
ABSTRAKT:

Cílem této práce je, prostřednictvím analýzy stopových prvků a Pb izotopů archeologických nálezů 

kosterního materiálu z doby římské a následného období stěhování národů, poskytnout informace o 

základních bioarcheologických parametrech jedinců z lokalit Abrahám, Rusovce a Sládkovičovo 

(území Slovenska) a Sopianae (území dnešního města Pécs v Maďarsku). 

Analýze bylo podrobeno dohromady 103 vzorků. Z toho 81 vzorků kostí a 21 vzorků zubní skloviny. 

Pro účely této práce byly důležité zejména koncentrace těchto prvků: Ca, P, Sr, Zn, Ba, Fe, Al, Mn a 

Pb (a jeho izotopů). Výsledky byly následně použity k výpočtům poměrů Ca/P pro stanovování míry 

postižení diagenetickými alteracemi v kombinaci s koncentracemi Fe, Al. Poměry mezi Sr/Ca a Sr/Zn 

byly srovnávány za účelem posouzení přibližného složení stravy. Dále byly srovnávány poměry Ba/Ca 

a Sr/Ca, za účelem posouzení možné migrace jedince na lokalitu pohřbení. Pomocí koncentrací Pb a 

jeho izotopových poměrů byla posuzována kontaminace tímto kovem. Při interpretacích jednotlivých 

závěrů byla vždy brána v potaz použitelnost vzorků, vycházející z posouzení míry postižení 

diagenetickými alteracemi. 

K malým změnám chemického složení vzorků v důsledku diageneze došlo v případě lokality 

Sopianae, v případě ostatních lokalit byly vzorky velice dobře zachovalé. Pomocí indikátorů stravy 

byla na lokalitách Abrahám (v době římské i v období stěhování národů) a Sopianae stanovena potrava 

s výraznou převahou stravy rostlinné, u lokality Rusovce byla strava poměrně bohatá na složku 

živočišnou. Ve Sládkovičově byla strava podobná spíše té v Rusovcích (i když s, o něco větším, 

zastoupením rostlinné složky). Hypotéza o možnosti určení migrace jedinců pomocí srovnávání 

hodnot Ba/Ca a Sr/Ca nebyla potvrzena. Nejvyšší obsahy Pb byly naměřeny ve vzorcích z lokalit 

Sopianae a Rusovce, jež byly domovem římských občanů. Na ostatních pohřebištích byly tyto hodnoty 

velice nízké. Určení izotopových poměrů 206Pb/207Pb a 208Pb/207Pb v kalcifikovaných tkáních není 

samo o sobě vhodným nástrojem pro stanovení zdrojů znečištění ani migrací jedinců. Součástí práce je 

i analýza nerozpustného zbytku, který zůstal po rozpuštění některých vzorků a posouzení změn 

v obsazích některých prvků (především Al, Fe, Mn, Cr), které byly spojeny s jeho přítomností.
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