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Abstrakt 

Studium kostěné industrie v archeologii probíhalo zpočátku nesystematicky a ve 
většině případů se omezovalo na klasifikaci nástrojů dle tvaru, ze kterého se odvozovala 
jejich funkce. To však bylo, podobně jako v případě kamenné industrie, mnohdy zavádějící 
či nepřesné. V posledních desetiletích se proto vědci pokoušejí aplikovat na kostěnou 
industrii mikroskopickou analýzu, dříve již s úspěchem použitou na pazourkové artefakty, 
která dokáže podle stop opotřebení (use-wear traces) vypovědět mnohé o výrobě a funkci 
nástroje. Zapojení mikroskopu při výzkumu stop může také pomoci interpretovat způsob 
výroby nástroje a prokázat tak například, které artefakty byly záměrně vyrobeny člověkem 
a které byly pouze rozlomené kvůli získání morku či které byly okousané šelmami. 

Cílem tohoto výzkumu je pomocí experimentální činnosti a následné 
mikroskopické analýzy experimentálních nástrojů a artefaktů přispět k určení funkce u těch 
nástrojů, kde je dosud nejasná, především u skupiny artefaktů označovaných dle svého 
tvaru jako "brusle". V rámci traseologie bych chtěla rozšířit vzorník kontaktních materiálů 
a přispět k většímu zapojení této disciplíny do výzkumu v České republice, protože 
mikroskopická analýza kostěné industrie zde zůstává až na některé výjimky opomíjena, 
přestože ve světě její obliba a možnosti využití každým dnem narůstají. 
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Abstract 

For a long time, research of bone industry in archeology was disorganized and 
mostly limited for classification according to the tools´ shape, from which the function was 
deduced.  This method was frequently imprecise and complicated for bone artifacts as well 
as for chipped stone artifacts. In the last few decades, scientists have tried to apply to the 
bone industry microwear analysis, which was then successfully applied to the chipped 
industry. Microwear analysis can help us recognize usewear traces and give information 
about the manufacturing and functioning of the tools. Using microscopes can prove which 
artifacts were manufactured by humans and which were simply broken in order to get 
marrow, and which were bitten by predators. 

The goal of this research is to expose the functions of tools and artifacts, which are 
previously unclear, by use of experimental archeology and use-wear analysis, primarily for 
artefacts known as bone skates (or bone ice skates), which are classified only according to 
their shape (and often incorrectly). In many foreign countries, the method and application 
of microwear analysis is increasingly popular. However, in the Czech Republic, it is 
largely overlooked. Therefore, we would like to extend the sample of possible contact 
materials and contribute to the progress of microwear analysis in Czech Republic. 

 

Key words 

Use-wear analysis, microwear analysis, bone industry, bone skates, experimental 
archeology 
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 Úvod  

Předkládaná diplomová práce se věnuje traseologické analýze kostěné industrie, 

konkrétně morfologicky specifickému typu kostěné industrie – bruslím (označení brusle 

vychází z tvaru artefaktů, který se podobá bruslím tak, jak je známe dnes, přičemž však 

nepanuje jednotný názor na jejich skutečné použití u minulých populací. Analyzované 

artefakty pocházejí ze sbírek Hlavního města Prahy, které nám k analýze poskytlo na 30 

bruslí či jejich úlomků, převážně pak z období kultury únětické a knovízské1. Různé 

historické a kulturní zařazení, stejně tak jako rozdílná zachovalost nálezů, nám umožní 

prozkoumat také variabilitu daného typu nástroje. 

V průběhu celé práce rozlišuji termíny brusle a tzv. brusle, přičemž předměty 

označované jako tzv. brusle považuji za funkčně nespecifikované nástroje označené za 

brusle pouze na základě tvaru. Za brusle pak považuji předměty, u nichž se na základě stop 

opotřebení domnívám, že reálně jako brusle mohly sloužit. 

V případě kostěných bruslí a počátků bruslení se můžeme domnívat, že člověk 

využil přírodní prostředí ve svůj prospěch a ušetřil tak určité procento energie, kterou mohl 

investovat do jiných činností (například do lovu či sběru potravy) a nepatrně tak zvýšit své 

šance na přežití. Protože však nemáme k dispozici kompletní nálezová data zkoumaného 

souboru artefaktů (chybějící informace o lokalitě a dataci artefaktů), nelze podobné závěry 

na základě konkrétních hypotéz vyvozovat. 

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

archeologii či antropologii využívá při zkoumání stop opotřebení na hranách 

předpokládaných nástrojů vyrobených především z přírodních materiálů. Hlavním cílem 

traseologické analýzy je interpretovat funkci používaného nástroje, způsob jeho držení 

(hafting) a pokusit se určit kontaktní materiál. 

V zahraničí v posledních desetiletích však roste zájem o problematiku 

mikroskopické analýzy pracovních stop na kostěné industrii. Přibývají země, kde se tato 

část traseologie stává součástí archeologického výzkumu, a rozšiřují se možnosti sledování 

a vyhodnocování traseostop. Tyto skutečnosti spolu s mezinárodní a interdisciplinární 

spoluprací mnoha badatelských týmů ukazují na slibnou budoucnost této disciplíny. 

                                                           
1 Většina datovaných artefaktů pochází z tohoto období, u velké části je však datace neznámá, pozn. autorky. 
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Traseologické výzkumy kostěných nástrojů probíhají po celém světě a slibují možnost 

rozšíření a zdokonalení mikroskopických metod pro potřeby kostěné industrie.  

Nedílnou součástí traseologie je také výroba experimentálních nástrojů, které se 

posléze srovnávají se zkoumanými artefakty. Je proto propojena s experimentální 

archeologií, přestože experimenty prováděné pro potřeby use-wear analýzy se mohou od 

klasických experimentů lišit. 

Traseologické disciplíně jako takové jsem se věnovala již ve své bakalářské práci 

(Kostěná industrie: Teorie, experiment a traseologická analýza, bakalářská práce, Fakulta 

humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2014). V rámci BP byly na základě 

vlastní experimentální činnosti a mikroskopování charakterizovány stopy po kontaktu se 

dvěma různými kontaktními materiály – kůží a kůrou - na hrotech kostěných jehel a šídel.  

Cílem předkládané práce je pomocí experimentální činnosti a následné 

mikroskopické analýzy experimentálních nástrojů a artefaktů přispět k určení funkce u těch 

nástrojů, kde je dosud nejasná, především u skupiny artefaktů označovaných dle svého 

tvaru jako tzv. brusle V rámci traseologie bych chtěla rozšířit vzorník kontaktních 

materiálů a přispět k většímu zapojení této disciplíny do výzkumu v České republice, 

protože analýza kostěné industrie zde zůstává až na některé výjimky opomíjena, přestože 

ve světě její obliba a možnosti využití každým dnem narůstají. Na základě vlastní 

experimentální činnosti pak budeme schopni analyzovat i další kostěnou industrii a 

budeme tak moci spolupracovat na řadě výzkumů zaměřených na poznání prehistorických 

společností. 
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Teoretická část 

1. Krajina a lidé 

Krajinu našich předků a celé prehistorické ekosystémy je možné rekonstruovat na 

základě dat získaných paleoekologií, paleontologií nebo paleobotanikou2. 

Schopnost člověka reagovat na nepříznivé změny je jedním z hnacích motorů lidské 

evoluce (Svoboda 2014, 127). Adaptace na změny klimatu, nové predátory či nejrůznější 

další výzvy byla efektivnější díky artefaktům, tedy pracovním nástrojům, zbraním apod. 

Nejstarší dochované jsou datované více než 2 mil. let a jsou z nejtrvanlivější přírodní 

suroviny – kamene. V protikladu k artefaktu stojí naturfakt3, o které se etologie zajímá ve 

spojení s jejich využitím u některých druhů zvířat4. Dle Svobody (2014, 181) se artefakt 

nestal pro žádný jiný druh tak určující jako pro člověka. Kromě základního vztahu člověka 

a přírody ovlivnily artefakty také vztahy uvnitř společnosti (Svoboda 2014, 181).  

Z celkového souboru 31 artefaktů známe dataci u pouhých 9 z nich, přičemž 4 

artefakty náleží ke knovízské kultuře, 3 ke kultuře únětické, 1 artefakt je datován do 

pravěku a 1 do raného středověku. Na základě dostupných údajů se tak můžeme krátce 

zmínit o podnebí v době bronzové, kam konkrétně kultury spadají. 

O podnebí Čech (kde nalezneme větší část lokalit zapůjčených artefaktů) se ve své 

práci zmiňuje Bouzek (1966, 74). Průměrná teplota v lednu nebyla nižší než -2 stupně a v 

červenci byla průměrná teplota pod 18 stupňů. Srážková hustota se pohybovala mezi 450-

500 mm za rok. 

Raná doba bronzová pokračovala v klimatických hodnotách pozdního eneolitu se 

suchým kontinentálním klimatem, ale v mladším období únětické kultury došlo k jednomu 

z klimatických optim s teplejším a sušším počasím, které skončilo v BB1 (Bouzek 2005, 

516). 

 Z celkového souboru 31 artefaktů máme u 22 z nich dostupné informace o nálezové 

lokalitě. U zbývajících 9 artefaktů je lokalita neznámá. Všechny artefakty, u kterých máme 

                                                           
2 Populární je zejména palynologie zabývající se výzkumem pylových zrn současných i fosilních rostlin, 
pozn. autorky. 
3 Předmět přirozený, neopracovaný (kameny, klacky), který může být použit jako nástroj (Svoboda 2014, 
180). 
4 Např. známý příklad lovení termitů pomocí klacíku u šimpanzů, zdaleka se však nejedná pouze o primáty, 
pozn. autorky. 
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informace o lokalitě k dispozici, spadají na území Prahy. Konkrétní pražské části jsou 

následující (počty nalezených tzv. bruslí): Bohnice (1), Bubeneč (3), Butovice (1), 

Čakovice (3), Dejvice (1), Dolní Chabry (1), Jinonice (1), Malá Ohrada (7), Modřany (1), 

Motol (1), Ruzyně (1), Řeporyje (1). 

 Vzhledem k neúplnosti informací o lokalitě a dataci zkoumaných artefaktů 

omezujeme popis přírodního prostředí pouze na dobu bronzovou, rekonstrukce jiných 

období je na tomto místě zbytečná vzhledem k faktu, že případné popsané skutečnosti 

bychom nemohli vztáhnout ke zkoumanému souboru.  

 O vodních tocích na území Prahy5, které mohli lidé doby bronzové k potenciálnímu 

bruslení využít, se domníváme, že svá koryta od doby bronzové změnily pouze mírně. 

Můžeme tedy předpokládat, že stejně jako dnes, bylo na území Prahy mnoho vodních toků, 

které v zimě zamrzaly, a mohly proto být našimi předky k bruslení využity. 

 

1.1 Odhad výšky na základě délky tzv. bruslí  

Lidé žijící v době bronzové byli anatomicky lidé moderního typu, jejich podobnost 

s lidmi dneška se týká i výšky postavy a robusticity.  Jako tehdy i dnes existovaly v tomto 

aspektu interpersonální i meziskupinové rozdíly závislé na genotypu daných jedinců či 

populací a podstatnou roli hraje i ovlivnění vnějšími vlivy (např. kvalita stravy, nemoci). 

Vzhledem k tomu, že přesnější určení datace sledovaných tzv. bruslí spadají ve 

větším počtu do doby bronzové, zajímá nás zejména stav v této éře. 

Pro období českého eneolitu předcházející časově době bronzové uvádějí autoři 

Brůžek, Černý a Stránská (2005) orientačně průměrnou výšku lidí v rozmezí 167 až 172 

cm u mužů a 157 až 160 cm u žen. Tyto údaje jsou však omezené v důsledku tehdy 

rozšířeného žárového pohřebního ritu. Pro následné období protoúnětické kultury uvádí 

Pleiner (1978, 372 - 373), že stavba kostry tohoto lidu byla štíhlá s průměrnou výškou 

muže 169,9 cm a ženy 159,8 cm.  

  Dále např. Beran-Cimbůrková (2012) uvádí konkrétní výpočty podle kosterních 

pozůstatků ze střední doby bronzové z Nymburka, přičemž tam, kde bylo možné výpočet 

provést, vyšly hodnoty běžné i pro naši populaci. 
                                                           
5 Soupis vodních toků Prahy dostupný z 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C5%99ek_a_potok%C5%AF_v_Praze 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C5%99ek_a_potok%C5%AF_v_Praze
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Tyto přehledové údaje nám postačí k rámcové úvaze, zda zkoumané kostěné 

artefakty – pokud se jednalo opravdu o předměty k bruslení - byly využívány spíše 

dospělými nebo dětmi. Protože nám jde jen o rychlou orientaci, využijeme jednoduchou 

rovnici využívanou v současné kriminalistické trasologii pro výpočet postavy člověka 

podle délky otisku jeho nohy6. Do rovnice místo délky nohy dosazujeme délku rovné 

plochy kosti mezi dvěma klouby. Přitom jsme si vědomi, že takovou brusli případně mohl 

využívat i jedinec s výrazně menší nohou nebo naopak s delším chodidlem (což se nám 

sice z funkčního hlediska jeví jako nepraktické, ale vyloučit tyto eventuality nelze). 

Výpočet výšky podle bosé nohy, jak ji uvádí Straus (Straus a kol. 2004): 

muži: V= 95,60 + 2,88 x délka nohy (cm) 

ženy: V= 91,10 + 2,84 x délka nohy (cm) 

Pokud vezmeme pro výpočet nejkratší (14 cm) a nejdelší (28 cm) plochu kostěných 

bruslí (z celkového souboru, tedy bez určení funkce), které se dochovaly v dobrém stavu, 

vychází pro muže výška postavy 135,92 cm - 176,24 cm, pro ženy výška postavy 130,86 - 

170,62 cm. Pokud započítáme pouze artefakty, u kterých se na základě stop opotřebení 

domníváme, že skutečně sloužily jako brusle (plocha 14 - 27 cm), vychází průměrná výška 

pro muže 135,95 cm - 173,36 cm, pro ženy 130,86 cm - 167,78. 

Jedná se tedy o velmi široké potenciální rozpětí od cca osmi či devíti let7 do plné 

dospělosti. 

1.2 Interpretace chování 

Při interpretaci chování našich předků jsme odkázáni právě na hmotné artefakty. Ty 

nám svou narůstající sofistikovaností mimo jiné umožňují také definovat charakteristiky 

jednotlivých typů nástrojů a seřadit je v čase (Robertsová 2012, 32). Pochopení funkce a 

složitosti výroby artefaktu nám mnohdy umožní představit si mentální a fyzickou vyspělost 

předchůdců člověka/našich předků, nutnou ke konstrukci takového nástroje. Narůstající 

složitost nástrojů vyráběných našimi předky naznačuje narůstající schopnost plánovat a 

řešit problémy (Robertsová 2012, 32). Sbíráním drobných střípků poznání v nejrůznějších 

                                                           
6 Předpokládáme samozřejmě, že případní uživatelé bruslí měli na nohou nějakou obuv (přinejmenším 
onuce), ale zde by výpočet byl více spekulativní, protože je třeba do rovnice dosadit vedle délky obuvi i její 
šířku, pozn. autorky. 
7 Dětský věk je počítán podle tabulek pro výšku současné populace, např. podle údajů zde: 
http://ciselnik.artega.cz/prumerny_vek_a_vaha_ditete_dle_veku.php  

http://ciselnik.artega.cz/prumerny_vek_a_vaha_ditete_dle_veku.php
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vědních disciplínách, zejména archeologii, si poté můžeme udělat obrázek o kulturním 

vývoji člověka. 

V případě kostěných bruslí a počátků bruslení se můžeme domnívat, že člověk 

využil přírodní prostředí ve svůj prospěch a ušetřil určité procento energie8, kterou mohl 

investovat do jiných činností (například do lovu či sběru potravy) a nepatrně tak zvýšit své 

šance na přežití9. Protože však nemáme k dispozici kompletní nálezová data zkoumaného 

souboru artefaktů (chybějící informace o lokalitě a dataci artefaktů), nelze podobné závěry 

na základě konkrétních hypotéz vyvozovat. 

 

2. Kostěná industrie 

2.1 Typy kostěných nástrojů 

Přestože jsou kostěné a parohové nástroje vcelku běžným nálezem na 

archeologických nalezištích, až do nedávné doby zůstávaly v pozadí zájmu archeologů. 

Problémem totiž mnohdy zůstává odlišit nástroje z kosti či parohu od odpadu, případně 

samotná klasifikace předmětů. Kosti, parohy, slonovinu a lastury měl člověk k dispozici od 

svých počátků, můžeme proto předpokládat, že společně se dřevem a kamenem se staly 

prvními surovinami pro výrobu nástrojů. 

V rámci archeologických nálezů můžeme rozlišit kostěné a parohové nástroje na 

několik kategorií. Rozřazování nástrojů do jednotlivých kategorií však zůstává poměrně 

obtížné, neboť často je nástroj klasifikován pouze na základě svého tvaru. Protože je tato 

metoda kategorizace mnohdy zavádějící a nepřesná, právě traseologická analýza by nám 

mohla pomoci funkci některých nástrojů objasnit. 

Jednotlivými typy kostěných nástrojů jsem se zabývala již ve své bakalářské práci, 

kde byly jednotlivé kategorie popsány podrobněji. Mezi kostěné artefakty v nejširším slova 

smyslu počítáme nástroje vyrobené nejen z kosti, ale také z rohů, parohů, mamutoviny, 

zubů nebo lastur. Abychom mohli mluvit o nástroji, měl by být předmět prokazatelně 

opracován a vytvarován, případně by mělo být patrné jeho funkční opotřebování. Mezi 

kostěné artefakty patří například různé nástroje a zbraně, ozdoby, toaletní potřeby 

                                                           
8 Za předpokladu, že bruslení vzniklo ve Finsku adaptací člověka na krajinu tím, že vhodně využil četné 
zamrzlé plochy. K této teorii více v kapitole věnované bruslím jako specifickému typu artefaktu. 
9 A zároveň s tím také svou fitness. 
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(například hřebeny), ale i různé herní pomůcky a hudební nástroje. Různé polotovary a 

kosti rozbité za účelem získání morku za kostěné nástroje nepovažujeme.  

Jak jsem již shrnula v bakalářské práci, množství kostěných nástrojů a artefaktů 

začíná stoupat s příchodem mladšího paleolitu, kdy můžeme nalézt širokou škálu artefaktů, 

od ozdobných a hudebních nástrojů až po jehly a šídla. Archeolog Vilém Hrubý (1957) pro 

snazší orientaci rozlišil čtyři základní kategorie nálezového materiálu. První kategorii tvoří 

pracovní nástroje a jejich součástky, druhou ozdoby a toaletní předměty, třetí potřeby 

k hrám a zábavám a čtvrtou kategorii pak zvukové nástroje (Hrubý 1957). Pro přehled 

uvádím výčet některých nálezových kostěných předmětů, se kterými se můžeme setkat, a 

které podrobněji ve svém příspěvku definoval Sklenář (2000): šídla a hroty, hladidla, 

stěrky, dláta, škrabadla, rydla, motykovité nástroje, rukojeti a násady, střenky nožů, klíny a 

hroty, udidla, návlečky a nákončí, hřebla, jehly a jehlice, proplétáčky a navlékačky, 

přesleny, vřetena, tkací destičky, jehelníčky, parohové schránky, roztírače, roubíky, 

rýhovadla, rybářské háčky, cívky (Šefčíková 2003). Od neolitu dále přibývají například 

součásti luků (Malinová a Malina 1982), od eneolitu pak můžeme ve větší míře sledovat 

kostěná dláta (Rulf 1984). Našli bychom však také ojedinělé speciální předměty, které jsou 

vázány pouze na konkrétní kulturu. Příkladem takového nástroje je kolek ke zdobení 

keramiky, který se pojí čistě s kulturou vypíchané keramiky. Naopak velmi častým 

nálezem zůstávají po celý pravěk kostěná šídla (Rulf 1984). Naše znalosti využití kostěné 

suroviny pro výrobu nástrojů v mladších obdobích (počínaje neolitem) nejsou však 

soustavné, protože v mnoha případech pozornost věnovanou kostěným nástrojům zastínily 

nálezy keramiky a nástroje z jiných surovin, které byly chronologicky významnější 

(Zikmundová 1956, 583). 

Přestože časem byly některé kostěné nástroje nahrazeny nástroji kovovými, kost 

zůstala i nadále významnou výrobní surovinou. S tím, jak se zvyšovala náročnost a 

propracovanost vyrobených předmětů, stoupala také složitost technik zpracování kostěné a 

parohové suroviny. Objevily se tak techniky škrábání, strouhání, pilování, broušení, vrtání 

nebo řezání (Malinová a Malina 1982). Mezi technologiemi výroby můžeme dle Sklenáře 

(2000) rozlišit použití suroviny v přirozeném stavu, rozbíjení, podélné a příčné dělení, 

strouhání, soustružení, broušení a vrtání. Rulf (1984) pak rozlišuje metody na primitivní a 

pracnější, které na výrobce kladou větší nároky. Mezi primitivní zahrnuje lámání, rozbíjení 

a rozlupování, mezi pracnější pak přetínání, ořezávání, hlazení, broušení a vrtání. 

S nástupem neolitu nedošlo v rámci technologií zpracování kostěné a parohové suroviny 
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k velkým pokrokům, všechny uvedené postupy byly známy a užívány již v mladém 

paleolitu a postupem času nedoznaly velkých změn (Rulf 1984). 

Ze soupisu kostěných nástrojů, který vytvořila Zikmundová (1956), můžeme 

sledovat proměny v zastoupení zvířecích druhů z hlediska anatomického v rámci 

jednotlivých prehistorických období. Z neolitu (Kutná Hora, Prosmyky, Horky nad 

Jizerou) pocházejí nejčastěji nálezy nástrojů vyrobené z kostí skotu (tur, koza, ovce) a 

jeleních parohů, z období kultury únětické (Brodce nad Jizerou, Březno u Loun, Blšany) 

nástroje vyrobené především z kostí skotu, ve střední době bronzové (Hradisko u 

Kroměříže) nástroje z kostí skotu, ale v jednom případě také psa. V období kultury lužické 

(Mužský – Hrada) se setkáme s nástroji z jeleních parohů, v období kultury knovízské 

(Bílina) s nástroji z kostí skotu a koně, v některých případech s nástroji z kančího klu. 

Období halštatské a laténské (Ratboř u Kolína, Klučov) je zastoupené nálezy z kostí tura a 

jeleních parohů, nejbohatší výběr materiálu pak vykazují nálezy z doby hradištní a 

středověké (Klučov, Kouřim, Levý Hradec, Dřetovice, Hradištko u Davle). Zde se setkáme 

s využitím všech zvířecích druhů, které jsou součástí osteologického materiálu - jak 

domácích, tak lovných. (Zikmundová 1956) 

Pozornost si zde zaslouží nejen anatomická pestrost materiálu, ale také fakt, že 

kosti byly využívány velmi účelně. Výběr jednotlivých druhů kostí jako výrobního 

materiálu závisel na přirozeném tvaru kosti, tzn. k výrobě nástrojů byly používány ty kosti, 

které již svým přirozeným tvarem připomínaly tvar požadovaného nástroje. Například 

brusle vznikly nejčastěji opracováním metapodií koní, vzácněji také z předloketních kostí 

koní a metapodií skotu, k výrobě šídel byly nejčastěji používány metapodia či úlomky 

vřetenní, holenní nebo loketní kosti skotu, koně a prasete, k výrobě jehel pak byly vhodně 

využity i ptačí kůstky, k výrobě kladívek a seker byly využity jelení parohy. Anatomický 

rozbor nálezového materiálu vypovídá o tom, že při výrobě nástroje byl brán zřetel na jeho 

budoucí tvar a funkci (Zikmundová 1956, 587). 

Vzhledem k obtížnosti určení funkce daného nástroje se snadno může stát, že různí 

archeologové připisují stejnému artefaktu rozdílnou funkci. Experimentální výroba a 

použití těchto nástrojů jsou vítány nejen z hlediska objasnění funkce daného nástroje, ale 

také z hlediska zjištění jeho účinnosti (Malinová a Malina 1982). Podobné experimenty se 

těší velké oblibě také u širší veřejnosti, například ve skautských oddílech. Zde je ale kladen 
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důraz spíše na popularizaci životních podmínek našich předků, spíše než na vědecké 

ověřování funkčnosti nástrojů.  

Zvláštním případem kostěného nástroje, u kterého není funkce zcela jednoznačná, 

jsou pak právě brusle, jejichž analýze se tato práce věnuje.  

 

2.2 Brusle 

Dnes patří brusle a bruslení k oblíbeným volnočasovým aktivitám, ale našim 

předkům pravděpodobně nesloužily pouze k zábavě. Brusle můžeme v historii považovat 

za jeden z prvních vynálezů, který člověku umožnil pohyb vlastní silou. Nejstarší nalezené 

kostěné artefakty tzv. bruslí10 jsou datovány do doby před téměř třemi tisíci lety, u 

některých nálezů je uváděno stáří více než 4000 let (Formenti 2014). Studie vytvořená 

mezinárodním týmem vědců, která vznikla na půdě Oxfordské univerzity (Formenti a 

Minetti 2008) klade počátky bruslení do Finska, které díky množství jezer (čítající téměř 

188 tisíc jezer zabírající téměř 10 % jeho celkové plochy11) a mrazivým zimním obdobím 

je ideálním prostředím pro rozvoj pohybu po ledě, tedy bruslení. Tato studie také uvádí 

předpoklad, že ve střední a severní Evropě bruslení nevzniklo jako koníček, ale jako 

prostředek umožňující snížit spotřebu energie v nehostinných chladných podmínkách 

(Formenti a Minetti 2008, 1) a usnadnění pohybu po ledu, případně sněhu. Svou hypotézu 

Formenti podpořil experimentem, při kterém měřil spotřebu energie při pohybu na 

kostěných bruslích a na základě matematických modelů a simulací vypočítal, že by použití 

kostěných bruslí ve srovnání s chůzí ušetřilo výdej energie téměř o 10 % (avšak pouze ve 

Finsku). Podotýká však také, že výhoda pohybu na bruslích v ostatních zemích severní 

Evropy by činila pouhé 1 % (Formenti a Minetti 2008).  

V rámci slovanské archeologie zůstávají tzv. brusle nerozřešeným případem. 

Zobrazení bruslících dětí můžeme najít v novější době například na Ladových obrázcích 

(obr. 01), se kterými si mnozí z nás dodnes pojí idylu Vánoc. Přestože máme dnes 

k dispozici poměrně rozsáhlou literaturu, dosud se uspokojivě nepodařilo otázku tzv. bruslí 

zodpovědět (Kavánová a Kaván 1993). Ve svém souhrnu starší literatury podal Hrubý 

(1957) podrobný soupis tehdejších nálezů, novější nálezy především z výzkumů 

                                                           
10 Funkce a případné využití těchto artefaktů a zda tyto předměty byly skutečně využívány k  pohybu na ledě 
bude uvedena v kapitole 2.2. 
11 https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko#Geografie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko%23Geografie
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mikulčického hradiště pak doplnila ve svém příspěvku Kavánová (Kavánová a Kaván 

1993).  Archeologové se domnívají, že kostěné artefakty určené jako brusle mohly mít i 

jinou funkci. 

 

Obr. 01: Bruslení, Josef Lada 

Ačkoliv není funkce těchto kostěných artefaktů doposud s jistotou doložena, tak dle 

názoru řady etnografů a archeologů jsou označovány v archeologickém kontextu jako 

brusle. Sklenář (2000, 6) definuje brusle jako „protáhlý předmět z dlouhé zvířecí kosti: 

jeden konec obvykle s upravenou kloubní hlavicí, druhý buď obdobný prvému, nebo 

přiřezán do člunkovitého hrotu, někdy zdviženého (nosec)“. Typicky mají tyto artefakty 

spodní rovnou plochu, která je seříznutá a většinou výrazně vyhlazená. Často je brusle také 

opatřena otvory pravděpodobně pro upevnění řemínkem nebo šňůrkou, která usnadňovala 

pohyb po ledě, není to však podmínkou. Sklenář také vymezuje některé domnělé funkce. 

Mezi ně patří využití tzv. brusle jako hladítko na kůži či dřevo, nebo také mohly sloužit 

jako závaží rybářských sítí. Jako nejpravděpodobnější funkce se však autorovi jeví využití 

tohoto artefaktu ke zrychlení pohybu na ledě či zmrzlém sněhu, případně jako skluznice 

saní. Pro oba tyto předpoklady máme historické či etnografické analogie, na jejichž 

základě se můžeme domnívat, že brusle se s největší pravděpodobností využívala 

připevněná k obuvi pro rychlejší pohyb na ledě nebo jako skluznice saní (Sklenář 2000). 

Za brusle se dlouhou dobu považovaly i předměty bez provrtaných otvorů, což však 

zpochybnil Barthel (1969). Ten pomocí mikroskopické analýzy seříznuté plochy (dorsální) 



11 

zjistil, že vykazují kratší rýhy kolmé k podélné ose předmětu. Předměty skutečně použité 

při bruslení však vykazují rýhy souběžné s podélnou osou. Na základě tohoto zjištění tak 

označil předměty bez otvorů jako nesouvisející s bruslením a použité pravděpodobně jako 

koželužské nástroje. K této interpretaci dospěl na základě mikroskopické analýzy tzv. 

bruslí z koželužských jam v lokalitě Alt-Mühlhausen (Barthel 1969, 209-217). Kavánová 

(1993) tyto předměty, pro které volí název „zahrocené kosti“ a spojuje s výrobou mečů, při 

které se tyto tzv. brusle využívaly k hlazení čepele meče pomocí nehašeného vápna. 

Také Bartošková (1995) ve zprávě o kostěných a parohových nástrojích z lokality 

Budeč – Na kašně považuje za skutečné brusle pouze předměty s otvory (Bartošková 1995, 

56), ale k tomuto rozdělení nebylo využito traseologické analýzy. Pro předměty bez otvorů 

můžeme uvažovat o několika možných funkcích, zmíněných výše. Z naleziště, které 

Bartošková zkoumala, se tvarově bruslím podobalo celkem 7 předmětů, z čehož 2 byly 

opatřeny otvory. Tyto dva předměty pak považuje za skutečné brusle. 

Z hlediska historického zařazení spadají nálezy tzv. bruslí (obr. 02) na našem území 

do období eneolitu a epoch následujících (Sklenář, 2000). 

 

Obr. 02:  Brusle (Sklenář 2000) 

 

2.2.1 Klasifikace bruslí 
V mnoha pracích nacházíme celou řadu klasifikací kostěných bruslí na základě 

různých kritérií. Sklenář ve své analýze rozlišuje dva základní typy bruslí, a to brusle 

prosté, kde je kost zakončena na obou stranách tupě, epifýzou, či jejím zbytkem, a brusle 

hrotité, kde je jeden konec seříznut do zdvíhajícího se hrotu (nosce). 
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Otázce třídění bruslí se věnovala mimo jiné Kavánová (Kavánová a Kaván 1993) a 

Hrubý (1957). Za zásadní třídící kritérium můžeme považovat přítomnost nebo absenci 

otvorů, kterými se brusle pomocí řemínku upevňovala k obutému chodidlu12.  

Barthel (1969) tzv. brusle rozdělil na základě anatomického určení kostí na 

kategorii artefaktů vyrobených z metapodií a kategorii artefaktů vyrobených z radiálních 

kostí. V prvně jmenované kategorii pak artefakty rozdělil do šesti skupin13, ve druhé 

kategorii rozlišil skupiny tři. Hrubý (1957) rozdělil tzv. brusle na dvě kategorie z hlediska 

úpravy tvaru artefaktu. První kategorii tvoří brusle s noscem, druhou brusle bez nosce. 

Každou z kategorií dále dělil na artefakty s otvorem či bez otvoru, přičemž předměty 

s otvory dále rozdělil podle jejich umístění. 

 

2.2.2 Výrobní surovina 
Soupisy dosavadních nálezů kostěných bruslí na našem území nám umožňují 

zhodnotit použitou výrobní surovinu. Ve velké většině se k výrobě bruslí používala koňská 

metapodia (metatarsy a metakarpy ve stejném podílu), přestože se koňské kosti celkově 

v rámci slovanských lokalit vyskytují poměrně zřídka (Kavánová z Kratochvíla 1969). 

V menší míře se pak k výrobě bruslí opracovávaly také končetiny hovězího dobytka, 

přičemž v rámci zastoupení jednotlivých kostí vykazují větší variabilitu než kosti koňské 

(metakarpy, metatarsy, tibia, radius). Za zmínku stojí také použití kostí z jelena a osla, 

které se však našly v zanedbatelném zastoupení. Protože v rámci archeologických nálezů 

zoologického materiálu převažují kosti prasete a hovězího dobytka, můžeme tedy soudit, 

že výběr koňských kostí byl zcela účelný a odpovídal požadované funkci předmětu, která 

vyžadovala kompaktní kost určité délky a středního průměru. Těmto vlastnostem 

odpovídala právě koňská metapodia. (Kavánová a Kaván 1993)  

Mezi nejhojněji zastoupené postneolitické lokality našeho území, na kterých byly 

brusle nalezeny, patří Levý Hradec (doba hradištní), Klučov (doba hradištní), Kouřim 

(doba hradištní), Dřetovice (středověk). (Zikmundová 1956) Rozsáhlý výzkum kostěných a 

parohových artefaktů (mezi nimi i brusle) pak provedla v Mikulčicích Blanka Kavánová 

(1993), která zároveň rozpracovala jednu z nejpropracovanějších klasifikací těchto 

                                                           
12 Problematika předmětů bez vrtaných otvorů a jejich využití jako bruslí je uvedena výše. 
13 Brusle s otvory po stranách, brusle s otvory kolmými k ose kosti, brusle bez otvoru, tkalcovská hladidla, 
hladidla na jemné kůže, závaží sítí (Barthel 1969, 216) 
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artefaktů a neopomněla ani na techniky jejich výroby. Svůj příspěvek opatřila také velmi 

názornými ilustracemi, které zde pro představu uvádím (Obr. 03-07) 

 

Obr. 03: Nedokončená hladidla (Kavánová a Kaván 1993) 

 

Obr. 04: Dokončené, ale krátce používané hladidlo (Kavánová a Kaván 1993) 
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Obr.05: Dokončené, ale téměř nepoužívané hladidlo (Kavánová a Kaván 1993) 

 

Obr.06: Opracované zahrocené hladidlo s nepatrnými stopami po vyhlazení spodní plochy  

(Kavánová a Kaván 1993) 
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Obr.07: Brusle (Kavánová a Kaván 1993) – 1) Brusle se špicí vyrobená z koňského metapodia; 2) Brusle 

s tupým předním koncem vyrobená z koňského metapodia, mimořádně opotřebená; 3) Brusle z koňského metapodia se 

zúženým předním koncem; 4) a 5) pár bruslí se špicí, vyrobených z hovězích metapodií úplným odsekáním distální 

partie. 
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Hrubé opracování tzv. bruslí nebo hladidel se dělalo sekerou (do hrubé roviny), 

přičemž rovná spodní plocha vznikla v případě hladidel dle Kavána (1993, 58) druhotně, a 

to leštěním zpracovávané kůže14. Zúženého nebo špičatého předního konce se docílilo 

hrubým osekáním boků. Tělo nástroje se poté dotvarovalo případným odsekáním 

nerovností či přirostlých částí rudimentárních metapodií nebo ulny (Kavánová a Kaván 

1993). 

 

2.2.3 Funkce 
Další nejasností pak zůstává, zda se brusle využívaly ke zrychlení pohybu na ledě či 

sněhu, nebo zda lidé začali bruslit čistě pro zábavu15.  

Jak bylo nastíněno výše, o funkci bruslí panují mnohé nejasnosti. Na základě 

odvození funkce dle tvaru bychom předpokládali, že byly tyto artefakty využity jako 

brusle, jak je známe dnes. V případě chybějících otvorů, které sloužily pro uchycení brusle 

k botě, však vyvstávají určité pochybnosti, zda byly tyto domnělé brusle skutečně 

využívány ke zrychlení pohybu na ledě či sněhu, a to z jednoho prostého důvodu. Tím je 

fakt, že na takové brusli není při pohybu na ledové ploše dost dobře možné udržet nohu. 

Na základě traseologických rozborů některých autorů (viz Barthel 1969, Kavánová 1993) 

panuje přesvědčení, že tzv. brusle bez provrtaných otvorů se používaly spíše jako 

koželužské nástroje (příp. při výrobě mečů dle Kavánové). 

Kromě mikroskopického rozboru artefaktů z lokality Alt-Mühlhausen dokládá 

Barthel zobrazení možného využití tzv. bruslí (viz obr. 08), jak jej můžeme nalézt 

v pracích starších autorů. Barthel považoval tento typ artefaktu na základě etnografických 

pozorování za brusle či skluznice, na které se připevňovala dřevěná konstrukce sáněk. 

                                                           
14 Předpokládá se, že zpracovávaná useň z jam měla na povrchu poměrně velký počet prachových příměsí 
(Kaván 1993, 58). 
15 O idylickém zobrazení bruslení například u Lady viz zmínka v kapitole 2.2.1. 
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Obr. 08: Možné využití tzv. bruslí (Převzato z Barthel 1969, 207-209, ilustrace Z. Schierová) 

 

 Vyobrazení bruslařů můžeme nalézt také na švédské mapě Carta Marina z roku 

153916, která zobrazuje předpokládané využití bruslí s odrážecími holemi (obr. 09). O 

                                                           
16 V překladu námořní mapa, nejstarší dochovaná mapa zobrazující Severní Evropu, více na 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Carta_marina 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Carta_marina
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tomto způsobu bruslení píše také Hrubý (1957). Dle něj využíval bruslař k pohybu dlouhou 

tyč, tzv. „štychar“ (Hrubý 1957, 174), jejímž ostrým koncem se odrážel. 

 

Obr. 09: Bruslení na mapě Carta Marina 

 

V případě středohradištních nálezů právě tyto otvory chybí (Kavánová 1993). Dle 

Kavánové by měly brusle použité pro pohyb na ledě vykazovat poškození lasturovitým 

odštípáním a zakulacením od nerovného a tvrdého ledového povrchu. Dle dosavadního 

rozboru stop však nálezy vedou spíše k tomu, že se tyto brusle používaly při povrchové 

úpravě některých materiálů, přičemž s největší pravděpodobností připadá v úvahu kůže, 

případně textil. Tyto dvě suroviny byly totiž až do středověku hojně zpracovávány 

(Kavánová a Kaván 1993) 

Použití daných artefaktů jako hladidel na kůži či textil popisuje ve svém příspěvku 

Kavánová (1993). Dle ní se s ním pohybovalo většinou podélným směrem v jeho delší ose, 

přičemž účel se mohl různit. Popsané stopy na nástroji (tlak ruky na hladidlo, jeho částečné 

propadnutí do měkké podložky) nasvědčují ke hlazení nebo leštění povrchu, případně 

vtírání tuku do kůže nebo její srovnávání. Podobné nástroje popisují ve svém příspěvku 

také Beyries a kol. (2001, obr. 10). 
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Obr. 10: Nástroje ke zpracování kůže vyrobené z metapodií jelena (kresba M. Ballinger) 

 

2.3 Zpracování kostěné a parohové suroviny 

Anatomickou variabilitu kostěných surovin nálezového materiálu území Čech a 

Moravy zkoumala Eva Zikmundová (1958), která určovala nejpočetněji zastoupené druhy 

zvířat, jejichž kosti byly využity jako výrobní surovina od neolitu až po středověk. Dle ní 

se v době kamenné nejvíce využívaly kosti savců, ptáků a schránky některých měkkýšů 

(Zikmundová 1958). V neolitu pak byly nejpočetněji zastoupeny kozy a ovce (hlavně 

metapodia a holenní kosti), dále pak tur (metapodia, vřetenní a předloketní kosti, žebra), 

kůň a jelení parohy. Z metapodií ovcí a koz byla nejčastěji vyráběna šídla. Bohužel u 

mnohých nástrojů nelze výrobní surovinu určit (znemožněno opracováním nástroje). 

Nejoblíbenějšími surovinami tak byly kosti skotu společně s jeleními parohy, naopak kosti 

prasete byly využívány pouze zřídka (Rulf 1984). 

 

Při manipulaci s kostěnou a parohovou surovinou máme k dispozici několik 

technik, které nám práci usnadňují. Příkladem jsou různé způsoby změkčování, které 

následné zpracování suroviny podstatně zjednodušují. Techniky měkčení a zpracování 

kostěné a parohové suroviny ve svém příspěvku shrnul Jaroslav Kaván (1980), který 

vycházel z předchozích prací mnoha badatelů, z nichž se všichni s malými odchylkami 

shodovali na stejném postupu. Výběr změkčovací techniky závisí na materiálu, který 

máme k dispozici. Jinou techniku pravděpodobně volila etnika v Severní Americe a jinou 

techniku používali předkové v Evropě a na našem území.  
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Právě změkčování kosti a parohu bývá často předmětem experimentů, které se 

kostěné industrii věnují. Při těchto experimentech se nejefektivnějším způsobem změkčení 

ukázalo dlouhodobé máčení ve vodě, případně několikahodinové vaření ve vodě, přičemž 

po vyjmutí z horké lázně však surovina poměrně rychle opět tvrdne (Šefčíková 2003). 

Kosti namočené ve vodě na pouhý jeden či dva dny (paroh čtyři dny) šlo poté zpracovávat 

snadněji (Malinová, Malina 1982). Šefčíková (2003) se zmiňuje také o možnosti měkčení 

kosti a parohu za použití slabých přírodních kyselin, jako například mléko nebo šťovíkové 

listy. Za použití této metody bylo možno po šestitýdenní lázni zacházet s parohem jako se 

dřevem, optimální kyselost pro změkčení pak stanovila na hodnotu přibližně 4 pH 

(Šefčíková, 2003). 

 

3. Traseologie 

Definici a popisu traseologie jakožto disciplíny jsem se podrobněji věnovala ve své 

bakalářské práci, protože je však stěžejním tématem i této práce, je na místě nastínit zde 

příběh traseologie a jejího využití alespoň rámcově. 

Traseologie můžeme definovat jako disciplínu, která se snaží o interpretaci stop na 

kamenných a kostěných artefaktech. Své základy má v trasologii, metodě kriminalistické, 

která pomáhá při identifikaci pachatele trestné činnosti (Hroníková 2012). Kriminalistická 

trasologie17 zajišťuje stopy z místa činu, například otisky bot nebo pneumatik. 

Mikroskopická analýza pracovních stop, jak se traseologii také říká, se jako obor na 

pomezí antropologie a archeologie využívá při zkoumání stop opotřebení na hranách 

domnělých nástrojů, které jsou vyrobeny především z přírodních materiálů. Tuto analýzu 

rozpracoval a de facto založil sovětský archeolog S. A. Semjonov ve 40. letech 20. století. 

Od té doby se aplikovala především na kamenné nástroje. To se však změnilo v 90. letech, 

kdy kostěná a parohová industrie vystoupila ze stínu industrie štípané. Teprve v posledních 

letech se začal rozvíjet systematičtější výzkum a rozvoj metodiky traseologické analýzy na 

nástrojích z kosti a parohu, které se nám z minulosti dochovaly. Dosud zmíněné nástroje 

z kamene, kosti a parohu však nejsou jedinými artefakty, na které můžeme use-wear 

metodu aplikovat. Traseologický zájem je také například o lastury a keramiku (Hroníková 

2012), v posledních letech se zájem traseologů obrací také na nástroje z kovu. Hlavním 

                                                           
17 Více k některým kriminalistickým metodám, které v práci využívám, viz kapitola 1.1. 
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cílem, který traseologové při analýzách sledují, je interpretace funkce používaného 

nástroje, způsob jeho výroby a určení kontaktního materiálu, který nástroj opracovával 

(Škvařilová 2007). 

Nedílnou součástí traseologie je výroba experimentálních nástrojů. Stopy 

zaznamenané na jejich povrchu po práci s kontaktním materiálem pak srovnáváme se 

stopami opotřebení na povrchu zkoumaných artefaktů.  Traseologie je proto pevně spojena 

s experimentální archeologií, přestože experimenty prováděné pro potřeby use-wear 

analýzy se mohou v některých případech od klasických experimentů popsaných níže lišit 

(Popelka 2000). 

 

3.1 Historie oboru 

 

 Za zakladatele moderní traseologie považujeme S. A. Semjonova (1957, anglický 

překlad 1964), který se jako první pokoušel o systematický výzkum a interpretaci stop 

opotřebení pomocí světelného mikroskopu (Hroníková 2012). Patricia Phillips (1988) za 

kolébku traseologie označuje laboratoř Laboratory of Traceology, kterou Semjonov 

založil. Ten se se svými žáky snažil rekonstruovat způsob, jakým stopy na nástrojích 

vznikly. Na základě mikroskopického pozorování tvorby stop byli po čase schopni 

experimentálně ověřit a zrekonstruovat proces tvorby daných stop. Předpokládal totiž, že 

všechny nástroje nesou stopy po materiálu, který opracovávaly. Konkrétně ho zajímal 

charakter, tvar a směr zkoumaných stop. Semjonov se také jako první provedl kategorizaci 

zkoumaných stop. V popředí jeho zájmu stály hlavně pazourkové nástroje, kostěná 

industrie zůstávala v pozadí také z důvodu nedostatečně rozvinuté techniky (Semjonov 

1968).  

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

překlad  Prehistoric Technology v roce 1964) se traseologické výzkumy rozšířily také na 

západ, kde se jim věnovali v 80. letech Lawrence Keeley (1980), Pat Shipman (1984) a 

Mark Newcomer (1986). V Rusku Semjonova následovala Galina Korobkova (1987).  

Traseologie prošla několika vývojovými fázemi. Počáteční vzestup v 70. letech 20. století 

vystřídala fáze skeptická, protože traseologie nemohla splnit a také nesplnila velká 

očekávání badatelů. Někteří však rozpoznali její reálné možnosti a traseologie se 
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s přelomem 80. a 90. let dostala znovu mezi nadějné a uznávané disciplíny. 21. století pak 

traseologii přineslo větší propojení s antropologií, zejména s antropologií symbolickou 

(Hroníková 2007). Současná traseologie se zaměřuje na experiment a rozšíření use-wear 

analýzy na nepazourkovou industrii, kromě kostí a parohů je v posledních letech zájem 

také o nástroje z kovu. Na popularitě získává také výzkum reziduí, tedy organických 

zbytků, které na nástrojích ulpívají. Dalším z trendů je zaměření na symbolické významy a 

výzkum etnologických souvislostí (Hroníková 2007). Díky těmto novým možnostem 

aplikace metody se traseologie stala součástí studia integrální antropologie dle 

anglosaského vymezení. 

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

(1994), Francesco d´Errico (1995) a později také Eileen Johnson (2000). 

 

3.2 Současný stav poznání 

 

 Přehled novodobějších výzkumů traseologické analýzy kostěné industrie byl 

nastíněn také v článku (Hroníková a Smidovčinová 2014). 

 Systematičtější výzkum stop opotřebení se rozvíjí teprve v posledních třech 

desetiletích. Kromě stoupajícího počtu nových traseologických projektů můžeme sledovat 

také trend propojování různých typů zobrazovacích metod nebo chemický rozbor reziduí. 

Stoupající zájem archeologů o tuto problematiku, pozitivní výsledky analýz a propojení 

výzkumů v mezinárodním měřítku ukazují na slibnou budoucnost této disciplíny. 

 Tým vědců pod vedením Francesca d´Errica (2001) se zaměřil na předměty 

z jihoafrické lokality Swartkrans. Dle jejich zjištění se tyto předměty využívaly k lovení 

termitů z termitišť, pravděpodobně druhem Paranthropus robustus. Tento výsledek 

vyvolal ve vědecké obci rozruch, protože se dosud mělo za to, že se tento druh živil pouze 

rostlinnou stravou. 

 Australská archeoložka Victoria Francis (2002) hodnotila soubor kostěných 

artefaktů z lokality Platypus Rockshelter z hlediska přítomnosti reziduí. Objevila jak 

rostlinná rezidua (škrob, celulózu), tak živočišná (kolagen, lipidy, zvířecí krev), na 

některých nástrojích pak také stopy anorganických reziduí (okr). Nástroje pak rozdělila do 
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skupin na základě kontaktního materiálu. Nástroje se stopami okru se pravděpodobně 

používaly při přípravě barvy například pro zdrobení těla. 

  

Ani traseologové z Jižní Ameriky nezůstávají v analýzách stranou. V Argentině se 

traseologii věnují například Natacha Buc a Daniel Loponte (2007), kteří analyzovali na 

150 artefaktů z mokřin řeky Paraná.  V Uruguayi se první traseologickou analýzou 

zabývali Freredico Moreno a Ignacio Clemente (2010), kteří poukázali na multifunkčnost 

některých nástrojů a postdepoziční vlivy na artefaktech z lokality La Esmeralda na pobřeží 

Atlantiku. 

Jeden z prvních průkopníků z prvních traseologie na kostěné industrii, americká 

archeoložka Genevieve LeMoine (1994) při svém experimentu došla mimo jiné k závěru, 

že stopy po práci se surovou kůží jsou značně podobné stopám, které na nástrojích 

zanechal led. 

Kanadský archeolog Christian Gates St-Pierre (2007), žák L. Keeleyeho, dalšího 

z průkopníků traseologie, zkoumal klasifikaci kostěných nálezů u Irokézů z oblasti řeky 

svatého Vavřince. V popředí jeho zájmu stála šídla, která byla dosud většinou 

klasifikována na základě tvaru. Podrobením artefaktů mikroskopické analýze pak zjistil, že 

do kategorie šídel jsou často zařazovány i předměty, které měly funkci zcela odlišnou. Na 

základě analýzy loupáčků kukuřice (husking pins) rozlišil stopy po kontaktu s kukuřicí, 

což by mohlo přispět hlavně při studiu raných farmářských osad v Americe. 

V Asii se pak traseologii věnovali archeologové Li a Šen (2010), kteří klasifikovali 

něco málo přes 100 kostěných předmětů, které na základě analýz rozdělili do kategorií na 

základě jejich funkce.  

 V Evropě má bádání v oblasti traseologie poměrně dlouhou tradici. V Itálii 

se kostěným hrotům z naleziště Santo Stefano věnovala dvojice Giovanna Radi a 

Alexandra Legrand (2008). Legrand se pak v dalším příspěvku (2008) věnovala use-wear 

analýze kostěných šídel. 
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Experimentální část 

  

4. Vymezení experimentu 

 Experiment je podle akademického slovníku cizích slov definován jako „odborný 

výraz pro pokus, metodu vědeckého poznání, při které se zkoumají za kontrolovaných a 

řízených podmínek určité jevy“ (Petráčková a Kraus 2001, 213). 

Hranice experimentu nejsou zcela jasně určené, neboť v různých vědeckých 

oblastech má experiment rozdílná specifika a charakteristiky. V této práci se jedná o 

experiment v archeologickém smyslu slova, který bychom mohli podle několika autorů 

definovat následovně: Americký antropolog Robert Ascher (1961) píše o experimentu ve 

smyslu testu, který provádíme za účelem zhodnocení nějaké nové metody. Experimenty v 

archeologii jsou dle jeho názoru experimenty imitativní, které se vyznačují tím, že testují 

domnělé kulturní chování z minulosti. Imitativní experimenty jsou tak základním 

principem experimentální archeologie (Ascher 1961, 793). Antropolog a archeolog 

Jaroslav Malina definuje experiment jako „situaci, kdy pozorovatel kontroluje nebo sám 

provádí zásahy na nějakém objektu a srovnává výchozí a změněný stav objektu“ (Malina 

1980, 11). 

 Jeden z předních českých archeologů Miroslav Popelka ve své práci (Popelka 2000, 

208) píše o vědeckém experimentu jako o „dobře promyšleném plánu provedení určitého 

procesu, který přináší určitý výsledek, jenž je třeba správně využít v interpretaci jevu či při 

ověření určité hypotézy“. Experiment v archeologii pak přináší nová data a informace, 

pomocí nichž můžeme přispět k rozřešení dosud nejasných problémů. Popelkův příklad 

s pražským Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), který se věnuje 

experimentu na poli lékařské vědy, ale který je přesto uznáván a není zavrhován jako 

pouhé „pokusnictví“, dobře ilustruje přístup, se jakým bychom měli k experimentální 

archeologii přistupovat. 

 Samotný experiment nám však k získání požadovaných informací nestačí. Pouhá 

imitace artefaktů a předpokládaných postupů by nás byla bez důkladného studia 

archeologických pramenů a etnografických paralel mohla snadno dovést k mylným 

závěrům. Jedním z úskalí experimentální archeologie je pak fakt, že rozdílné pracovní 

postupy mohou vést ke stejnému výsledku, přičemž není v našich silách určit, který 
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z vyzkoušených postupů se skutečně používal (Coles 1973). Při provádění experimentů je 

důležité pamatovat také na to, že ani pozitivní výsledek experimentu ještě nutně 

neprokazuje správnost teorie. Stejně tak pokud se experiment nezdaří, neznamená to 

automaticky, že se daný pracovní postup nemohl v minulosti využívat. Do hry vstupuje 

mnoho faktorů, jedním z hlavních je nedostatečná praxe při provádění požadované činnosti 

nebo nedostatečná zručnost experimentátora. Experimenty jsou z velké části závislé právě 

na osobě experimentátora, ale kromě nedostatků v praxi postrádáme také podmínky, za 

kterých naši předkové postupy aplikovali (Pleiner 1961). 

Obecné principy a zásady experimentu na poli archeologie ve své práci popsal dnes 

už klasik experimentální archeologie John Coles (1973, 15-17): 

1)  Je zapotřebí v experimentu použít pouze lokální materiály, které byly dostupné v 

regionu společnosti, jejíž hypotézu ověřujeme. 

2) Je potřeba využít metody a pracovní postupy, jejichž výskyt předpokládáme u 

pravěkých společností, které zkoumáme. 

3) Je nutné vyvarovat se využití moderních technologií a postupů pro usnadnění práce. 

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

by neměl být žádnými prostředky urychlován. 

5) Experiment musí být opakovatelný. 

6) Je třeba vyzkoušet několik možných postupů, které by mohly vést ke stejnému 

výsledku, a následně je porovnat, pokud to povaha experimentu umožňuje. 

7) Měli bychom mít na paměti, že experimenty pouze demonstrují možný postup, 

nedokazují však, že se daný postup skutečně využíval. 

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

a získaná data, aby získal pozitivní výsledek experimentu. 

Coles se věnoval experimentům a rekonstrukcím v mnoha oblastech a díky tomu 

také vypozoroval některé společné znaky, které jeho experimenty provázely. Na základě 

vlastní experimentální činnosti pak popsal následující společné kroky (Coles 1973, 14): 

problém -> plán -> postup -> výsledek -> zhodnocení 
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Nedílnou součástí experimentu je také jeho důkladná dokumentace, a to jak slovem, 

tak obrazem (Popelka 2000). 

 

5. Experimentální archeologie 

Experimentální archeologie je spíše než samostatný vědní obor specifická metoda, 

kterou archeologové při studiu hmotných artefaktů využívají (Tichý 2000, 216). Jako 

všechny ostatní vědecké metody, i tato specifická metoda musí splňovat určitá kritéria. 

V případě experimentální archeologie neprobíhají experimenty nahodile a neřízeně, jak by 

se občas na první pohled mohlo zdát, ale vyžadují důkladnou teoretickou a 

metodologickou přípravu, a to včetně seznámení se s předchozími experimenty v daném 

oboru a zmapování jejich výsledků (Popelka 2000). V rámci experimentování ve smyslu 

archeologickém jsou používány repliky dobových nástrojů, pomocí nichž pak ověřujeme 

technologické postupy, které jsme důkladně připravili teoreticky. Na zásadní rozdíl mezi 

experimentálně vytvořeným předmětem a napodobeninou, jejímž účelem je pouze co 

nejvěrnější napodobení vzhledu originálu (nehledě na užité metody a postupy), pak ve své 

práci upozorňuje Pleiner (1961). Je potřeba také hned na úvod zdůraznit, že experiment v 

archeologii není metodicky totožný s experimentem v přírodních vědách. Jejich mylné 

ztotožňování vede často k nedorozuměním a nepochopením podstaty této činnosti 

(Smetánka 2003, 120). 

 V historii lidstva se pohled na náš vlastní vývoj jak biologický, tak kulturní, změnil 

nesčetněkrát. Studium prehistorického období a raných fází historie lidstva je odkázáno na 

studium fosilií a hmotných artefaktů, jejichž záznam je zlomkovitý, nálezy nahodilé a 

neúplné (Pleiner 1961, 616). Experimentální archeologie přichází ke slovu ve chvíli, kdy je 

potřeba ověřit teoretické hypotézy, které si o životě našich předků vytvoříme. Díky 

archeologickým experimentům jsme schopni získat data, která bychom pomocí jiných 

metod zjišťovali velmi těžko (Saraydar a Shimada 1973, 344). V zásadě pak platí, že každá 

nová metoda, kterou vědci při svém zkoumání zavádějí, je nejprve určitým druhem 

experimentu (Pleiner 1961, 616). 

 Analýza a rekonstrukce výrobních aktivit na archeologických sídlištích nám může 

napovědět mnohé o chování a sociální organizaci našich předků. V rámci takové analýzy 

se uplatňuje zkoumání jednotlivých artefaktů a jejich domnělé funkce při výrobním 
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procesu, přičemž vhodným nástrojem jsou právě experimenty připravené na základě 

etnografických pozorování a popisů. 

 

5.1 Stručná historie oboru 

 Experimentální archeologii jsem se velmi podrobně věnovala v rámci své 

bakalářské práce. Protože je ale experimentální archeologie nedílnou součástí traseologie a 

náplně této práce, tak zde pro přehled uvádím stručné shrnutí historie oboru. 

 Nástin vývoje experimentování uvádí ve své studii Jaroslav Malina (1980). Jedním 

z prvních experimentátorů byl německý učenec Andreas Albert Rhode (žijící mezi lety 

1682-1724), který zhotovil pazourkovou sekeru za účelem prokázání toho, že ji byl 

schopen vyrobit také pravěký člověk. V 17. století se pak archeologové zaměřili na 

výrobní technologie a složení výrobků z bronzu, například v Německu se testovala také 

povrchová úprava keramiky. Koncem 18. století se prováděly chemické analýzy sklářských 

výrobků. 19. století se neslo ve znamení první a dosud jediné oběti, kterou byl dr. Robert 

Ball. Při svém testování irských rohů z doby bronzové se mu sice podařilo vyloudit zvuk, 

avšak brzy poté mu praskla céva a zemřel. S dalším rozvojem věd v 19. století se současně 

rozvíjely i experimenty. Konec 20. století znamenal pro experimentální archeology 

výzkum látkového složení kamenné industrie. Koncem 19. století se experimentátoři 

obrátili ke zkoumání funkčnosti nalezených artefaktů, mezi nimi i Semjonov se svou 

traseologií. (Malina 1980) 

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

Wankel, J. L. Píč, K. J. Maška, J. Palliardi nebo I. L. Červinka. Rekonstrukci 

zemědělských aktivit se věnovala M. Beranová, experimentální sklizni pomocí nástrojů z 

mladší doby kamenné pak E. Kazdová. I. Pleinerová jako první na našem území 

vybudovala archeologické muzeum pod širým nebem v Březně u Loun (Popelka 2000). K 

popularizaci experimentů výrazně přispěl také J. Malina se svou manželkou. 

 

5.2 Uplatnění experimentální archeologie 

Oblasti uplatnění experimentální archeologie jsou dosti různorodé, když uvážíme, 

že rekonstruovat můžeme předměty a pracovní postupy týkající se všech aspektů života – 

od prvních nástrojů, po předměty denní potřeby, až po stavbu příbytků. Při rekonstrukci 
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různých artefaktů nám nejde pouze o podobu daného předmětu, ale také zjištění časové 

náročnosti jeho výroby, obtížnosti výrobní techniky a její možné specializace (zda si ho 

mohl vyrobit každý, či bylo zapotřebí speciálních „řemeslníků“). Získané informace nám 

pak pomáhají utvořit si obraz o možnostech a schopnostech člověka v pravěku nebo 

středověku (Pleiner 1961). 

 K nejčastěji prováděným experimentům patří rekonstrukce zjišťující 

konkrétní výrobní postupy, interpretaci funkce zkoumaných nástrojů a experimenty 

zjišťující látkové složení artefaktů (Malina 1980). Mezi oblíbené a také velmi důležité pro 

vysvětlení řady zásadních milníků vývoje člověka patří experimenty zjišťující okolnosti 

počátků lidské práce, například výroba štípané a broušené industrie. Mnoho experimentů 

probíhá také za účelem zjištění účinnosti a efektivity pravěkých nástrojů. 

Archeolog Radomír Pleiner experimenty rozdělil do následujících pěti základních 

kategorií (1961, 620-621):  

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

přínosné pro vyzkoušení vlastností nebo pracovní efektivity daného předmětu. 

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

teoretických interpretací, nemají však průkaznou platnost. 

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

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

srovnávají s etnografickými prameny. 

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

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

aplikovat vědecké metody a mají velký význam pro studium výroby. 

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

výrobního procesu, například experimenty v metalurgii. 

 

John Coles (1973) pak přišel s kategoriemi následujícími: 

1) Produkce potravy – experimenty týkající se mýcení lesa a sklizně úrody, orání, 

skladování potravy, úpravy potravy a její konzumace. 
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2) Těžká industrie – experimenty týkající se stavby příbytků a jejich destrukce, zemní 

práce a eroze, transportu a vztyčování kamenů, konstrukce plavidel a budování cest. 

3) Lehká industrie – experimenty týkající se opracování kamene, zpracování dřeva, 

výroby zbraní, opracování kostí, parohů a lastur, výroby a zpracování kovů, zpracování 

surové i vyčiněné kůže a textilu, výroby keramiky, malby a výroby papíru a hudebních 

nástrojů. 

 Kromě výše zmíněných pokusů se také velké oblibě těší experimenty z oblasti 

slévání barevných kovů (metalurgie), počátky hutnictví železa, stavebnictví, nebo také 

kovářství (Pleiner 1961). Dánské středisko experimentální archeologie (Lejre18) posunulo 

tvorbu experimentálních artefaktů tak daleko, že experimentátoři musí do vytvořených 

replik přidávat nestandardní aditiva, aby předměty byli schopni na základě složení odlišit 

od originálních artefaktů (Malina 1980, 46). 

 Experimenty, které jsou veřejnosti nejdostupnější, jsou pokusy týkající se přípravy 

jídla a skladování potravin. V této oblasti je známým a oblíbeným příkladem chemická 

analýza žaludku Tollundského muže19 a následné experimentální zjištění jeho poslední 

večeře, kterou si díky zveřejněnému receptu dnes může uvařit každý – chutná polévka 

z ječmene, lněných semen, blatouchu bahenního a plevele (Malinová a Malina, 1982).  

 Kromě experimentů, které někdy mají spíše popularizační charakter, se setkáváme i 

se snahou vypracovat matematické modely, které by se daly uplatnit například při 

interpretaci vztahu zemědělského systému a způsobu obživy (technologie vs. spotřeba 

energie). Příkladem je dvojice amerických archeologů Stephen Saraydar a Izumi Shimada 

(1973), kteří experimentálně srovnávali výdej energie při obdělávání „moderního“ a 

„primitivního“ pole. 

 V mezinárodním měřítku je asi nejznámějším popularizátorem experimentální 

archeologie norský etnolog Thor Heyerdahl, který pomocí experimentu podpořil svou 

teorii difuzionismu20. Heyerdahl je známý převážně pro své plavby, při kterých se plavil na 

replikách inckých (Kon-Tiki) a sumerských (Tigris, obr. 11) plavidel, aby tak prokázal 

                                                           
18 http://www.sagnlandet.dk/en/ 
19 Mumie nalezená v Tollundské bažině v Dánsku, stará přibližně 2000 let (více viz např. Bahn, P. G. 1996: 
Příběh archeologie. Praha, Argo). 
20 Dle difuzionistické teorie neprobíhal rozvoj kultur samostatným vývojem, ale migrací a šířením etnik 
(pozn. autorky). 

http://www.sagnlandet.dk/en/
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možnost předkolumbovských cestovatelů překonávat oceány díky mořským proudům21. 

Experimentální plavba na voru Kon-Tiki byla tak vděčným a oblíbeným tématem, že si jej 

filmaři vybrali jako název pro stejnojmenný film. Heyerdahl se dále zabýval pyramidami 

na kanárském ostrově Tenerife (v tamním muzeu můžeme také spatřit repliku plavidla 

Tigris), velkému zájmu se těšily také sochy moai na Velikonočním ostrově22. 

 

Obr.11: Sumerské papyrové plavidlo Tigris 

Sochy moai zaujaly také předního českého experimentátora Pavla Pavla23. Ten 

překonal Heyerdahlovy domněnky, když rozpohyboval 20 tun těžký model jedné ze soch 

pomocí lan ovládaných pouze šestnácti lidmi, přičemž dle Heyerdahla bylo zapotřebí 

několik stovek lidí. 

 

5.3 Skautské oddíly a archeo centra 

 O oblíbenosti experimentální archeologie mezi odbornou i laickou veřejností svědčí 

vzrůstající počet archeoparků, skanzenů, skautských oddílů zaměřených na rekonstrukci 

pravěku a také počet periodik, které se experimentální archeologii věnují, a to nejen u nás, 

ale také ve světě. Příkladem takového periodika v České republice je Živá archeologie24, 

kterou vydává Univerzita v Hradci Králové. 

                                                           
21 http://www.kon-tiki.no/E-Heyerdahl.php 
22 Zajímal se především o to, jak bylo možné s těmito sochami pohybovat. Více na http://www.kon-tiki.no/E-
Heyerdahl.php. 
23 https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Pavel 
24 Oficiální název Rekonstrukce a experiment v archeologii. Živá archeologie. Více informací na oficiálních 
stránkách časopisu http://www.zivaarcheologie.cz/CasopisZivaArcheologie.html 

http://www.kon-tiki.no/E-Heyerdahl.php
http://www.kon-tiki.no/E-Heyerdahl.php
http://www.kon-tiki.no/E-Heyerdahl.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Pavel
http://www.zivaarcheologie.cz/CasopisZivaArcheologie.html
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 Menší experimenty nejsou vázány na místo, často ale vznikají celá střediska 

experimentální archeologie, kde se kromě popularizace menších experimentů můžeme 

setkat s rekonstrukcí celých obydlí a staveb a také sledovat proces archeologizace – 

způsob, jakým se předměty dostávají do půdy, kde je poté archeolog může nalézt 

(Malinová a Malina, 1982). Přestože se zde archeologové snaží rekonstruovat způsob 

života našich předků vědeckými postupy, často jde také o popularizaci archeologie a její 

zpřístupnění široké veřejnosti. O těchto snahách také svědčí vznik „festivalu“ Mezinárodní 

den archeologie25, který u nás probíhá od roku 2014. Původ má v roce 2011 v USA26 a 

jeho cílem je zvýšení povědomí o archeologii u laické veřejnosti formou přednášek, 

workshopů, různých her nebo archeologických procházek. 

 Center, která se experimentální archeologii věnují, případně se snaží o zpřístupnění 

archeologie veřejnosti, je v ČR hned několik. Pro příklad uveďme Všestary27 (pravěká 

vesnice), Villa Nova Uhřínov28 (středověká kolonizační vesnice), Archeopark Prášily29 

(Keltové), Pravěká Osada Křivolík30 a Centrum experimentální archeologie a živé 

historie31 (Velká Morava). Další výčet32 archeoparků, archeoskanzenů a experimentálních 

center je možné získat na internetových stránkách projektu Archeologie na dosah, jehož 

cílem je právě prezentace archeologického kulturního dědictví33.  

Za zmínku stojí také nově otevřený Archeopark Pavlov34, který se sice nezaměřuje 

primárně na experimenty, ale reflektuje snahu archeologů zpřístupnit své objevy veřejnosti 

poutavou a moderní cestou. Nově vzniklé muzeum, situované z větší části v podzemí 

oblasti, kde se nacházelo sídliště lovců-sběračů z období mladého paleolitu35, umožňuje 

návštěvníkům mimo jiné například procházku kolem odkrytých depotů mamutích kostí, 

které byly ponechány na svém původním místě.  

                                                           
25 Více informací na http://denarcheologie.cz/ 
26 https://www.archaeological.org/archaeologyday/events 
27 Více informací na http://www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html 
28 Více informací na http://www.villanova.cz/ 
29 Více informací na http://www.archeoparkprasily.cz/ 
30 Více informací na http://www.krivolik.cz/ 
31 Více informací na http://cea.livinghistory.cz/ 
32 http://www.archeologienadosah.cz/odkazy/archeoskanzeny 
33 Více informací na http://www.archeologienadosah.cz/naki/o-projektu 
34 Více informací na http://www.archeoparkpavlov.cz/ 
35 Z období přibližně před 25–30 tisíci lety. 

http://denarcheologie.cz/
https://www.archaeological.org/archaeologyday/events
http://www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html
http://www.villanova.cz/
http://www.archeoparkprasily.cz/
http://www.krivolik.cz/
http://cea.livinghistory.cz/
http://www.archeologienadosah.cz/odkazy/archeoskanzeny
http://www.archeologienadosah.cz/naki/o-projektu
http://www.archeoparkpavlov.cz/


32 

Živé archeologii se kromě speciálních středisek věnují také některé skautské oddíly, 

které si někdy doslova „hrají na pravěk“, například pražský Oddíl experimentální 

archeologie Mamuti36 pod záštitou Domu dětí a mládeže Prahy 7. 

V množství existujících a nově vznikajících archeoparků a center experimentální 

archeologie je ještě potřeba zmínit se o rozdílu mezi archeologií experimentální (která 

ověřuje teoretické postupy přesně danými postupy, které byly popsány výše) a archeologií 

experienciální37, jejímž cílem je spíše prožití minulosti a její vyzkoušení „na vlastní 

kůži“38. Tento směr je tak populární, že byly pro studenty vytvořeny speciální kurzy 

experienciální archeologie39. 

 

6. Metodika traseologické analýzy na kostěných artefaktech  

Projekt je zaštítěn traseologickou laboratoří FHS UK ve spolupráci s FF UK v 

Hrdličkově muzeu člověka PřF UK. 

Traseologická laboratoř v Hrdličkově muzeu člověka PřF UK využívá pro analýzu 

mikroskop Olympus řady BXFM STU-2 s pokročilým modulárním systémem, speciálně 

upraveným pro potřeby microwear analýzy s japonskými objektivy UMPlan FI 10x/0.30 

BD ∞/- a LMPlan FI 20x/0.40 BD. K záznamu fotografií slouží digitální kamera Levenhuk 

C-Series a software ToupView dodávaný spolu s kamerou. Laboratoř vychází z 

metodologického přístupu nizozemské Litnisch Lab na Faculteit der Archeologie v 

Leidenu. Při výzkumu se využívají dva typy analýzy, „low power“ analýza (do zvětšení 

100x) zaznamenává poškození hran a ploch nástroje, „high power“ analýza (do zvětšení 

400x) navíc zaznamenává pracovní lesky. Laboratoř HMČ UK také rozvíjí metodiku na 

nepazourkové industrii, především na industrii kostěné. 

 

 Metodické postupy use-wear analýzy na kostěných artefaktech nejsou dosud 

souhrnně popsány, dílčí postupy a techniky však můžeme najít napříč jednotlivými 

                                                           
36 Více informací na http://www.mamuti.cz/ 
37 Tento pojem je odvozen z anglického slova experience a zavedl ho archeolog Zdeněk Smetánka, více viz 
Smetánka, Z. 2003 120-128. 
38 http://www.archeologienadosah.cz/odkazy/archeoskanzeny 
39 http://www.cestyarcheologie.cz/#!Zveme-studenty-na-Kurz-experienciální-
archeologie/c4s/56fa53d20cf2eb66d970c686 

http://www.mamuti.cz/
http://www.archeologienadosah.cz/odkazy/archeoskanzeny
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studiemi vědců z celého světa. Detailnější přehled těchto studií jsem podala v rámci 

bakalářské práce, na tomto místě bych pak ráda uvedla alespoň jejich zhuštěný výčet.  

Rozvoji metodiky mikroanalýzy kostěné industrie se věnovala například 

archeoložka Genevieve LeMoine (1994), která se po mnoha experimentech s kostěnými a 

parohovými nástroji pokusila identifikovat na nástroji stopy po jeho výrobě a zároveň je 

odlišit od stop po použití. Inspirací jí byla tribologie40, která má sice za cíl vyvarovat se 

stop opotřebení, zároveň však také může traseologické analýze leccos nabídnout. LeMoine 

vyhodnotila pracovní stopy vzniklé kontaktem se surovou kůží jako velmi podobné 

stopám, které vznikly při kontaktu s ledem. Z této podobnosti pak vyvodila hypotézu, že 

kontaktní materiály obsahující vodu (například sníh, led, maso, čerstvá kůže nebo máčený 

paroh) zanechávají na předmětu velmi podobné stopy, jejichž společným znakem je tvorba 

lesku. Voda zde při kontaktu s materiálem funguje jako mazadlo, které přispívá ke 

zmírnění tření mezi pracovním nástrojem a opracovávaným materiálem. Autorka také 

popisuje stopy po kontaktu s mokrou kůží jako velmi invazivní, které se na nástroji vyvíjejí 

poměrně rychle a to po téměř celé ploše nástroje. Maso pak na nástrojích zanechává stopy 

spíše na jejich hranách, přičemž se také déle rozvíjejí. Odlišení stop po práci s kůží a práci 

s masem je pak možné díky interpretaci konkrétní činnosti, kterou nástroj vykonával (při 

zpracování kůže je typickou činností škrábání, při práci s masem pak krájení nebo řezání). 

Vycházíme také z předpokladu, že při interpretaci konkrétních činností bereme v potaz to, 

že při různých typech činnosti je na nástroj vyvíjen tlak v odlišných místech. (LeMoine 

1994) 

Stopy po kontaktu s měkkým materiálem interpretovala při svých výzkumech také 

Eileen Johnson společně se svými kolegy (2000). Jako charakteristický znak při kontaktu 

s měkkým materiálem uvádí zaoblení hran a tvorbu lesků. Analýza probíhala na nástroji 

vyrobeném z kosti ploutvonožce, na kterém pozorovali právě zaoblení hran, lesky a striace. 

Na základě stop opotřebení bylo jako možná funkce nástroje interpretováno zpracování 

kůže a porcování masa. Johnson také tvrdí, že  stopy opotřebení pozorovaní na nástrojích 

vyrobených z kosti jsou analogické stopám, které byly popsány u kamenné industrie. 

Dvojice Legrand a Sidéra (2007) rozdělila traseologickou analýzu do dvou fází: 

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

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/stud_materialy/ttv/tribologie.pdf
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1) Fáze makroskopická – nástroj se zkoumá pouhým okem a stereoskopickým 

mikroskopem – tzv. low power analýza. Účelem tohoto ohledání je zjištění 

viditelných povrchových deformací a různých změn objemu (například úbytek 

materiálu).  

2) Fáze mikroskopická – tzv. high power analýza. V této fázi můžeme pozorovat 

změnu oproti postupu uplatňovanému při mikroskopické analýze u kamenných 

nástrojů. Vzhledem k odlišným vlastnostem kosti a kamene právě měkkost kosti 

způsobuje, že se stopy opotřebení (například různé rýhy, lesky nebo změny 

zabarvení) objevují již v prvních minutách použití nástroje. Změny ve formě 

ohlazení a zaoblení hran nástroje se objevují vzápětí, v závislosti na 

opracovávaném materiálu.  

Dvojice Legrand a Radi (2008) analyzovala artefakty z naleziště Santo Stefano (Itálie). Při 

experimentu srovnávaly více než stovku experimentálních nástrojů, které byly použity na 

různé kontaktní materiály. Metodiku use-wear analýzy rozvíjely popisem makroskopické a 

mikroskopické fáze a následně popsaly dva možné postupy pro zhodnocení vývoje tvorby 

stop opotřebení: 

1) Rozdělení aktivní části artefaktu na zóny v závislosti na intenzitě stop. Celkem 

máme k dispozici 3 zóny, z nichž 1. zóna značí nejvíce používanou část, která je 

nejdůležitější pro interpretaci stop. 

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

V otázce intenzity rozvoje stop autorky rozlišily následující stupně41 (Legrand a Radi, 

2008): 

- stopy na okrajích nástroje (do 5 mm) 

- stopy ve středu nástroje (5-20 mm) 

- na pokrývající většinu povrchu (více než 20 mm) 

- stopy pokrývající téměř celý povrch nástroje 

 

                                                           
41 Měřeno od špičky aktivní části. 
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Legrand definuje mikroskopickou analýzu jako systematické ohledání povrchu 

nástroje při zvětšení 100x a 200x za účelem vyhodnocení jeho použití (Legrand a Radi 

2008, 308). Dle ní je při makroskopické fázi možné pozorovat ohlazení hran, podélné 

dlouhé striace a kráterky. Při větším zvětšení (obvykle 100x) pak můžeme rozpoznat 

pravidelnou topografii, zaoblené a lesklé rýhy, zrnitou strukturu, striace, kráterky a 

prohlubně. 

Jak vyplývá z výzkumu týmu vědců z Uruguaye (Moreno a Clemente 2010), 

metodika use-wear analýzy na nástrojích z kosti a parohu je u většiny autorů, zabývajících 

se tímto směrem, shodná. Výjimky tvoří LeMoine (1994) a d´Errico (1995), kteří při svých 

analýzách využívají rastrovací elektronový mikroskop42, přičemž běžně používanými typy 

mikroskopu jsou stereoskopický mikroskop (se zvětšením 5x – 90x – low power analýza, 

pro rozpoznání pracovní hrany) a metalografický mikroskop43 (se zvětšením 50x – 500x – 

high power analýza, rozpoznání lesků a dalších stop opotřebení). (Moreno a Clemente 

2010) 

Jedním z možných úskalí traseologické analýzy jsou postdepoziční procesy, které 

mohou stopy opotřebení na nástroji znehodnotit. Možných postdepozičních procesů je celá 

řada, nejvíce však mohou mikroskopickou analýzu znesnadnit různé teplotní změny 

(například požár), stlačení hrubými sedimenty (které mohou na nástroji zanechat stopy 

podobné stopám opotřebení), případně aktivita zvěře. 

Při analýze kostěných artefaktů (a nejen kostěných) je třeba brát v úvahu tyto 

tafonomické procesy stejně tak jako etnografické paralely a vycházet především 

z experimentů, nejlépe vlastních. Jen tak se totiž traseolog nejlépe naučí procesu tvorby 

stop a dokáže je následně vhodně interpretovat.  

První informací, kterou se traseolog snaží o zkoumaném nástroji zjistit, je to, zda se 

s nástrojem vůbec pracovalo, či nikoliv. Dalším krokem je pak určení pracovní hrany a 

případně typu držení (hafting). Pokud to nástroj dovoluje, pokouší se zjistit také směr 

pohybu nástroje a způsob jeho použití (například řezání, vrtání, škrábání nebo hlazení). 

Poznání způsobu použití nástroje nám pak dovoluje určit, zda byl nástroj multifunkční, 

nebo specializovaný. Rozborem konkrétních stop se pak traseolog pokouší dozvědět co 

                                                           
42 SEM (scanning elektron microscope), který k zobrazení využívá pohyblivý paprsek elektronů, viz 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastrovací_elektronový_mikroskop. 
43 Reflected light microscope. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastrovac%C3%AD_elektronov%C3%BD_mikroskop
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nejvíce o kontaktním materiálu a v nejlepším případě tak interpretovat funkci nástroje. Při 

analýze kostěných nástrojů se mnohdy vědcům podaří určit pouze kategorii materiálu 

podle jeho tvrdosti (tvrdý, středně tvrdý nebo měkký). Pokud není možné nalézt stopy 

odpovídající konkrétnímu materiálu, pokusí se traseolog určit alespoň jeho kategorii dle 

původu (živočišný, rostlinný, anorganický). V případě, že artefakt není poškozen 

některými z výše zmiňovaných postdepozičních procesů, má traseolog zpola vyhráno a 

může hledat konkrétní odpovědi na otázky svého výzkumu. (Hroníková 2012) 

Při analýze kamenných artefaktů jsou zkoumanými stopami lesk (jeho výskyt, 

stupeň jasu, struktura, distribuce, směr, šířka a topografie), striace, retuše (rozmístění, 

uspořádání, orientace, délka a zakončení), zaoblení hran, hafting, patinace a rezidua 

(Hroníková 2012). Většina výše zmíněných autorů při analýzách kostěné industrie pak 

považuje za nejvýznamnější stopy lesk, zaoblení hran a striace, někteří případně doplňují 

traseologický rozbor o analýzu reziduí. 

 

7. Materiál 

Artefakty určené pro traseologickou analýzu byly zapůjčeny z Muzea hlavního 

města Prahy, které k analýze poskytlo na 30 artefaktů a dílčích úlomků, u kterých se 

předpokládá, že se jedná o brusle. Artefakty jsou tvarově variabilní, z větší části převládají 

zachované významné části artefaktů, v některých případech však máme k dispozici pouze 

zlomky.44 

Většina zkoumaných tzv. bruslí, u kterých známe dataci, je datována do období 

knovízské kultury, zbytek datovaných artefaktů pak náleží do období kultury únětické, 

raného středověku a jeden artefakt je datován do pravěku. U zhruba poloviny artefaktů je 

pak datace neznámá. Zapůjčené předměty pocházejí z rozdílných lokalit, z velké části však 

z oblastí kolem Prahy (Praha – Bubeneč, Ruzyně, Řeporyje, Dolní Chabry, Jinonice, 

Motol, Modřany, Dejvice, Čakovice, Bohnice), u 9 artefaktů je lokalita neznámá. 

 

                                                           
44 Detailnější popis a kompletní seznam viz přílohy. 
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7.1 Únětická kultura 

Únětická kultura spadá do starší doby bronzové, zhruba do let 2200 – 1600 př. n. l. 

Název získala podle pohřebiště Únětice u Prahy. Další doklady únětického osídlení byly 

prokázány například v jeskyni Pekárna, Kůlna, Švédův stůl, Kůlnička, v Hadí jeskyni, 

Adlerově jeskyni, Rytířské jeskyni, v Turoldu u Mikulova a v Kravské jeskyni (Stuchlík 

1981, 6 - 19).  

Původ této kultury se předpokládá v karpatsko-balkánském prostředí (Sklenář, 

Bláhová-Sklenářová a Slabina 2002, 372).  

Rozkvět únětické kultury na našem území i v Německu umožnily, jak píše J. 

Bouzek (2005, 73), zdroje mědi a cínu v Krušných horách.  

Nositelé této kultury si stavěli vesnice nedaleko vodních toků na mírných svazích 

situovaných k jihu, v nadmořské výšce asi 200 – 400 m, což bylo prostředí vhodné pro 

zemědělskou činnost a chov dobytka. Lokalit únětické kultury bylo sice nalezeno relativně 

mnoho, ale žádné nebylo prozkoumáno celé. Popsány byly zejména jednotlivé objekty, 

sídlištní vrstvy či konkrétní artefakty (Podborský 1993, 248). 

Únětický lid se věnoval zemědělství i chovu dobytka. Hlavním zdrojem rostlinné 

potravy byly obiloviny (Neústupný a Dvořák 1983, 253) v podobě ječmene, pšenice a 

prosa, které byly sklízeny s největší pravděpodobností pomocí pazourkových srpů. 

K rozmělnění obilí byla používána kamenná drtidla a k jeho úschově zásobnice 

(Neustupný 1960, 179). 

Ze zvířat byl nejdůležitější hovězí dobytek, díky mléku bohatému na bílkoviny, 

které bylo na rozdíl od masa získáváno pravidelně (Neustupný a Dvořák 1983, 253). Mezi 

další chovaná zvířata patřily ovce, kozy a prasata; únětičtí lidé navíc měli i koně a psy 

(Neustupný 1960, 179). Doplňkovou stravu tvořilo maso lovených zvířat, vejce, luštěniny 

a sbíraná potrava (Neustupný – Dvořák 1983, 253). Loven byl kanec, jelen, srnec, ale také 

vlk, medvěd, liška, zubr a bobr. Živili se i rybolovem a sbíráním říčních škeblí (Neústupný 

1960, 179). 

Co se týče nástrojů a dalších předmětů, tak po celou dobu existence únětické 

kultury jsou časté nálezy - kromě bronzových artefaktů - i kamenných nástrojů (šípy, 

hroty, kopí, dýky, sekery, sekeromlaty), které se vyráběly štípáním i broušením.  Běžným 

profánním nálezem, jakož i v předchozích a následných obdobích, byla také kamenná 
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drtidla na obilí a brousky. Keramika z tohoto období je kvalitní, ale málokdy zdobená. 

Nejčastější tvary jsou tzv. klasický únětický koflík, bezuchá vázovitá nádoba, zásobnice, 

mísa, džbánek a pohárek (Sklenář, Bláhová-Sklenářová a Slabina 2002, 376). 

 

7.2 Knovízská kultura  

Knovízská kultura je kulturou mladší doby bronzové, absolutně datovanou do doby 

1300 – 920 př. n. l.  Jméno této kultury je odvozeno od lokality Knovíz u Slaného, která 

byla objevena roku 1892 „na Hrudném“45.  

Nálezy spojené s touto kulturou pochází z lokalit ve středních, jižních a  

severozápadních Čechách, odkryto bylo již několik stovek lokalit (např. Březno, Radonice, 

Křepenice, Černovice, Levousy, Mukov, Praha - Čakovice). Poznatky archeologického 

výzkumu ukazují dva modely knovízských sídlišť. První jsou tzv. dočasná sídliště, která 

jsou charakterizována krátkodobým obýváním, a většinou jsou lokalizovaná na vzdálenost 

0,5-2 km od makrolokalit nebo mikroregionů.46 

Druhý model představují trvalá sídliště, na nichž probíhal kontinuální dlouhodobý 

vývoj po celé období trvání kultury (Jiráň 2008, 163). Tato sídliště nacházíme především 

na výšinných terasách potoků a velkých řek.47 

Jednu z hlavních klasifikací knovízských sídlišť vytvořil Neústupný (1966). 

Rozděluje lokality knovízského osídlení podle vztahu k vodním tokům na 6 kategorií.48 

Pouze poslední skupina (typ VI) jsou sídliště na kopcích, více vzdáleny od vodních ploch. 

Z celkového počtu sídlišť představují pouhých 8% (Neústupný 1966, 77). 

Knovízská sídliště se podle archeologických výzkumů dělila na dvě části – na část 

s obytnými domy, které byly většinou povrchovými stavbami, a hospodářskou část se 

zásobními a odpadními  jamami a sýpkami. Nositelé této kultury byli zemědělci, kteří také 

chovali dobytek, a věnovali se příležitostně lovu, rybolovu i sběru škeblí. Typickým 

pohřebním ritem byl u nich žárový pohřeb v urně, ostatky zemřelých občas doprovázely 

                                                           
45 Poloha lokalizována severozápadně od Knovíze. 
46 Datace těchto lokalit spadá do období, kdy předpokládáme nárůst populace a kulminaci počtu sídlišť (Jiráň 
ed. 2008, 161-163). 
47 Velemyšl, Radonice. 
48 Typ I sídliště na březích větších řek, typ II- sídliště na březích větších potoků, typ III- sídliště na březích 
potůčků, dnes často sezonních, typ IV- sídliště kolem vydatných pramenů, zejména na úpatí kopců, typ V- 
sídliště na březích jezer (Komořanského), typ VI- sídliště na kopcích (Neústupný 1966). 
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keramické střepy či bronzové nebo kostěné předměty. Výjimkou však nejsou ani nálezy 

lidských koster v jamách, ovšem ty jsou převážně uloženy nepietních způsobem a nesou 

stopy násilí (rituální antropofagie?). Zřejmě tedy nejde o běžný způsob pohřbívání v dané 

epoše (Sklenář, Bláhová-Sklenářová a Slabina 2002, 148).  

Knovízská kultura je bohatá na nálezy užitkové i luxusní stolní keramiky (hrnce, 

mísy, koflíky, okříny, amfory, džbány aj.) vznikala pravděpodobně již u specializovaných 

řemeslníků.  Zdobena byla rytím, leštěním nebo tuhováním povrchu (severozápadní 

Čechy) nebo plastickým dekorem. Toto období je též charakterizováno rozvinutým 

kovolitectvím. Na druhé straně sledujeme i zpracování dávno osvědčených materiálů 

(kámen, kost, paroh). Rozmach výroby kostěné a parohové industrie se vysvětluje 

rostoucím nedostatkem bronzu (Sklenář, Bláhová-Sklenářová a Slabina 2002, 150).  

Z kamenné industrie se objevují i jednoduché valounové nástroje, typově podobné těm, 

které vyráběli již nejstarší zástupci rodu Homo před více než 2 mil. let. Jsou to však 

univerzálně použité ostré nástroje, jejichž výroba je rychlá a jednoduchá – ostatně 

příležitostně jsou používány dodnes (např. rybáři je používají na čištění ulovených ryb). 

Z kamenné suroviny však nositelé knovízské kultury dovedli vytvořit i složitější artefakty 

jako drtidla, brousky aj. (Sklenář, Bláhová-Sklenářová a Slabina 2002). 

 

 

Obr.12: Sídelní regiony na území v Čech v mladší a pozdní době bronzové podle L. Jiráně (Jiráň ed. 2008, str. 130). 

Legenda 1-lužická kultura, 2-knovízská kultura, 3- chebská skupina, 4- bikulturní osídlení. 
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8. Výroba experimentálních nástrojů 

Pro potřeby traseologické analýzy byly vyrobeny „repliky“ zapůjčených 

originálních artefaktů. K výrobě experimentálních nástrojů byla použita koňska 

metapodia49. K dílčím experimentům byly využity některé další zvířecí kosti, které byly 

nejčastěji zastoupeny v soupisech nálezového materiálu (konkrétně hovězí a vepřová 

žebra). Abychom byli schopní rozlišit stopy po kontaktu s materiálem a správně popsat 

stopy na zapůjčených artefaktech, byl experiment rozdělen do několika částí.  

Koňská metapodia, která jsou nejčastější výrobní surovinou v případě bruslí, a která 

se nám podařilo pro experiment získat (obr. 13), musely být nejprve zbaveny masa, kůže a 

šlach, čehož jsme dosáhli několikahodinovým vařením ve vodě (přibližně 14 hodin) a 

následným začištěním jemným kartáčkem. Další použité kosti byly již předpřipravené 

z předchozích experimentů. 

 

Obr. 13: Koňské kosti před úpravou (Foto autorky) 

V první části experimentu jsme analyzovali a zaznamenali povrch neupravené (a 

nepoužité) kosti, anatomicky shodnou s kostí, ze které se brusle nejčastěji vyráběly. V další 

části jsme pak přistoupili k popisu stop na použitém experimentálním nástroji. Pro potřeby 

traseologie nebylo nutné na experimentálních bruslích skutečně bruslit, k čemuž 

nenapomáhaly ani přírodní podmínky. Pro mikroskopickou analýzu je nejdůležitější 

pracovní plocha, v tomto případě spodní hrana nástroje, tedy domnělá skluznice bruslí, 

případně saní. Experimentální brusle tedy byla použita v kontaktu s ledovou plochou, a to 

jak se zatížením celého těla, tak odlehčeně pro případ, že se k bruslení užívala brusle pouze 

                                                           
49 Záprstní kosti skotu, pozn. autorky. 
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jedna a druhá noha sloužila k odrážení. Ke kontaktu s ledovou plochou (obr. 14 a 15) 

docházelo v patnáctiminutových intervalech, po každém intervalu byly stopy analyzovány 

pod mikroskopem a zaznamenány na fotografii. Kontaktní ledová plocha byla 

nerovnoměrná, místy s prasklinami, abychom tak alespoň částečně simulovali 

nerovnoměrný (a nevyhlazený) povrch přírodních ledových ploch (obrt. 16). Pro simulaci 

dalších možných vlivů na artefakty byla jedna kost nechána zamrznutá v ledu po dobu 

přibližně jednoho měsíce a následně analyzována, abychom si ověřili, zda případně 

zamrznutí artefaktu v ledu má na pracovní stopy nějaký vliv.  

  

Obr 14 a15: Kontakt s ledovou plochou 

 

Obr. 16: Ledová plocha se štěrkem 
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Od zkoušení experimentálních nástrojů na zamrzlé ledové ploše jsme upustili ze 

dvou důvodů. První překážkou byly nevhodné meteorologické podmínky a tím pádem 

nedošlo k vytvoření přirozené vodní plochy. Využití uměle upravovaných ledových ploch 

(kluziště, zimní stadion) jsme zavrhli vzhledem k použití různých chemických látek při 

tvorbě ledové plochy. Chemické složení ledu by mohlo vést ke vzniku zavádějících a 

nepřirozených stop. Druhá funkce těchto předmětů je spojována se zpracováním kůže, kdy 

tyto nástroje měly sloužit jako hladítka na kůži. V rámci experimentální části této práce 

jsme jeden nástroj podrobili kontaktu s nevyčiněnou kůží (obr. 17), abychom získali stopy 

vhodné pro srovnání se stopami na artefaktech. Není však zcela jasné, zda se domnělé 

hladítko využívalo při úpravě kůže v surovém stavu, či při práci s kůží již vyčiněnou. 

 

Obr. 17: Kontakt s mokrou nevyčiněnou kůží 

Protože úprava kostí a výroba nástroje vyžaduje v případě výroby bruslí poměrně 

velké zásahy do kosti (v podobě měkčení – máčení ve vodě, vaření) a následně hrubé 

odsekávání a tvarování kostí, rozhodli jsme omezit rizika zničení kostí při nesprávném 

zacházení (přeci jen nejsme odborníci na výrobu bruslí a ani to není účelem předkládané 

práce) a nedělat přesné repliky artefaktů. Jednak proto, že v rámci zapůjčených bruslí 

existovala obrovská variabilita co se tvaru a zpracování týče, tak také proto, že sehnat 

koňská metapodia je poměrně nelehký úkol. 
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K dispozici jsme měli celkem 4 koňská metapodia (pro výrobu experimentálních 

bruslí, z nichž nakonec byly použity pouze 3 kosti), hovězí a vepřová žebra (pro simulaci 

dalších možných faktorů, které mohou ovlivnit tvorbu pracovních stop), pro srovnání pak 

vzorník použitých jehel a šídel z našich předchozích experimentů (použité pro práci s kůží 

a kůrou). Kosti, které jsme při experimentu využili, byly označeny následovně: 

K1 – koňské metapodium, ponecháno v surovém stavu, pouze pro srovnání 

K2 – koňské metapodium, bez úpravy, 45 minut kontakt s ledovou plochou v intervalech 

po 15 minutách, dalších 15 minut kontakt s ledovou plochou s přidaným štěrkem, celkem 

60 minut 

K3 – koňské metapodium, drobná povrchová úprava v podobě zbroušení pazourkem, 

celkem 15 minut kontakt s mokrou nevyčiněnou kůží 

V1 – vepřové žebro, bez povrchové úpravy, zmražené v ledu po dobu přibližně jednoho 

měsíce, simulace artefaktu zamrznutého v ledovci 

Na základě minulých experimentů víme, že tvorba stop na kostěných nástrojích je 

velmi progresivní a stopy se vyvíjejí v prvních minutách použití nástroje. Protože po 

kontaktu s ledovou plochou (hladkou i s prasklinami) povrch kosti nevykazoval ani malé 

podobnosti s povrchem tzv. bruslí, u kterých se domníváme, že skutečně mohly sloužit 

k povrchu po ledě, do ledové plochy byly přidány drobné kamínky, které mohly na 

povrchu kosti pozorované striace způsobit. 

Vyvrtané otvory pravděpodobně sloužily pro upevnění brusle k noze pomocí 

řemínku (obr. 18. 19 a 20). 
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Obr 18: Připevnění brusle pomocí řemínku 

 

Obr. 19 – Brusle provlečená řemínky 

 

Obr 20: Rekonstrukce způsobu upevnění brusle (Foto a rekonstrukce Z. Schierová)  
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9. Traseologická analýza 

K1  

- Pouze pro srovnání, žádná činnost, zaznamenán povrch kosti 

K2 

- 15 minut kontakt s ledovou plochou – zatížení brusle a simulace pohybu tření na 

nerovnoměrné ploše s prasklinami, na povrchu žádné makroskopické stopy, 

mikroskopické stopy téměř žádné 

- 30 minut kontakt s ledovou plochou – na povrchu žádné makroskopické stopy, pod 

mikroskopem pozorovatelné místy lesky 

- 45 minut kontakt s ledovou plochou – na povrchu žádné makroskopické stopy, pod 

mikroskopem pozorovatelné lesky (přirozené?), žádné rýhy ani striace 

- 60 kontakt s ledovou plochou, do které byly přidány drobné kamínky a větvičky, 

abychom simulovali možné nerovnosti povrchu, které pravděpodobně způsobují na 

povrchu kosti podélné striace 

K3 

- 15 minut kontakt s mokrou nevyčiněnou kůží, mikroskopické stopy téměř žádné, 

místy pouze lesky 

V1 

- Žádné makroskopické stopy, na povrchu dost lesků – možno způsobené tím, že je 

kost stále poměrně tučná/čerstvá?  

610 D - A 76/2002-128 

- Makroskopické praskliny, pod mikroskopem žádné rýhy a striace ani na jedné 

straně, místy lesk s drobnými kráterky - lesk může být pravděpodobně od 

konzervace a ne vzniklý použitím  

Sáček č. 10 

- Zlomek, pravděpodobně se nejedná o brusle (nevyhovující tvar), postdepoziční 

znečištění 
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A 76/2002-166 

- Sáček obsahuje 2 zlomky a jednu kost (pravděpodobně pažní kost skotu), 

pravděpodobně se nejedná o brusli (nevyhovující tvar), přestože má vyvrtaný otvor, 

žádné traseologicky významné stopy 

A 237.597 

- Pozorovaný lesk pravděpodobně vznikl od konzervačního činidla (duhové odlesky) 

velké množství menších rýh a striací po celém povrchu 

A 238.430 

- Povrch kosti jiný než u bruslí – není zarovnaná hrana, žádné striace (mohly být 

zalité lakem), ale u jiných artefaktů se také objevuje lak a striace jsou i přesto jasné 

A 390.455/001 

- Zlomek se zarovnaná hrana, makroskopické striace, při zvětšení nepravidelné 

poměrně hluboké striace, duhové odlesky (skoro modré) – možná od laku? 

A 76/2002-122 

- obsahuje větší počet zlomků, nelesknou se, největší nese známky nezarovnané 

hrana, drobné lesky, bez striací, na brusli pravděpodobně nevhodné (příliš tenké), 

znečištění  

A 76/2002-125 

- Obsahuje pouze malé zlomky, pro tuto traseologickou analýzu nevhodné  

A 6431 

- Zlomek podélný (zachována délka), poměrně dost nepravidelných striací, kráterky, 

rezidua 

A 6429 

- Zlomek (podélný), hodně zarovnaná plocha, dorsální strana vykazuje četné lesky a 

rezidua, malý počet striací (jen poměrně mělké a podélné), ventrální strana 

vykazuje nepravidelné kratší striace 
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A 339.465  

- Ventrální strana obsahuje četná rezidua a drobné striace (spíše náznaky), dorsální 

strana vykazuje delší podélné striace, současně výskyt mnoha příčných 

nepravidelných striací, četné kráterky, rezidua 

A 661825 

- Zlomek, makroskopicky i mikroskopicky viditelné striace více na ventrální straně, 

dorsální strana poměrně znečištěná (stejně tak boční strana – pevně přichycená vrstva), 

dors. Strana velmi málo striací, lesky téměř žádné 

A 236.720 

- Zlomek, kost na boční straně zvlněná, na ventrální straně mělké paprsčité striace, 

poměrně dost lesků, část vnitřní dorsální strany chybí, okraje makroskopicky lesklé, 

mikroskopicky lesky (ohraničené plošky), minimálně striací 

A 76.036 

- Zlomek, makroskopicky striace na dorsální straně, prostřední část dorsální strany 

chybí, okraje ohlazené, mikroskopicky nepravidelné striace, kráterky, ventrální strana 

rezidua, striace 

A 6.417 

- Zlomek, dorsální strana minimum striací, lesky rovnoměrné (přirozené?), 

makroskopicky dvě vodorovné příčné rýhy, mělké dlouhé vodorovné rýhy, ventrální strana 

lesky a nepravidelné striace 

A 170/2002-032 

- Celá brusle ohlazená, dorsální strana extrémně lesklá (lak?), makroskopicky četné 

nepravidelné striace na obou stranách, dlouhé podélné rýhy na dorsální straně, četné 

nepravidelné striace, ventrální strana striace a lesky (až duhové) 
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A 58.778 

- Celá, dorsální strana makroskopické podélné praskliny, mikroskopicky kráterky a 

rezidua, mnohačetné nepravidelné striace, ventrální strana nepravidelný povrch, žádné 

striace ani ohlazení 

A 76/2002-50 

- Zlomky, větší část na ventrální straně nepravidelné striace, neohlazená, dorsální 

strana lesklá, prostřední část uštípnutá, na okrajích makroskopicky delší podélné rýhy, 

mikroskopicky lesky a kratší nepravidelné striace, ventrální strana nepravidelný povrch, 

rezidua, striací vidět méně než makroskopických, bez lesku 

A 42.198 

- Lesk po celé ploše (lak?), dorsální strana makroskopické delší podélné rýhy, 

mikroskopicky kráterky, nepravidelné kratší striace, lesky (duhové odlesky), ventrální 

strana kráterky a rezidua, striace minimálně 

A 693 

- S vyzvednutou špičkou, ale bez otvorů, ohlazená po celé ploše, makroskopicky na 

dorsální straně striace a dlouhé podélné rýhy, mikroskopicky vodorovné dlouhé striace, 

četné nepravidelné striace, kráterky, lesky (možná od laku?), na ventrální straně místy 

krátké nepravidelné striace 

A 259.123/002 

- Pravděpodobně skluznice – dorsální strana hodně lesklá (lak?), zbytek kosti 

minimálně, makroskopicky na dorsální straně dlouhé podélné rýhy po celé délce kosti, na 

ventrální straně drobné kráterky, mikroskopicky dorsální strana bez příčných striací (nebo 

minimálně), kráterky, ventrální strana místy lesky (přirozené?), drobné kráterky, bez striací 

325.923/1 

- Skoro černá, lesklý celý povrch (lak?), makroskopicky nepravidelné krátké rýhy a 

prohlubně po obou stranách, mikroskopicky na dorsální straně hlubší krátké nepravidelné 

rýhy, mělší nepravidelné striace, bez dlouhých podélných striací (jen místy vidět, mělčí, 
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jsou překryté prohlubněmi), ventrální strana podobné krátké hluboké rýhy, drobné 

pravidelné kráterky, nepravidelné mělčí striace 

325.923/2 

- Téměř černá barva, zlomená, ohlazená celá plocha, větší zlomek makroskopicky na 

ventrální straně pár nepravidelných striací, na dorsální straně delší podélné striace a kratší 

rýhy, mikroskopicky dorsální strana delší podélné striace, nepravidelné kratší striace, 

prohlubně, ventrální strana mělčí nepravidelné striace, kráterky  

325.923/3 

- Menší zlomek, téměř černá barva, ohlazený celý povrch, makroskopicky dorsální 

strana dlouhé podélné striace, hlubší nepravidelné kratší rýhy, ventrální strana rýhy a 

kráterky, mikroskopicky dorsální strana drobné škrábance, ventrální strana pár 

nepravidelných striací, jinak nepravidelný povrch 

A 245.184 

- Celá, ohlazený celý povrch, na povrchu přilnutá rezidua (poměrně velké plochy), 

makroskopicky na dorsální straně dlouhé podélné striace, plochy špíny, na ventrální straně 

hlubší nepravidelné rýhy, mikroskopicky na dorsální straně rezidua, lesky (lak?), 

nepravidelné mělčí striace a místy kráterky, ventrální strana nepravidelný povrch, menší 

počet nepravidelných striací 

A 245.185 

- Celá, makroskopicky na dorsální straně podélné rýhy, na ventrální straně rezidua a 

lesky (lak?), mikroskopicky na dorsální straně malý počet nepravidelných striací, podélné 

rýhy, ventrální strana nepravidelný (neohlazený) povrch, rezidua, minimální počet striací 

A 245.186 

- Neohlazený povrch, makroskopicky podélná prasklina uprostřed po obou stranách, 

nezarovnaná plocha (neupravený kloub) – vadilo by při bruslení, mikroskopicky dorsální 

strana bez podélných striací a rýh, malý počet nepravidelných stiací, povrch nepravidelný 

(nevyhlazený), ventrální strana téměř shodná 
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A 245.187 

- Povrch ohlazený celý, makroskopicky na dorsální straně nepravidelné krátké hlubší 

rýhy, mikroskopicky dorsální strana nepravidelné striace, podélné dlouhé nevýrazné (skoro 

žádné), ventrální strana téměř žádné stopy 

A 245.188 

- Celá, dorsální strana více ohlazená, makroskopicky na ventrální straně nepravidelné 

striace, na boku několik hlubokých zářezů, na dorsální straně delší podélné striace, velký 

počet kratších nepravidelných striací, mikroskopicky dorsální strana dlouhé podélné 

striace, kráterky, nepravidelné striace, ventrální strana lesky, místy rezidua, striací 

minimálně 

A 245.189 

- Celá, ohlazená po celé ploše, ale nevypadá tak uměle, makroskopicky na ventrální 

straně podélné praskliny, na dorsální straně podélné praskliny, příčně rozlomená 

(slepovaná), kratší striace, mikroskopicky na dorsální straně dlouhé podélné striace, 

množství nepravidelných striací, kráterky, na ventrální straně nepravidelný povrch, 

rezidua, lesky, místy drobné striace (minimálně) 

A 245.190 

- Podélně rozlomená, z dorsální strany chybí prostřední část, na okrajích 

makroskopicky dlouhé podélné striace, kratší hlubší nepravidelné rýhy, rezidua, na bocích 

stejné nepravidelné rýhy, na ventrální straně podélná prasklina, neohlazená, nepravidelné 

rýhy a prohlubně (vyplněné špínou?), mikroskopicky na okrajích dorsální strany dlouhé 

podélné striace, četné kratší nepravidelné striace, na ventrální straně téměř žádné stopy 
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Diskuze a závěr 

 

 Pro výzkumné účely této práce se nám podařilo zajistit kolekci artefaktů s 

různorodými charakteristikami a tím pádem představovaly vhodný materiál pro naši 

analýzu. K dispozici jsme tedy měli celkem 31 zapůjčených artefaktů, z nichž některé byly 

zachovány celé, z některých máme pouze zlomky. Pod některými inventárními čísly pak 

bylo zařazeno více zlomků, případně větší část artefaktu doplněná zlomky. Tyto drobnější 

zlomky, které neměly vlastní inventární čísla (a byly by pro analýzu i tak nevhodné) 

nebyly do celkového hodnocení zahrnuty. Artefakty nebyly osteologicky určené. Součástí 

práce je také seznam zapůjčených artefaktů (příloha 1) a katalog artefaktů, včetně jejich 

fyzického a traseologického popisu a obrazové dokumentace (příloha 2). 

Z celkového souboru 31 artefaktů můžeme 9 z nich historicky zařadit (graf1). 

Z těchto artefaktů náleží 4 ke kultuře knovízské, 3 ke kultuře únětické, 1 artefakt je 

datovaný do pravěku a 1 do raného středověku. U zbývajících 22 artefaktů je datace 

neznámá.

 

Graf 01: Datace 

Z celého souboru jsme schopni 22 artefaktů přiřadit ke konkrétním lokalitám (graf 

2). Všechny artefakty, u kterých máme informace o lokalitě k dispozici, spadají na území 

Prahy. Konkrétní pražské části jsou následující (počty nalezených tzv. bruslí): Bohnice (1),  
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1 22 
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Bubeneč (3), Butovice (1), Čakovice (3), Dejvice (1), Dolní Chabry (1), Jinonice (1), Malá 

Ohrada (7), Modřany (1), Motol (1), Ruzyně (1), Řeporyje (1). U zbývajících 9 artefaktů je 

lokalita neznámá.

 

Graf 02: Lokalita 

 

  Z hlediska zachovalosti artefaktů máme k dispozici 17 celých artefaktů (nebo 

alespoň je přítomna část relevantní pro vlastní analýzu), u kterých se můžeme na základě 

jejich tvaru pokusit o jednoduchou kategorizaci. Třídění dle tvaru pak umožňují i některé 

větší zlomky (8). Ze zbývajících artefaktů nemůžeme na kategorizaci dle tvaru usuzovat. 

 

  Z hlediska přítomnosti otvorů, které jsou dle Barthela (1969) určující pro 

kategorizaci tzv. bruslí na základě tvaru (přítomnost otvorů = brusle, absence otvorů = 

hladítko), se v souboru vyskytlo 15 artefaktů s otvorem (z toho 1 artefakt s otvory 

typickými pro skluznice saní), 11 bez otvoru a u zbývajících 5 artefaktů nebylo možné 

přítomnost či absenci otvorů jednoznačně potvrdit (graf 03).  
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Graf 03: Přítomnost otvorů 

 

Při rozboru stop opotřebení u tzv. bruslí jsou traseologicky významné hlavně 

striace50 (jejich směr, délka a četnost). Při analýze kostěné industrie se dále hodnotí lesky51 

a drobné kráterky, případně přítomnost reziduí. Z celkového počtu 18 artefaktů, které byly 

vhodné pro traseologický rozbor (graf 4), vykazoval 1 artefakt přítomnost pouze dlouhých 

podélných striací, 2 artefakty přítomnost pouze krátkých nepravidelných (většinou 

příčných) striací a 13 artefaktů kombinaci obou výše zmíněných. 2 artefakty nevykazovaly 

žádné stopy opotřebení52. Přítomnost kráterků jsem z hlediska interpretace funkce 

nezohledňovala.  Z rozboru byly vyloučeny zlomky, které jsme nemohli klasifikovat ani na 

základě jejich tvaru (nejasná přítomnost otvorů, osteologicky odlišné nebo bez známek 

opracování). U zlomků je traseologický rozbor sporný, protože dlouhé podélné striace, 

které jsou pro brusle charakteristické, se na tak malé ploše nemusí objevit. Naopak mohou 

vykazovat striace krátké nepravidelné (příčné), které jsou spojovány spíše s hladítky.  

                                                           
50 Drobné rýhy nebo škrábance, pozn. autorky. 
51 Lesky byly pro rozbor tzv. bruslí v této práci vyloučeny, viz dále. 
52 Z toho 1 kost pravděpodobně pažní, u které jsme bruslení ani nepředpokládali, pozn. autorky. 
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Graf 04: Stopy opotřebení 

Traseologický rozbor stop na experimentálních artefaktech nevykazoval v případě 

předmětu K3 (koželužský nástroj) téměř žádné stopy. S nástrojem se sice pracovalo pouze 

15 minut (s ohledem na stav kůže), ale podle našich zkušeností z minulých experimentů 

probíhá rozvoj stop velmi invazivně. Příčné nepravidelné krátké striace, které jsou pro 

hladítka charakteristické, jsou pravděpodobně způsobeny použitím písku nebo popela, 

který se sypal mezi nástroj a opracovávaný materiál. 

Stopy opotřebení na experimentálním předmětu K2 (brusle) vykazovaly po 3 

cyklech práce s nástrojem (45 minut) pouze sotva viditelné podélné striace a lesky. 

Poměrně hlubší striace, patrné i pouhým okem, vykazoval nástroj až po přimíchání štěrku 

do ledové plochy, čímž jsme se snažili simulovat nerovný povrch přirozené zamrzlých 

vodních ploch. Po pouhých 15 minutách povrch nástroje vykazoval typické dlouhé 

vodorovné striace, které popsal Barthel (1969). 

Na základě Barthelovy klasifikace by pak 14 artefaktů mohlo sloužit jako skutečné 

brusle, 1 artefakt jako skluznice saní a 11 artefaktů jako hladítko na kůži. Podle stop 

opotřebení53 (obr. ZZ a VV) vykazuje 13 artefaktů stopy charakteristické jak pro brusle, 

tak pro koželužské nástroje. Pouze 1 artefakt vykazuje stopy charakteristické právě pro 

brusle, a to zmiňovaná skluznice. U skluznice můžeme předpokládat vetší setrvačnost a 

                                                           
53 Pozorované a popsané stopy jsou zde zpravidla zaznamenány při zvětšení 100x. 

1 2 

13 

2 

13 

Stopy opotřebení 

Dlouhé podélné striace

Příčné nepravidelné striace

Přítomnost obou typů striací

Žádné

Vyloučeno z analýzy
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přímý směr pohybu, které mohou vysvětlovat absenci příčných striací. Z celkového počtu 

31 artefaktů jich 7 můžeme na základě tvaru (s otvory) označit jako brusle a zároveň tyto 

artefakty vykazují stopy opotřebení typické pro skutečné brusle. Tyto artefakty můžeme 

tedy interpretovat jako skutečné brusle (obr. XX). Mezi skutečnými bruslemi jsou 4 

artefakty z neznámé lokality, po 1 kusu pak z lokalit Butovice a Malá Ohrada a 2 artefakty 

z Čakovic. Z hlediska datace jsou mezi bruslemi zastoupeny ve 2 exemplářích únětická 

kultura, 1 předmět z období kultury knovízské a 5 bez známé datace (viz tabulka 1). 

 

  

Obr 21 : Vodorovná a příčná striace (100x)                           Obr.22: Nepravidelná striace (100x) 

 

Obr.23: Příklad skutečné brusle 
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Číslo Druh 
předmětu 

Lokalita Datace Brusle 
tvarově 

Brusle 
mikroskopicky 

A 000693 brusle Praha – Dejvice neznámá ne obojí 
A 006417 nezadáno Praha – Bubeneč neznámá ne x 
A 006429 nezadáno Praha – Bubeneč neznámá x x 
A 006431 brusle Praha – Bubeneč neznámá x x 
A 042198 brusle Praha - Modřany neznámá ne obojí 
A 058778 brusle Praha – Bohnice br. knovízská 

k. 
ne obojí 

A 076036 nezadáno Praha – Motol br. knovízská 
k. 

x x 

A 236720 nezadáno Praha – Dolní 
Chabry 

neznámá ano x 

A 237597 brusle neznámá neznámá ne ne 
A 238430 brusle Praha 5 – 

Řeporyje 
Raný 
středověk 

ne ne 

A 245184 brusle neznámá neznámá ano obojí 
A 245185 brusle neznámá neznámá ne obojí 
A 245186 brusle neznámá neznámá ne ne 
A 245187 brusle neznámá neznámá ano obojí 
A 245188 brusle neznámá neznámá ano  obojí 
A 245189 brusle neznámá neznámá ne obojí 
A 245190 brusle neznámá neznámá ano  
A 259123/002
  

brusle Praha 5 - 
Butovice 

br. knovízská 
k. 

ano ano 

A 325923 nezadáno Praha 9 – 
Čakovice 

br. únětická 
k. 

ano obojí 

A 339456 nezadáno Praha – Ruzyně Pravěk ne obojí 
A 390455/001 kost zvířecí 

oprac. 
Praha – Jinonice br. knovízská 

k. 
ano x 

A 661825 kost zvířecí 
oprac. 

Praha 5 – Malá 
Ohrada 

neznámá ano x 

A 076/2002-
050 

brusle Praha 5 – Malá 
Ohrada 

neznámá x x 

A 076/2002-
122 

kost zvířecí 
oprac.  

Praha 5 – Malá 
Ohrada 

neznámá x x 

A 076/2002-
125 

kost zvířecí 
oprac. 

Praha 5 – Malá 
Ohrada 

neznámá x x 

A 076/2002-
128 

brusle Praha 5 – Malá 
Ohrada 

neznámá ano obojí 

A 076/2002-
166 

brusle Praha 5 – Malá 
Ohrada 

neznámá ne ne 

A 170/2002-
032 

brusle neznámá neznámá ano obojí 

10  Praha 5 – Malá 
Ohrada 

neznámá ne x 

 

Tab. 01: Zastoupení bruslí z hlediska tvaru a stop opotřebení 
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V rámci celého souboru artefaktů se vyskytovala velká tvarová variabilita 

z hlediska jednotlivých předmětů (obr. XC). V rámci rozmanitých popsaných kategorií tzv. 

bruslí (viz např. Kavánová 1995, Hrubý 1957) jsme pozorovali pouze malý počet 

zastoupení popsaných kategorií (např. dělení Kavánové dle zdviženého nosce by bylo 

v tomto souboru nepoužitelné) a protože se nejednalo o nálezy z jednoho sídliště, upustili 

jsme od třídění předmětů do propracovanějších kategorií. 

 

Obr 24: Tvarová variabilita tzv. bruslí 

  

Po dlouhou dobu bylo zvykem kosti konzervovat, protože kost ošetřená 

konzervačním činidlem je zpevněná a lépe odolává poškození. Jako konzervační činidlo se 

až do 1. poloviny 20. století užíval roztok klihu (hrozilo však riziko zplesnivění), od 50. let 

20. století se začal používat nitrolak, akrylátové laky a později laky na bázi 

polyvinylacetátů v disperzní formě (Disperkol, Herkules). Kosti se natíraly silně zředěnými 

roztoky, případně se do nich ponořovaly. Použití konzervačních činidel však brání 

v aplikaci moderních metod (například analýza DNA), proto se od jejich používání 

upustilo (Stloukal 1999, 6). Protože se domníváme, že některé z artefaktů mohly být 

ošetřeny konzervačním činidlem, a tím pádem by mohlo dojít ke špatné interpretaci lesků 
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pozorovaných na nástroji, rozhodli jsme se kategorii lesku do traseologického vyhodnocení 

nezahrnovat. 

Mikroskopické analýzy pak znesnadňují také různé postdepoziční procesy (např. 

stlačení artefaktu, které může vytvořit stopy podobné stopám po použití nástroje) a možné 

nánosy nečistot a reziduí. V otázce čištění artefaktů, které se běžně praktikuje u štípané 

industrie, jsme se rozhodli zapůjčené artefakty vzhledem k povaze materiálu a stavu 

předmětů nepoužívat žádné chemické čištění, jednotlivé kosti byly pouze očištěny od 

makroskopických nečistot. 

Analýza prehistorických artefaktů je provázena mnohými komplikacemi a 

nejasnostmi, které jsem snad dostatečně nastínila v úvahách výše. Je proto třeba mít tyto 

komplikace na paměti a zahrnout je tak do svých úvah a vyvozování závěrů. Doufám, že 

tato práce alespoň částečně přispěla k rozšíření našich znalostí v oblasti traseologických 

rozborů tak specifického nástroje, jakým brusle bezpochyby jsou. 

V pozadí zájmu traseologů dosud stojí předměty vyrobené z parohu, přestože se 

jedná o poměrně hojné nálezy při archeologických exkavacích. V rámci disertačního 

projektu bych chtěla přispět k rozvoji dosavadní metodiky k tomuto materiálu, což by v 

budoucnosti mohlo přinést další poznání o způsobech použití těchto pravěkých artefaktů a 

tím i o životě tehdejších lidí. 
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