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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.

Klíčová slova: kost, zubní sklovina, stopové prvky, izotopy olova, bioarcheologie, rekonstrukce



SUMMARY:

Aim of this thesis is to provide, by using trace elements analysis and Pb isotopes analysis of 

archaeological findings from Roman era and following migration period, informations about basic 

bioarchaeological parameters of sites Abrahám, Rusovce II and Sládkovičovo (territory of present

Slovakia) and Sopianae site (area of present Pécs city in Hugary).

Analyses were performed on samples of 81 bones and 21 dental enamels. For purposes of this work 

most important concentrations are of Ca, P, Sr, Zn, Ba, Fe, Al, Mn and Pb (and its isotopes). They 

were consequently used for calculating Ca/P ratio in order to assess extent of after-burial diagenetic 

changes. For this purpose Al and Fe concentrations were taken into account too. Sr/Ca and Sr/Zn 

ratios were compared to assess prevailing type of diet. The Ba/Ca and Sr/Ca ratios were compared in 

order to asess supposable mobility of some individuals. By using of Pb concentrations and its isotopes 

contamination by this metal was assessed. During interpretations of individual conclusions useability 

of samples outgoing from assessment of extent of diagenetic alterations were always taken into 

account.

Little changes in chemical composition of samples arise in case of Sopianae site, samples from other 

sites are greatly preserved. Using of paleodietary indicators, on Abrahám site (in case of both 

researched eras) and in Sopianae, was assessed, that diet here was based mainly on vegetable 

component. In Rusovce II – Gerulata much more meat was consumed in comparison with Abrahám. 

On Sládkovičovo site consumed diet was, by its composition, more analogous to that in Rusovce than 

in Abrahám. The hypothesis that it is possible to assess imigrants by comparing Ba/Ca and Sr/Ca 

values was not confirmed . The highest Pb concentrations were measured in samples from Sopianae 

and Rusovce II sites, which were settled by Romans. In samples from other sites the concentrations of 

this metal were much lower. Determination of Pb isotopes in samples of archaeological calcified 

tissues is not competent instrument for assessing the sources of contaminations by this metal, neither 

for determination of immigrants. Part of this work is either to analyse the insoluble phase, which 

remains after bone samples dissolution, and recognition of changes in concentrations of some elements 

(especially Al, Fe and Mn), which were consequence of presence of this phase.

Key words: bone, dental enamel, trace elements, lead isotopes, bioarcheaology, reconstruction
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ÚVOD  

Nálezy kosterních pozůstatků mohou prostřednictvím chemické analýzy poskytnout velké množství 

informací, které doplňují znalosti získané klasickým archeologickým přístupem. Využívá se 

skutečnosti, že se jisté významné aspekty života jedinců a populací odráží v celkových koncentracích 

a izotopovém složení některých prvků.  Je tedy možné, za předpokladu dobrého zachování nalezených 

kosterních materiálů, zpětně určit například převažující stravu jedinců, migrační zvyky, kontaminace 

některými prvky a podobně. 

Na počátku letopočtu, kdy byla popsaná pohřebiště využívána tehdejšími germánskými a římskými 

obyvateli, bylo složení stravy z hlediska hlavních komponent, závislé zejména na lokálních zdrojích. 

Ke stanovení převažující složky jídelníčku se využívá stopových prvků, jejichž koncentrace jsou 

v lidském organismu závislé velkou měrou na typu konzumované stravy (Sr, Zn, Ba, Cu, aj.). Velice 

často se vyžívá porovnávání koncentrací Ca, Sr a Zn. V důsledku chemických a biochemických 

vlastností, jsou zvýšené koncentrace Sr v kostech důsledkem převařující stravy rostlinné, naproti tomu 

Zn dokládá příjem živočišné složky (Milne 1986). Tyto dva prvky jsou pro určování stravy vhodné 

zejména kvůli malému dopadu, jež na ně mají posmrtné diagenetické pochody (Szostek a kol. 2009).

V této práci je posouzena hypotéza o stanovování migrujících jedinců vycházející z porovnávání 

hodnot poměrů Ba/Ca a Sr/Ca. Tyto vykazují značnou variabilitu mezi různými lokalitami, výrazně 

převyšující variabilitu v rámci lokalit (Burton a kol. 2003). 

Pomocí stanovování koncentrací Pb v kostech byla na jednotlivých lokalitách stanovena kontaminace 

tímto kovem. Měření izotopů Pb je běžně používaným nástrojem pro stanovování převládajících 

zdrojů jeho kontaminace (Komárek a kol. 2007). V tomto ohledu jsou velice nápomocné přírodní 

archivy, jakými jsou například rašeliniště, ledovce, nivní sedimenty, apod. (Rosman a kol. 1997).

Problémem při výzkumech, vycházejících z původního chemického složení kostí, jsou diagenetické 

alterační pochody, k nimž dochází po pohřbení jedinců. Míra jejich uplatnění závisí především na

různých parametrech pohřebiště, a je vždy nutné nějakým způsoben stanovit jejich dopad na původní 

složení pozůstatků. Některé prvky však těmto změnám poměrně dobře odolávají, je tedy možné jejich 

koncentrace použít výše zmíněným, a dalším účelům (Nielsen-March 2000).



2

2. STOPOVÉ PRVKY V ORGANISMU

Koncentrace stopových prvků v lidském organismu jsou závislé na jejich vstupech a výstupech z něj. 

Jako stopové jsou označovány takové prvky, které jsou v lidském organismu zastoupeny v množství 

řádově µg/g (ppm). Patří mezi ně jak prvky esenciální, jež jsou nezbytně nutné pro správné fungování 

organismu, tak prvky toxické, které i v poměrně malých koncentracích způsobují negativní odezvy. 

Zvýšení koncentrace jak esenciálních, tak toxických prvků nad jistou únosnou hranici, 

která se u jednotlivých prvků liší, má za následek zhoršení fyziologických funkcí. Při dalším 

zvyšování dávek pak působí letálně. Jisté výkyvy v příjmu jsou u většiny prvků schopny tlumit 

homeostatické mechanismy popsané dále. 

V minulosti byly vstupy a výstupy stopových prvků závislé pouze na lokálních geologických 

podmínkách. Ty se pak odrážely na jejich koncentracích v dalších složkách životního prostředí,

jakými jsou hydrosféra a biosféra. Jak jejich koncentrace, tak i jejich potřeba v organismu je závislá 

na mnoha faktorech, týkajících se vlastností jedinců i parametrů životního prostředí. 

2.1. Stopové prvky

Kromě hlavních a vedlejších prvků, tvořících naprostou většinu hmoty lidského organismu, jsou 

v něm zastoupeny i prvky stopové, vyskytující se ve velice malém množství, řádově v µg/g.  Pro 

prvky, jejichž obsah je v organismu ještě mnohem nižší (v řádech ng/g), bývá od roku 1970 používáno 

i označení ultrastopové prvky (často jsou tak označovány I, Cr, Ni, V). Vstupy stopových prvků jsou 

vyjadřovány v jednotkách hmotnosti za určitý čas. Zpravidla se používají mg/den či g/rok

(Milne 1986).  Je obtížné nalézt klasifikaci, ve které platí jasná hranice mezi prvky stopovými 

a některými prvky vedlejšími (Underwood 2012).

Esenciální prvky

Jako esenciální jsou označovány takové prvky, jež mají v organismech nezastupitelnou funkci, 

nemohou být efektivně zastoupeny prvky s podobnými chemickými vlastnostmi a jejich nedostatek 

vyústí ve zhoršení fyziologických funkcí. Podle dosavadních poznatků je jich u vyšších živočichů 26 a 

jsou v nich zahrnuty makro i mikroprvky. Z nich je 14 možno označit, kvůli velice nízkému 

zastoupení, jako stopové esenciální prvky. Patří mezi ně Zn, Fe, Cu, Co, Cr, Ni, Si, Sn, As, V, Mn, 

Mo, I a F. V organismu jsou obsaženy ve specifických enzymech, jež plní funkce aktivační, 

katalytické, transportní, stavební a regulační. Všechny tyto prvky je pro udržení normálních 

fyziologických funkcí nutné konzumovat v dostatečném množství (Aras a Chatt 2004; Nassredine 

a kol. 2010).
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Na Obr. 1. je znázorněn relativní vztah mezi koncentracemi libovolných esenciálních nutrientů 

v lidském těle a stavem biologických funkcí. Je zřejmé, že pro udržení funkčnosti organismu je třeba 

udržovat koncentrace všech stopových prvků v ideálním rozpětí. Biochemická role stopových prvků 

je dána chemickými vlastnostmi jednotlivých prvků, jakými jsou velikost iontu, typ vazby, 

elektronová konfigurace apod. Důležitou vlastností některých prvků je jejich výskyt v různém 

mocenství, a tedy schopnost účastnit se oxidačně-redukčních pochodů (např. Fe, Co, Mo). Tranzitivní 

kovy s částečně zaplněnými d orbitaly (např.: Fe, Cu, Co) mají sklon ke koordinacím s větším počtem 

donorů elektronů, než kovy se zaplněným d-orbitalem. Nekovy jako Se, I a polokovy jako Si, B mají 

silné tendence formovat kovalentní vazby s uhlíkem a kyslíkem a mohou být začleněny do struktury 

proteinů a enzymů (např.: Se jako selenocystein a Si v pojivových tkáních). Prvky jako F, Mg, a Li 

jsou zastoupeny hlavně jako volné ionty a s proteiny a substrátem tvoří vazby jen velmi zřídka, tudíž 

mají tendenci regulovat nebo modifikovat aktivitu enzymů. Jednotlivé stopové prvky jsou součástí 

specifických proteinů, jež je transportují nebo je ukládají v různých částech organismu (Milne 1986).

Obr. 1. Graf závislosti koncentrace esenciálních nutrientů ve tkáních a biologických funkcí (Milne, 1986)

Toxické prvky

Toto označení skupiny prvků, do nichž se obecně řadí Pb, Cd, Hg (někdy též As) je velice sporné. 

Byly provedeny studie za účelem prokázání jejich esenciality. Bylo zjištěno, že například ultrastopové 

množství Pb je nezbytné pro správný vývoj a růst organismu laboratorních krys (Reichlmayr-Lais 

a Kirchgessner 1981). V dalších podrobnějších studiích pak bylo prokázáno, že úplná absence tohoto 

kovu narušuje též metabolismus Fe (Cibulka a kol. 1991; WHO 1996). Podobné výzkumy prokazují 

esencialitu ultrastopového množství Cd u ovcí (Anke a kol. 1987). Pokusná zvířata pro tyto 

experimenty byla chována v prostředí, kde byla naprostá kontrola koncentrací zkoumaných prvků. 

Je jasné, že takovýto výzkum nelze aplikovat na člověka a nelze tedy jejich esencialitu u lidí tímto 

způsobem prokázat. Za běžných podmínek se u těchto prvků nedá dosáhnout stavu, při kterém by byl 
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vyvolán jejich nedostatek. Tyto kovy jsou obecně pokládány za kontaminanty náhodné, lze je však 

prokázat i u novorozenců, do jejichž těl vstupují prostřednictvím placenty. Další jejich důležitou 

vlastností je také prostupování potravním řetězcem a tzv. bioakumulace, což je schopnost kumulovat

se v tělech organismů při průchodu potravním řetězcem (Doyle a Spaulding 1978; Cibulka a kol. 

1991). Působení libovolných toxických prvků za předpokladu neesenciality jakéhokoliv množství 

těchto elementů je znázorněno na Obr. 2.

Obr. 2. Graf závislosti koncentrace toxických prvků na biologické funkce (Navrátil a Hojdová 2008)

2.2. Příjem stopových prvků

Míra příjmu stopových prvků je závislá na velkém množství faktorů jak vnitřních, ke kterým patří 

fyziologický stav jedince, jeho věk, pohlaví a podobně, tak faktorů vnějších, především geologické 

podmínky určující koncentrace těchto prvků v primárních producentech a tím pádem i v tělech 

konzumentů všech řádů až na vrchol potravní pyramidy. Mezi faktory vnější zahrnujeme i znečištění 

životního prostředí těmito prvky nebo látkami, které s nimi interagují a mohou způsobit jejich 

nerovnováhu v lidském organismu.

Vstup těchto prvků do organismu nejvíce závisí na konzumaci potravy tyto prvky obsahující, druhou 

nejvýznamnější cestou jejich příjmu je vdechování par a pevných částic s jejich obsahem. U dětí může 

být dalším zdrojem vyšších koncentrací některých stopových prvků i mateřské mléko. 

Z toxikologického hlediska je znalost cest absorpce a metabolických pochodů důležitá hlavně 

u kovových prvků (Smrčka 2005).
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Příjem potravou

K jejich nejrychlejší absorpci stopových prvků dochází v tenkém střevě, konkrétněji pak v lačníku 

a kyčelníku (jejunum, ileum). Na konci kyčelníku je již rychlost absorpce nízká, zároveň je zde 

ale nízká i rychlost průchodu obsahu střeva touto částí, i tento příspěvek je tedy ve výsledku důležitý.

Zdrojem některých prvků mohou být v malé míře i prachové částice, jež byly vykašlány z plic, a 

přesunuly se do zažívacího traktu. Absorpce v žaludku je nevýznamná pro většinu prvků (Smrčka 

2005).

U dětí může hrát významnou roli v celkových koncentracích stopových prvků tzv. geofágie,

což je pojídání půdy, prachu apod. Děti jsou vůči působení škodlivých stopových prvků citlivější,

kromě mnoha dalších faktorů hlavně díky vyššímu příjmu potravy v poměru k tělesné hmotnosti, 

nezralému zažívacímu traktu a citlivějšímu nervovému systému, než je tomu dospělých osob 

(Cibulka a kol. 1991).

Kromě fyzikálně-chemických vlastností jednotlivých prvků a fyziologického stavu jsou hlavní faktory 

ovlivňující biodostupnost a využitelnost stopových prvků přijatých do organismu potravou shrnuty 

v Tab. 1.

Tab. 1. Proměnné ovlivňující biodostupnost a využitelnost stopových prvků z potravy (WHO 1996)

VNITŘNÍ – FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Vývojové změny

Dětství: absorpce bezprostředně po narození je velice málo regulována (platí např. pro Cr, Fe, 

Zn a pravděpodobně Pb). Tento stav trvá, dokud nejsou homeostatické regulační mechanismy 

plně funkční – se stoupající zralostí střev.

Stáří: pravděpodobný pokles efektivity absorpce Cu a Zn

Homeostatická regulace

Adaptace na nízkou nebo vysokou potřebu stopových prvků (př. během těhotenství) pomocí 

modifikace aktivity/koncentrace receptorů napomáhajících přijímání stopových prvků 

z gastrointestinálního traktu (známé pro Cr, Cu, Mn, Zn pravděpodobné též pro F, I, Pb, Se)

Vztah mezi obsahem rozpustných složek v lumenech zažívací soustavy, obsahujících stopové 

prvky, a proporcionálním nasycení receptorů spojených s absorpcí (značný vliv 

na absorpci Zn)
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Pokračování Tab. 1

VNITŘNÍ – FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Metabolické/funkční interakce

Vzájemná závislost prvků v procesech spojených s absorpcí a metabolismem (např.: Cu a Fe 

v metabolismu katecholaminů; Se v utilizaci I; Zn při syntéze a degradaci proteinů, atd.)

Metabolické pochody zvyšující ztráty prvků nebo snížení mobility uložených prvků

(např.: fyzická aktivita zvyšuje ztrátu Cr, zranění tkání způsobuje ztrátu Zn, atd.)

Metabolické pochody způsobující uvolňování uložených stopových prvků (např.: nedostatek 

Ca způsobuje uvolňování zinku z kostí, katabolismus tkání má za následek redistribuci Zn)

VNĚJŠÍ (STRAVOVACÍ) PROMĚNNÉ

Rozpustnost a molekulární charakteristiky složek nesoucích stopové prvky v potravě a složky 

ovlivňující slizniční absorpci (např.: neabsorbovatelné Fe-oxaláty; Cu-sulfidy; silikáty stopových 

prvků; fytáty Zn, Fe a Pb obsahující Ca) 

Synergisté zlepšující mobilitu prvků:

zlepšení absorpce (např.: citráty, histidin zvyšují absorpci Zn; askorbáty modifikují 

antagonisty absorpce Fe, Cu)

udržení transportu a mobility některých prvků (např.: transferiny, albuminy a další ligandy 

plazmatu)

Antagonisté limitující mobilitu prvků

snížení rozpustnosti v zažívacím traktu (např.: Ca,Zn-fytáty; Cu-sulfidy)

kompetice některých prvků na stejných receptorech sloužících k absorpčním, uskladňujícím 

či transportním funkcím (např.: Cd-Zn; Zn-Cu)

neznámé mechanismy (např.: Fe-Cu; Fe-Zn)
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Příjem plícemi

Plyny a páry rozpustné ve vodě jsou rozpouštěny na povrchu nosohltanu, průdušek a průdušnice, 

ale nedostanou se dále do plicních sklípků (alveol). Dále se dostávají pouze ve vodě špatně rozpustné 

a nerozpustné složky a jejich vstřebání alveolární membránou je díky fosfolipidové vrstvě závislé 

na míře rozpustnosti v tucích (Smrčka 2005).

Při vdechování prachových částic obsahujících stopové prvky dochází, v závislosti na jejich velikosti, 

k narážení na povrch dýchacího ústrojí, neboť nemohou plně následovat proud vzduchu v jeho 

ohybech. Největší (nejtěžší) částice se ukládají již v nosohltanu, s klesající velikostí jsou pak schopny 

dostat se hlouběji do dýchacích cest, odkud je pro organismus velice obtížné je vyloučit. 

Toto vylučování se děje vykašláváním především částic uložených v proximálních částech dýchacího 

aparátu, u jemnějších dýchacích cest se pak mnohem více uplatňuje tzv. mukociliární transport, kdy 

pohyby řasinek epitelových buněk zbavují tyto dutiny bakteriálního a prašného znečištění a toto 

přechází do zažívacího ústrojí. Dalším samočisticím procesem probíhajícím v plicních sklípcích jsou 

tzv. alveolární čistící procesy probíhající v závislosti na rozpustnosti buď fagocytózou alveolárních 

makrofágů (u nerozpustných částic) nebo absorpcí membránou plicních sklípků (tehdy však dochází 

k absorpci prvků) (Bencko a kol. 1984).

Příjem kůží

Plocha lidské kůže u dospělých jedinců dosahuje 1.6–1.8 m2. Organické i anorganické sloučeniny 

kovů rozpustných v tucích jsou tímto orgánem dobře absorbovatelné. Jako přístupová cesta slouží

vývody kožního mazu nacházející se u kořene každého vlasu/chlupu, v některých místech lidského 

těla i samostatně (oční víčka, atd.). Tento typ absorpce je předpokládaný nejen pro organické 

a anorganické sloučeniny Hg, sloučeniny Zn, Cu, Au a Be, ale také pro sloučeniny Tl, As, Co a Ni. 

Kůží bylo hlavně v minulosti také dobře absorbováno tetraethylolovo (Luckey a  Venugopal 1977).

Příjem placentou

Placenta je dočasný orgán vznikající v děloze všech gravidních samic placentárních savců, zajišťující 

přísun živin a kyslíku z organismu matky do těla plodu. Funguje též jako filtr oddělující škodlivé 

produkty, i když některé toxické prvky (Hg, Cd, Sn) mají schopnost placentou procházet. Dále 

placentou prochází například As, Cr, Pb a Se, jež jsou pro správný vývoj nezbytné. Průchodnost

mnoha dalších prvků placentou není zatím podrobně popsána a u některých prvků nejsou v tomto 

směru poznatky téměř žádné (například V, Ni, Mn, Si, F, Cu, Ce) (Smrčka 2005).
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Příjem mateřským mlékem

Kromě vitamínu, stopových prvků a dalších živin jsou v mléce přítomny i některé prvky toxické, 

jež jsou navázány na aminokyseliny a v této formě zůstávají při průchodu zažívacím traktem kojence 

do tenkého střeva. Prvky jako Pb, Cd a Hg, v mléce navázané na kasein (hlavní protein savčího 

mléka), jsou i při zvýšených koncentracích v těle matky přítomny v jejím mléce v relativně malém 

množství. V případech, kdy došlo u kojenců k absorpci těchto kovů již v děloze placentární cestou,

však může tento další příspěvek představovat reálné nebezpečí. Ke zvýšení koncentrací rizikových 

prvků v mateřském mléce dochází v důsledku kontaminace lokálního životního prostředí těmito prvky

(Cibulka a kol. 1991).

2.3. Homeostáza

V medicínském smyslu se jedná o souhrn regulačních mechanismů, které na principu zpětných vazeb 

regulují výkyvy, k nimž dochází v odpovědi na neustálé změny vnějších i vnitřních podmínek. 

Stálost je v tomto smyslu chápána jako rozpětí určitých hodnot, které jsou nezbytné pro správnou 

funkci jednotlivých buněk a orgánů. Na homeostáze vnitřního prostředí se podílejí zejména ledviny, 

játra, plíce, ledviny, kardiovaskulární systém a dále hormonální regulační mechanismy (WHO 1996).

Obecně homeostáza stopových prvků sestává z absorpce, depozice a exkrece. Při zvýšení koncentrace 

prvku, podléhajícího homeostáze, dojde v lumenech zažívací soustavy ke snížení jeho absorpce.  

Tyto mechanismy jsou však schopny tlumit výkyvy pouze v míře, která je závislá na fyzikálně-

chemických a biochemických vlastnostech určitých prvků a jejich sloučenin. Při vysokých nárazových 

dávkách i při dlouhodobějším nadlimitním přísunu všech stopových prvků nastává příslušný druh 

zhoršení fyziologických funkcí a organismus začne selhávat. Tato skutečnost je dobře patrná 

na Obr. 1 a 2, kde lineární průběh křivky značí působení homeostatických mechanismů. Mezi hlavní 

mechanismy homeostatické regulace patří například inhibice nebo aktivace specifických receptorů, 

napomáhajících absorpci stopových prvků z gastrointestinálního traktu (Cr, Cu, Mn, Zn,

pravděpodobné též pro F, I, Pb, Se). Například proteiny, jako mettalothionein a ferritin jsou díky své 

schopnosti vázat některé volné kovy (Cu, Fe, Zn), důležitým faktorem ovlivňujícím jejich 

koncentrace. (Milne 1986; WHO 1996). Základem eliminace většiny stopových kovů je jejich 

vylučování výkaly, některé prvky jsou v malém množství vylučovány též močí. Tato cesta exkrece je 

významnější pro F, I, B, Se a Cr. K poměrně nevýznamným ztrátám dochází prostřednictvím růstu 

tělesného ochlupení, nehtů, vylučováním potu nebo opadáváním odumřelých kožních buněk, 

seminální tekutinou, a podobně (Milne 1986).
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2.4. Interakce stopových prvků 

Od vstupu stopových prvků až po jejich výslednou koncentraci v tělních tkáních dochází k mnoha 

absorpčním pochodům, jež jsou ostatními prvky, jejich sloučeninami či dalšími chemickými 

komponentami buďto usnadňovány (synergismus) nebo zeslabovány (antagonismus). Příklady 

takovýchto interakcí jsou vypsány v Tab. 1. v části vnější (stravovací) proměnné. (Milne 1986; WHO 

1996).

3. VLASTNOSTI KALCIFIKOVANÝCH TKÁNÍ

Kosti a zubní dentin jsou tkáně během života metabolicky aktivní. Naproti tomu je zubní sklovina 

nebuněčná a nedá se označit za živou tkáň. Kvantitativně nejdůležitějším z fosfátů vápníku 

formujících pevné tkáně všech obratlovců je hydroxyapatit (dále HAP). V čisté formě

(Ca10(PO4)3(OH)2), je však produkován pouze synteticky. Biogenní HAP obsahuje poměrně značné 

množství nečistot. Mezi hlavní patří CO3
2-, Mg2+, HPO4

2-. Zastoupení organické a anorganické fáze 

je mezi různými kalcifikovanými tkáněmi velice proměnlivé, stejně jako jejich prvkové složení. 

Základní vlastnosti různých kalcifikovaných tkání jsou shrnuty v Tab. 2. v Tab. 3. je popsáno jejich 

prvkové složení (Elliott 2002). Zhruba 98.6 % veškerého Ca v organismu je obsaženo v kostním 

minerálu (Smrčka 2005).

Tab. 2. Hlavní komponenty a charakteristiky skloviny, dentinu a kosti (Elliott 2002)

Nezralá sklovina Zralá sklovina Dentin a kost

Anorg. fáze % 

(hm.)
37% HAP 96% HAP 72% HAP

Org. fáze % (hm.) 19% 0.1% 20%

Hlavní org. složky
Amelogeniny a 

enameliny

Enamelinu 

podobné 

proteiny

Kolagen typu I

Velikost krystalů
Zploštělé šestiúhelníkové hranoly cca 

70 x 25 nm a 0.1 – 5 µm nebo delší

Plátky 50 x 30 nm, 4 nm 

tenké

Orientace krystalů
Přibližně paralelní s povrchem 

skloviny

Největším rozměrem 

paralelní ke kolagenovým 

vláknům
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Tab. 3. Typické složení anorganické části skloviny, dentinu a kosti (hmot. %) (Elliott 2002)

Složka Sklovina Dentin Kost (kortikální) 

Ca 37,6 40,3 36,6

P 18,3 18,6 17,1

CO2
* 3,0 4,8 4,8

Na 0,7 0,1 1,0

K 0,05 0,07 0,07

Mg 0,2 1,1 0,6

Sr 0,03 0,04 0,05

Cl 0,4 0,27 0,1

F 0,01 0,07 0,1

Ca/P (hmot.) 2,05 2.17 2.14

Není uveden O tvořící zbytek do 100 %
* přítomen jako uhličitanový iont

Povrchová plocha krystalů HAP je v kostní tkáni odhadnuta na 200 m2/g. To má za následek poměrně 

velkou reaktivitu a v důsledku toho i rozpustnost v přírodních vodách s kyselým pH (při pH > 8 

je nerozpustný). Zubní sklovinu oproti tomu tvoří mnohem větší krystaly, povrchová plocha je tedy 

mnohem menší, a tím pádem i její reaktivita a rozpustnost. Pokud mluvíme o reaktivitě kostního 

minerálu, dochází v něm především k nahrazování vápenatých kationtů v jeho struktuře jinými 

kovovými kationty (Trueman a Tuross 2002).

3.1. Kosti

Kosti sloužící jako ochrana vnitřních orgánů a opora těla jsou mineralizované struktury s velice 

rozličnými biologickými, mechanickými a funkčními rozdíly. Těch je kromě tvaru dosaženo 

také různým zastoupením organických a minerálních fází, z nichž jsou tvořeny. Kromě těchto hlavních 

komponent shrnutých v Tab. 2. a 3. obsahují kosti také cca 9 % vody a 0.8-0.9 % citrátů, nejspíše 

adsorbovaných na  HAP krystalech (Pate a kol. 1989). V různých kostech, i v rámci různých částí 

jedné kosti se koncentrace některých prvků mohou významně měnit. Při bioarcheologickém výzkumu 

je důležité mít tuto skutečnost na paměti a srovnávat koncentrace pokud možno z jednoho místa 

stejných kostí (Smrčka 2005).

V kostech velkých, dlouhožijících obratlovců, kterým je i člověk, probíhá neustálá obměna kostních 

buněk, díky níž jsou udržovány mechanické i fyziologické parametry kosterního aparátu. Procesy 

resorpce osteoklastů a jejich následné nahrazování osteoblasty v kostech začínají u lidí kolem 20. roku 
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života a probíhají až do smrti. Rychlost těchto procesů závisí u zdravých lidí především na typu 

a hustotě kostní tkáně a tím pádem se liší u různých kostí a jejich částí. Průměrná roční obměna 

kostních buněk v kortikální tkáni je 2.5 % a trabekulární tkáni 10 %. Konkrétně pro kortikální část 

kosti stehenní, kterou se v této práci podrobněji zabývám, je tato hodnota  2.9 % (Pate a kol. 1989).

3.2. Zuby

Vývoj zubů začíná již v raných fázích prenatálního vývoje a trvá do dospělosti. Zuby dočasné 

kalcifikují nejvíce během 14–19 týdne těhotenství, kalcifikace druhých zubů je hotová již v 5 letech 

(třetí stoličky – zuby moudrosti ukončují svou kalcifikaci až kolem 12. roku života). Oba typy zubů 

sestávající ze 3 základních složek (viz Obr. 3) tvořených kalcifikovanými tkáněmi:

 dentinu, tvořícího vnitřní část zubního tělesa a charakteristického podobným složením jako 

kostní minerál

 cementu, tvořícího ochrannou vrstvu zubního kořene složením a strukturou též odpovídá zubní 

tkání

 skloviny, tvořící vrstvu na povrchu zubní korunky v mocnosti až 2mm a vyznačující 

se nepřítomností buněk a jakékoli metabolické aktivity

Složení dentinu a skloviny je shrnuto v Tab. 2. a 3. Kromě prvků uvedených v těchto tabulkách 

obsahují také velké množství stopových prvků (Reitznerová a kol. 2000). Prostor dřeňové dutiny 

(uvnitř zubu) je vyplněn zubní dření, která je charakteristická přítomností rosolovitého vaziva, nervů,

cév (krevních i mízních) a pojivových tkání. Jejím úkolem je, mimo jiné, vyživování dentinu 

a cementu.

Zubní sklovina, kterou se v této práci budeme dále zabývat, je nejtvrdší tkání lidského těla. Je tvořena 

HAP krystaly uspořádanými paralelně s povrchem skloviny a vyznačuje se neobyčejnou chemickou 

odolností (Elliott 2002). Složení skloviny dočasných zubů je zafixováno ještě před narozením jedince, 

sklovina zubů trvalých se formuje během raného dětství. Ve sklovině je u 90 % dočasných zubů 

mikroskopicky jasně pozorovatelná tzv. neonatální linie oddělující sklovinu vzniklou před a po 

porodu. Stejně jako je tomu u kostí, můžeme pozorovat různou distribuci některých prvků nejen mezi 

jednotlivými zubními složkami ale i v nich. Do hloubky 100-150 µm může být stopově prvkové 

složení skloviny ovlivněno malou měrou ovlivněno působením slin. Další změny v koncentracích 

některých stopových prvků způsobuje též výskyt zubních kazů (Reitznerová a kol. 2000).
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Obr. 3. Řez zubem s vyznačením výskytu jednotlivých kalcifikovaných tkání

4. STOPOVÉ PRVKY V BIOARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU

Pro výzkum zakládající se na původním chemickém složení kostí jsou používány především pvky, 

které splňují následující podmínky: (1) jsou v průběhu života ukládány do kalcifikovaných tkání 

v závislosti na vnějších podmínkách (strava, kontaminace, apod.); (2) jsou v těchto tkáních stabilní 

během doby pohřbení; (3) jejich koncentrace v těchto tkáních výrazně převyšují očekávaný nárůst 

v důsledku diagenetických pochodů.

4.1. Posmrtné diagenetické alterace

Pro interpretaci výsledků vycházejících z analýz archeologických kostí a zubů je třeba správně 

zhodnotit, jak významné změny se na nich udály po opuštění biosféry a vstupu do geosféry. 

Procesy, při kterých dochází k přeměně biogenní kosti na kost fosilní, jsou souhrnně označovány jako 

posmrtné diagenetické alterace. Ty jsou výsledkem působení velkého počtu různých činitelů, jejichž 

kombinace je na každé lokalitě unikátní. Mezi nejdůležitější patří struktura a chemické složení půdy, 

chemismus půdních roztoků, klimatické podmínky, hloubka uložení ostatků, množství a složení 

půdního edafonu, apod. Kontaminace kostí je pak způsobena hlavně procesy absorpce a difuze prvků 

a různých sloučenin, rozpouštěním kostí, mikrobiální činností (Burton a Price 2000). Dochází též 

k fyzikálnímu transportu půdních částic, jejich přítomnost sama o sobě však neznamená ovlivnění 

chemického složení kostního minerálu (Jambor 1988). Původní biogenní složení kosti je, z hlediska 

stopových prvků, v poměrně krátké době po pohřbení více či méně změněno 

(Trueman a Tuross 2002). 

Po pohřbení je organická hmota z kostí vytěsňována a kost se buď rozloží, anebo dojde 

k rekrystalizaci. Rekrystalizace zahrnuje nárůst velikosti krystalů HAP, a vedle něj též krystalizaci 

autigenních minerálů. Tyto krystaly kontinuálně rostou, dokud nejsou kompletně vyplněny póry, 

jež byly původně vyplněny kolagenem (viz Obr. 4.). Z autigenních minerálů, podílejících se na 
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diagenetických alteracích, se jedná v hlavně o kalcit (CaCO3), baryt (BaSO4), dále crandallit 

(Ca,Al10(PO4,CO3)6(OH,F)2), tronu (Na3CO3HCO3.2H2O), a další minerály, jež se mohou vyskytovat 

mimo jiné i v důsledku většího nahromadění v okolí pohřbených kostí (např. sepiolit atd.) 

(Trueman a kol. 2003). 

Procesy degradace kostí nejsou lineární funkcí času, což ale neznamená, že není možné přibližně 

odhadnout původní složení kostí. Jsou však nutné detailnější znalosti změn obsahu jednotlivých prvků 

v závislosti na stupni znečištění, a s ohledem na koncentrace prvků v kostech nepohřbených. Dále na 

chemickém složení půdy a chemických a fyzikálně-chemických vlastnostech prvků a kostí (Jambor

1988). Velice vhodným vzorkovacím postupem je odebírání vzorků půdy ve vzdálenosti 25 cm od 

kostry a dále se doporučuje na každém pohřebišti alespoň v jednom místě odebírat vzorky v různých 

hloubkách půdního profilu (Smrčka 2005). Pate a kol. (1989) zjistili, že po pohřbení kostí dochází 

k nárůstu koncentrací Si, Al, Mn, Ba, Fe, S, Sr, K a Ti a k ochuzení o Mg. Jejich závěr vycházel 

z výzkumu nálezů z jihoaustralské lokality kde panuje aridní klima. Podle Reicha a kol. (1999) 

dochází k nejvýznamnějšímu obohacení v případě Al, Si, Mn, Fe a Cu. Byl zjištěn též nárůst 

v koncentracích F, S, Zn a Sr, naproti tomu u prvků Na, Mg a Cl došlo k jejich poklesu. Tyto změny 

byly zkoumány na 6 000 let starých kostech z nivy Seiny. 

Přes množství prokázaných výsledků u mnoha způsobů určování diagenetických alterací je třeba mít 

na paměti, že pro každou lokalitu a pro různé části kostry se budou různé alterace projevovat nestejnou 

měrou. Všechny aspekty diagenetického ovlivňování kostí nejsou zatím zcela pochopeny, a proto je 

třeba nahlížet na tuto problematiku více holisticky, než pouze měřením poměrů a obsahů jednotlivých 

prvků, i přestože zásadní procesy degradace jsou běžné na mnoha lokalitách (Smith a kol. 2007). Další 

změny chemického složení kostí, jež však nemohou být označeny za diagenetické alterace, mohou být 

způsobeny neopatrnou manipulací se vzorky při archeologických vykopávkách, při nevhodných 

laboratorních postupech i kvůli špatným konzervačním technikám v depozitářích (Shafer a kol. 2008).

Stanovení diageneze pomocí Ca/P

U této hojně používané metody se využívá znalosti koncentrací Ca a P v biogenním kostním minerálu 

a porovnávání s těmito hodnotami v archeologických kostech. Teoretická hodnota hmotnostního 

poměru Ca/P je stanovena na 2.15, empiricky potvrzena pak byla hodnota 2.17 s hodnotou směrodatné 

odchylky 0,17. Přítomnost diagenetických minerálů má za následek jasnou odchylku od hodnot 

biogenního HAP. Hmotnostní poměr Ca/P ve vzorcích kostí v rozmezí hodnot 2.0–2.3 je podle Fabiga 

a Herrmanna (2002) zárukou, že jsou pouze malou měrou postiženy posmrtnými diagenetickými 

alteracemi a jsou tedy vhodné pro další zkoumání. Ve sklovině se poměr Ca/P pohybuje v rozmezí 

hodnot 1.91-2.17 (De Muynck a Vanhaecke 2009).
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Stanovení diageneze pomocí histomorfologických změn

Při diagenetických procesech je v důsledku chemických změn ovlivněna i struktura kostí. 

Vyhodnocováním výbrusů archeologických kostí ve spojitosti s diagenetickými alteračními procesy se 

zabývali Fabig a Herrmann (2002), kteří zkoumali změny na mikroskopických řezech osteonů (osteon 

neboli Haversův systém - hlavní stavební jednotky kostí). V závisti na míře zachovalosti (zastoupení 

biogenní struktury) pak tyto kosti řadili do 4 různých kategorií. 

Obr. 4. Mikroskopické snímky různě konzervovaných kostí. a histomorfologická kategorie 1: dobře 

konzervované; přibližný poměr netknuté kostní struktury v příčném řezu >85 %, b histomorfologická kategorie 

2: středně konzervované. Na obrázku vidíme dva osteony. Vlevo na obrázku je téměř netknutý a spadal by spíše 

do kategorie 1 (a), zatímco na druhém můžeme pozorovat porušenou minerální strukturu jako v kategorii 3 (c); 

přibližný poměr netknuté kosti je zde 15–85 %, c histomorfologická kategorie 3: špatně konzervovaná; přibližný 

poměr netknuté kosti <15 % (Fabig a Herrmann 2002).

Příklady dalších způsobů určení rozsahu diagenetických alterací

Méně rozšířené metody vycházejí např. z měření hustoty a tvrdosti kostí pomocí měření pevnosti 

v tlaku a tahu a následného srovnávání s recentními kostmi. Dalším způsobem může být odhad pomocí 

stanovení procentuálního zastoupení spalitelné organické hmoty. Pomocí infračervené spektroskopie 

může být stanoven stupeň rekrystalizace kostí (White a kol. 1988). Jednou z velice přesných metod je 

měření podrobného profilu kostí od medulárního kanálu po okostici (Reiche a kol. 1999).

Ke zkoumání vlivu prostředí pohřebiště se v současnosti používají pro kontrolu i kosti deproteinované 

(například hydrazinovou metodou). U těchto vzorků dochází k podobným změnám jako u dlouho 

pohřbených kostí (Nielsen-Marsh 2000). Jiné přístupy jsou voleny pro stanovování postižení 

posmrtnými procesy u výzkumů opírajících se o organickou část nálezů. 

4.2. Využívání stopových prvků pro paleodietární rekonstrukce

Bylo provedeno již mnoho studií s cílem dokázat u různých stopových prvků vztah mezi jejich 

koncentracemi ve fosilních kostech a předpokládanými stravovacími návyky. Jako nejvhodnější se pro 

tyto účely ukázaly Sr, Zn a Ba. Nejpoužívanější z nich jsou z důvodu nejmenší diagenetické citlivosti 

první dva jmenované. Zvýšené koncentrace Sr (používá se normalizace na Ca nebo Zn) jsou obecně 
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považovány za následek vysokého příjmu stravy rostlinné, Zn a Se jsou pak dokladem stravy 

živočišné (Smrčka a kol. 1988; Szostek a kol. 2009). Je také možné použít poměry Sr/Ca a Ba/Ca pro 

rozlišování mezi marinní a terestriální stravou díky nízkým koncentracím Ba v mořské vodě. Pomocí 

různé stravy v rámci jedné populace je také možné posuzovat jistou úroveň sociální stratifikace. 

Szostek a kol. (2003) popsali závislost indexu Sr/Zn v závislosti na sociálním statutu. Hroby s bohatou 

hrobovou výbavou měly poměrně významně nižší poměr Sr/Zn než hroby chudé, nalezené tamtéž.

Pokusy o dokázání vztahu jiných stopových prvků k typu stravy byly veskrze neúspěšné, mohly však 

posloužit pro řešení dalších bioarcheologických otázek (postižení diagenezí, pohlaví, věk, chemické 

stopy různých onemocnění, odhady kontaminace a podmínek životního prostředí, migračním zvykům

apod.) (Burton a Price 2000). 

Stroncium

K největšímu rozmachu výzkumu tohoto prvku došlo v důsledku jaderných testů během studené války 

a následné globální redistribuci radioaktivního 90Sr. Neboť bylo známo, že si jsou Sr a Ca chemicky 

velice podobné, započal tehdy velice intenzívní biochemický výzkum za účelem objasnění 

metabolismu Sr, jeho měření v různých zdrojích potravy apod. (Burton a Price 2000). V Tab. 4. jsou

příklady hodnot v různých potravních surovinách.

Během těchto výzkumů bylo zjištěno, že 99.1 % veškerého absorbovaného Sr se kumuluje v kostech. 

U moderních lidí je většinou jeho koncentrace v kostech vyšší než 200 µg/g. Absorpce probíhá 

kationovou výměnou na povrch krystalů kostního minerálu, k substituci v krystalové mřížce dochází 

ve velmi omezeném rozsahu (Truema a Tuross 2002). Nižší koncentrace v kostech novorozenců jsou 

způsobeny nízkou prostupností placentou. Koncentrace mezi pohlavími se většinou nijak významně 

neliší stejně jako mezi různými částmi kostry (Smrčka 2005). Tento kov alkalických zemin není pro 

organismus esenciální ani toxický, nepodléhá homeostatickým regulacím a neúčastní se žádných 

metabolických pochodů. Množství Sr, vstupujícího do rostlin závisí na jeho obsahu v podloží i na 

druhu rostliny. Ty jej absorbují spolu s Ca a jeho nejvyšší koncentrace se nacházejí v listech (Milne 

1986). Je u něj také velice výrazná biopurifikace, což znamená, že neprostupuje střevní stěnou stejně 

účinně jako Ca a tím pádem se poměr Sr/Ca stále snižuje při průchodu potravní pyramidou směrem 

k vrcholu. Konkrétněji má každý konzument v organismu cca 20 % hodnoty Sr/Ca oproti své typické 

potravě (Burton a price 2000). Koncentrace Sr v kostech klesá od býložravců (400-500 ppm), přes 

všežravce (150-400 ppm) až k masožravcům (100-300 ppm). Hlavní výhodou Sr pro jeho využití jako 

paleodietárního indikátoru je jeho relativně malé ovlivnění diagenetickými alteracemi (Smrčka 2005), 

nezůstává však těmito procesy zcela nedotčen (Pate a kol. 1989; Reiche a kol. 1999). Poměry Sr/Ca 

jsou v paleoditárnách výzkumech velice rozšířeným nástrojem pro určování převažující složky stravy

(např. Sillen 1981, Smrčka a kol. 1988, 2011; Szostek a kol 2009).



16

Tab. 4. Koncentrace Sr ve vybraných potravinách (Ysart a kol. 1999)

Surovina µg/g čerstvé hmotnosti

různé obiloviny 1.3

syrové maso 0.11

vnitřnosti 0.12

drůbež 0.11

ryby 3.6

vejce 0.5

listová zelenina 1.6

ostatní zelenina 1.3

ovoce 0.79

mléko 0.29

ořechy 8.6

Zinek

Zinek je v lidkém organismu součástí cca 300 enzymů a slouží mimo jiné jako důležitý stabilizátor 

molekulární struktury buněčných složek a membrán. Podílí se také na syntéze a degradaci proteinů, 

tuků, sacharidů a nukleových kyselin. Ve zdravém dospělém organismu je jeho celkové množství 

odhadováno na cca 2 g (WHO 1996). Některé z hlavních mechanismů ovlivňujících jeho koncentrace 

v organismu jsou popsány v Tab. 1. Průměrné koncentrace v různých tělních tkáních lidského těla jsou 

uvedeny v Tab. 5.

Tab. 5. Koncentrace Zn v různých tkáních lidského těla (Kvíčala 2011)

tkáň µg/g sušiny množství Zn (%)

sval 51 57
kost 100 29

kůže 32 6

játra 58 5

mozek 11 1.5

ledviny 55 0.7

srdce 33 0.4

Co se týká lidské potravy, nejvíce Zn se nachází ve stravě bohaté na proteiny (maso, ryby a mléčné 

produkty). Jeho biologická dostupnost ze zeleniny a obilných zrn je redukována fytáty, oxaláty,

taniny, celulózou a dalšími látkami, jež jsou v této stravě hojně zastoupeny a jež potlačují jeho 

absorpci. Z prvků jsou inhibitory jeho absorpce Se, Fe, Cu velice pravděpodobně také Ca. Hlavními 

aktivátory absorpce jsou: pikolinová kyselina, produkovaná slinivkou břišní; vitamin B6, jehož 
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absorpce stoupá s produkcí této kyseliny; citráty; aminokyseliny, jako glycin, histidin, lysin, cystein 

a metionin. Obecně lze říci, že strava bohatá na proteiny stimuluje absorpci Zn, zatímco strava

rostlinná má opačný účinek (Milne 1986; Elliott 1996). Příklady koncentrací Zn v běžných potravních 

surovinách jsou uvedeny v Tab. 6. Stejně jako u Sr můžeme při průchodu potravním řetězcem 

pozorovat změny koncentrace, ovšem v opačném směru. V kostech obratlovců jeho koncentrace 

rostou od býložravců (90-150 ppm) přes všežravce (120-220 ppm) k masožravcům (175-250 ppm)

(Smrčka 2005).

Tab. 6. Koncentrace Zn ve vybraných surovinách (Ysart a kol. 1999)

Surovina µg/g celkové hmotnosti

různé obiloviny 8.6
syrové maso 51

vnitřnosti 43

drůbež 16

ryby 9.1

vejce 11

listová zelenina 3.4

ostatní zelenina 2.6

ovoce 0.8

mléko 3.5

ořechy 31

Srovnávání Sr, Zn a Ca

Při stopově prvkovém přístupu stanovování potravních zvyků se nejčastěji vychází ze srovnávání 

hodnot Sr/Ca a z poměru Sr/Zn. Jak již bylo popsáno výše, vysoké koncentrace Sr v kostech jsou 

důsledkem vyššího příjmu rostlinné stravy (toto tvrzení může být nejisté u kultur s vysokou 

konzumací vodních živočichů viz. Tab. 3. a 5.), koncentrace Zn v kostech roste se zvýšeným příjmem 

stravy živočišné. Čím vyšší je tedy hodnota poměru Sr/Zn, tím pravděpodobnější byla vyšší 

konzumace rostlinné stravy a naopak čím je tento poměr nižší, tím více byla zastoupena strava 

živočišného původu. Smrčka a kol. (1988) prokázali při paleodietárním výzkumu na lokalitě Rusovce 

II-Gerulata závislost koncentrací Zn, Sr a Pb na věku jedinců do 20 let, kdy bylo stanoveno, 

že v rozpětí 0 - 2 a 10 - 15 let koncentrace stoupají, zatímco ve věku 2-10 a 15-20 let mají klesající 

trend. Toto bylo testováno na proximálních částech stehenních kostí.
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Baryum

Koncentrace Ba v lidském organismu je podobně, jako je tomu u Sr spojena s typem konzumované 

stravy a velkou měrou též na lokálních geologických podmínkách. Mezi těmito dvěma prvky je možné 

nalézt mnoho analogií, jak v chemických, tak i v biochemických vlastnostech. Stejně jako Sr se Ba 

neúčastní metabolických pochodů a není pod vlivem homeostatické regulace. Jeho průměrná 

koncentrace v lidských kostech, na které se sorbuje ještě ochotněji než Sr, se pohybuje kolem 10 ppm. 

Je u něho pozorována výrazná schopnost biopurifikace a poměr Ba/Ca, stejně jako u Sr, klesá se 

zvyšujícím se trofickým stupněm. Při srovnávání Ba a Sr pro stanovování potravních zvyků bylo 

dokázáno, že Ba reaguje na změny ve stravě mnohem citlivěji než Sr a nebýt jeho poměrně velké 

ovlivnitelnosti diagenezí, jednalo by se o velice užitečný prvek pro stanovování stravy (Smrčka 2005). 

Pakliže je procentuální hodnota pro biopurifikaci (oproti Ca) při průchodu potravním řetězcem pro Sr 

20 %, pro Ba je tato hodnota kolem 10 % od rostlin po masožravce (Burton a kol. 2003). K jeho 

využití pro paleodietární účely můžeme přistoupit v případech, kdy jsou naměřené koncentrace velice 

blízké běžným hodnotám v čerstvých kostech.

Ostatní prvky

Mezi prvky, jež by také mohly mít výpovědní hodnotu jako paleodietární indikátory, bychom mohli 

dále zařadit např. Se, Cu, Mg a V, díky významnější závislosti koncentrací v organismu na určitém 

typu stravy. Bohužel, dopad diagenetických změn je na ně tak velký, že určit (alespoň přibližně) 

biogenní koncentrace je velice obtížné. (Smrčka 2005; Smrčka a kol. 2011).

4.3. Využití stopových prvků pro stanovení mobility

Při posuzování mobility jedinců i celých starobylých populací se postupuje různými způsoby. 

Nejčastěji se výzkum opírá o hledání odlehlých hodnot poměrů mezi prvky či izotopy, vhodnými pro 

tyto účely v souboru celé populace. Někdy se tyto hodnoty srovnávají v různých distribučních 

prostorech pozůstatků jednoho jedince, z nichž jeden nese informaci z jiného období života než druhý. 

Zpravidla se používají rozdíly mezi kostní tkání, jež poskytuje informace z posledních let života, 

a zubní sklovinou, která reprezentuje období svého formování (viz kap. 3.2.). Zde je však třeba 

srovnávat srovnatelné, právě z důvodu různé míry ukládání různých prvků do různých distribučních 

prostorů. Je důležité, aby byl vstup zkoumaných prvků nebo jejich izotopů do organismu především 

důsledkem lokálních přírodních podmínek a aby byly jejich hodnoty mezi různými lokalitami 

co nejvariabilnější. Statisticky významné rozdíly ve složení u prvků a/nebo izotopů jsou pak 

interpretovány jako pravděpodobná migrace jedince, v případě většiny jedinců na lokalitě pak jako 

migrace populace (Burton a kol. 2003).  
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Využití Ba a Sr pro stanovení geografického původu

Jak již bylo řečeno, jsou Sr i Ba citlivé za změny ve stravě a jistou roli v jejich koncentracích hrají i 

posmrtné diagenetické pochody. I přes různou míru diagenetického postižení však můžeme pozorovat,

že se hodnoty Sr/Ca a Ba/Ca poměrně značně liší mezi různými lokalitami (Fabig a Herrmann 2002). 

Burton a kol. (2003) přímo zkoumali užitečnost těchto prvků pro stanovování mobility jedinců. 

Vycházejí při tom ze skutečností, jež byly v minulosti důvodem neúspěšných pokusů kombinovat tyto 

dva prvky za účelem stanovení stravy. Tyto důvody jsou: (1) relativně malé změny ve složení, 

dokonce i s významnými změnami poměru mezi masem a rostlinami; (2) relativně velkou přirozenou 

variabilitou v přístupnosti Ba a Sr z prostředí. Prvkové variace mezi různými lokalitami tedy 

statisticky velice významně převyšují variace na jednotlivých lokalitách (především v případě velice 

odličných geologických podmínek), a jsou tedy užitečným nástrojem pro stanovování geografického 

původu. S délkou setrvání i na cizí lokalitě se však tyto rozdíly vyrovnávají. Lze pak použít tento 

poměr v zubní sklovině ke stanovení těchto hodnot na místě, na kterém jedinec pobýval v raném 

mládí. Hmotnostní poměr Ba/Ca a Sr/Ca se neprojevují rozdělením normálním, ale logaritmickým, a 

proto je nutné pro kvantitativní srovnávání používat hodnoty log10(Ba/Ca) a log10(Sr/Ca).

Burton a kol. (2003) zkoumali tuto hypotézu na populacích středoamerických indiánů kmene Mayů a 

Purépečů. Dále na dvou populacích jelence běloocasého (Odocoileus virginianus). Změřené hodnoty 

log(Ba/Ca) a log(Sr/Ca) viz Tab. 7.

Tab. 7. Příklady hodnot log(Ba/Ca) a log(Sr/Ca) převzato z práce Burtona a kol. (2003)

Ostatní způsoby stanovování mobility

Izotopy O a Sr – u obou metod se využívá srovnávání izotopového složení mezi zubní sklovnou 

a kostmi. Oproti zubní sklovině, jejíž prvkové i izotopové složení je zafixováno v raném dětství, 

dochází v kostním minerálu do jisté míry k jejich neustálé obměně. Dále je důležitá skutečnost, že je

Lokalita n log (Ba/Ca) log (Sr/Ca)

jeleni 

      jižní Wisconsin 67 -3.01 ± 0.15 -3.49 ± 0.15

      severní Wisconsin 39 -2.66 ± 0,07 -3.06 ± 0.10

Mayové

       Kaminaljuyu 31 -3.55 ± 0.15 -3.17 ± 0.12

       Tikal 8 -4.24 ± 0.20 -3.93 ± 0.16

Purépečové

      Urichu 5 -4.81 ± 0.23 -3.01 ± 0.10

      Atoyac 5 -4.19 ± 0.11 -2.97 ± 0.05

      Taraskové 5 -4.29 ± 0.15 -2.98 ± 0,09
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izotopové složení obou prvků značně závislé na lokálních geologických podmínkách. Statisticky 

významné rozdíly v izotopovém složení mezi těmito kalcifikovanými tkáněmi je tedy možno 

interpretovat jako možnou migraci jedince. Dále je možné srovnávat izotopové poměry mezi tkáněmi 

jedince a průměrem populace (Giblin a kol. 2012; Price a kol. 2002; White a kol. 1998).

Nálezy exotických předmětů – jedná se o původní metodu stanovování mobility a geografického 

původu, vycházející čistě z archeologických nálezů předmětů, jejichž architektura nebo materiál

se shoduje s předměty doloženými původem na jiném místě. Může se jednat o nálezy hrobové výbavy,

stejně jako například šperky a fragmenty nádob nalezené v sídlištích (například s exotickým 

zdobením).

4.3. Olovo

Pb je šedý měkký kov, který byl především díky svému nízkému bodu tání (328 °C) a své stálosti 

jedním z prvních kovů, jež byl člověk schopen izolovat a využívat. Hlavní rudou, ze které se Pb 

získávalo, byl galenit (PbS), dále je Pb významněji přítomno také v rudách obsahujících Cu, Au, Ag 

a Zn. Používání Pb předcházelo i využití kovů, jako je Cu nebo bronz (Lessler 1988). Do životního 

prostředí vstupuje již při těžbě, dále pak při jeho izolaci a použití, recyklaci, aplikací čistírenských

kalů, minerálních hnojiv a v současné době hlavně ze spalování fosilních paliv (Cibulka a kol. 1991, 

Komárek a kol 2008). Nejvýznamnějším obdobím pro znečištění životního prostředí tímto kovem, 

bylo jeho použití v antidetonační přísadě – tetraethylolovu (Pb(C2H5)4) mezi 40. a 80. lety 19. století. 

V zemské atmosféře jsou koncentrace z antropogenních emisí Pb až o dva řády vyšší než koncentrace 

přirozené (Komárek a kol. 2008). V půdách překrývajících Pb-obsahující důlní uloženiny, nebo 

v půdách s průmyslovým či dopravním znečištěním můžeme nalézt až 4000 µg/g Pb oproti 

koncentracím v neznečištěných půdách cca 0.1-20 µg/g (WHO 1996).

Z toxikologického hlediska je Pb považováno za toxický kov, jehož zvýšené koncentrace v organismu 

jsou vždy důsledkem antropogenní kontaminace. V běžných podmínkách vstupuje do lidského

organismu především s potravou. Pokud jsou zvýšené koncentrace Pb v ovzduší, je též účinný příjem 

plícemi a jeho organické sloučeniny mohou být absorbovány i kůží (De Muynck 2008). V tělech 

kojenců a malých dětí může docházet k významné absorpci olova vzhledem k jeho průchodnosti 

placentou a s mateřským mlékem. To společně s vyšší citlivostí dětského organismu na Pb (z důvodu 

nezralého zažívacího traktu a CNS) s případným dalším příjmem v době po narození, dělá z velmi 

mladých jedinců rizikovou skupinu. Dalším faktorem, zvyšujícím nebezpečnost Pb u dětí je menší 

exkrece ledvinami. Výsledkem těchto faktorů je absorpce pozřeného olova u dětí 40-50 % zatímco

u dospělých 10–50 % (WHO 1996). Po přijetí do organismu se Pb dostane do krve (99 % se jej váže 
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na erytrocyty, 1 % na plasmu) a odtud do měkkých tkání (hlavně ledvin, játer, kostní dřeně a mozku) 

a do kostí (u dospělých 80-95 %, u dětí kolem 73 %). Odhadovaný poločas setrvání v kostech je 

odhadován na 20-30 let a jeho koncentrace v kostech roste s věkem (De Muynck 2008). Mezi 

jednotlivými kostmi nejsou koncentrace Pb rozloženy rovnoměrně. V moderní populaci lidí (n = 240) 

nevystavených znečištění byly naměřeny hodnoty průměrně 5.6 ppm v kosti spánkové, 1.65 ppm

v pánevní kosti a 3.9 ppm v kosti stehenní (Trueman a Tuross 2002). Olovo v kostech je absorbováno 

substitucí Pb2+ za Ca2+ v HAP. Pokud dojde k poklesu jeho koncentrace v krvi, může do ní být zpětně 

uvolňováno.

Základní informace o izotopech Pb 

V přírodě se můžeme setkat se čtyřmi stabilními izotopy Pb. Tři z nich 206Pb, 207Pb a 208Pb vznikají 

jako konečné produkty rozpadových řad (jsou radiogenní) U a Th, naproti tomu 204Pb je primární 

izotop, jehož množství na Zemi je neměnné. Na rozdíl od 206Pb se obsah 207Pb na Zemi mění již velice 

málo, neboť u jeho mateřského izotopu 235U došlo již téměř úplně k jeho rozpadu (v sumě U je tohoto 

izotopu pouze 0,718 %). Naproti tomu mateřský izotop 206Pb je stále velice hojný (238U - 99.276 %

z celkového U). S rostoucím geologickým stářím Pb rud tedy můžeme zpravidla pozorovat též pokles 

izotopového poměru 206Pb/207Pb (Komárek a kol 2008).

Důležitou vlastností izotopů Pb je, že je jejich distribuce velice malou měrou ovlivněna 

frakcionačními procesy. Základní informace o Pb izotopech a jejich rozpadových řadách jsou shrnuty 

v Tab. 8. Obsah Pb izotopů v přírodních podmínkách je tedy funkcí obsahu jednotlivých matečných 

izotopů a jejich poločasů rozpadu, a obsahu primárního olova. V geologických a environmentálních 

vědách jsou nejčastěji používaným vyjádřením zastoupení Pb izotopů jejich poměry 208Pb/206Pb, 

208Pb/207Pb, 206Pb/204Pb a zejména pak jako 206Pb/207Pb, neboť oba izotopy v tomto poměru můžeme 

přesně analyticky stanovit a mají pro mnoho aplikací největší výpovědní hodnotu. 

Normalizace na 204Pb naproti tomu vykazuje mnohem větší variabilitu mezi různými rezervoáry

(Komárek a kol. 2008). Izotopová analýza je velice užitečným nástrojem při určování vztahů mezi 

zdroji a receptory. V bioarcheologickém výzkumu může být jejich stanovení použito například pro 

určení převažujících zdrojů kontaminace, původu keramiky a Pb obsahujících nástrojů apod. Pro 

stanovování zdrojů Pb je zásadní podmínkou znalost zastoupení jednotlivých izotopů v potenciálních 

zdrojových materiálech (Rosman a kol. 1997).
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Tab. 8. Základní informace o izotopech Pb (Komárek a kol. 2008)

Pb izotop

Přirozené 

procentuální 

zastoupení

Matečný izotop

Poločas rozpadu 

matečného izotopu

(roky)

Rozp. konstanta 

matečného izotopu 

(roky)
204Pb 1% - - -
206Pb 23% 238U 4,466×109 �238U:1,552×10-10

207Pb 23% 235U 0,704×109 �235U:9,850×10-10

208Pb 52% 232Th 0,401×1010 �232Th:4,948×10-11

Možnosti využití Pb v archeologickém výzkumu

Pb je velice vhodným prvkem pro bioarcheologické výzkumy. Stanovením jeho koncentrací a izotopů 

dostáváme do ruky mocný nástroj pro rekonstrukci znečištění tímto kovem. Pomocí dlouhodobých 

přírodních archivů jakými jsou například rašeliniště, ledovce, nivní uloženiny apod., můžeme 

stanovovat globální kontaminace, ke kterým dochází již po tisíciletí. Jedním z nejvýznamnějších 

období, které se do těchto záznamů promítlo, je období římské civilizace. Stříbro, jež bylo hnacím 

motorem tehdejší ekonomiky, bylo získáváno z galenitu jednoduchým procesem kupelace (Lessler 

1988). Při něm vzniká velice významné množství zplodin, což bylo hlavním důvodem velkých 

koncentrací v ovzduší z té doby (Rosman a kol. 1997).

Znečištění životního prostření Pb v době římské

Jak již bylo psáno v kapitole výše, bylo Pb jedním z prvních kovů hojně využívaných člověkem. 

V historickém kontextu často zmiňováno v souvislosti s Římskou říší. Je známým faktem, že Římané 

Pb velice hojně využívali například pro vodovodní trubky, nádobí (hlavně slitina s Sn – kolem 20% 

Pb), vysoké obsahy Pb obsahovala i barviva, glazury a tehdejší kosmetika. Velice významnou roli 

v celkových koncentracích Pb v kostech Římanů hrála sapa. Jedná se o sladký sirup získávaný 

vařením šťávy z kyselých hroznů v nádobách s přidaným Pb. Tímto postupem vznikal octan olovnatý 

(Pb(C2H3O2)2) neboli olověný cukr, dodávající tomuto sirupu sladkou chuť. Tato přísada (s vysokým 

obsahem Pb kolem 240 mg/l) byla velice hojně používána pro slazení pokrmů a vína. Dalším 

příspěvkem byla v případě některých lokalit atmosférická kontaminace, pocházející ze zpracování rud 

obsahujících Ag a Pb (Lesser 1988; Wittmers a kol. 2001).

K prvnímu znečištění atmosféry Pb pocházejícímu z antropogenní činnosti docházelo již kolem roku 

3000 př. n. l. v jihozápadní Asii s objevem primitivních tavících technologií pro zpracování Pb sulfidů

obsahujících Ag. Tehdejší produkce činila cca 200 t/rok. Mnohem větším znečišťovatelem se ale staly 

o pár tisíc let později doly a hutě spadající pod tehdejší Římskou říši (Komárek a kol. 2008) V té době 

se staly největšími producenty španělské a řecké doly. Nejvýznamnější ložiska se nacházela 
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ve Španělsku. Na jihozápadě Rio Tinto, na jihovýchodě zrudnění mezi Cartagenou a Mazzarónem. 

Významným ložiskem byl i řecký Laurion. Dalšími, méně významnými regiony byly Gálie (současné 

území Francie, Lucemburska, Belgie a většiny území Švýcarska) Itálie, Sardinie, Karpaty a ložiska 

na Balkánském poloostrově. Poměrně významným dobyvatelem méně kvalitní rudy byla též Anglie 

(hlavně ložisko v Mendipsu), kde odhady těžby dosahují až 1/10 celkové španělské produkce rud 

(Rosman a kol. 1997). Nedocenitelným zdrojem informací pro stanování vztahu zdroj-receptor jsou 

záznamy v ledovcích. Rosman a kol. (1997) změřili na vrtných jádrech z grónského ledovce 

koncentrace a izotopové poměry v různých hloubkách, odpovídajících poměrně přesně určitému stáří. 

Takto postihli, v desetiletí až staletí dlouhých rozestupech, období 7313 př.n.l – 5295 př.n.l. a 962 

př.n.l. – 1523 n.l. V těchto záznamech je zřetelný růst koncentrací od cca 4. stol. př.n.l. s maximem 

na konci 1. stol. n.l. (viz Obr. 5.). Z těchto měření je možné získat představu o atmosférických 

kontaminacích v minulosti. Spolu s odhady těžby a znalostmi období důlní aktivity na jednotlivých 

ložiskách, je možné určovat převažující zdroje těchto kontaminací v různých obdobích.

Obr. 5. Izotopové poměry 206Pb/207Pb a koncentrace Pb v grónském ledovci (Rosman a kol. 1997)(Holocénní 

pozadí – založeno na měření 5 vzorků ledu z období r. 7313 a 5295 př n.l.- plochy mezi čárkovanými čarami)
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5. POPIS LOKALIT

Lokality Abrahám a Sládkovičovo byly domovem germánských obyvatel, lokality Rusovce a Sopianae 

byly pak domovem Římanů. Doba římská, neboli doba vlivu Římské říše je na území Slovenska 

dělena do tří období – starší doba římská (10-166 n.l.), období markomanských válek (166-180 n.l.) 

a mladší doba římská (180-375 n.l). Období stěhování národů (tím se většinou rozumí pohyb 

germánských a slovanských kmenů) je pak v rámci střední Evropy vymezeno od konce 4. do 7. století 

po Kristu. Poté následuje raný středověk.

Území slovenských lokalit náleží do geomorfologického celku Podunajské roviny, vyznačujícího se

výraznými sprašovými pahorkatinami, oddělenými širokými nivami řek ústících do Dunaje. Mocnost 

spraší je v tomto celku variabilní 1-2-20 m (maximálně až 35-40 m). Jsou karbonátové (CaCO3 0.9-

29.5 %), pH 6.4 – 7.8 s obsahem humusu 0.04-1.02 %. Asociaci těžkých minerálů tvoří rudní 

minerály, granát, amfibol, zirkon, apatit, staurolit, epidot, rutil, v menším množství pak augit, silimanit 

turmalín, chlorit, biotit (Košťálik 1997).

5.1. Sopianae 

Římané obsadili oblast Podunají v první polovině 1. století n.l. Ruiny města Sopianae se nachází 

v jihozápadní části centra dnešního města Pécs. Pohřebiště bylo objeveno roku 1782, kdy také započal 

rozsáhlý archeologický výzkum. Během něj bylo nalezeno více než 1000 hrobů a přes 30 hřbitovních 

staveb. Pohřebiště bylo založeno kolem roku 200 n.l. a zůstalo používáno i po obsazení Pannonie 

Huny, vedenými Attilou v roce 430 n.l. (Hlavénková a kol. 2013). Strategický význam tohoto města,

ležícího na křižovatce velice důležitých cest Římské říše, je dobře patrný na mapě z konce třetího

století (Itinerarium Antonini). Archeologické nálezy z 1. století n.l. potvrdily stavby spíše vesnického

typu. V roce 106 n.l. se provincie Panonie rozdělila do dvou částí a Sopianae se stala součástí Nižší 

Panonie (Pannonia Inferior). Teprve pak započala výstavba kamenného města. Na konci třetího století 

císař Diolectián zreorganizoval administrativní systém Římské říše, Sopianae získala městská práva 

a stala se součástí nově vytvořené provincie Valeria (pojmenované po dceři Diolectiána). Ve čtvrtém 

století se stala hlavním městem této provincie. V té době bylo národním náboženstvím křesťanství 

a mělo zde větší vliv, než v podobných sídlištích té doby (př. Tokod, Tác) jak je vidět v několika 

objevených raně křesťanských pohřebních kaplích v Sopianě (Fülep 1977; Hudák a Nagy 2009).

Jednou ze zajímavostí, týkajících se nálezů na této lokalitě, je bohatost pohřebních předmětů 

a patologických změn, nacházených na kostrách. Jedním z problémů tehdejších obyvatel byl zřejmě 

určitý typ malnutrice, jak dokládají morfologické i chemické analýzy ostatků. K lepšímu pochopení je 

však nutné znát přesněji potravní návyky lidí z této velice zajímavé lokality (Éry 1973). Materiály 
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o stavu nálezů, jenž jsou v této práci vypsány pro všechna ostatní pohřebiště, pro Sopianu bohužel 

nebyly publikovány.  

Z této lokality pochází 152 koster v průměrně zachovalém stavu, zachráněných před moderní 

výstavbou. Ty pochází ze dvou až tří hrobek a pravděpodobně od tří generací. Z důvodu přítomnosti 

zástavby není možné přesně definovat rozměry pohřebiště (Éry 1990). 

5.3. Abrahám

Obec Abrahám se nachází v okrese Galanta na jižním okraji Trnavské sprašové tabule a patří 

k nejvýznamnějším archeologickým nalezištím na Slovensku vůbec. Rozsáhlý archeologický výzkum 

odkryl postupně několik různě datovaných pohřebišť: z mladší i starší doby římské, z období stěhování 

národů a dále pak z 11. století našeho letopočtu (Stloukal a kol. 1974). Tato práce se týká ostatků 

z prvních dvou zmíněných období.

Doba římská

Pohřebiště v Abrahámu patří k nejdůležitějším systematicky prozkoumaným pohřebištím na 

Slovensku. Kromě kostrových hrobů z období stěhování národů a ještě mladších hrobů z 11. století 

zde bylo odkryto také 231 germánských hrobů z mladší i starší doby římské. Bohužel je zjištěný počet 

hrobů na této lokalitě sotva polovinou z odhadovaného původního množství. Část hrobů z doby římské 

byla totiž porušena mladšími pohřebišti, některé mělčí hroby pak padly za oběť kultivaci půdy. 

Bohužel pro naše účely byly hroby na této lokalitě v drtivé většině žárové (219 hrobů) a pouze 12 

hrobů kostrových, z nichž všechny spadají do období starší doby římské. Zastoupené jsou hroby obou 

pohlaví a jeden hrob dětský. Tyto hroby byly seskupeny ve středu východní části pohřebiště 

v sousedství plochy, kde se nacházely hroby z období stěhování národů. Inventářem nijak zvláště 

nevybočují z celkového rámce pohřebiště. Je v nich pouze nápadné relativně větší zastoupení spon a 

absence jakýchkoli zbraní. Zastoupení těchto výjimečných hrobů naznačuje příslušnost pohřbených 

jedinců, či možná celé rodiny k odlišné etnické a/nebo náboženské skupině s jinými pohřebními 

rituály. Obecně lze říci, že je kosterní materiál z pohřebiště v Abrahámu v průměrném stavu

(Kolník a Stloukal 1974).

Stěhování národů

Na lokalitě Abrahám bylo nalezeno také 22 kostrových hrobů, z nichž 14 patří pravděpodobně

a 8 určitě do období stěhování národů. Tyto hroby jsou datovány do konce 4. až počátku 5. století. 

Problém časového zařazení spočívá v tom, že ve dvou časově vzdálených a na pohřebišti zastoupených 
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obdobích (doba stěhování národů a časně středověké období) se nachází kromě dobře datovaných 

hrobů i hroby s nevýrazným nálezovým materiálem či bez jakéhokoli inventáře. Díky indiciím jakými 

jsou: poměrně časté rituální, či loupežné porušování hrobů v době stěhování národů, nápadné rozdíly 

v hloubce jam v jednotlivých obdobích apod., je možné i tyto hroby časově zařadit (Stloukal a kol.

1974). Bližší informace o kosterních pozůstatcích z této lokality jsou v Příloze 1.

Ve skromných hrobových nálezech se nejčastěji objevuje keramika (poměrně specifická materiálem 

i provedením), železné přezky, perly i korálky z náhrdelníku. V hrobech problematického určení jsou 

to především fragmenty železných a bronzových předmětů. Chudá hrobová výbava nejspíše nebude 

důsledkem rozrušení, nebo vyloupení většiny hrobů. Spíše odráží ekonomicko-politické změny, které 

nastaly v některých osadách v jihozápadním Slovensku na konci doby římské nebo všeobecný úpadek 

po odchodu Kvádů z tohoto území (Stloukal a kol. 1974).

5.2. Rusovce II - Gerulata

Území dnešního Slovenska, od 1. do 4. století obývaného germánskými kmeny – Markomany 

a Kvády, se nacházelo v bezprostřední blízkosti Římské říše. Její přirozená severní hranice, zdejší 

provincie Panonie, byla v na tomto území tvořena řekou Dunajem, podél něhož Římané postupně 

budovali rozsáhlý pevnostní systém - Limes Romanus. Ten je nejvelkolepější památkou římského 

impéria, která existovala na jeho severních hranicích více než 400 let. V rámci Evropy má délku 

3 000 kilometrů a rozkládá se na území od Velké Británie po Balkán. Jeho částí byla 

i vojenská pevnost – vojenský kastel Gerulata, nacházející se na intravilánu dnešní Bratislavy –

Rusovce. Tento kastel je vyznačen i na kopii antické mapy ze 4. století – Tabula Peutingeriana. 

Kromě vojenských posádek sloužil i civilnímu obyvatelstvu a také měl hospodářské zázemí. Vznik 

Gerulaty je kladen do období vlády Flaviovců – 2. polovina 1. století n.l., používán pak byl do konce 

4. století n.l. (Husová 2006 [online]). Pohřebiště na této lokalitě bylo používáno po dobu cca 120–150 

let do konce 2. století n.l. (Smrčka a kol. 1988).

Za dobu trvání archeologických vykopávek vznikl velice rozsáhlý fond předmětů, některých 

s výjimečnou výpovědní hodnotou. Bylo nalezeno množství militárních předmětů, souvisejících 

s přítomností římského vojska. Dochovaly se aktivní i pasivní části výzbroje, dále pak šperky, zdobící 

tělo i oděv. Svědectvím přítomnosti vojenských posádek jsou i nálezy hracích kostek a žetonů. Byla 

vytvořena též sbírka kamenných uměleckých děl – votivních oltářů s nápisy a sepulkrálních památek 

s bohatou figurální a rostlinnou výzdobou. Z předmětů každodenního života byly nalezeny nástroje 

a nářadí jako srpy, nůžky, dláta, klíče, skoby a kování. Hloubka hrobů se pohybovala mezi 80–200 cm.

Nejvíce jich bylo v hloubce 100-150 cm v písčitém podloží (Pichlerová a Stloukal 1977). Bližší 

informace o kosterních pozůstatcích z této lokality jsou v Příloze 2.
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5.4. Sládkovičovo

Začátky římsko-barbarského osídlení ve Sládkovičově je možné, podle ojedinělých nálezů datovat ke 

konci starší doby římské. Většina úlomků nádob vyrobených v ruce i šedivé keramiky

však reprezentují mladší dobu římskou. Dokladem importu z jihu je část ucha amfóry vyrobené 

z jemně plavené hlíny. Mezi místní nálezy patří také fragment neolitické kamenné sekery 

(Turčan 1981).

V listopadu roku 1965 došlo při terénních pracích, při stavbě nové státní silnice, k objevení a bohužel 

i porušení kostrových hrobů z doby bronzové a žárových hrobů z doby římské (jenž byly na této 

lokalitě buď úplně zničeny, nebo do značné míry porušeny). Z tohoto důvodu je také velice obtížné 

odhadnout celkový rozsah pohřebiště a stanovit přibližný počet hrobů (odhad 250 – 300).

Při záchranném výzkumu v letech 1966 až 1967 bylo zachráněno 86 hrobů žárových a 6 kostrových. 

Z těchto 6 hrobů dva neobsahovali žádný inventář. Na základě podobné orientace (Z-V) a sousedství 

s datovatelnými hroby je možné přiřadit je k hrobům z doby římské. Hroby byly ve dvou skupinách 

vzdálených od sebe 25–30 m reprezentujících pravděpodobně dva rodinné klany. V jedné skupině je 

zastoupena keramika vykazující úzké vztahy k převorské kulturní oblasti. Můžeme zde předpokládat 

příliv nové etnické skupiny v průběhu první poloviny 2. století (Kolník a Stloukal 1976). Pohřebiště 

bylo využíváno po dobu přibližně sta let, konkrétně od 20. let 1. století n.l. do počátku 2. století n.l. 

(Smrčka a kol. 1988). Bližší informace o kosterních pozůstatcích z této lokality jsou v Příloze 3.
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6. METODIKA

V Tab. 9. je shrnut počet vzorků z různých kultur a jejich příslušnost jednotlivým věkovým kategoriím

a pohlaví. Při výpočtech, plynoucích ze složení kostí, není brán na pohlaví ani věk jedinců zřetel. Při 

posuzování migrací však budou uváděny. Juvenilní jedinci ve věku 14-19 (n = 3) byly zařazeni podle 

příslušeného pohlaví.

Tab. 9. Počty vzorků a jednotlivců, patřící k příslušnému pohlaví a věkové kategorii.

Lokalita tkáň děti muži ženy Věkové kategorie

>1 1-7 8-13 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60

Sopianae kosti 14 14 14 1 12 1 1 6 7 6
1 2

5

9* 9* 8* 1* 7* 1* 1* 3* 5* 3*

1* 1*

3*

sklovina 3 1 3 1

Abrahám - kosti 1 6 9 1 2 3 7 1
stěhování 2 ? 4

národů 1 - neurčeno

sklovina 2 3 3 1 1 4

Abrahám - kosti 1 2 4 1 1 2 1 2
doba 2 ? 1

římská sklovina 1 1 2 2

2 ? 1*

Rusovce II kosti 2 2 1 1 1 1 1 1
Gerulata 1 - neurčeno 1

sklovina 2 1 2 1 1

1 - neurčeno

Sládkovičovo kosti 2 3 1 1 1 3
1 - neurčeno

sklovina 1 1

* Počet jednotlivců, pokud z nich pochází více vzorků

V případě čísel s otazníky se jedná o pravděpodobná určení pohlaví. 
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6.1. Příprava vzorků kalcifikovaných tkání

Vzorky kostí odebrané vrtnou korunkou (4 mm) nebo dlátem pocházejí ze stehenní kosti naproti

malému chocholíku (trochanter minor) v tzv. Adamsově oblouku, kde se nachází nejhutnější část celé 

stehenní kosti (viz Obr. 6.). Vrtná korunka byla vyrobena z chirurgické oceli. V případě zubů se jedná 

převážně o stoličky (ve většině případů není definováno jaké), v jednom případě o zub třenový a jeden

řezák. Postup přípravy se mezi jednotlivými druhy nelišil. Případné nečistoty na povrchu vzorků kostí 

byly očištěny kartáčem.

Obr. 6. Místo odběru vzorků na stehenní kosti

Vzorky kostí byly v achátové misce natřeny na optimální jemnost a uskladněny v 2 ml PE ampulkách. 

Vzorky zubů byly nejprve nadrceny v hmoždíři na velikost zrn maximálně cca 2 mm, poté byla pod 

binokulárním mikroskopem odseparována sklovina. Hlavním kritériem pro odlišení skloviny od 

ostatních zubních fází byla identifikace kousacích ploch. Ve výjimečných případech byla však

poměrně složitá. Vzorky, kterých se toto týkalo, poskytly menší navážky než jiné, s dobře 

odlišitelnými zubními fázemi. 

Vzorky byly naváženy (nejvyšší hmotnost 0.2 g) a podle navážky převedeny buď do 30 ml, nebo 50

ml odměrných baněk a zality 2.5 ml (malá baňka), nebo 5 ml (velká baňka) koncentrované HNO3. 

Rozpouštění proběhlo při zahřívání na topné desce (cca 80 °C). Po vychladnutí byly odměrky 

doplněny deionizovanou vodou, jejich obsah byl následně převeden do 30 ml nebo 100 ml PE 

lahviček. Vzorky byly před analýzou ICP-MS naředěny 2.5 ml : 7.5 ml (4x) deionizovanou vodou. Pro 

měření na ICP-OES byly vzorky naředěny 40x. U některých vzorků zůstal po rozpuštění patrný 

nerozpustný zbytek na dně lahviček se zásobním roztokem.  Tento byl následně připraven pro analýzu 

rentgenovou difrakcí (viz kap. 6.2.)
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6.2. Nerozpustné zbytky

Nerozpustné zbytky (dále NZ) byly pro analýzu na rentgenovém difraktometru (dále XRD) připraveny 

odpipetováním viditelné pevné fáze, usazené na dně lahviček se zásobním roztokem. Suspenze byla 

následně 3 minuty odstřeďována a čirý roztok dekantován. U takto připravených vzorků následovalo 

týdenní sušení na vzduchu. Po vyjmutí ze zkumavek byly zváženy a natřeny v achátové misce. Takto 

získané navážky jsou ovšem mnohem menší, než odpovídá celkové hmotnosti NZ. K jejich poměrně 

významným ztrátám docházelo již při odpipetování pevné fáze, kdy nebylo možné získat celý její 

objem. V některých případech činil odhadovaný podíl NZ na celkové navážce vzorku i více než 20%.

6.3. Měření na ICP-MS

Měření stopových prvků ve zkoumaných vzorcích bylo provedeno na ústavu geochemie, mineralogie a 

nerostných zdrojů PřF UK, na přístroji X Series II firmy Thermo Scientific (Německo). Společně se 

vzorky kostí byly změřeny koncentrace prvků i v referenčním materiálu SRM NIST 1400 (Bone Ash)

pro ověření přesnosti analýzy. Měření izotopů Pb bylo prováděno v 5 opakováních pro každý vzorek. 

Mezi každými dvěma vzorky byl měřen kalibrační standard SRM NIST 981 (Common Lead) sloužící 

pro hmotnostní korekci izotopů.

6.4. Měření na XRD

Analýza minerálních fází, tvořících NZ, byla provedena na rentgenovém difraktometru PANanalytical 

X´Pert Pro. Analýza byla provedena za následujících podmínek: CuKα radiace, 40 kV, 30 mA, krok 

skenování 0,05° 2Θ/200 s v rozsahu 3°-70°. Pro zpracování výstupu analýzy byl použit program 

PANanalytical X´Pert HighScore 1.0d. Měření bylo provedeno na nerozpustných zbytcích ze vzorků 

5, 7, 11, 12, 14,15, 28, 43 (z lokality Sopianae), 69 (lokatita Abrahám – doba římská). 

6.5. Měření na ICP-OES

Na optickém emisním spektrometru byly změřeny koncentrace prvků Ca a P. Opět byly stanoveny

koncentrace těchto vzorků i v referenčním materiálu SRM NIST 1400 (Bone Ash). Měření bylo 

provedeno na přístroji iCAP 6500 firmy Thermo Scientific (Winsford, UK). Spolu s těmito vzorky byl 

měřen i standardní materiál NIST SRM 1400 (Bone Ash).
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7. VÝSLEDKY

Pro lepší přehlednost je v této kapitole u lokality Abrahám zkráceno vyjádření časového zařazení 

vzorků na DŘ (doba římská) a SN (období stěhování národů). Ve slovních výčtech jsou uváděny 

hodnoty ve formě: průměr ± směrodatná odchylka. Průměrné hodnoty vycházejí z výpočtu ze 

specifikovaného souboru vzorků, nebude-li stanoveno jinak.

7.1. Koncentrace Ca, P a vybraných stopových prvků

V Tab. 10. jsou vypsány koncentrace Ca a P (změřeny metodou ICP-OES), ostatní prvky v tabulce 

byly změřeny metodou ICP-MS. Srovnání naměřených a certifikovaných hodnot referenčního 

materiálu SRM NIST 1400 (Bone Ash) je uvedeno v Příloze 8. 

Tab. 10. Koncentrace hlavních a vybraných stopových prvků v kostech a zubní sklovině všech vzorků. (Pomocí 
rámečků jsou vyznačeny vzorky od jednoho jedince. Čísla vzorků, u nichž bylo přítomno viditelné množství 
nerozpustného zbytku, jsou označeny podtržením. U čísel vzorků skloviny jsou uvedena čísla vzorků kostí, ke 
kterým tyto zuby náleží)

Ca P Ca/P Sr Zn Ba Cu Cr Mn Al Fe Pb

Vzorek [mg/g] [mg/g] hm. [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g]

Sopianae - KOSTI

1 368 163 2.26 430 124 338 19.2 12.9 30.3 809 1820 11.5

2 277 131 2.11 310 146 164 10.2 4.40 119 297 1130 14.1

3 245 110 2.23 294 243 945 40.4 25.0 113 803 1410 64.4

4 254 119 2.13 381 158 3150 33.5 30.9 53.4 1680 1900 30.3

5 253 105 2.41 369 246 2240 21.1 27.6 586 8370 6100 29.7

6 237 101 2.35 294 245 835 20.5 27.3 285 1400 1590 28.0

7 171 73.3 2.33 266 135 363 27.2 47.7 1450 20000 17100 33.1

8 296 91.2 3.25 482 221 1020 21.3 42.6 183 2810 3350 13.3

9 284 130 2.18 539 212 348 8.06 16.4 25.4 308 1040 99.2

10 385 168 2.29 447 112 353 8.24 20.4 35.5 358 995 48.5

11 295 134 2.20 425 111 529 11.0 26.6 143 9180 7240 28.2

12 166 70.8 2.34 313 138 478 17.7 37.0 376 18200 15300 30.2

13 254 119 2.13 312 176 108 17.2 7.81 161 3590 3780 29.8

14 341 143 2.38 496 120 364 10.4 17.2 220 3990 3960 18.1

15 236 109 2.17 622 97 398 21.1 29.4 171 7300 5780 17.1

16 312 133 2.35 331 110 713 7.14 27.0 72.3 4560 3620 61.3

17 310 140 2.21 338 101 228 7.47 13.7 75.7 4840 3900 63.2

18 345 153 2.25 385 138 497 7.00 17.9 33.2 626 1050 22.0

19 294 130 2.26 234 95.3 98.7 4.16 3.77 23.6 877 1130 23.9

20 275 148 1.86 310 183 21.2 2.53 0.56 56.3 328 842 45.9

21 284 150 1.89 308 182 21.1 2.59 0.55 55.9 318 828 45.8

22 238 106 2.25 324 121 151 6.16 16.8 190 511 899 121

23 365 152 2.40 490 103 428 6.65 29.4 24.4 1060 1380 135
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Pokračování Tab. 10.

Ca P Ca/P Sr Zn Ba Cu Cr Mn Al Fe Pb

Vzorek [mg/g] [mg/g] hm. [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g]

Sopianae - KOSTI

24 238 110 2.16 494 108 589 15.5 26.7 145 9550 7370 19.6

25 318 138 2.30 710 102 205 13.4 12.4 26.1 781 113 21.0

26 230 105 2.19 744 185 423 6.72 16.9 67.7 410 1130 34.2

27 229 104 2.20 308 87.1 262 180 20.0 79.2 1440 1680 8.70

28 199 84.5 2.36 321 97.5 403 248 58.7 346 20300 15200 23.4

29 238 103 2.31 368 100 861 21.3 32.3 100 5540 4210 16.6

31 314 139 2.26 247 111 150 4.96 5.60 6.30 340 768 44.7

32 304 138 2.20 396 179 285 20.6 2.65 20.3 713 1340 99.8

33 354 178 1.99 268 240 12.9 5.86 1.23 76.9 414 1110 137

34 294 129 2.28 238 128 251 47.3 14.7 79.6 2840 2730 26.9

35 284 125 2.27 285 181 229 39.2 21.8 188 5840 5000 31.2

36 242 102 2.37 262 122 267 38.8 29.3 237 11200 9050 33.0

37 258 136 1.90 135 52.3 8.00 0.93 1.93 3.33 <DL 634 <DL

38 216 99.0 2.18 278 104 103 10.2 10.0 106 5950 4590 29.7

39 275 129 2.13 301 114 196 77.5 8.38 25.8 1120 1600 9.52

40 224 101 2.22 314 184 196 76.3 23.9 97.5 4890 4790 13.4

41 268 126 2.13 412 300 436 23.5 24.8 204 1011 1420 26.8

42 298 128 2.33 354 154 627 7.68 21.3 157 1150 1230 3.33

43 244 107 2.28 304 125 573 11.9 31.7 200 14100 9690 9.45

Sopianae - ZUBY

91(1,2) 310 159 1.95 220 121 18.9 0.61 0.51 4.49 <DL 652 3.84

92(3,4) 152 76.9 1.98 62.7 55.1 18.1 0.74 1.75 1.14 <MD 320 3.94

93(5,6) 305 159 1.92 164 84.8 22.2 1.47 3.92 6.54 33.2 701 16.7

94(34,35) 303 159 1.91 98.4 90.9 33.3 3.4 1.93 5.42 22.6 690 4.89

Abrahám SN - KOSTI

44 245 119 2.06 850 109 143 403 15.2 6.59 118 628 0.40

45 362 170 2.13 353 112 68.1 5.06 4.4 6.87 67.6 709 <DL

46 264 132 2.00 764 100 151 30.2 31.8 10.5 340 848 0.57

47 239 115 2.08 709 76.9 40.5 6.88 16.6 3.12 46.0 546 <MD

48 276 123 2.24 847 97.9 141 48.1 13.5 16.0 296 901 0.97

49 263 126 2.09 407 264 53.3 170 18.7 5.78 24.1 930 <DL

50 223 105 2.12 565 87.2 60 3.19 9.29 12.3 63.0 585 <MD

51 361 169 2.14 415 98.6 105 5.45 9.19 10.1 135 751 4.76

52 228 108 2.11 466 100 69.2 4.85 22.8 16.7 60.5 569 <MD

53 277 123 2.25 283 61.0 96.9 2.17 1.74 1.55 <DL 534 <MD

54 247 114 2.17 459 82.0 59.0 3.08 26.5 4.9 116 637 0.43

55 385 180 2.14 716 123 113 5.38 26.2 5.09 104 741 <MD

56 272 129 2.11 365 110 67.2 5.05 18.5 24.0 666 1310 1.35

57 236 108 2.19 450 80.6 26.9 1.76 1.84 8.3 <DL 557 0.41

58 236 115 2.05 495 105 76.4 12.5 18.3 31.0 479 1080 0.69

59 272 130 2.09 686 112 91.9 6.3 16.8 38.5 903 1490 1.19
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Pokračování Tab. 10.

Vzorek
Ca P Ca/P Sr Zn Ba Cu Cr Mn Al Fe Pb

[mg/g] [mg/g] hm. [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g]

Abrahám SN - ZUBY

95(48) 291 150 1.94 221 50.5 26.5 2.32 1.91 4.93 17.6 681 0.36

96(51) 289 152 1.90 138 68.1 12.6 0.72 <DL 3.54 <DL 661 0.99

111 286 152 1.88 147 57.5 8.56 0.77 2.10 3.59 <DL 665 <DL

97(55) 288 151 1.91 153 68.2 14.6 1.23 2.08 2.94 <DL 661 <DL

98(56) 286 145 1.97 161 75.8 19.7 1.08 0.74 3.18 38.9 684 <MD

99(59) 277 143 1.94 250 89.3 16.7 1.2 3.57 3.15 <DL 636 <MD

100(60) 293 155 1.89 121 79.2 3.92 0.43 <DL 1.73 <DL 655 <MD

101(61) 265 135 1.96 408 74.0 31.2 1.17 2.01 3.03 23.3 595 0.25

Abrahám DŘ - KOSTI

62 223 104 2.14 427 78.9 87.5 3.16 3.49 5.8 182 658 0.35

63 310 143 2.17 554 130 112 5.11 14.3 64.0 231 750 0.34

64 290 130 2.23 491 97.2 119 4.3 6.33 24.3 242 839 1.17

65 343 155 2.21 520 79.9 142 2.22 6.03 13.9 183 915 0.85

66 257 106 2.42 357 80.7 152 3.47 11.7 9.88 215 788 <DL

67 229 110 2.08 882 100 202 219 21.5 23.7 516 105 0.68

68 245 106 2.31 468 72.3 85.2 3.7 10.5 28.9 401 906 0.50

69 174 64.5 2.70 398 72.3 103 10.0 28.1 228 7600 7020 5.15

70 254 117 2.17 676 98.5 157 38.6 20.1 42.3 1110 1480 1.14

Abrahám DŘ - ZUBY

102(63) 304 162 1.88 166 79.4 10.2 54.1 0.87 3.76 <DL 690 0.41

103(63) 283 146 1.94 237 104 41.0 30.6 1.38 9.16 <DL 646 <DL

104(65) 293 155 1.89 218 76.0 15.9 24.1 0.43 3.69 <DL 682 0.55

105(66) 239 114 2.10 208 100 65.0 1.24 1.71 4.11 45.7 568 <MD

Rusovce II – Gerulata KOSTI

71 232 125 1.86 76.6 116 15.3 0.87 <DL 8.04 13.8 560 3.17

72 280 130 2.15 202 69.2 33.3 5.25 2.70 9.24 82.9 651 4.88

73 284 130 2.18 244 60.9 38.1 5.96 1.19 8.20 227 799 5.59

74 311 142 2.19 278 69.5 33.1 4.92 1.05 35.7 169 715 9.33

75 230 109 2.11 200 95.9 22.8 3.23 1.20 18.5 26.4 526 9.19

76 231 103 2.24 193 58.6 50.8 3.33 3.32 86.1 179 670 3.68

Rusovce II – Gerulata ZUBY

106(71) 305 163 1.87 112 53.2 4.05 0.48 <DL 4.81 <DL 677 0.44

107(72) 309 162 1.91 92.3 51.4 16.0 0.81 <DL 2.60 <DL 701 2.14

108(73) 307 163 1.88 108 63.0 5.76 5.53 <DL 4.75 <DL 728 3.70

109(76) 297 162 1.83 159 71.6 3.20 0.47 <DL 1.65 <DL 684 1.37
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Pokračování Tab. 10.

Vzorek
Ca P Ca/P Sr Zn Ba Cu Cr Mn Al Fe Pb

[mg/g] [mg/g] hm. [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g]

Sládkovičovo  KOSTI

77 228 105 2.17 252 83.6 78.9 1.74 1.23 11.6 363 830 0.97

78 315 149 2.11 439 95.2 76.6 420 12 5.76 59.1 619 0.81

79 353 169 2.09 319 113 101 82.4 3.62 18.2 81.8 705 0.70

80 364 150 2.43 295 124 79.4 352 8.57 49.4 115 779 1.10

81 303 145 2.09 384 87.0 106 54.0 4.01 13.4 68.5 730 0.63

82 263 124 2.12 480 100 114 9.18 1.93 235 44.4 630 0.44

Sládkovičovo ZUBY

110(80) 272 148 1.84 189 89.6 9.88 0.54 0.27 4.93 <DL 643 <MD
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Hlavní prvky (Ca, P) – Posouzení míry diagenetických alterací

Na lokalitě Sopianae je průměrná hodnota poměru Ca/P v kostech (n = 42) 2.25 ± 0.20. V případě 

vzorků 5, 6, 7, 12, 14, 16, 23 a 28 byla mírně překročena hodnota poměru Ca/P 2.30. V případě vzorků 

20, 21, 37 byly tyto hodnoty nižší než 2.0, což jsou horní a spodní hranice pro určení vzorků kostí jako 

velice dobře zachovalých (viz kap. 4.1.). Vzorek č. 8 pak nebude použit pro jakékoli další závěry 

(Ca/P 3.25). Ostatní vzorky jsou dobře zachovány. U těchto poměrů nebyl pozorován vliv přítomnosti 

NZ.

Na lokalitě Abrahám SN byl ve vzorcích kostí (n = 18) stanoven průměrný poměr Ca/P (2.13 ± 0.07).

Je blízký hodnotám v biogenním HAP.

Na lokalitě Abrahám DŘ byly v kostech (n = 9) průměrné koncentrace Ca a P silně ovlivněny velice 

nízkými obsahy těchto prvků naměřených u vzorku č. 69 (Ca 174 mg/g, P 64.5 mg/g). Tento vzorek 

má také vyšší hodnotu Ca/P (2.70). Poměr Ca/P (2.27 ± 0.19) je u všech ostatních vzorků blízký této 

hodnotě v biogenním HAP.

V případě kostí lokality Rusovce II (n = 6) je poměr Ca/P (2.12 ± 0.14) blízký této hodnotě 

v biogenním HAP. 

Na lokalitě Sládkovičovo byl průměrný poměr Ca/P v kostech (n = 6) 2.17 ± 0.13, čili hodnoty velice 

blízké biogennímu HAP.

Tab. 11. Koncentrace hlavních prvků ve vzorcích kostí a skloviny

Ca [mg/g] P [mg/g]

N průměr SD RSD% medián průměr SD RSD% medián

kosti

Sopianae 42 274 50 18 275 123 24 20 127

Abrahám SN 18 274 49 18 264 129 22 17 123

Abrahám DŘ 9 258 50 19 254 115 26 23 110

Rusovce II 6 261 35 13 256 123 15 12 128

Sládkovičovo 6 304 52 17 309 140 23 16 147

sklovina

Sopianae 4 267 77 29 304 138 41 30 159

Abrahám SN 7 284 9 3 287 148 7 4 151

Abrahám DŘ 4 279 29 10 288 144 21 15 151

Rusovce II 4 305 5 2 306 163 1 1 163

Sládkovičovo 1 271 272
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Stopové prvky

Z důvodu velkého množství vybraných stopových prvků jsou jejich průměrné koncentrace na 

jednotlivých lokalitách shrnuty v Tab. 12. pro vzorky kostí a v Tab. 13. pro vzorky skloviny.

V případě koncentrací Al a Fe můžeme v případě lokalit Sopianae a Abrahám DŘ pozorovat velice 

vysoké hodnoty průměrů i směrodatných odchylek. To je způsobeno zvýšením koncentrací těchto 

prvků v důsledku přítomnosti NZ u některých vzorků. Na lokalitě Sopianae jsou koncentrace Al a Fe 

oproti ostatním lokalitám vyšší u většiny vzorků.

Tab. 12. Průměrné koncentrace stopových prvků v kostech podle lokalit [µg/g]

Prvek
Sopianae
(n = 42)

Abrahám  SN
(n = 18)

Abrahám  DŘ
(n = 9)

Rusovce
(n = 6)

Sládkovičovo
(n = 6)

Sr 368 ± 124 544 ± 177 530 ± 162 199 ± 68 362 ± 88

Zn 147 ± 54 106 ± 42 90 ± 19 78 ± 23 100 ± 16

Ba 473 ± 570 86 ± 36 129 ± 38 31 ± 12 93 ± 16

Cu 28 ± 46 40 ± 99 32 ± 71 4 ± 2 153 ± 184

Cr 20 ± 13 15 ± 9 14 ± 8 2 ± 1 5 ± 4

Mn 158 ± 235 15 ± 11 48 ± 69 28 ± 31 56 ± 89

Al 4385 ± 5494 251 ± 251 1187 ± 2423 116 ± 88 122 ± 120

Fe 3805 ± 4138 807 ± 268 1496 ± 2101 654 ± 100 716 ± 83

Tab. 13. Průměrné koncentrace stopových prvků ve sklovině podle lokalit [µg/g]

prvek
Sopianae

(n = 4)
Abrahám  SN

(n = 8)
Abrahám DŘ

(n = 4)
Rusovce
(n = 4)

Sládkovičovo
(n = 1)

Sr 136 ± 70 200 ± 95 207 ± 30 188 ± 29 189

Zn 88 ± 27 70 ± 12 90 ± 14 60 ± 9 90

Ba 23 ± 7 17 ± 9 33 ± 25 7.3 ± 6 10

Cu 1.6 ± 1.3 1.1 ± 0.6 28 ± 22 1.8 ± 2.5 0.5

Cr 2.0 ± 1.4 2.1 ± 0.9 1.1 ± 0.6 <DL 0.3

Mn 4.4 ± 2.3 3.3 ± 0.9 5.2 ± 2.7 3.5 ± 1.6 4.9

Al 28 ± 8 27 ± 11 46 <DL <DL

Fe 591 ± 182 655 ± 28 647 ± 56 698 ± 23 643



37

Srovnání koncentrací prvků v kostech a příslušných vzorcích skloviny

Největší změny koncentrací v kostech oproti zubům (viz Tab. 14) jsou pozorovány u prvků 

nejcitlivějších na diagenetické alterace (Al, Mn, Cu), u Fe jsou rozdíly v koncentracích nižší. Velice 

značné rozdíly pozorujeme i v případě Ba a Cr. U hlavních prvků Ca, P jsou u stejných jedinců 

většinou pozorovány buď poklesy, nebo nárůsty koncentrací obou hodnot (kromě Abrahámu DŘ a 1 

jedince ze Sopiany). Hmotnostní poměry Ca/P pak dosahují v naprosté většině případů vyšších hodnot

u kostí. Koncentrace Sr a Zn jsou nejčastěji vyšší v kostech, než ve sklovině. K obohacení dochází též 

u Pb. V případě chybějících hodnoty byly naměřené koncentrace prvků ve sklovině pod DL. Obecně 

byly pozorovány největší změny (zejména v případě prvků, citlivých na diagenezi) u lokality 

Sopianae. 

Tab. 14. Relativní rozdíly koncentrací prvků v kostech oproti sklovině (%) (vzorky jsou vždy uvedeny v pořadí 
kost-sklovina a patří jednomu jedinci. Byl-li u některého vzorku kosti přítomen NZ, nebyly pro srovnání použity 
koncentrace tohoto vzorku (vyjm. vzorek kosti č. 56).

vzorky Ca P Ca/P Sr Zn Ba Cu Cr Mn Al Fe Pb

Sopianae
1,2-91 +4 -8 +12 +68 +12 +1228 +2310 +1596 +1563 +126 +234

3-92 +61 +43 +13 +369 +341 +5121 +5359 +1329 +9812 +341 +1534

6-93 -22 -36 +22 +79 +189 +3661 +1295 +596 +4258 +4117 +127 +67

34,35-94 -5 -20 +19 +166 +70 +621 +1172 +846 +2369 +19104 +460 +495

Abrahám SN

48-95 -5 -18 +16 +283 +94 +432 +1973 +607 +225 +1582 +32 +166
51-96 +25 +11 +12 +201 +45 +733 +657 +185 +14 +383

55-97 +34 +19 +12 +368 +80 +674 +337 +1160 +73 +12

56-98 -5 -11 +7 +127 +45 +241 +368 +2400 +655 +1612 +92

59-99 -2 -9 +8 +174 +25 +450 +425 +371 +1122 +134

60-100 -16 -25 +11 +224 +22 +1683 +572 +1755 +41

61-101 +16 +1 +14 +38 +26 +256 +628 +386 +883 +891 +31

Abrahám DŘ

63-102,103 +6 -7 +14 +175 +42 +338 -88 +1171 +891 +12
65-104 +17 0 +17 +139 +5 +793 -91 +1302 +277 +34 +53

66-105 +8 -7 +16 +72 -19 +134 +180 +584 +140 +370 +39

Rusovce II

71-106 -24 -23 -1 -32 +118 +278 +81 +67 -17 +627
72-107 -9 -20 +13 +119 +35 +108 +548 +255 -7 +128

73-108 -7 -20 +16 +126 -3 +561 +8 +73 +10 +51

76-109 -22 -36 +22 +21 -18 +1488 +609 +5118 -2 +169

Sládkovičovo

80-110 +34 +1 +32 +56 +38 +704 +65085 +3074 +902 +21
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7.2. Koncentrace Pb a izotopové poměry 206Pb/207Pb a 208Pb/207Pb

Nejvyšší obsahy Pb byly naměřeny u vzorků z lokality Sopianae (39.1 ± 33.7 µg/g), dále byly 

poměrně vysoké hodnoty zjištěny i u vzorků z Rusovců II (6 ± 2.7 µg/g). U ostatních lokalit byly 

naměřené koncentrace velice nízké, nejnižší pak v případě lokality Sládkovičovo (0.78 ± 0.24 µg/g).

Obsahy Pb v kostech byly vyšší, než v zubní sklovině. Základní statistické charakteristiky naměřených 

koncentrací Pb jsou uvedeny v Tab. 15.

Tab. 15. Koncentrace Pb – základní statistické charakteristiky na jednotlivých lokalitách

lokalita n
Pb

SD RSD %
Min. Max. Med.

[µg/g] [µg/g] [µg/g] [µg/g]

kosti

Sopianae 41 39.1 33.7 86.1 3.30 137 29.7

Abrahám SN 10 1.14 1.32 116 0.40 4.76 0.66

Abrahám DŘ 8 1.27 1.60 126 0.34 5.15 0.76

Rusovce II 6 5.97 2.67 44.7 3.17 9.33 5.24

Sládkovičovo 6 0.78 0.24 30.8 0.44 1.1 0.75

sklovina

Sopianae 4 7.35 6.28 85.4 3.84 16.74 4.41

Abrahám SN 3 0.53 0.40 75.5 0.25 0.99 0.36

Abrahám DŘ 2 0.48 0.10 20.8 0.41 0.55 0.48

Rusovce II 4 1.91 1.38 72.3 0.44 3.7 1.75

Izotopové poměry

V případě lokality Abrahám (obě zkoumaná období), byly změřeny izotopové poměry ve velmi malém 

počtu vzorků (2 kosti u DŘ, 1 sklovina u SN). U lokality Sopianae byly izotopy Pb změřeny v 12 

případech, z toho 8 vzorků kostí a 4 vzorků skloviny od různých jedinců. V případě Rusovců II bylo 

izotopové složení Pb stanoveno u 6 kostí a 3 vzorků skloviny, z nichž každý patřil k jedné kosti. 

V případě lokalit Sopianae a Rusovce II byly stanoveny korelace mezi izotopovými poměry a 

koncentracemi Pb, významná závislost však nebyla stanovena. Změřené hodnoty izotopových poměrů 

jsou uvedeny v Tab. 16. v kostech a Tab. 17. v zubní sklovině. Srovnání naměřených a 

certifikovaných hodnot referenčního materiálu SRM NIST 981 (Common Lead) je uvedeno v Příloze 

8. V hodnotách certifikovaného a změřeného poměru 208Pb/206Pb jsou poměrně významné rozdíly.
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Tab. 16. Tabulka změřených izotopových poměrů  206Pb/207Pb a 208Pb/207Pb v kostech (u izotopových poměrů 

jednotlivých vzorků jsou hodnoty průměru a SD vypočteny z opakovaných měření, u populace jsou pak uvedeny 

hodnoty získané výpočtem z průměrných hodnot jednotlivých vzorků)

lokalita vzorek
206Pb/207Pb 208Pb/207Pb

průměr SD RSD(%) průměr SD RSD(%)

So
p

ia
n

ae

10 1.1868 0.0019 0.16 2.4650 0.0045 0.18
16 1.1859 0.0013 0.11 2.4695 0.0034 0.14

18 1.1806 0.0030 0.26 2.4538 0.0034 0.14

20 1.1877 0.0017 0.14 2.3644 0.0057 0.24

22 1.1892 0.0025 0.26 2.4814 0.0465 1.85

24 1.1897 0.0026 0.22 2.4673 0.0042 0.17

25 1.1827 0.0031 0.27 2.4664 0.0054 0.22

41 1.1858 0.0022 0.19 2.4819 0.0025 0.10

populace 1.1861 0.0031 0.26 2.4562 0.0381 1.54

Abrahám

DŘ

64 1.1941 0.0094 0.79 2.4488 0.0131 0.53

70 1.2006 0.0054 0.45 2.4513 0.0094 0.38

populace 1.1974 0.0046 0.39 2.4501 0.0006 0.02

R
u

so
vc

e
 II

 

71 1.1742 0.0018 0.15 2.4377 0.0058 0.24

72 1.1829 0.0044 0.38 2.4577 0.0053 0.22

73 1.1831 0.0038 0.32 2.4521 0.0065 0.26

74 1.1793 0.0024 0.20 2.4520 0.0046 0.19

75 1.1912 0.0040 0.34 2.4653 0.0079 0.32

76 1.1883 0.0023 0.20 2.4567 0.0038 0.16

populace 1.1832 0.0061 0.52 2.4536 0.0083 0.33

Sl
á

d
ko

vi
čo

vo

77 1.1886 0.0080 0.68 2.4570 0.0131 0.53
78 1.1723 0.0037 0.32 2.4412 0.012 0.49

79 1.1890 0.0064 0.55 2.4569 0.0114 0.46

80 1.1776 0.0035 0.30 2.4453 0.0054 0.22

81 1.1869 0.0084 0.71 2.4492 0.0172 0.69

82 1.1964 0.0074 0.62 2.4537 0.0138 0.56

populace 1.1851 0.0087 0.73 2.4506 0.0072 0.29

Tab. 17. Tabulka změřených izotopových poměrů 206Pb/207Pb a 208Pb/207Pb  v zubní sklovině

lokalita
číslo 

vzorku*

206Pb/207Pb 208Pb/207Pb

průměr SD RSD(%) průměr SD RSD(%)

So
p

ia
n

ae

91 (1,2) 1.1884 0.0037 0.31 2.4664 0.0094 0.38
92 (3,4) 1.1770 0.0057 0.49 2.4494 0.0112 0.50

93(5,6) 1.1803 0.0012 0.10 2.4604 0.0038 0.15

94 (34,35) 1.1770 0.0045 0.38 2.4429 0.0119 0.48

populace 1.1807 0.0054 0.46 2.4548 0.0080 0.32

Abr. SN 96 (51) 1.1897 0.0051 0.43 2.4496 0.018 0.73

R
u

so
vc

e 
II 107 (72) 1.1797 0.0065 0.55 2.4430 0.0086 0.35

108 (73) 1.1817 0.0042 0.35 2.4537 0.0083 0.34

109 (76) 1.1905 0.0036 0.30 2.4606 0.0087 0.35

populace 1.1840 0.0057 0.48 2.4524 0.0006 0.02

* čísla v závorkách jsou čísla vzorků kostí náležejících stejnému jedinci jako uvedené zuby
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7.3. Výsledky analýzy nerozpustných zbytků

Tyto nečistoty byly pouhým okem pozorovatelné celkem v 16 případech. Z toho 13 z nich bylo 

zjištěno u vzorků z lokality Sopianae, 2 u vzorků z Abrahámu SN a 1 z Abrahámu DŘ. Jejich RTG 

záznamy jsou téměř identické (viz Příloha 7.). Fázové složení je tedy stejné, liší se jen v zastoupení 

jednotlivých fází. Identifikovány byly křemen (SiO2), illit (K,H3O)Al2(AlSi3O10)(OH)2 – stejný XRD 

záznam poskytuje muskovit, jeho přítomnost v NZ je však nepravděpodobná. Dále se v menším 

množství vyskytují albit (Na(AlSi3O8) a kaolinit (Al4(OH)8Si4O10). V jednom případě byl 

identifikován biotit (K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(F,OH)2). Měření bylo provedeno na vzorcích 5, 7, 11, 12, 

14, 15, 28, 43 (z lokality Sopianae), 69 (lokalita Abrahám DŘ), dodatečně bylo zjištěno pozorovatelné 

množství nečistoty i u vzorků 4, 13, 17, 24, 41 (Sopianae); 56 (Abrahám SN) a 70 (Abrahám DŘ).

Metodou korundového čísla (RIR) bylo stanoveno velice přibližné procentuální zastoupení 

jednotlivých krystalických fází (viz. Tab. 18). Dále je ze záznamu patrné poměrně významné 

zastoupení blíže neurčené amorfní fáze. Ta je v NZ přítomna odhadem až v desítkách procent.

Tab. 18. Relativní zastoupení jednotlivých krystalických fází ve vzorcích nečistot

číslo vzorku Illit Křemen Kaolinit Živec (albit)

5 xxx xx x x

7 xxx xx x x

11 xxx xx x -

12 xxx xx x x

13 xxx xx x -

14 xxx xx x -

15 xxx xx x -

28 xxx xx x x

43 xxx xx x -

69 xxx xx x x

Relativní množství: xxx – (>60%) , xx - (60-30%),  x - (<30%), - - nezjištěno

U vzorků s NZ můžeme pozorovat velice podobné trendy v koncentracích prvků. Čím větší byl odhad 

podílu NZ na navážce, tím výrazněji vyšší byly koncentrace Al, Fe a Mn (odhady množství NZ 

dosahují u vzorků 7, 12, 28 až 20% z celkové navážky vzorků). Byly porovnávány korelace prvků ve 

vzorcích s NZ a bez něj (reprezentovány vzorky s obsahem Al<1000 µg/g). Pozorované změny 

koncentrací lze shrnou do následujících bodů: 

 Al - u vzorků s NZ jsou zvýšené koncentrace až na první X0 mg/g. Běžné obsahy Al jsou 

v řádech X0-X00 µg/g. U vysokých koncentrací Al v případě dalších vzorků nelze vyloučit 

nepozorované množství NZ (toto se týká hlavně lokality Sopianae)
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 Fe – při zvýšených koncentracích Al, v důsledku přítomnosti NZ, pozorujeme velice podobné 

hodnoty také v obsazích Fe. U vzorků bez NZ jsou koncentrace Fe většinou v rozmezí 500 –

900 µg/g .

 Mn – u vzorků s větším zastoupením NZ dosahují koncentrace Mn prvních X00 µg/g. U 

vzorků s koncentrací Al<1000 µg/g, byly naměřeny koncentrace v řádech X-X0 µg/g.

7.4. Korelace mezi prvky

Korelační koeficienty byly vypočteny na hladině významnosti p = 0.05 zvlášť pro kosti, sklovinu, a 

dále pro kosti s pozorovatelným množstvím NZ. Pro tento výpočet byly použity vzorky ze všech 

lokalit najednou, neboť tato analýza nebyla zpracována za účelem srovnávání jednotlivých lokalit, ale 

za účelem celkového posouzení souběžných změn v koncentracích prvků (viz Tab 19. a 20.). 

V tabulkách jsou zvýrazněny pouze hodnoty korelačních koeficientů vyšší než 0.5 pro pozitivní 

korelace a -0.5 pro korelace negativní, tedy korelace podstatné až velmi silné (0.5-0.69), velmi silné 

(0.7-0.89) a téměř perfektní (0.9-0.99).

U vzorků s NZ byly spočteny velice významné pozitivní korelace mezi prvky Fe, Al, Mn a Cr. 

Významné negativní korelace pak byly zjištěny mezi Ca/Cr, Mn, Al, Fe, Co a mezi P/Cr, Mn, Al, Fe, 

Ni, Co.  Dále byla významnější korelace pozorována mezi Sr/Al, Fe. V důsledku přítomnosti tedy 

dochází k velkému nárůstu Al, Fe, Mn, Cr, Ni a Co, dále pak k relativnímu poklesu obsahů Ca, P a Sr. 

Relativní pokles hodnot korelačních koeficientů v případě korelací většiny prvků s Al, Fe, Mn, Cr, Ni 

a Co, oproti vzorkům bez NZ, je pravděpodobně způsobem vlivem navážky NZ na celkové navážce 

vzorků.

U vzorků kostí (bez NZ) můžeme pozorovat významnější korelace v mezi páry prvků Sr/Cr, Ba/Al, 

Zn/Pb, Al/Fe, Al/Co a Fe/Co. 

Tab. 19. Korelace mezi vybranými prvky ve vzorcích s viditelným nerozpustným zbytkem

P Sr Zn Ba Cu Cr Mn Al Fe Ni Co Pb
Ca 0,97 0,13 0,04 0,00 -0,35 -0,70 -0,53 -0,66 -0,68 -0,38 -0,69 0,09

P 0,22 0,03 -0,04 -0,33 -0,77 -0,63 -0,78 -0,80 -0,50 -0,79 0,03
Sr -0,29 -0,18 0,37 -0,29 -0,42 -0,51 -0,54 -0,41 -0,48 -0,57

Zn 0,37 -0,24 -0,09 0,18 -0,18 -0,16 -0,21 -0,07 0,22
Ba -0,11 0,16 0,04 -0,08 -0,09 -0,16 -0,10 0,21

Cu 0,46 -0,05 0,18 0,13 0,38 0,07 -0,26
Cr 0,56 0,82 0,80 0,74 0,74 0,03

Mn 0,65 0,70 0,54 0,90 0,27
Al 0,99 0,71 0,88 0,24

Fe 0,72 0,92 0,26
Ni 0,68 0,05

Co 0,26
Pb
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Tab. 20. Korelace mezi vybranými prvky v kostech (pro stanovení těchto korelací byly vybrány vzorky (n = 49), 
u nichž byly koncentrace Al < 1000µg/g – tedy s malou pravděpodobnostní výskytu NZ).

P Sr Zn Ba Cu Cr Mn Al Fe Ni Co Pb
Ca 0.94 -0.04 0.13 0.11 0.07 -0.03 -0.10 0.10 0.23 0.00 0.25 0.13

P -0.08 0.21 -0.02 0.05 -0.09 -0.11 0.03 0.20 0.00 0.22 0.16
Sr 0.01 0.16 0.25 0.61 -0.10 0.14 -0.11 0.07 0.16 -0.17

Zn 0.46 0.08 0.20 0.27 0.31 0.46 0.42 0.48 0.62
Ba -0.01 0.44 0.25 0.52 0.44 -0.05 0.37 0.34

Cu 0.16 -0.11 -0.16 -0.19 0.26 -0.09 -0.16
Cr -0.03 0.27 0.15 0.19 0.04 -0.02

Mn 0.20 0.19 -0.09 0.34 0.40
Al 0.61 -0.06 0.58 0.40

Fe 0.13 0.60 0.35
Ni 0.04 -0.10

Co 0.46
Pb
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8. DISKUSE

Dohromady bylo analyzováno 103 vzorků – z toho 82 vzorků kostí a 21 vzorků zubní skloviny 

ze 3 lokalit na Slovensku v okolí Bratislavy a jedné lokality maďarské. Poměrně velké soubory vzorků 

pocházejí z pohřebišť na lokalitách Sopianae a Abrahám z období stěhování národů, ostatní lokality 

jsou reprezentovány poměrně malým počtem vzorků. U všech však byla provedena měření a následné 

vyhodnocení. Pro cíle této práce jsou, z důvodu jejich dostatečného počtu, stěžejní především data 

získaná analýzou vzorků kostí. K analyzovaným vzorkům zubní skloviny bude dále spíše přihlíženo. 

8.1. Stanovení míry postižení diagenetickými alteracemi

Posouzení míry postižení diagenetickými alteracemi vychází se srovnání hmotnostních poměrů Ca/P 

v našich vzorních a této hodnoty stanovené pro biogenní kostní minerál. Zejména v případě vzorků 

z lokality Sopianae bylo dále přihlíženo k výskytu NZ. Jeho přítomnost (stejně tak přítomnost dalších 

pevných fází, jež se do kostí pravděpodobně dostaly podobným způsobem) však u poměrů Ca/P 

a prvků, porovnávaných za účelem rekonstrukce stravy, pravděpodobně nehraje významnou roli. 

Nelze však vyloučit, že mohl do jisté míry ovlivnit koncentraci jakéhokoli prvku.

Na zkoumaných lokalitách byly u většiny vzorků kostí stanoveny hodnoty poměru Ca/P blízké těmto 

hodnotám v biogenním HAP. V případě ostatků ze Sopiany byly, v případě několika vzorků kostí, 

mírně překročeny hranice (Ca/P 2.0 – 2.3), jež podle Fabiga a Herrmanna (2002) značí minimální 

dopad diagenetických alterací. Vzorky se Sopiany lze označit za malou měrou pozměněné 

diagenetickými procesy. Ostatky z dalších lokalit jsou pravděpodobně z hlediska původního 

chemického složení velice dobře zachovány. Srovnáváním relativních rozdílů v koncentracích prvků 

mezi kostmi a zubní sklovinou lze dospět k podobnému závěru. Vzhledem k malému zastoupení

vzorků skloviny nelze učinit reprezentativní srovnání.

8.2. Stanovování převažující složky stravy

Pro odhady převažující složky stravy bylo použito metody srovnávání poměrů Sr/Ca a Sr/Zn. Vychází 

se především z poměru Sr/Ca, jehož vysoké hodnoty jsou důsledkem hojné konzumace rostlinné 

stravy. V našem případě bude použit i poměr Sr/Zn pro zohlednění koncentrací Zn, jehož zvýšené 

koncentrace jsou důsledkem vysokého příjmu živočišné stravy. Zejména u lokalit nacházejících se na

území Slovenské republiky můžeme předpokládat, že na karbonáty bohatém podloží mohlo dojít 

k mírnému nárůstu koncentrací Sr. Koncentrace Zn by neměly být diagenetickými pochody prakticky 

dotčeny (Jambor 1988). Z toho důvodu budou dále mezi sebou srovnávány lokality ležící na území 

Slovenské republiky (velice podobné geologické podmínky), Sopianae pak bude hodnocena zvlášť. 
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Pro ověření byly stanoveny stejné poměry i ze vzorků zubní skloviny, které velice dobře korespondují 

s těmito hodnotami v kostech. Nelze z nich však učinit samostatný závěr z důvodu malého počtu 

vzorků, a také z důvodu rozdílnosti kostí a zubní skloviny jako distribučních prostorů. Použitý způsob 

stanovení stravy může věrněji přiblížit stravovací návyky v posledních 5 letech života jedince (Smrčka 

2005).

Na lokalitě Rusovce II byla ve stravě ve velké míře zastoupena živočišná strava. Pravděpodobně zde 

byl hojně chován dobytek (součástí Gerulaty jsou i přilehlé hospodářské stavby). Pro římské vojáky 

nejspíše nebyl problém ani lovit, či zvířata zabavovat. Strava obou jedinců mužského pohlaví (jediní 2 

muži z celého souboru vzorků) byla pravděpodobně bohatší na živočišnou složku, než u ostatních 

jedinců v Rusovcích (na základě srovnání Sr/Ca). Na lokalitě Abrahám pak byla strava založena 

především na rostlinné stravě, a to v obou obdobích. Důvodem je nejspíše prosté setrvání u potravních 

zvyklostí na této lokalitě mezi oběma obdobími a využívání týchž zdrojů potravy. Strava ve 

Sládkovičově měla nejspíše podobný charakter jako v Rusovcích (s přihlédnutím k vyšším 

koncentracím Zn). Bez srovnání s podobným pohřebištěm je obtížné učinit závěr o stravě na lokalitě 

Sopianae. Porovnání hodnot Sr a Zn v podobných kulturách, kde již byla jejich strava zkoumána,

svědčí o převaze rostlinné složky nad živočišnou. 

Odhady poměrů mezi rostlinnou a živočišnou stravou se na lokalitách Rusovce II, Sládkovičovo 

a Abrahám – doba římská, zabýval ve své práci Smrčka a kol. (1988). Jeho závěry jsou v souladu 

s výsledky této práce.

Tab. 21. Poměry Sr/Ca a Sr/Zn v kostech na jednotlivých lokalitách (Ca [mg/g]; Sr,Zn [µg/g])

Sr/Ca Sr/Zn

Lokalita N průměr SD med. průměr SD med.

Sopianae 42 1.37 0.5 1.27 2.77 1.3 2.51

Abrahám SN 18 2.04 0.7 1.88 5.51 2.0 5.79

Abrahám DŘ 9 2.11 0.8 1.91 5.92 1.4 5.67

Rusovce II 6 0.75 0.2 0.84 2.83 1.3 3.21

Sládkovičovo 6 1.22 0.4 1.18 3.67 1.1 3.82
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8.4. Stanovování mobility

Způsob tohoto stanovování je založen na variacích hodnot log10(Ba/Ca) a log10(Sr/Ca) jež jsou velice 

výrazné na různých lokalitách s odlišnými geologickými podmínkami. V rámci lokalit jsou pak 

variace těchto hodnot mnohem menší (Burton a kol. 2003). Z této skutečností vychází hypotéza, že by 

mohlo být možné, srovnáváním těchto hodnot ve vzorcích kostí, posoudit jedince s výrazně odlišnými 

hodnotami (v rámci lokality) jako přístěhovalce.

Jelikož hmotnostní poměry Ba/Ca a Sr/Ca změřené v kostech vykazují logaritmické rozdělení (Burton 

a kol. 2003), budou dále posuzovány hodnoty log10(Sr/Ca) a log10(Ba/Ca). V případě jejich odlehlosti

budou hledány další hodnoty potvrzující výjimečnost daného jedince v rámci zkoumané lokality. 

Vzorky dětských kostí nejsou vhodné pro tento způsob stanovování mobility z důvodu extrémních 

fluktuací obsahů Sr v kostech během růstu (Smrčka 2005).

U vzorků odlehlých podle hodnot jsou v následujícím výčtu dopsány také koncentrace Pb. V případě 

velké odlišnosti oproti průměrným hodnotám na jednotlivých lokalitách jsou dále vypsány hodnoty 

izotopových poměrů a koncentrací Zn. 
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Sopianae

Obr. 7. Bodový graf hodnot log(Sr/Ca) a log(Ba/Ca) na lokalitě Sopianae

20/21 (muž 55-59let) – Odlehlost tohoto bodu je důsledkem velice nízkých hodnot koncentrací Ba a 

tedy i nízké hodnoty log(Ba/Ca). Koncentrace Sr bychom v rámci lokality mohli označit spíše za 

průměrné. Vysoký obsah Pb (v obou kostech srovnatelný) je důsledkem příjmu vyšších dávek Pb po 

dlouhou dobu, což je typické pro velká římská města. U vzorku č. 20 byl změřen nejnižší izotopový 

poměr na lokalitě Sopianae (2.3644). Poměr Ca/P je velice nízký (1.86 a 1.89), pravděpodobně tedy 

došlo k většímu diagenetickému ovlivnění těchto vzorků. Tohoto jedince pravděpodobně nelze označit 

za přistěhovalce.

Mezi další vzorky s odlehlými hodnotami patří vzorky č. 4 a 5 (dětské, ke každému vzorku patří ještě 

jeden další – neodlehlý), 25/27 (velice vysoké koncentrace Sr u obou vzorků, všechny ostatní hodnoty 

jsou mezi oběma kostmi velice rozdílné), 32/33 (řádově odlišné obsahy Ba mezi oběma kostmi, ostatní 

koncentrace také velice proměnlivé), 36 (dítě, kolem 1 roku).
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Abrahám 

V případě tohoto pohřebiště nebyly určeny žádné výrazněji odlehlé hodnoty. Žádného jedince podle 

tohoto způsobu odhadu mobility nelze s větší pravděpodobností označit za přistěhovalce. Vzorky 62 –

70 jsou datovány do doby římské, vzorky 44 – 61 spadají do období stěhování národů. Mezi hodnoty 

spíše spadající na okraj shluku bodů patří vzorky: 45 (muž, blíže neurčený věk); 47 (žena, 40-49 let);

57(žena 40-49let); 66 (muž 30-39 let); 67 (dítě).

Obr. 8. Bodový graf hodnot log(Sr/Ca) a log(Ba/Ca) na lokalitě Abrahám – stěhování národů
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Rusovce II – Gerulata

U této lokality můžeme na grafu pozorovat jeden výrazně odlehlý bod 71 a 76 (dítě). 

71 (muž 30-39let) Poměr Ca/P je velice nízký (1.86), z důvodu velice nízkých koncentrací Al však 

nelze předpokládat větší diagenetické změny. Koncentrace Pb je nižší než u všech ostatních 

analyzovaných jedinců. Poměr izotopů 206Pb/207Pb je nejnižší z celé zkoumané lokality (1.1742). U 

tohoto jedince je v rámci lokality změřen výrazně vyšší obsah Zn, což je nejspíše důsledkem vyšší 

konzumace živočišné stravy. Dále můžeme pozorovat velice nízké koncentrace Sr a Ba. Je možné, že 

se jednalo o příslušníka římské vojenské posádky, to však nelze doložit hrobovým inventářem, neboť 

na této lokalitě byli vojáci pohřbíváni bez svých zbraní (Smrčka a kol. 1988). Tohoto jedince je možné 

s větší pravděpodobností označit za přistěhovalce.

Obr. 9. Bodový graf hodnot log(Ba/Ca) a log(Sr/Ca) na lokalitě Rusovce II

Sládkovičovo

Na této lokalitě není z důvodu malého poctu vzorků a velkého relativního rozptylu hodnot log(Ba/Ca) 

a log(Sr/Ca) možné určit významněji odlehlé hodnoty.
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8.3. Kontaminace olovem

Koncentrace Pb

Velice vysoké koncentrace Pb v kostech byly stanoveny u lokality Sopianae, s velkým odstupem byly 

druhé nejvyšší obsahy naměřeny na ostatcích z pohřebiště v Rusovcích II. Obě tyto lokality byly 

domovem římských občanů.  Na ostatních nalezištích byly naměřené koncentrace Pb velice nízké, 

nejnižší pak na lokalitě Sládkovičovo. Obsahy Pb ve sklovině jsou oproti kostem nižší, neboť jsou 

odrazem hodnot přítomných v organismu během formování zubů, navíc kvůli bioakumulativnímu 

charakteru Pb dochází k jeho hromadění v průběhu života výhradně v metabolicky aktivních 

kalcifikovaných tkáních. Obsahy Pb změřené ve sklovině však velice dobře korespondují s těmito 

hodnotami v kostech a výše zmíněné pořadí lokalit podle kontaminace Pb potvrzují.

Na lokalitě Sopianae v případě několika párů vzorků od jednoho jedince (méně než v polovině těchto 

případů), byly naměřeny výrazně rozdílné koncentrace v pravé a levé kosti. Tento fakt pozorujeme

v některých případech velmi vysokých koncentrací Al a Fe u jednoho ze vzorků. Zmíněná skutečnost 

je nejspíše výsledkem změn, ke kterým došlo po pohřbení jedince. V Sopianě lze dále pozorovat velké 

rozdíly v koncentracích Pb u různých jedinců. To může být mimo jiné například důsledkem jisté 

sociální stratifikace, neboť je známou skutečností, že nejvíce Pb během života přijímali spíše bohatí 

Římané v důsledku vyšší konzumace potravin (víno, ovoce, sapa – sladká octová omáčka) z olovo 

obsahujících nádob (např. glazura či slitina Pb a Sn), konzervačních prostředků apod. (Lesser 1988).

Vzhledem k velikosti a důležitosti města, a také k jeho velice výhodné geografické poloze (leží na 

křižovatkách důležitých římských cest) lze předpokládat, že import jakýchkoliv komodit 

nepředstavoval problém (Hudák a Nagy 2009). Velice vysoké koncentrace Pb byly naměřeny ve dvou 

párech kostí. Jedná se o vzorky 22/23 (žena, 63-67 let) a 32,33 (muž, 42-46 let). Vysoké hodnoty byly 

dále zjištěny u vzorku 9 (muž, 53-57let). U těchto jedinců je možno předpokládat, že se jednalo o 

osoby s vyšším sociálním statutem. 

Na lokalitě Rusovce II je průměrná koncentrace Pb 6 ± 2.7 µg/g. Tyto hodnoty jsou pravděpodobně 

z velké části způsobeny konzumací potravin s vysokým obsahem Pb, stejně jako je tomu u lokality 

Sopianae. Obsahy Pb, naměřené v půdě na lokalitách Rusovce, Abrahám a Sládkovičovo se 

pohybovaly v rozmezí 10-18 µgPb/g půdy. V případě ostatků z Abrahámu (obě období) a 

Sládkovičova byly naměřené koncentrace Pb velice nízké. Zde pravděpodobně nedocházelo 

k antropogenní kontaminaci.
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Izotopy Pb

Izotopové poměry v kostní tkáni a zubní sklovině nejsou dostatečným indikátorem původu vysokých 

koncentrací Pb, neboť tyto vysoké hodnoty byly u většiny lokalit (v jejichž blízkosti nedocházelo 

k významné těžbě a zpracování rud) především důsledkem potravního příjmu tohoto kovu (Lesser

1988). Ten se do stravy uvolňoval z nádob na vaření a uchovávání potravin. V případě některých 

přísad pak hrálo Pb významnou úlohu i v procesu přípravy (např. sapa). U lokalit Sopianae, Rusovce

můžeme pozorovat velice významné variace hodnot izotopových poměrů. Ke kontaminacím tedy 

docházelo prostřednictvím Pb z velice odlišných zdrojů. V případě lokality Sládkovičovo, vzhledem 

k velice nízkým koncentracím Pb nelze tyto velké variace vysvětlit podobným způsobem. Izotopové 

složení bylo u vzorků z Abrahámu změřeno pouze ve 2 případech kostí z doby římské a v jednom 

případě skloviny z období stěhování národů. U této lokality tedy nelze vyvodit podobný závěr.



51

Na obrázku č. 10 jsou vyznačeny rozsahy izotopových poměrů v hlavních důlních regionech, jejichž 

produkce pokrývala naprostou většinu potřeby Ag a Pb v době římské. Jsou zde vyneseny vzorky, u 

nichž bylo izotopové složení změřeno. Lokalita Sopianae svými izotopovými poměry spadá do oblasti

mezi nejvíce těženými ložisky. Zde tedy nejspíše docházelo k velkému míšení Pb hlavně z těchto 

regionů. U lokality Rusovce II lze na základě umístění bodů v tomto grafu předpokládat míšení těchto 

zdrojů s přispěním zdrojů dalších, blíže nespecifikovaných. U ostatních lokalit, vzhledem k velice 

nízkým koncentracím, nelze uvažovat o vyšší antropogenní kontaminaci. Vzhledem k velkému rozdílu 

naměřených a certifikovaných hodnot referenčního materiálu lze předpokládat nezanedbatelnou chybu 

ve změřených izotopových poměrech.

Obr. 10. Izotopové složení Pb v ledu z grónského ledovce mezi r.7313 př.n.l. a 1523 n.l. s vyznačením 

zkoumaných vzorků. Upraveno z Rosman a kol.(1997). Pět černých čtverců reprezentuje holocenní pozadí.

A - Egejská oblast (severozápad Turecka)

B – Británie (Mendips, Shropshire, Derbyshire, Cornwall, Devon)

E – Evropa (Německo, Rakousko)
L – Řecko (Laurion)
S – Španělsko:  S1 – region Cabo de Garta

S2 – regiony Cabo de Garta a Mazzarón
S3 – region Cartagena
S4 – Rio Tinto
Sa – sedimenty z Atlantského oceánu poblíž západní Sahary
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8.5. Nerozpustné zbytky

Přítomnost NZ po rozpuštění kostí je důsledkem kontaminace vzorků kostí pevnou fází z okolní půdy.

Pomocí fázové analýzy rentgenovou difrakcí byly určeny křemen, illit, méně zastoupeny pak byly

kaolinit a albit, tedy minerály, jež jsou v půdách poměrně běžné. Změny v koncentracích některých 

prvků (hlavně Al, Fe, Mn a Cr) nejsou tedy důsledkem změny chemického složení kostního minerálu,

ale pouze důsledkem uvolnění těchto prvků z fází tvořících NZ a zajisté i dalších pevných fází, jež se 

do kostí dostaly stejným způsobem a byly rozpuštěny. V případě velkého podílu NZ na navážce 

vzorků (v některých případech více než 20 % celkového množství) byly stanovené obsahy všech prvků 

nižší. To je způsobeno přepočtem koncentrací změřených v roztoku na koncentrace prvků v celkové 

navážce vzorků. 
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9. ZÁVĚR

 Vzorky z lokalit Abrahám (doba římská i stěhování národů), Rusovce II a Sládkovičovo byly 

z hlediska původního chemického složení velice dobře zachovalé. K diagenetickým změnám 

došlo pouze v případě několika vzorků z lokality Sopianae. 

 Pomocí koncentrací Sr, Zn a Ca byla stanovena strava nejbohatší na živočišnou složku v 

Rusovcích II (zde pak byla nejvyšší konzumace masa pozorována u příslušníků mužského 

pohlaví). Nejvíce rostlinné stravy bylo pravděpodobně konzumováno na lokalitě Abrahám. 

V obou zkoumaných obdobích zde se tato strava téměř nelišila. Ve Sládkovičově byl pak 

jídelníček vyváženější, než u obou zmíněných lokalit. Stanovené hodnoty jsou však blíže spíše 

Rusovcům. Strava v Sopianě byla celkově založena konzumaci složky rostlinné.

 Hypotéza předpokládající možnost použití porovnávání hodnot logBa/Ca a logSr/Ca pro 

stanovení jedinců, jež se během pozdního období života přistěhovali na lokalitu pohřbení, nebyla 

v této práci potvrzena.

 Nejvyšší koncentrace Pb byly zjištěny u lokality Sopianae. Poměrně vysoké obsahy Pb byly

naměřeny i na pohřebišti náležejícímu k vojenskému kastelu v Rusovcích II – Gerulatě. V obou 

případech se jedná o lokality s pozůstatky římských občanů. V případě vzorků z pohřebišť v

Abrahámu (obě zkoumaná období) a Sládkovičově byly naměřeny velice nízké koncentrace Pb. 

Na těchto lokalitách tedy pravděpodobně nedocházelo k vyššímu příjmu tohoto kovu ve stravě, 

ani žádným jiným významnějším způsobem. Naměřené koncentrace Pb nevykazovaly téměř 

žádnou míru korelace s indikátory diageneze používanými v této práci, lze je tedy považovat za 

malou měrou pozměněné v průběhu pohřbení.

 Stanovení izotopových poměrů Pb v kostech a zubní sklovině není dostačující pro stanovování 

převažujícího zdroje znečištění u jedinců s vyššími koncentracemi Pb v těchto tkáních (v našem 

případě obyvatel římských sídlišť). Hlavním důvodem je především skutečnost, že k vyššímu 

příjmu tohoto kovu docházelo nejvíce prostřednictvím stravy. Bylo by tedy spíše vhodné zkoumat 

izotopové poměry v nádobách na vaření (hojně používána slitina Sn a Pb), uchovávání potravin a 

dalších předmětech, jejich prostřednictvím mohlo dojít ke kontaminaci.  

 Analýza nerozpustných zbytků, jež zůstaly po rozpuštění některých vzorků kostí, ukázala ve 

všech případech na téměř totožné složení. Nejvíce zastoupenými fázemi byly illit a křemen, 

v menší míře pak kaolinit, tedy minerály v půdách velice hojné. Zastoupena byla i blíže neurčená 

amorfní fáze. Vzorky, po jejichž rozpuštění tento zbytek zůstal, vykazovaly velice významně 

zvýšené koncentrace Al, Fe, Mn a Cr. To lze vysvětlit uvolněním těchto prvků do roztoků z fází, 

ze kterých je nerozpustný zbytek tvořen. K významným změnám prvkového složení kostní hmoty 

však v důsledku jeho přítomnosti pravděpodobně nedochází.
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I

PŘÍLOHY

Příloha 1. Základní informace o nálezech z lokality Abrahám – stěhování národů 
(Stloukal a kol. 1974)

číslo 

hrobu

inventární 

číslo

skupina

*
stav nálezu

1 P7A 6001 1 Žena (20 - 30 let). Lebka i postkraniální skelet jsou téměř bez 

porušení.

8 P7A 6008 2 Dospělý jedinec neurčeného pohlaví. Z kostry se zachovaly pouze 

zlomky.

18 P7A 6018 1 Nejspíše dospělý muž, Silně porušené zlomky robustního 

postkraniálního skeletu.

19 P7A 6020 1 Žena (40 - 50 let). Silně porušená lebka i postkraniální skelet.

25 P7A 6026 3 Muž (20 – 29 let)

30 P7A 6031 1 Muž (50 - 60 let). Mírně poškozená kostra.

42 P7A 6046 2 Muž (30 - 40 let) Mírně poškozená kostra.

45 P7A 6049 2 Žena (40 - 50 let) Kostra je velmi silně poškozená, zuby jsou silně 

obroušeny.

47 P7A 6051 1 Žena (40 - 50 let) Téměř nepoškozená kostra. Velmi silně 

abradovaný chrup.

50 P7A 6054 2 Žena (30 - 40 let) Mírně poškozená kostra. Silně abradovaný chrup.

53 P7A 6057 2 Žena (dospělá) Zachovaly se pouze zlomky gracilního 

postkraniálního skeletu.

55 P7A 6059 2 Žena (20 - 40 let) Zachovaly se pouze zlomky gracilní kostry. Zuby 

jsou slabě abradovány.

56 P7A 6060 2 Muž (40 - 50 let) Silně poškozená robustní kostra.

57 P7A 6061 2 Muž (40 - 50 let) Zachovaly se pouze zlomky středně robustní 

kostry. Chrup je silně abradovaný.

58 P7A 6062 3 Žena (30 – 39 let)

59 P7A 6063 2 Muž (40 - 50 let) Téměř nepoškozená kostra. Silně abradovaný 

chrup.

60 P7A 6064 2 Muž (30 - 40 let) Silně poškozená kostra.

62 P7A 6065 2 Žena (40 - 50 let) Kostra se zachovala ve zlomcích.

63 P7A 6067 2 Dítě (11 let) Zachovaly se pouze zlomky lebky i postkraniálního 

skeletu.

*skupina: 1 – hroby datované určitě do období stěhování národů; 2 – hroby pravděpodobně 

pocházející z období stěhování národů; 3 – hroby možná pocházející z období stěhování národů



II

Příloha 2. Základní informace o nálezech z lokality Abrahám – doba římská 
(Kolník a Stloukal 1974)

číslo  

hrobu

inventární

číslo
stav nálezu

3 P7A 6115 Z lebky je zachována většina mozkovny, postkraniální skelet silně 

poškozen. Tvar pánevních kostí kostí i mozkovny jasně svědčí o tom, 

že jde o pozůstatky ženy. Určení stáří je obtížné, protože na jedné 

straně pozorujeme zcela otevřené lebeční švy, na straně druhé jsou na 

obratlech výrazné spondilosní změny 2. - 3. stupně i invertebrální 

artrosa, a v zachovalé dolní čelisti je většina lůžek zhojena po 

intravitálních ztrátách zubů. Je pravděpodobné, že v tomto případě šlo 

o zpožděný srůst švů a že zemřelá byla asi 40 - 50 let stará. Mozkovna 

je výrazně dolichomorfní.

4 P7A 6116 Zachovala se pouze robustní čelist a diafysy dlouhých kostí z kostry 

muže, zemřelého ve věku 50 - 60 let

11 P7A 6122 Zachovala se pouze robustní čelist a diafysy dlouhých kostí z kostry 

muže, zemřelého ve věku 50 - 60 let

12 P7A 6123 Zlomky gracilní kostry ženy, jež zemřela ve věku 30 - 40 let

13 P7A 6124 Zlomky robustní kostry muže, zemřelého ve věku 30 - 40 let

124 P7A 6230 Zachovalo se jen několik málo silně korodovaných zlomků z kostry 

dítěte, pravděpodobně mladšího sedmi let

135 P7A 6240 Velmi silně poškozená kostra pravděpodobně ženy, která zemřela ve 

věku mezi 40 a 60 lety

138 P7A 6243 Zlomky poskraniálního skeletu dospělého člověka. Podle výrazné 

gracility zlomků spíše ženy, ale určení je pro špatnou zachovalost 

ostatků velice obtížné

144 P7A 6249 Zlomky z kostry ženy, zemřelé ve věku mezi 50 a 60 lety

Příloha 3. Základní informace o nálezech z lokality Rusovce II – Gerulata 
(Pichlerová a Stloukal 1977)

číslo

hrobu

inventární

číslo
stav nálezu

3 7421 Muž (30 - 40 let). Z části měřitelná mozkovna a neměřitelný postkraniální 

skelet.

8 7423 Nedospělý (16 - 18 let). Zlomky lebky i postkraniálního skeletu.

14 7426 Dítě (8 let). Zlomky lebky i postkraniálního skeletu.

20 7430 Žena (40 - 50 let) Zachovalá lebka a zlomky postkraniálního skeletu

28 7436 Muž (dospělý). Z malé části měřitelná lebka a zlomky postkraniálního 

skeletu.

30 7438 Dítě (10 let). Zlomky lebky i postkraniálního skeletu.



III

Příloha 4.  Základní informace o nálezech z lokality Sládkovičovo (Kolník a Stloukal 1976)

číslo

hrobu

inventární

číslo
stav nálezu

27 7785 Žena (50 – 60 let) Postkraniální skelet je silně poškozen. Zachována 

poškozená a silně postmortálně deformovaná mozkovna a zlomky 

obličejové části. Chrup středně obroušen.

28 7786 Muž (50 - 60 let) Mírně poškozená lebka. Chrup středně obroušen. Robustní 

postkaniální skelet je silně poškozen.

31 7787 Muž (30 - 40 let) Zachovalý robustní postraniální skelet a robustní, silně 

poškozená lebka. 

39 7788 Žena (50 - 60 let) Z lebky zachovány pouze postmortální deformované 

úlomky. Postraniální skelet v částech, byl výrazně gracilní. 

40 7789 Nedospělý jedinec (14 - 15 let) Z lebky zachována pouze deformovaná 

klenba. Dlouhé kosti postkraniálního skeletu nejsou dosud epifysovány.

41 7790 Žena (20 - 30 let) Mírně poškozená středně robustní lebka. Zachovalý 

středně robustní postraniální skelet. 

Příloha 5. Čísla vzorků kostí a zubů, místo odebrání vzorku, pohlaví a věk

Kosti

Lokalita číslo vzorku inv. číslo číslo hrobu kost pohlaví věk

Sopianae 1 74.1.1. 1 Fdx F 43-49

2 Fsin-c.

3 74.1.18. 10b Fdx Ch 1,5-2

4 Fsin

5 74.1.19. 11 Fsin Ch 4,5-5,5

6 Fsin-c.

7 74.1.21. 12b Fdx Ch 1

8 74.1.23 14 Fdx Ch 0-5 m

9 74.1.29. 20 Fdx M 53-57

10 74.1.30. 21 Fsin M 38-47

11 74.1.34. 23 Fdx F 50-70

12 Fsin

13 74.1.40. 27 Fsin F 40-60

14 74.1.41. 30 Fdx M 44-52

15 Fsin

16 74.1.45. 35A Fdx M 62-68

17 Fsin

18 74.1.46. 35B Fdx F 52-58

19 Fsin

20 74.1.54. 42 Fdx M 55-59

21 Fsin

22 74.1.66. 48 Fdx F 63-67

23 Fsin

24 74.1.82. 60 Fdx F 32-36



IV

Pokračování Přílohy 5.

Kosti

Lokalita číslo vzorku inv. číslo číslo hrobu kost pohlaví věk

25 74.1.90. 69 Fdx F 48-52

26 Fsin

27 74.1.95. 74 Fdx C 9,5-10

28 74.1.96. 75 Fdx Ch 4-4,5

29 Fsin

30 74.1.97. 76A Fdx M 53-57

31 Fsin

32 74.1.115. 89A Fdx M 42-46

33 Fsin

34 74.1.118. 91A Fdx Ch 1,5

35 Fsin

36 74.1.120. 91C Fdx Ch 1

37 74.1.121. 92 Fdx M 41-45

38 Fsin

39 74.1.122. 93 Fdx F 68-72

40 Fsin

41 74.1.125. 97 Fdx M 52-58

42 74.1.127. 99 Fdx Ch 7

43 Fsin

Abrahám - 44 P7A 6001 1 Fdx F 20-29

stěhování národů 45 P7A 6008 8 Fdx M? ?

46 P7A 6018 18 Fdx M? ?

47 P7A 6020 19 Fdx F 40-49

48 P7A 6020 25 Fdx Ch ?

49 P7A 6031 30 Fdx M 50-59

50 P7A 6046 42 Fdx M 30-39

51 P7A 6049 45 Fsin F 40-49

52 P7A 6051 47 Fdx F 40-49

53 P7A 6054 50 Fsin F 30-39

54 P7A 6057 53 Fdx F ?

55 P7A 6060 56 Fdx M 40-49

56 P7A 6061 57 Fdx M 40-49

57 P7A 6062 58 Fdx F 30-39

58 P7A 6063 59 Fsin M 40-49

59 P7A 6064 60 Fdx M 30-39

60 P7A 6065 62 Fsin F 40-49

61 P7A 6067 63 Fdx D 11



V

Pokračování Přílohy 5.

Kosti

Lokalita číslo vzorku inv. číslo číslo hrobu kost pohlaví věk

Abrahám - 62 P7A 6116 4 Fsin F 40-49

doba 63 P7A 6115 3 Fdx F? 16-18

římská 64 P7A 6122 11 Fdx M 50-59

65 P7A 6123 12 Fsin F 30-39

66 P7A 6124 13 Fdx M 30-39

67 P7A 6230 124 Fsin D <7

68 P7A 6240 135 Fsin F 40- 60

69 P7A 6243 138 Fdx F? ?

70 P76249 144 Fdx F 50-59

Rusovce II - 71 7421 3 Fdx M 30-39

Gerulata 72 7423 8 Fdx ? 16-18

73 7426 14 Fdx D 8

74 7430 20 Fdx F 40-49

75 7436 28 Fdx M ?

76 7438 30 Fdx D 7-14

Sládkovičovo 77 7785 27 Fdx F 50-59

78 7786 28 Fdx M 50-59

79 7787 31 Fdx M 30-39

80 7788 39 Fdx F 50-59

81 7789 40 Fdx ? 14-15

82 7790 41 Fdx F 20-29
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Pokračování Přílohy 5.

Zuby
Lokalita číslo vzorku inv. číslo číslo hrobu zub pohlaví věk

Sopianae 91 74.1.1. 1 Mol. II F 43-49

92 74.1.18. 10b Mol. II Ch 1,5-2

93 74.1.19. 11 Mol. II Ch 4,5-5,5

94 74.1.118. 91a Mol. I Ch 1,5

Abrahám - 95 P7A 6020 25 Mol. Ch ?

stěhování 96 P7A 6049 45 Mol. F 40-49

111 P7A 6059 55 Mol. F ?

národů 97 P7A 6060 56 Mol. M 40-49

98 P7A 6061 57 Mol. M 40-49

99 P7A 6064 60 Mol. M 30-39

100 P7A 6065 62 Prem. F 40-49

101 P7A 6067 63 Mol. D 11

Abrahám - 102 P7A 6115 3 Mol. II F? 16-18

doba římská 103 P7A 6123 3 Inc. F? 16-18

104 P7A 6123 12 Mol. II F 30-39

105 P7A 6124 13 Mol. II M 30-39

Rusovce II - 106 7421 3 Mol. II M 30-39

Gerulata 107 7423 8 Mol. II ? 16-18

108 7426 14 Mol. II D 8

109 7438 30 Prem. D 7-14

Sládkovičovo 110 7788 39 Mol. II F 50-59

vysvětlivky:

kosti

Fdx – femur dexter – pravá kost stehenní (viz místo odběru vzorků)

Fsin – femur sinister – levá kost stehenní (viz místo odběru vzorků)

Fsin c. – střední část stehenní kosti

Zuby

Mol. I – dens molaris primus – první stolička

Mol. II – dens molaris secundus – druhá stolička

Prem. - dens premolaris – zub třenový

Inc. – dens incisivus - řezák
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Příloha 6. XRD spektra nečistot

Charles University in Prague – Faculty of Science, Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral 

Resources, Albertov 6, 128 43 Prague 2

analyst: Petr Drahota, tel. 22195 1498, fax. 22195 1496, e-mail: drahota@natur.cuni.cz

equipment: X´Pert Pro, PANalytical B.V., Almelo, the Netherlands

software: X´Pert HighScore 1.0d, PANalytical B.V., Almelo, the Netherlands

Parametry měření

Scan Axis Gonio Measurement Temperature [°C] 25.00

Start Position [°2Th.] 3.0301 Anode Material Cu

End Position [°2Th.] 69.9301 K-Alpha1 [A] 1.54060

Step Size [°2Th.] 0.0500 K-Alpha2 [A] 1.54443

Scan Step Time [s] 200.0250 K-Beta [A] 1.39225

Scan Type Continuous K-A2 / K-A1 Ratio 0.50000

PSD Mode Scanning Generator Settings 30 mA, 40 kV

PSD Length [°2Th.] 2.12 Diffractometer Type 0000000080910326

Offset [°2Th.] 0.0000 Diffractometer Number 0

Divergence Slit Type Fixed Goniometer Radius [mm] 240.00

Divergence Slit Size [°] 1.0000 Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 100.00

Specimen Length [mm] 10.00 Incident Beam Monochromator No

Spinning Yes

Kombinovaný graf
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Příloha 7. Srovnání certifikovaných a změřených hodnot referenčního materiálu NIST SRM 1400 
(Bone Ash) 

prvek jednotky certifikované hodnoty změřené hodnoty

Ca [hm.%] 38.18 ± 0.13 35.04 ± 4.68

P [hm.%] 17.91 ± 0.19 18.31 ± 2.12

Fe [µg/g] 660 ± 27 987 ± 11

Pb [µg/g] 9.07 ± 0.12 7.65 ± 0.27

Sr [µg/g] 240 ± 7 258 ± 5

Zn [µg/g] 181 ± 3 150 ± 1.7

necertifikované hodnoty

Al [µg/g] 530 213 ± 4

Cu [µg/g] 2.3 2.25 ± 0.21

Příloha 8. Srovnání certifikovaných a změřených hodnot referenčního materiálu NIST SRM 981 
(Common Lead)

izotopový poměr certifikované hodnoty změřené hodnoty

207Pb/206Pb 0.91464 ± 0.00033 0.9183 ± 0.002135*

208Pb/206Pb 2.1681 ± 0.0008 2.1968 ± 0.007066*

*tyto hodnoty byly vypočítány ze všech opakování všech měření referenčního materiálu (viz 

metodika) 
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