M. Ballinger) 
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Činění tukem je založeno na schopnosti tuku vázat se na kolagenové vlákno, což splňují 

pouze tuky obsahující dvojné vazby ve svých molekulách, tzv. „nenasycené“ tuky. Mezi 

živočišnými tkáněmi je to mozek, kostní morek a rybí tuk. Vhodnější tuky splňující toto 

kritérium jsou tuky rostlinné, které jsou však obtížně izolovatelné a pro pravěkého člověka 

prakticky nedostupné v takové míře, aby se daly využít jako činidlo.119 

Několik rozdílných způsobů činění kůže srovnávala Sylvie Beyries120 se svými kolegy. Zaměřili 

se na způsoby činění pozorované u tří různých etnik, přičemž je zajímaly hlavně použité 

nástroje a jejich následná use-wear analýza. Popisují proces činění kanadského indiánského 

kmene Athapaskan (Atabaskové), který jako činidlo využívá morek, kanadského indiánského 

kmene Salish (Sališové), který jako činidlo využívá mozek, a sibiřského kmene Koriak 

(Korjaci), který k činění využívá moč, sobí trus a kůru z olše.121 V Africe se jako činidlo často 

využíval červený okr.122  

Mezi postupy zpracování kůže u původních obyvatel Ameriky převažuje činění mozkem 

(braintanning). Metodu činění mozkem za mokra (wet-scrape, kůže je při zpracování 

nevysušená, tedy v surovém stavu) popisují kalifornští výzkumníci Steven Edholm a Tamara 

Wilder123. Samotné činění rozdělují na následující kroky: 

1) FLESHING – odstranění veškerého masa a tuku za pomoci škrabadla 
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Obr. 11 – Ilustrace nástrojů užívaných ke zpracování kůže (kresba M. Ballinger) 

2) SOAKING – máčení ve vodě za účelem změkčení, které umožní odstranění 

epidermis a srsti 

3) GRAINING – odstranění epidermis a srsti za pomoci škrabadla 

 

Obr. 12 – Nástroje ke zpracování kůže vyrobené z metapodií jelena (kresba M. Ballinger) 

4) MEMBRANING – odstranění hypodermis, která se zcela neodstranila při kroku č. 1 

5) BRANING – vtírání mozku za účelem změkčení vláken 

6) SOFTENING – kůže je ždímána a natahována, dokud není zcela suchá a hladká; 

v této fázi je také možné použít pemzu na stranu kůže obsahující srst, čímž 

odstraníme tvrdou krustu, která se zde tvoří 
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7) SMOKING – „nasáknutí“ kůže kouřem za účelem zachování jemnosti a ohebnosti 

kůže po kontaktu s vodou 

Edholm a Wilderová upozorňují na fakt, že délka procesu činění je závislá na mnoha 

faktorech, jako jsou například zkušenosti „koželuha“ nebo tloušťka zpracovávané kůže.  

Americký badatel Matt Richards124 ve svém příspěvku zdůrazňuje, že se variabilita 

jednotlivých kroků a nástrojů během procesu činění lišila nejen mezi různými kmeny a 

národy, ale také v rámci jediného kmene. Záleželo na zkušenostech a preferencích 

jednotlivých koželuhů. Můžeme tedy téměř říci, že existuje tolik různých způsobů činění 

kůže, kolik existuje koželuhů. Richards studoval první záznamy o činění kůží u 

severoamerických indiánů a snažil se najít jednodušší způsob a přímé techniky dosažení 

jemného semiše. Mezi popisy převažovalo činění mozkem za mokra. Zajímalo ho také, jak 

efektivně se dají využít původní nástroje ve srovnání s moderními. Rozdílnou efektivnost při 

použití kamenných a kostěných nástrojů při svém experimentu zaznamenávala dvojice 

Richter a Dettloff z University of Wisconsin.125 

Postup činění mozkem v rámci výroby repliky Ötziho kožené obuvi popisuje Petr Hlaváček se 

svými kolegy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi jednotlivé kroky činění zahrnuje námok, 

loužení, odchlupování a mízdření, činění, sušení a měkčení.126  

Přehled možných způsobů činění, které se dnes používají, uvádí americký profesor Roger C. 

Merkel z Langstonské univerzity127. Jedná se o činění za pomoci rostlinných materiálů, činění 

za pomoci nerostů, aldehydové činění (formaldehyd) a syntetické činění (užívané 

v chemickém průmyslu). Merkel také popisuje metodu činění mozkem jako tradiční metodu 

původních obyvatel Ameriky.  
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Umění činění kůže patří v Americe mezi oblíbené činnosti různých kurzů přežití.128 

 

 2.4 Experimenty s kostěnou industrií 

Experimentování s kostěnou industrií je převážně zastoupeno traseologií, v rámci které hraje 

experiment ústřední roli.129 Přehled traseologických experimentů na kostěné industrii jsem 

uvedla v kapitole 1.2 věnované traseologii. 

Rekonstruována je také výroba replik různých kostěných artefaktů, která ale bývá často 

spojena s jejich následnou traseologickou analýzou. 

Použití hovězích žeber jako specializovaných nástrojů při sklizni pomocí traseologie a 

výzkumu reziduí ověřoval d´Errico a kol.130 V rámci experimentu porovnal stopy a rezidua 

nalezená na artefaktech s těmi na experimentálních nástrojích a zjistil, že artefakty mohly 

být pravděpodobně používány jako nástroje k vymlácení obilí. 

Dalšími typy experimentů, které se týkají kostěné industrie, jsou pokusy se změkčováním 

kosti a parohu. Archeologové se měkčením zabývají v rámci mnoha experimentů, při nichž 

byl zjištěn například fakt, že kosti namočené ve vodě na jeden až dva dny (parohy čtyři dny) 

bylo poté možno řezat o poznání snadněji.131 Nejjednodušším způsobem měkčení je proto 

dlouhodobé máčení ve vodě, případně několikahodinové vaření ve vodě, po vyjmutí z lázně 

však kost opět rychle tvrdne.132 Archeologové svými experimenty stále pokračují v hledání 

možných metod změkčování kosti a parohu, avšak ne vždy jsou úspěšní. Šefčíková133 ve svém 

experimentu poukázala na možnosti měkčení kosti a parohu pomocí slabých přírodních 
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kyselin (šťovíkové listy, mléko), kdy se paroh dal po šestitýdenní lázni krájet jako dřevo. 

Optimální kyselost pro změkčování stanovila na hodnotu kolem 4 pH.134 

 

3. Typy kostěných nástrojů 

Ačkoliv se pozůstatky oděvu prvních předchůdců člověka nedochovaly, můžeme 

předpokládat, že se pravěký člověk snažil ochránit před nepříznivými povětrnostními vlivy 

použitím kožešin z ulovené zvěře. Zpočátku mu k tomu patrně postačil jednoduchý zavinutý 

či sepnutý pruh kůže, později techniku odívání zdokonaloval. Po rozporcování zvěře si 

schoval několik špičatých kůstek či jejich úlomků a ty následně použil k propichování a 

následnému provlečení nití. Jako nit posloužilo střívko či lýko. Později si člověk začal kosti do 

požadovaného tvaru upravovat pomocí pazourku, až spatřila světlo světa první jehla.  

Kosti, parohy, slonovinu a různé lastury měl člověk k dispozici od svého počátku, společně se 

dřevem a kamenem se tak staly prvními surovinami pro výrobu nástrojů. Kostěné nálezy 

tvořily součást lovecké kořisti, proto je nacházíme na mnoha odkrytých pravěkých lokalitách. 

Jihoafrický antropolog a paleontolog Raymond Dart135 tyto nálezy označil jako 

osteodontokeratickou industrii, tedy nástroje vyrobené z kostí, zubů a parohů. Díky četným 

kostěným nálezům se domníval, že před dobou kamennou existovala doba kostěná. Proti 

jeho domněnce však stojí mnoho vědců a výzkumů, podle kterých jsou domnělé nástroje 

pouze kosti ohlodané šelmami.136  

Kostěné nástroje jsou zcela běžnými nálezy na většině prehistorických lokalit. Určení jejich 

funkce už je však problematičtější, neboť se funkce zpravidla odvozuje na základě tvaru nebo 

podobnosti s etnograficky doloženými nástroji. Určení funkce na základě tvaru může být 

často zavádějící, jak dokazují právě výsledky use-wear analýzy. 

Mezi kostěné artefakty v nejširším slova smyslu zahrnujeme předměty vyrobené z kosti, 

rohů, parohů, mamutoviny, zubů a lastur. Artefakty musejí být prokazatelně opracované a 

vytvarované, případně musí být prokázáno jejich funkční opotřebování v určitém 
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morfologickém rámci137. Mezi takové artefakty patří nástroje a zbraně, ozdoby, toaletní 

potřeby, hrací pomůcky a zvukové nástroje, naopak sem nepatří polotovary a například kosti 

rozbité za účelem získání morku.  

Množství různých kostěných nástrojů se rozrůstá od mladšího paleolitu, od ozdobných 

nástrojů, přes jehly a šídla až po různé hudební nástroje.  Archeolog Vilém Hrubý rozlišuje 

čtyři základní kategorie nálezového materiálu: pracovní nástroje a jejich součástky, ozdoby a 

toaletní předměty, potřeby k hrám a zábavám, zvukové nástroje.138 Kosti a parohy byly 

použity k výrobě pracovních nástrojů, jako jsou šídla a hroty, hladidla, stěrky, dláta, 

škrabadla, rydla, motykovité nástroje, rukojeti a násady, střenky nožů, klíny a hroty, udidla, 

návlečky a nákončí, hřebla, jehly a jehlice, proplétáčky a navlékáčky, přesleny, vřetena, tkací 

destičky, jehelníčky, parohové schránky, roztírače, roubíky, rýhovadla, rybářské háčky, 

cívky.139 Od neolitu pak přibývají součásti luků,140 počátkem eneolitu se ve větší míře začínají 

objevovat kostěná dláta141. Příklad ojedinělého kostěného nástroje najdeme v kultuře 

vypíchané keramiky, která přinesla nový kostěný nástroj – kolek ke zdobení keramiky, který 

ale byl tak specializovaný, že je vázán pouze k této kultuře.142 Nejčastějším nálezem 

kostěných nástrojů však zůstávají po celý pravěk šídla.143 Přestože některé kostěné nástroje 

později nahradily kovy, kost nadále zůstala důležitou surovinou.  

Společně s tím, jak se zvyšovala náročnost vznikajících předmětů, musela zákonitě stoupat 

také složitost technik k jejich zpracování. Proto na scénu vstupují techniky škrábání, 

strouhání, pilování, řezání, broušení a vrtání.144 Dle archeologa Karla Sklenáře rozlišujeme 

tyto technologie výroby: použití suroviny v přirozeném stavu, rozbíjení, podélné a příčné 
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řezání, strouhání, broušení, soustružení a vrtání.145 Archeolog Jan Rulf146 rozlišuje metody 

zpracování primitivní (lámání, rozbíjení, rozlupování) a metody pracnější (přetínání, 

ořezávání, hlazení, broušení, vrtání), vyžadující větší dovednost. Podotýká také, že v neolitu 

nedošlo ve zpracování kosti k technologickému pokroku, všechny postupy tedy byly známy již 

v mladém paleolitu a zůstaly v podstatě nezměněny.147 

Protože se jedná o velmi tvrdý materiál a stopy po nástrojích jsou na něm mnohdy hluboké, 

vzniká zde prostor pro domněnku, že tyto materiály byly nějakým způsobem změkčovány. 

Změkčování kostí a parohu před použitím tvoří samostatnou kapitolu stojící mimo 

technologii výroby.148  

Bohužel nemůžeme u všech artefaktů přesně určit způsob jejich využití. Na druhou stranu je 

objevováno velice málo těch kostěných nálezů, které mají funkci jasně danou. Proto se může 

snadno stát, že různí archeologové připisují stejnému artefaktu zcela odlišný význam. 

Experimenty jsou zde vítány také z hlediska zjištění účinnosti některých z těchto nástrojů.149 

Zvláštním případem kostěného nástroje, jehož funkce není zcela jasná, je tzv. brusle (obr. 

13). Sklenář ji definuje jako „protáhlý předmět z dlouhé zvířecí kosti: jeden konec obvykle 

s upravenou kloubní hlavicí, druhý buď obdobný prvému, nebo přiřezán do člunkovitého 

hrotu, někdy zdviženého.“ 150 Typická je také spodní rovná plocha, která je seříznutá a 

výrazně vyhlazená, většinou také opatřená provrtanými otvory. Archeologové se domnívají, 

že mohla sloužit jako hladítko na dřevo či kůži, nebo jako závaží rybářských sítí. Z hlediska 

etnografických a historických dokladů je však nejpravděpodobnější, že se brusle, jak už 

evokuje její pojmenování, využívala připevněná k obuvi pro rychlý pohyb po ledě nebo jako 

skluznice saní.151 
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Obr. 13 – Brusle (Sklenář 2000) 

Kostěná jehla (obr. 14) patří k nástrojům, o jejichž funkci nepochybujeme. Sklenář ji definuje 

jako „nástroj ke spojování organického materiálu šitím“152. Kostěná jehla odpovídá dnešnímu 

pojmu, charakterizuje ji ostrý hrot a oblý nebo rovný týl s ouškem (1a, 1b). Hrubší jehla se 

využívala například pro výrobu sítí (2). Ostrý hrot jehlu odlišuje od navlékáčku (obr. 15), který 

má tupý pracovní konec a slouží jako tkalcovský nástroj.153 

            

    Obr. 14 – Kostěná jehla (Sklenář 2000)                            Obr. 15 – Navlékáček (Sklenář 2000) 

Tvarově podobným předmětem je jehlice (obr. 16), kterou Sklenář definuje jako „jednoduchý 

štíhlý hrotitý předmět (ostrý i tupý), funkčně nahrazující sponu při upevňování oděvu“154. 

Jehlice může sloužit také jako ozdoba účesu. Tvarem odpovídá jehle, na rozdíl od ní je však 

týl jehlice rozšířený a různě tvarovaný. Nálezy kostěných jehlic nejsou tak početné ve 

srovnání s kovovými. 
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Obr. 16 – Jehlice (Sklenář 2000) 

Nejběžnějším kostěným nástrojem v celém pravěku je šídlo (obr. 17). Šídlo slouží 

k „propichování či prorážení okrouhlého otvoru do měkčích surovin (textil, kůže)“155. Hrubý 

uvádí, že šídla sloužila také k propichování kůry.156 Na rozdíl od jehly k propichování slouží 

jen hrot (jehla materiál propichuje po celé délce). Základem šídla je ostrý, obvodově 

seříznutý hrot na pracovním konci a tělo kónicky se rozšiřující k týlu. Týl je obvykle tvořen 

ponechanou kloubní hlavicí.157 Charakteristické je, že nemá ouško.158 Některá kostěná šídla 

mohla být užívána k pletení sítí, zdobení nádob, nebo utahování a rozvazování uzlů.159 

Nástroj podobný šídlu, ale s dutým hrotem, označujeme jako proplétáček (obr. 18).160 Rulf161 

rozlišuje šídla úštěpová, která vznikla podélným rozštípnutím kosti metapodia a metakarpů a 

následným dobrušováním, a šídla plochá, vzniklá opracováním plochých kostí. V eneolitu se 

pak objevují šídla neúštěpová, která mají pouze vybroušený hrot. Na území Čech a Moravy 

byla pro výrobu šídel v období neolitu nejčastěji využívána metapodia skotu, později přibyly 

například kosti psí a ptačí. 162 
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             Obr. 17 – Šídlo (Sklenář 2000)                                 Obr. 18 – Proplétáček (Sklenář 2000) 

 

Různí autoři předkládají dvě hlavní kategorie použití šídel: perforátor při zpracování kůže a 

nástroj užívaný při výrobě košíků.163 Při určování funkce hraje důležitou úlohu microwear 

analýza, která je v některých případech schopná rozlišit na hrotech stopy a určit tak 

kontaktní materiál. Takovou analýzu provedl například kanadský archeolog Christian Gates 

St-Pierre164, kterému se podařilo na základě určení kontaktního materiálu odlišit skutečná 

šídla (pracující s kůží) od nástrojů s podobným tvarem, které však měly jinou funkci.  

 

Obr. 19 - Experimentální výroba košíku (Experiment Henriette Cazé, foto A. Legrand) 

Další hrotité předměty, které neodpovídají uvedené klasifikaci, označujeme jako hroty (obr. 

20), které jsou charakteristické funkčním hrotem (pracovním koncem), tělem a týlem 

protilehlým k hrotu.165 
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Obr. 20 – Kostěné hroty (Sklenář 2000) 

Přehledné rozdělení kostěných hrotů dle funkce z australských nalezišť udává Francisová166:  

1. Nástroje použité k obstarání potravy – např. rybářské háčky, nástroje určené 

k vydlabávání korýšů, harpuny k lovení úhořů, nástroje k vydlabávání ořechů 

2. Nástroje určené k dekoraci – např. nosní kůstky, nástroje sloužící k sepnutí oděvu, 

nástroje k propichování uší a rtů, nástroje k řezání kůže, vlasové sponky 

3. Zbraně – např. oštěpy, jehlice 

4. Nástroje sloužící k další výrobě – např. jehly, šídla, nástroje k propichování kůry, 

hladítka, dláta 

5. Jiné nástroje – např. nástroje pro výrobu kanoí 

Při určení funkce hrotitých nástrojů, které jsou si tvarem velmi podobné, může být velmi 

nápomocná právě use-wear analýza. Ta dokáže minimálně určit, zda byl nástroj použit či 

nepoužit, v některých případech (dobře zachovaný artefakt, nezničený postdepozičními 

procesy nebo jinak mechanicky poškozený) je pak schopná určit kontaktní materiál a odlišit 

tak například jehlu od jehlice a jiné kategorie. 

 

3.1 Zpracování kostěné a parohové suroviny 

Z hlediska anatomie zkoumala kostěné nálezy z území Čech a Moravy Eva Zikmundová167 

z tehdejšího archeologického ústavu ČSAV. Zajímalo jí, které zvířecí druhy jsou jako výchozí 

surovina při výrobě nástrojů na našem území zastoupeny od neolitu po středověk. Uvádí, že 
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v době kamenné bylo pro výrobu užíváno kostí savců a ptáků a schránek některých měkkýšů. 

Od neolitu jsou pak početně zastoupeny ovce a kozy (metapodia, metakarpy, holenní kosti), 

tur (metapodia, žebra, vřetenní kosti, předloketní kostí), kůň (bodcovité kosti) a výsady 

jeleních parohů. Šídla byla nejčastěji vyráběna z metapodií ovcí nebo koz. Nejoblíbenějšími 

surovinami pro výrobu kostěných nástrojů a ozdob v neolitu byly kosti skotu (tur, ovce, koza) 

a jelení parohy. Naopak téměř nevyužívány zůstaly kosti prasete.168 U četných nástrojů 

nebylo možné kvůli opracování výchozí surovinu určit.169  

Při výrobě kostěných a parohových nástrojů byly vybírány kosti, které už svým přirozeným 

tvarem připomínaly tvar a funkci budoucího nástroje. Výběr výchozích surovin byl také 

závislý na výskytu jednotlivých zvířat na daném sídlišti v různých dobách.170 Pracovní postup 

například výroby šídel je znám díky četným nálezům polotovarů na sídlištích.171  

Hrubý172 rozděluje dvě skupiny kostěných artefaktů, které mají vliv na jejich klasifikaci: první 

skupinu tvoří artefakty vzniklé využitím přirozeného tvaru kosti a jen mírně upravené 

(například šídlo, proplétáček, dláto), druhou skupinu tvoří artefakty vzniklé úplnou změnou 

tvaru výchozí suroviny (například korálky, přesleny, součásti složitějších předmětů). První 

skupina artefaktů je zcela nedatovatelná a při určování závislá na určení okolních nálezů na 

sídlišti, druhou skupinu pak tvoří artefakty, které se dle způsobu výroby a výzdoby dají 

přiřadit ke konkrétním kulturám. Také první skupina umožňuje úplnou osteologickou 

klasifikaci, u druhé skupiny lze rozlišit pouze výchozí surovinu (kost nebo paroh). Z hlediska 

osteologické klasifikace pak Hrubý rozlišuje skupinu třetí, která umožňuje pouze anatomické 

zařazení kosti nebo určení systematické jednotky (například šídla z dlouhých kostí nebo 

hladidla z žeber). 173 
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Mark Newcomer174 rozděluje výrobu kostěných nástrojů do dvou fází. V první fázi se výchozí 

surovina (kost nebo paroh) rozdělí na plátky či třísky, ze kterých se ve druhé fázi tvarováním 

vytvoří nástroj.  

 

Obr. 21 -  Ilustrace výroby nástrojů z metapodií  

 

Dvojice Legrand a Radi175 rozlišuje techniky výroby dle způsobu lámání kosti (podélné versus 

příčné) a dle stupně transformace přirozeného tvaru (např. odstranění nebo ponechání 

epifýzy176). Jako techniky tvarování uvádí broušení a hoblování. Dle techniky výroby rozdělily 

kostěné hroty na čtyři typy177 (obr. 22): 
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Obr. 22 - Typologie nástrojů dle jejich výroby (Foto A. Legrand) 

Typ I. – nástroj vyroben z celé kosti 

Typ II. – nástroj vyroben příčným rozlomením 

Typ III. – nástroj vyroben podélným rozlomením, zachovaná epifýza 

Typ IV. – nástroj vyroben podélným rozlomením, bez epifýzy 
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Experimentální část 

 

1. Výroba jehel a šídel 

Kost byla pro pravěkého člověka snadno dostupným materiálem. K výrobě jehel využíval 

odpadní materiál, který vznikl při lovu a konzumaci potravy. Takto získaný polotovar pak 

pomocí pazourku upravil do požadovaného tvaru rozlomením kosti a vybroušením. 

V rámci této práce byl k experimentu využit úštěp z pazourku (obr. 23). Pazourek byl použit 

k řezání a broušení kostěného materiálu a následně při práci s kůží. 

 

 

Obr. 23 – Pazourek (Foto autorky) 

K výrobě jehel bylo použito několika druhů zvířecích kostí (obr. 24): vepřová žebra, krůtí a 

kuřecí kosti stehenní, vepřové zánártní kůstky, kapří žebra, hovězí žebro. Všechny kosti 

prošly před experimentem varem. 

 

Obr. 24 - Kostěný materiál (Foto autorky) 
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Pro usnadnění práce byla část kostí namáčena ve vodě, díky čemuž se již po několika 

hodinách máčení kost řezala o poznání snadněji než kosti, které namáčeny nebyly. Nejprve 

bylo nutné pomocí pazourku kost (v případě žebra a krůtí stehenní kosti) podélně rozdělit na 

třísky (obr. 25). Toho bylo dosaženo podélným řezáním kosti a následným rozlomením (obr. 

26). Takto vzniklé třísky, očištěné od kostní dřeně, bylo potřeba dále upravovat ostrou 

hranou pazourkového nástroje (obr. 27-28). Pomocí broušení hran třísky vznikl požadovaný 

tvar jehly, pro tuto činnost bylo však lepší kost nechat vyschnout, neboť v opačném případě 

docházelo k nadměrnému lámání a třepení hran a hrotu. Kuřecí a kachní kosti byly pro 

výrobu třísek příliš malé a křehké, zbroušením hlavice kloubku však vznikl hrot a požadovaný 

tvar šídla (obr. 29).  

Přibližně po čtyřech hodinách řezání, broušení a vrtání se kosti začaly podobat jehlám, jaké 

známe dnes (obr. 30, 31). 

 

Obr. 25 - Podélné dělení kosti (Foto autorky) 

                 

    Obr. 26 - Vylomení třísek (Foto autorky)                    Obr. 27 - Broušení třísky (Foto autorky) 
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          Obr. 28 - Úprava tvaru (Foto autorky)                   Obr. 29 - Upravená kuřecí kost (Foto autorky) 

 

 

Obr. 30 - Zhotovené jehly a šídla (Foto autorky) 
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Obr. 31 – Zhotovené jehly a šídla (Foto autorky) 

Při zpracovávání kostí se nejvíce osvědčila kost krůtí, která se dala dobře rozdělit a 

vytvarovat, zároveň však byla dostatečně pevná, aby odolala při následném použití. Kuřecí a 

kachní kosti byly příliš křehké a při perforování kůže neprošly skrz. Šídla z vepřových žeber 

byla dostatečně pevná a dobře plnila svou funkci. Kapří žebra a drobné kuřecí kůstky se po 

několika minutách propichování zlomily, nemusely se však téměř upravovat. Pokus o 

rozporcování hovězí kosti se nezdařil, proto jsem kost vyloučila z výběru. Kosti králičí a 

vepřové zánártní kůstky pazourku delší dobu odolávaly, pro dostatek zhotovených jehel a 

šídel byly také vyloučeny. 

 

2. Zpracování kůže 

Abych mohla na kostěných jehlách pozorovat stopy po kontaktu s kůží, bylo nutné si nějakou 

kůži opatřit a zpracovat. Jako způsob činění jsem vybrala činění mozkem, využívané u 

severoamerických indiánů. Opatřit si čerstvě staženou kůži z jelena či bizona, aniž by kůže 

byly chemicky ošetřeny, bylo velmi problematické. Činila jsem proto kůži králičí a kůži 

z divokého prasete, které jsou dostupnější. Králičí kůže byla činěna za mokra, kančí kůže se 

za mokra téměř nedala škrábat, proto se musela nechat lehce vysušit. 
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Přestože byly dodrženy základní kroky postupu činění, samotný proces je závislý na několika 

faktorech – na počasí, druhu zvířete, jeho věku a pohlaví, stavu stažené kůže a samozřejmě 

zkušenostech „koželuha“. Při činění jsem tedy respektovala okolní podmínky a potřeby 

konkrétního kusu kůže. Po prvním kroku jsem například zjistila, jak náročné je odstranit 

štětiny z kančí kůže, pro mě jako nezkušeného koželuha byl tento krok téměř nemožný. 

Výsledným produktem tedy byly kožešiny. 

Proces činění: 

Mízdření – Kůže byla před činěním zmražena, bylo tedy zapotřebí ji rozmrazit (obr. 32). Po 

rozmrznutí se z kůže odstranily veškeré zbytky masa a nejspodnější vrstva kůže. Při této 

činnosti se nejvíce osvědčily kamenné nástroje (obr. 33), škrabadla z kosti (kančí lopatka a 

hovězí žebro) vyžadovaly použití větší síly. Králičí kůži bylo možné zcela zbavit hypodermis 

zhruba za 80 minut intenzivního škrábání (obr. 34). Během tohoto kroku kůže vysychala, 

proto byla průběžně máčena. Kančí kůže (obr. 35) naopak škrábat za mokra nešla, proto bylo 

nutné se škrábáním počkat, až kůže trochu vyschne (přes noc). Mízdření kančí kůže mi velice 

usnadnil myslivec, který kůži stahoval, protože se mu na velké ploše podařilo hypodermis 

odstranit. Následné škrábání a čištění trvalo zhruba 180 minut. Vyčištěné kůže (obr. 36) jsem 

nechala vyschnout, aby do sebe lépe přijaly tuk během následujícího kroku. 

     

     Obr. 32 – Kůže při rozmrzání (Foto autorky)                 Obr. 33 – Použité nástroje (Foto autorky) 
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Obr. 34 – Odstraňování hypodermis z králičí kůže (Foto autorky) 

 

Obr. 35 – Odstraňování hypodermis z kančí kůže (Foto autorky) 
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Obr. 36 – Králičí kůže po odstranění hypodermis (Foto autorky) 

 

Vlastní činění – Vysušené kůže byly připravené na další krok, kterým bylo mozkování. Do 

kůže (z masové strany) byl důkladně vtírán syrový mozek (obr. 37-38), který jsem následně 

nechala na kůži působit. Králičí kůže začala měknout už při vtírání, po 30 minutách působení 

byla zcela vláčná. Na kančí kůži působil mozek zhruba 60 minut. Po vymytí a vyschnutí však 

zůstávala kůže tvrdá, proto jsem proces mozkování opakovala u králičí kůže 3x, u kančí kůže 

2x. Při posledním mozkování působil mozek na kůži 12 hodin (obr. 39). 
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Obr. 37 – Mozkování králičí kůže (Foto autorky) 

 

Obr. 38 – Mozkování kančí kůže (Foto autorky) 
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Obr. 39 – Působení mozku na králičí kůži (Foto autorky) 

Měkčení – Z kůže jsem odstranila přebytečný tuk. Pokud by se jednalo o useň, kůže by se 

namočila a „vyprala“. Následně se kůže roztahuje a přetahuje přes tyč nebo trám, aby se 

kolagenová vlákna dostatečně roztáhla a neslepila. V tomto případě šlo ale o kožešinu a 

chlupová strana by se neměla zcela namočit a slepit činidlem, přebytečný mozek byl 

odstraněn houbou a mokrým hadrem. Důležité je při tomto procesu kůži neustále natahovat, 

dokud zcela nevyschne. Kůže jsme proto natahovali přes trám (obr. 40) a roztahovali ručně 

(obr. 41), králičí kůži zhruba 80 minut, kančí kůži zhruba 120 minut. Bohužel i přes opakované 

mozkování kůže při schnutí tvrdla, ale nelámala se. 
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    Obr. 40 – Roztahování kůže přes trám                      Obr. 41 – Roztahování kůže (Foto autorky) 

                         (Foto autorky) 

 

Uzení – posledním krokem činění je uzení kůže ve vlažném kouři. Bohužel jsem neměla 

k dispozici otevřené ohniště, proto byla jedinou možností udírna (obr. 42). Králičí kůže se 

udila zhruba 60 minut a kančí kůže zhruba 120 minut. Nasáknutí kouřem by mělo vláknům 

po kontaktu s vodou zabránit v úplném slepení a ztvrdnutí „na plech“. Hotové kůže (obr. 43) 

se zbarvily do zlatova, zůstaly tvrdší, ale daly se ohýbat. Po namočení obě kůže opět zvláční. 

 

Obr. 42 – Uzení kůže (Foto autorky) 
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   Obr. 43 – Vyčiněná králičí kůže (Foto autorky)             Obr. 44 – Vyčiněná kančí kůže (Foto autorky) 

 

3. Experimentální činnost s kostěnými nástroji 

Po vyčinění kůží jsem mohla přistoupit k dalšímu kroku, kterým bylo propichování kůže 

experimentálními jehlami a šídly. K propichování jsem použila jehly a šídla z kostí krůtích, 

kuřecích, rybích a vepřových. Od každého druhu kosti jsem měla k dispozici 3 zhotovené 

jehly – první jehla sloužila k propichování kůže (obr. 45), druhá jehla k propichování březové 

kůry (obr. 46) a třetí jehlu jsem ponechala nepoužitou, abych mohla porovnat použité a 

nepoužité hroty a zjistit tak přítomnost pracovních stop. Přestože je pro jehlu 

charakteristické propichování materiálu celou délkou jehly a provlečení spojovacího 

materiálu, s jehlami jsem zacházela jako se šídly a propichovala kůži pouze hrotem do 

hloubky zhruba 1,5-2 cm. Pro naši analýzu byl nejdůležitější hrot, navíc pak stopy po použití 

lokalizované pouze na hrotu jehly byly rozpoznatelné od těla jehly a nedocházelo k chybné 

interpretaci stop.  



53 

 

 

Obr. 45 – Experimentální propichování kůže (Foto autorky) 

 

Obr. 46 – Experimentální propichování kůry (Foto autorky) 

Kůži jsem před propichováním krátce namočila. Jako nejvíce funkční se osvědčila jehla 

z třísky krůtí stehenní kosti, která byla dostatečně tvrdá, ale zároveň tenká a ostrá. Naopak 

jehly z kuřecích kostí kůži nepropíchly. Jehly z kapřích žeber se po několika minutách 

propichování zlomily, stejně tak drobné kuřecí kůstky. Šídla z vepřových žeber kůží prošla a 

byla funkční. 
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Propichování kůže jehlou jsem prováděla vždy v patnáctiminutových intervalech. Po každém 

intervalu jsem nástroj prohlédla pod mikroskopem, abych viděla, zda jsou pozorovatelné 

stopy po použití, a zaznamenala jejich postupný rozvoj. 

 

4. Metodologie use-wear analýzy na kostěných nástrojích 

Archeoložka Genevieve LeMoine178 se pokusila na základě mnoha experimentů s kostěnými a 

parohovými nástroji odlišit stopy po výrobě nástroje a stopy po jeho použití. Při svém 

výzkumu se inspirovala tribologií179, která má sice opačný zájem než archeologie, tedy 

vyvarovat se stop opotřebení, ale může use-wear analýze mnohé nabídnout.180 Stojí za 

zmínku, že stopy po práci se surovou kůží byly značně podobné stopám, které na nástroji 

zanechal led. Z toho vyvodila, že kontaktní materiály spojené s vodou (sníh, led, maso, 

surová kůže, máčený paroh) zanechávají podobné stopy, pro které je charakteristická tvorba 

lesku. Závěrem je domněnka, že voda při kontaktu s materiálem funguje jako mazadlo, které 

zmírňuje tření mezi nástrojem a materiálem. Stopy po kontaktu s mokrou kůží LeMoine 

popisuje jako rychle se vyvíjející a velmi invazivní, které se tvoří téměř po celé pracovní ploše 

nástroje. Oproti tomu stopy po kontaktu s masem se vyvíjejí déle a pouze na hranách 

nástroje. Rozlišení stop po práci s kůží a s masem je možné díky rozpoznání jiného typu 

činnosti. Pro práci s masem je typické krájení a řezání, pro práci s kůží pak škrábání. Při 

různých typech činnosti je na nástroje při práci vyvíjen tlak na rozdílných místech. 

Eileen Johnson se svými kolegy181 prováděla use-wear analýzu domnělého nástroje z kosti 

ploutvonožce. Na nástroji pozorovali zaoblení hran, striace, lesk a další stopy opotřebení. Dle 

Johnson jsou stopy na kostěných nástrojích analogické stopám definovaným při výzkumu 

kamenné industrie. Zjištěné stopy na artefaktu ukazovaly na kontakt s měkkým materiálem, 

pro který je charakteristické zaoblení hran a tvorba lesku. Na základě charakteristiky stop 

určili, že byl nástroj pravděpodobně využíván při zpracování kůže a porcování masa. 
                                                           
178

 LeMoine, G. M. 1994: Use Wear on Bone and Antler Tools from the Mackenzie Delta, Northwest Territories. 
American Antiquity, Vol. 59, No. 2, 316-334. 
179

 Vědní obor, který se zabývá procesy tření, opotřebení a mazání při kontaktu dvou povrchů v pohybu, 
využívaný ve strojírenství (http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/stud_materialy/ttv/tribologie.pdf).  
180

 LeMoine, G. M. 1994: Use Wear on Bone and Antler Tools from the Mackenzie Delta, Northwest Territories. 
American Antiquity, Vol. 59, No. 2, 316-334. 
181 Johnson, E. – Politis, H. – Gutierrez, M. 2000: Early Holocene Bone Technology at the La Olla 1 Site, Atlantic 

Coast of the Argentine Pampas. Journal of Archeological Science 27, 463-477. 
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St-Pierre182 se na základě use-wear analýzy pokusil rozlišit problematickou kategorii šídel. 

Zajímalo ho, zda kategorii šídel netvoří pouze špatně zařazené nástroje s odlišnou funkcí, a 

také, zda mají jednotlivé artefakty vždy pouze jednu funkci. Výzkum zahrnoval 16 

experimentálních nástrojů vyrobených z jeleních kostí, které byly použity na různé kontaktní 

materiály (hovězí kůže, kukuřičné klasy, suchá a mokrá březová kůra). Stopy na 

experimentálních nástrojích pak byly porovnávány se stopami na kolekci sta archeologických 

šídel (nebo šídlům podobných nástrojů) z pěti různých nalezišť v Ontariu. Na základě 

zkušeností popisuje jako nejužitečnější zvětšení 100x (ze škály 50x, 100x, 200x a 400x). Na 

nástrojích pozoroval lesky, striace, zaoblení a další. Vycházel z předpokladu, že podobné 

stopy opotřebení pocházejí od použití podobných pohybů na podobný kontaktní materiál. 

Ne vždy bylo možné identifikovat kontaktní materiál, protože stopy opotřebení byly mnohdy 

překryty postdepozičními změnami, nebo kontaktní materiál nebyl zahrnut do experimentu. 

V mnoha případech bylo možné definovat pouze kategorii materiálu tvrdý x měkký (tvrdý - 

dřevo, kůra, kost, paroh, lastura; měkký – suchá kůže, čerstvá kůže, rostliny, jíl). Některé 

artefakty však měly jasné stopy. Za nejsnadněji identifikovatelný materiál považuje St-Pierre 

kůži. Dalším rozpoznatelným materiálem je pak kůra, u které se však stopy opotřebení 

objevují až po delší činnosti.  

Legrand a Sidéra183 rozdělují analýzu do dvou fází. První fází je fáze makroskopická, při které 

se zkoumaný nástroj ohledá pouhým okem a stereoskopickým mikroskopem (low power 

analýza) za účelem zjištění viditelných povrchových deformací, „změn objemu“. Druhou fázi 

tvoří fáze mikroskopická (high power analýza). Díky odlišným vlastnostem kosti a kamene se 

pro kostěnou industrii využívá odlišný postup při analýze. Měkkost kosti ve srovnání 

s kamenem způsobuje, že se stopy jako rýhy, lesky a zbarvení objevují již v prvních minutách 

použití nástroje. Později se objevuje ohlazení a deformace hran v závislosti na 

opracovávaném materiálu. Zaoblení hrany a její modifikace jsou patrné při zvětšení 20x - 

80x. Deformace kontur jsou často doprovázeny jinými objemovými změnami, jako je 

ohlazení povrchu, a povrchovými změnami, jako jsou lesky a striace.  

                                                           
182

 St-Pierre, C. G. 2007: Bone awls of the St. Lawrence Iroquoians: a microwear analysis. In: St-Pierre C G, 
Walker R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies. Oxford, BAR 
International Series 1622, 107−118. 
183

 Legrand, A. -  Sidera, I. 2007: Methods, means, and results when studying European bone industries. In: St-
Pierre C G, Walker R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies. 
Oxford, BAR International Series 1622, 67−80. 
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Význam high power analýzy demonstrovala na srovnání dvou experimentálních šídel, z nichž 

jedno sloužilo k propichování čerstvé ovčí kůže po dobu 65 minut (obr. 47), druhé k 

propichování mokré kůry po dobu 10 minut (obr. 48). Obě šídla vykazovala při malém 

zvětšení podobné stopy (při zvětšení 15x stejně uhlazený povrch a lesk ve třech zónách, 1. 

zóna hrot – stopy až několik milimetrů od hrotu; zvětšení 32x – striace křížící lesky, jsou 

podélné, dlouhé, rovnoběžné s dlouhou osou šídla, vyskytují se také mikroskopicky viditelné 

prohlubně. Při větším zvětšení jsou však stopy na šídlech odlišné. Zvětšení 100x odhaluje 

charakteristické stopy pro kontakt s kůží – nepravidelnou topografii (prohlubně, striace, 

jamky a kráterky). Stopy po kontaktu s kůrou oproti tomu vykazují pravidelnou topografii 

(plochý, světlý a zrnitý povrch, hustou síť striací s nestejnou direkcionalitou).184 

                                                           
184

 Legrand, A. -  Sidera, I. 2007: Methods, means, and results when studying European bone industries. In: St-
Pierre C G, Walker R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies. 
Oxford, BAR International Series 1622, 67−80. 
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Obr. 47 - Makroskopické a mikroskopické stopy na experimentálním šídle po propichování čerstvé 

kůže, rozdílná zvětšení (Experimenty a foto A. Legrand) 



58 

 

 

Obr. 48 - Makroskopické a mikroskopické stopy na experimentálním šídle po propichování čerstvé 

kůry, rozdílná zvětšení (Experimenty a foto A. Legrand) 

Při svém dalším experimentu analyzovaly Legrand a Radi185 artefakty z naleziště Santo 

Stefano (Itálie) srovnáním s více než stovkou experimentálních nástrojů, které byly použity 

na několik kontaktních materiálů včetně kůže. Následně rozvíjela metodologii use-wear 

analýzy popisem makro a mikro fáze. Mikroskopickou analýzu definuje jako systematické 
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 Legrand, A. – Radi, G. 2008: Manufacture and use of bone points from early Neolithic Colle Santo Stefano, 
Abruzzo, Italy. Journal of Field Archaeology, vol. 33, 305-320. 
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ohledání povrchu při zvětšení 100x a 200x za účelem vyhodnocení procesu použití186. 

Popisuje dvě metody pro zhodnocení vývoje stop: 

1) Rozdělení aktivní části artefaktu na zóny v závislosti na intenzitě stop (celkem 3 zóny, 

z nichž 1. zóna značí nejvíce používanou část, která je nejdůležitější pro interpretaci 

stop). 

2) Identifikace rozdílných stupňů rozvoje stop na nástrojích stejné kategorie.  

Intenzitu rozvoje stop rozlišují Legrand a Radi následovně (měřeno od špičky aktivní části)187: 

- na okrajích (do 5 mm) 

- ve středu (5-20 mm) 

- na většině povrchu (více než 20 mm) 

- pokrývající téměř celý povrch 

Stopy, které na nástroji zanechává kontakt s kůží, popisuje jako invazivní, s postupným 

rozvojem. Při makroskopické fázi je pozorovatelné ohlazení hran, dále podélné, dlouhé a 

rovné striace, kráterky (craters). Při zvětšení 100x je patrná pravidelná topografie, zaoblené 

a lesklé rýhy, zrnitá textura, podélné a souběžné striace, kráterky a mikroskopicky viditelné 

prohlubně.188 

Podle vědců z Uruguaye189 se metodologie use-wear analýzy na kostěných a parohových 

nástrojích u většiny autorů shoduje. Pouze LeMoine190 a d´Errico191 využívají při analýze 
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rastrovací elektronový mikroskop192, běžně se však využívá stereoskopický mikroskop se 

zvětšením 5x - 90x pro low power analýzu (rozpoznání pracovní hrany) a metalografický 

mikroskop (reflected light microscope) se zvětšením 50x - 500x pro high power analýzu, při 

které lze rozpoznat lesky a stopy po kontaktu s materiálem.193 

Dle mnohých autorů přináší mikroskopická analýza kostěných nástrojů větší nebezpečí 

spočívající ve znehodnocení stop postdepozičními procesy. Mezi tato nebezpečí patří 

například stlačení hrubými sedimenty, které mohou na povrchu nástroje způsobit lesky a 

hluboké striace, nebo poškození kořeny rostlin či teplotními změnami (kontakt s ohněm)194. 

Při analýze kostěných artefaktů je třeba brát v úvahu tafonomické změny, etnografická data 

a vycházet především z experimentů. Pro nalezená šídla je charakteristický zaoblený hrot, 

striace a invazivní lesk (obr. 49). Tyto stopy jsou ve většině případů charakterizovány pro 

propichování kůže. 195 

 

Obr. 49 - Stopy po propichování kůže z nutrie – na hrotu jsou patrné striace a invazivní lesk 

(Metalografický mikroskop, zvětšení 50x – Experimenty a foto N. Buc a D. Loponte) 

První informací, kterou se traseolog pokouší při analýze zjistit, je, zda byl nástroj použit či 

nepoužit. Dalším krokem je určení pracovní hrany a typu držení (hafting). Následně se 
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 Neboli SEM (scanning elektron microscope), který k zobrazení využívá pohyblivý paprsek elektronů 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastrovací_elektronový_mikroskop). 
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 Moreno, F. – Clemente, I. 2010: Functional Analysis of Prehistoric Bone Instruments from the Uruguayan 
Atlantic Coast. In: Legrand, A. – Sidera, I. 2010: Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia. 
Cultural, technological and functional signature. Oxford, BAR International Series 2136, 287-293. 
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 Buc, N. - Loponte, D. 2007: Bone tool types and microwear patterns: some examples from the Pampa 
Region, South America. In: St-Pierre C G, Walker R B, eds. Bones as Tools: Current Methods and Interpretations 
in Worked Bone Studies. Oxford, BAR International Series 1622, 143−158. 
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pokouší určit směr pohybu nástroje (kolmý, příčný nebo podélný) a způsob jeho použití 

(např. řezání nebo vrtání). Snaží se také zjistit, zda byl nástroj specializovaný či multifunkční. 

Zkoumáním stop se pokouší zjistit co nejvíce o kontaktním materiálu. Při analýze kostěné 

industrie se vědcům často podaří určit pouze skupinu materiálu podle tvrdosti (materiál 

tvrdý, středně tvrdý nebo měkký). Dále určují skupinu materiálu dle jeho původu (živočišný, 

rostlinný nebo anorganický). V případě, že kostěné artefakty nejsou příliš poškozené 

postdepozičními procesy, mohou vědci určit konkrétní druh kontaktního materiálu a hledat 

odpovědi na otázky svého výzkumu.196 

Zkoumanými stopami při analýze kamenných artefaktů je lesk (výskyt, stupeň jasu, struktura, 

distribuce, směr, šířka a topografie), striace, retuše (rozmístění, uspořádání, orientace, délka 

a zakončení), zaoblení hran, hafting, patinace a rezidua.197 

Většina výše uvedených autorů při analýze kostěných artefaktů sleduje převážně lesk, 

zaoblení hran a striace. Někteří autoři doplňují use-wear analýzu také analýzou reziduí. 

Traseologická laboratoř v HMČ UK využívá pro analýzu mikroskop Olympus řady BXFM STU-2 

s pokročilým modulárním systémem, speciálně upravený pro potřeby microwear analýzy 

s japonskými objektivy UMPlan FI 10x/0.30 BD ∞/- a LMPlan FI 20x/0.40 BD. K záznamu 

fotografií byla využita digitální kamera Levenhuk C-Series a software ToupView dodávaný 

spolu s kamerou. 
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 Hroníková, L. 2012: Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a 
Tachlovice. Praehistorica XXX. Praha, Karolinum. 
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Obr. 50 – Mikroskopování (Foto autorky) 

 

5. Výsledky analýzy 

Všechny experimentální nástroje byly používány v patnáctiminutových intervalech, po 

každém intervalu byl nástroj analyzován pod mikroskopem, převážně při zvětšení 100x a bez 

použití filtru. Propichováním dvou různých kontaktních materiálů (mokrá březová kůra a 

vyčiněná králičí kůže) vznikly dvě různé kategorie kontaktních materiálů.  

Na jehle z krůtí třísky byl již po patnáctiminutovém propichování králičí kůže patrný proužek 

lesku, který byl kvalitativně odlišný od normálního vzhledu povrchu kosti. Po jeho stranách 

se vyskytovala rezidua. Stopy byly lokalizované pouze na hrotu, jehož zabarvení bylo 

pozorovatelné pouhým okem. Po třiceti minutách propichování kůže byl lesk na hrotu silně 

rozvinutý (obr. 51). Pozorovaný rychle se rozvíjející lesk se shoduje s popisy uvedených 

autorů, kteří ho označují za charakteristický pro práci s kůží. Lesk po patnáctiminutovém 

perforování kůže na šídle z vepřového žebra zachycuje obr. 53. Po šedesátiminutovém 

propichování kůže se lesk rozvinul téměř po celém povrchu (obr. 54). 
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Obr. 51 – Hrot jehly po třicetiminutovém perforování kůže, na kterém je patrný lesk (Foto autorky) 

 

Obr. 52 – Povrch nepoužité jehly (Foto autorky) 

 

Obr. 53 – Šídlo z vepřového žebra, na kterém je patrný lesk a reziduum (Foto autorky) 
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Obr. 54 – Lesk rozvinutý na povrchu šídla po šedesátiminutovém perforování kůže (Foto autorky) 

Lesk rozvinutý na nástrojích po práci s kůží se kvalitativně odlišoval od lesku vytvořeného při 

práci s březovou kůrou. Po patnáctiminutovém propichování kůry byl lesk neprůkazný, 

teprve v počátečním stadiu. Hrot jehly byl však zabarvený, což bylo pozorovatelné pouhým 

okem. Na povrchu jehly byla patrná rezidua. Po třicetiminutové práci (obr. 55) byl lesk patrný 

a odlišný od lesku, který vytváří kůže. Při kontaktu s kůrou se lesk rozvíjel mnohem déle, než 

při kontaktu s kůží. 

 

Obr. 55 – Hrot jehly po třicetiminutovém perforování kůry, na kterém je patrný lesk, kvalitativně 

odlišný od lesku po kontaktu s kůží (Foto autorky) 
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 Závěr 

 

Cílem práce bylo předložit dosavadní stav výzkumu v oblasti traseologie na kostěné industrii 

a zhodnotit výsledky microwear analýzy kostěných předmětů – jehel a šídel - z vlastní 

experimentální činnosti. Cíle se podařilo naplnit. 

1) Práce předkládá dosavadní stav výzkumu v oblasti traseologické analýzy kostěné 

industrie na základě významných publikací v takovém rozsahu v českém prostředí 

poprvé. 

 

2) Aplikování metody experimentální archeologie a traseologie za účelem provedení 

microwear analýzy. Práce předkládá záznam vlastní experimentální činnosti, která je 

nedílnou součástí traseologické analýzy.  Popisuje osvojení si praktické dovednosti ve 

výrobě kostěných nástrojů a činění kůže. 

 

3) Na základě mikroskopování byly interpretovány stopy po kontaktu se dvěma různými 

kontaktními materiály.  Osvojení si mikroskopické analýzy na experimentální kostěné 

industrii je pro autorku výchozím polem pro analýzu kostěných artefaktů dávných 

populací, což je výzkum, který se v českém prostředí dosud ve větším rozsahu 

neprováděl. 

  

Rozšíření microwear analýzy kostěných nástrojů a její uplatnění v praxi po pisatelce vyžaduje 

další experimenty, které by měly zahrnovat zapojení více druhů experimentálních nástrojů a 

vyzkoušení odlišných typů činnosti s těmito nástroji. Tyto experimenty by přispěly 

k vytvoření „vzorníku“ stop různých kontaktních materiálů, jenž by usnadnil interpretaci 

funkce nalezených artefaktů.  

Pro další rozvoj analýzy by také bylo vhodné prozkoumat artefakty zapůjčené z muzeí, 

abychom viděli vliv postdepozičních procesů na stopy opotřebení. Právě postdepoziční 

procesy často analýzu znesnadňují. Oba návrhy na prohloubení znalostí k této problematice 

se pokusím propojit a rozpracovat v rámci své diplomové práce. 
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