
PŘÍLOHOVÁ ČÁST

I. Seznam artefaktů

II. Katalog



PŘÍLOHA I.

INV. ČÍSLO DRUH PŘEDMĚTU

A 000693 brusle

A 006417 nezadáno

A 006429 nezadáno

A 006431 brusle

A 042198 brusle

A 058778 brusle

A 076036 nezadáno

A 236720 nezadáno

A 237597 brusle

A 238430 brusle

A 245184 brusle

A 245185 brusle

A 245186 brusle

A 245187 brusle

A 245188 brusle

A 245189 brusle

A 245190 brusle

A 259123/002 brusle

A 325923 nezadáno

A 339456 nezadáno

A 390455/001 kost zvířecí opracovaná

A 661825 kost zvířecí opracovaná



PŘÍLOHA I.

PŘÍR. ČÍSLO DRUH PŘEDMĚTU

A 076/2002-050 brusle

A 076/2002-122 kost zvířecí opracovaná

A 076/2002-125 kost zvířecí opracovaná

A 076/2002-128 brusle

A 076/2002-166 brusle

A 170/2002-032 brusle

+ 1 sáček bez čísla inv. (j. č. 10), Malá Ohrada – část předmětu



PŘÍLOHA II.



ČÍSLO A 693 DATACE Neznámá

LOKALITA Praha – Dejvice, nález při stavbě továrny

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka 21 cm, šířka max. 4,5 cm, 
min. 3,5 cm, prostor pro nohu max. 17 cm.

STAV

Celá, dorsální strana hodně zarovnaná, 
podélná prasklina, ohlazená více na dorsální 
straně, nepravidelné striace, ohlazená i 
trámčina, větší kloub zapilovaný do špičky, 
ventrální strana také ohlazená (méně), druhý 
kloub zarovnaný, otvory chybí.

MIKROANALÝZA

Pěkná, s vyzvednutou špičkou, ale bez otvorů, ohlazená po celé ploše (možná lak?), 
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.

POZNÁMKY

Tvar jako brusle, ale charakteristické otvory chybí.

100x, dors.100x, ventr.



ČÍSLO A 6.417 DATACE neznámá

LOKALITA Praha – Bubeneč

POPIS

Rozměry: šířka min. cca 3,5 cm.

STAV

Úlomek, kloub malinko vytvarovaný do 
špičky, dorsální strana dost zarovnaná a 
ohlazená, striace, kost ohlazená po celém 
povrchu, otvory chybí.

MIKROANALÝZA

Zlomek, dorsální strana minimum striací, lesky rovnoměrné (přirozené?), makroskopicky dvě 
vodorovné příčné rýhy, mělké dlouhé vodorovné rýhy, ventrální strana lesky a nepravidelné 
striace.

100x, dors.



ČÍSLO A 6.429 DATACE neznámá

LOKALITA Praha – Bubeneč

POPIS

Rozměry: šířka cca 3 cm.

STAV

Úlomek podélný (ale asi ne celá délka), 
dorsální strana zarovnaná a ohlazená, striace, 
kost ohlazená po celé ploše, otvory nejsou 
vidět (pravděpodobně chybí?).

MIKROANALÝZA

Zlomek podélný, hodně zarovnaná plocha, dorsální strana lesky a rezidua, minimálně striací, jen 
poměrně mělké a podélné, ventrální strana nepravidelné kratší striace.



ČÍSLO A 6.431 DATACE neznámá

LOKALITA Praha – Bubeneč

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka 19 cm

STAV

Úlomek podélný (asi zachovaná délka), kloub 
pravděpodobně seříznutý do špičky, dorsální 
strana zarovnaná a vyhlazená, striace, otvory 
nejsou vidět (pravděpodobně chybí).

MIKROANALÝZA

Zlomek podélný, poměrně dost nepravidelných striací, kráterky, rezidua.

100x 200x



ČÍSLO A 42.198 DATACE Neznámá

LOKALITA Praha - Modřany

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka 17 cm, šířka max. 4 cm, min. 
2 cm, prostor pro nohu max. 14 cm.

STAV

Celá, dorsální strana velmi zarovnaná a 
ohlazená, podélné praskliny, striace, ventrální 
strana přirozená rýha, ohlazená striace otvory 
chybí.

MIKROANALÝZA

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.

100x, dors.



ČÍSLO A 58.778 DATACE knovízská k.

LOKALITA Praha – Bohnice, sběr

POPIS

označeno jako brusle

Rozměry: délka 19 cm, šířka max. cca 4 cm, 
min. cca 2 cm, prostor pro nohu max. 16 cm.

STAV

Celá, dorsální strana zarovnaná a ohlazená, 
podélné praskliny, malý otvor (asi přirozený), 
ventrální strana přirozená rýha, podélné 
praskliny, striace, otvory chybí.

MIKROANALÝZA

Celá, dorsální strana makroskopické podélné praskliny, mikroskopicky kráterky a rezidua, 
mnohačetné nepravidelné striace, ventrální strana nepravidelný povrch, žádné striace ani 
ohlazení, lesky nenalezeny.

100x, dors.100x, dors.



ČÍSLO A 76.036 DATACE knovízská k.

LOKALITA Praha – Motol, průkop č. 6

POPIS

Rozměry: šířka cca 5 cm.

STAV

Zlomek, ohlazený po celé ploše, kloub chybí, 
dorsální strana zarovnaná a ohlazená (chybí 
vnitřek, odhalená trámčina), striace po celé 
ploše, otvory chybí.

MIKROANALÝZA

zlomek, makroskopicky striace na dorsální straně, prostřední část dorsální strany chybí, okraje 
ohlazené, mikroskopicky nepravidelné striace, kráterky, ventrální strana rezidua, striace.

POZNÁMKY

Nejsou otvory, proč řazeno mezi brusle? (stejná kost jako brusle).



ČÍSLO A 236.720 DATACE neznámá

LOKALITA Praha – Dolní Chabry

POPIS

Rozměry: šířka cca 3 cm.

STAV

Úlomek s pravidelným skrz otvorem 
v kloubku, od kloubu seřízlá plocha s leskem 
a striacemi, druhá strana odlomená, na bocích 
zvláštní zvlnění.

MIKROANALÝZA

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.

POZNÁMKY

Na brusle příliš tenké? Otvor kolmý v kloubku – provlečení by bránilo efektivnímu pohybu.

100x, dors.100x, dors.



ČÍSLO A 237.597 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

Označeno jako brusle, s jedním provrtaným 
otvorem, d = 190 mm.

Rozměry: délka 19 cm, šířka 1,5 cm, prostor 
pro nohu max. 16 cm.

STAV

Zachovaná v neporušeném stavu, na povrchu 
velký počet drobných striací, celý povrch 
vyhlazený (včetně trámčiny, dorsální i 
ventrální str.), ohlazené oba klouby, otvory 
proti sobě (zvláštní, možná ze „svěráku“), 
stejně stlačené důlky v kloubku (uchycení?), 
po celé ploše praskliny (ale nerozbitá), 
dlouhá rýha (přirozená) na ventrální straně.

MIKROANALÝZA

Lesk pravděpodobně od konzervačního činidla, duhové odlesky, velké množství menších rýh a 
striací po celém povrchu.

POZNÁMKY

- podobná A 238 -> pár?

100x

200x

50x



ČÍSLO A 238.430 DATACE raný středověk

LOKALITA Praha 5 – Řeporyje, obj. 29 

POPIS

Označeno jako brusle. Oficiální popis –

brusle.

Rozměry: délka cca 19 cm, prostor pro nohu 
max. 15 cm.

STAV

Celá, zachované oba klouby, plocha cca 14 
cm, dost ohlazená, ale nevyleštěná, spíše 
matná, různé zářezy (pravděpodobně 
původní), na dorsální straně rýha, neprůchozí 
otvory, klouby výrazně ohlazené; v popisu 
artefaktu stojí brusle.

MIKROANALÝZA

Povrch jiný než u bruslí – není zarovnaná hrana, žádné striace – mohly být zalité lakem, ale u 
jiných taky lak.

POZNÁMKY

V popisu artefaktu stojí brusle, pravděpodobně však nesloužilo k bruslení, otvůrky možná 
z uchycení v nějakých kleštích?



ČÍSLO A 245.184 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka cca 25 cm, šířka max. 7 cm, 
min. 4 cm, prostor pro nohu 22 cm, ideálně 
18 cm.

STAV

Tmavší barva, celá včetně kloubků, na 
dorsální straně hluboké dlouhé rýhy 
(naštípnutá), na ventrální straně spoustu 
nepravidelných odřenin a rýh, ohlazená celá, 
klouby vypadají neopracované, pouze 
zkosená dorsální strana, dva malé otvory 
vedle sebe na menším kloubku, další otvor 
skrz tělo (kousek od středu).

MIKROANALÝZA

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.

POZNÁMKY

vypadá jako brusle

100x, dors.100x, dors.



ČÍSLO A 245.185 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka 24 cm, šířka max. 4,5 cm, 
min. 3 cm, prostor pro nohu max. 20 cm.

STAV

Celá, ale lepená, v polovině příčně prasklá, 
dorsální strana hodně zarovnaná (perfektně 
rovná), hluboká podélná rýha (naštípnutá), 
mnoho dalších podélných rýh na dors.st., 
rýha i na ventrální straně, ohlazená téměř celá 
(kromě kloubů), bez otvorů.

MIKROANALÝZA

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 (spíš vůbec).

POZNÁMKY

Bez otvorů – nebyla brusle?

100x, dors.



ČÍSLO A 245.186 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka cca 20 cm, šířka max. 6 cm, 
min. 3,5, prostor pro nohu max. 17 cm.

STAV

Celá, lehce ohlazená pouze na dors. straně, 
téměř neopracovaná – nemá rovnou plochu, 
špatně by se bruslilo, na ventrální straně 
naštípnutá podélně, na dorsální straně 
podélná dlouhá rýha, uvnitř naštípnutí (ne 
tolik jako ventrální st.), otvory naznačeny 
v rýze (ale ne k úchytu, kolmo, možná 
přirozeně?).

MIKROANALÝZA

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 striací, povrch nepravidelný (nevyhlazený), 
ventrální strana téměř shodná.

POZNÁMKY

Nedokončené úpravy artefaktu? 

100x, dors.



ČÍSLO A 245.187 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka 28 cm, šířka max. 7 cm, min. 
4 cm, prostor pro nohu max. 22 cm.

STAV

Velká, tvar zachovalý, ale chybějí úlomky, 
ohlazená celá, dorsální strana zarovnaná, 
mnoho nepravidelných striací (i na bočních 
stranách), u většího kloubu – roztříštěná, kus 
odlomený, u menšího kloubu – rozštípnutá, 
chybí kus cca 6 cm, velmi pravidelný otvor 
skrz v těle kousek od většího kloubu, dva 
otvory kolmo vedle sebe v menším kloubu, 
na ventrální straně skoro žádné striace.

MIKROANALÝZA

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.

100x, dors.100x, dors.

100x, venr.



ČÍSLO A 245.188 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

označeno jako brusle

Rozměry: 31 cm, šířka max. 7 cm, min. 3 cm, 
prostor pro nohu max. 27 cm, ideálně 23 cm.

STAV

Celá, dorsální strana zarovnaná, dlouhé 
podélné rýhy, další nepravidelné striace, 
ohlazená pouze dorsální strana, včetně 
trámčiny u menšího kloubu, ventrální strana 
pár nepravidelných striací, neohlazená, otvor 
velmi pravidelný v těle, téměř u středu, další 
dva kolmé otvory v menším kloubu, 
odštípnutý kus menšího kloubu.

MIKROANALÝZA

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.

100x, dors.100x, dors.



ČÍSLO A 245.189 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

označeno jako brusle

Rozměry: délka 21 cm, šířka max. 4 cm, min. 
3 cm, prostor pro nohu max. 19 cm.

STAV

Menší kloub seříznutý – zaoblená špička, 
artefakt vypadá spíš jako kolík, větší kloub 
zarovnaný, dorsální strana hodně zarovnaná, 
kost příčně prasklá, lepená, další mělčí rýhy 
po celé kosti (obě strany), na bocích a 
ventrální straně mnoho nepravidelných 
striací, ohlazená celá, dorsální strana méně 
striací, hodně lesklá, otvory chybí.

MIKROANALÝZA

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).

POZNÁMKY

Chybí otvory a jeden kloub zapilovaný – brusle?

100x, dors.

100x, dors.100x, dors.



ČÍSLO A 245.190 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka 31 cm, šířka max. 5,5 cm, 
min. 3 cm, prostor pro nohu max. 28 cm.

STAV

Poničená, chybí podélně velký kus dorsální 
strany, téměř celý větší kloub, část menšího 
kloubu, dorsální strana byla zarovnaná, 
ventrální také naštípnutá, pravidelný tvor 
v těle, další otvory kolmé v menším kloubu 
(jeden chybí, ulomený), striace po celé ploše.

MIKROANALÝZA

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.

POZNÁMKY

poničená

100x, dors.

100x, dors. 100x, ventr.



ČÍSLO A 259.123/002 DATACE knovízská kultura

LOKALITA Praha 5 - Butovice (siln. Spojka), objekt 23

POPIS

Označeno jako brusle, Př. Č. A 43/92-21, kost 
„brusle“.

Rozměry: délka 28 cm, šířka max. 5 cm, min. 

4 cm.

STAV

Celá, chybí úlomek u menšího kloubu, 
dorsální strana ohlazená, zarovnaná, podélné 
rýhy, kost příčně prasklá, lepená, na ventrální 
straně dva velké pravidelné otvory (průměr 
cca 2 cm, pravděpodobně 3. otvor v menším 
kloubu, ale chybějící úlomek), ventrální 
strana neohlazená (nelesklá).

MIKROANALÝZA

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.

POZNÁMKY

Pravděpodobně skluznice saní.

100x, ventr.

100x, dors.

100x, dors.



ČÍSLO 325 923/1 DATACE únětická k.

LOKALITA Praha 9 – Čakovice (obytný soubor u Zámeckého parku), objekt 
526

POPIS

opracovaná kost

Rozměry: délka bez úlomku 22 cm, šířka 
max. 7 cm, min. 4 cm, prostor pro nohu max. 
20 cm.

STAV

A 325 923/1 velká část „brusle“ + úlomek, 
pravděpodobně patří k sobě, velmi tmavá 
barva (až černá), dorsální strana zarovnaná a 
ohlazená, podélná prasklina, kost ohlazená po 
celé ploše, po celé ploše poměrně velké 
množství nepravidelných striací, jeden větší 
nepravidelný otvor kolmý a provrtaný skrz.

MIKROANALÝZA

Skoro černá, lesklý celý povrch (lak?), makroskopicky nepravidelné krátké rýhy a prohlubně po 
obou stranách, mikroskopicky na dorsální straně hlubší krátké nepravidelné rýhy, mělčí 
nepravidelné striace, bez dlouhých podélných striací (jen místy vidět, mělčí, jsou překryté 
prohlubněmi), ventrální strana podobné krátké hluboké rýhy, drobné pravidelné kráterky, 
nepravidelné mělčí striace.

POZNÁMKY

Hodně tmavě hnědá barva; v sáčku celkem tři artefakty pod jedním katalogizačním číslem; zde 
značeno 325 923/1-3..

100x, ventr.100x, dors.



ČÍSLO A 325 923/2 DATACE únětická k

LOKALITA Praha 9 – Čakovice (obytný soubor u Zámeckého parku), objekt 
526

POPIS

opracovaná kost

Rozměry: délka bez úlomku 19 cm, šířka 
max. 7 cm, min. 4 cm.

STAV

Velká část „brusle“ + úlomek, pravděpodobně 
patří k sobě, velmi tmavá barva (až černá), 
dorsální strana zarovnaná a ohlazená, podélná 
prasklina, kost ohlazená po celé ploše, po 
celé ploše dost nepravidelných striací, jeden 
velký nepravidelný (nezarovnaný) otvor skrz 
(ne kolmo), v úlomku velký nepravidelný 
kolmý otvor.

MIKROANALÝZA

Skoro černá, 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.

POZNÁMKY

Velmi tmavě hnědá, až černá barva.

100x, ventr.100x, dors.



ČÍSLO A 325 923/3 DATACE únětická k

LOKALITA Praha 9 – Čakovice (obytný soubor u Zámeckého parku), objekt 
526

POPIS

opracovaná kost

STAV

Úlomek, velmi tmavě hnědá, obrovský otvor 
skrz (ne kolmo), dorsální strana zarovnaná a 
ohlazená, podélné praskliny, striace, povrch 
více ohlazený.

MIKROANALÝZA

Menší zlomek, skoro černá, 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.

POZNÁMKY

Velmi tmavě hnědá barva.

100x, dors.



ČÍSLO A 339.456 DATACE pravěk

LOKALITA Praha – Ruzyně, sběr

POPIS

Rozměry: délka 21 cm, šířka 2 cm, prostor 
pro nohu max. 18 cm, ideálně 15.

STAV

Celá, klouby částečně oseklé a ohlazené, na 
ventrální straně příčná prasklina, vytvarovaná 
plocha na dorsální straně, hodně vyleštěná, 
bruslovité oleštění ☺, podélné praskliny, lesk 
na obou stranách (kožené podešve?), hodně 
se leskne, možná hladítko? Nablýskaná i 
trámčina, bez otvorů.

MIKROANALÝZA

Ventrální strana rezidua, drobné striace – spíš náznaky, dorsální – delší podélné striace, hodně 
příčných nepravidelných, kráterky, rezidua.

POZNÁMKY

Využití k nejrůznějším věcem, u podobných nálezů potřeba traseologie k interpretaci funkce.

100x, dors. 100x, ventr.



ČÍSLO A 390.455/001 DATACE knovízská kultura

LOKALITA Praha – Jinonice, obj. 184

POPIS

Rozměry: délka zlomku cca 14,5 cm, šířka 
max. 5 cm, min. 2,5 cm.

STAV

Zlomek, zachovaná proximální část, distální 
odštípnutá, oleštěný z dorsální i ventrální 
strany, dva poměrně velké otvory kruhovitého 
tvaru (cca 4 cm od kloubu, průměr 1,5 cm), 
plocha pro nohu cca 9,5 cm.

MIKROANALÝZA

Zlomek, zarovnaná hrana, makroskopické striace, 100x nepravidelné poměrně hluboké striace, 
duhové odlesky (skoro modré) – od laku?

POZNÁMKY

výrazně tmavě hnědá (skeletalizace v přírodě) – našli v jámě a použili -> ne vždy používali 
čerstvé kosti.

100x100x

50x



ČÍSLO 12, A 661825 DATACE neznámá

LOKALITA Malá Ohrada, obj. 431, sektor XXV, KO 

POPIS

Brusle

Rozměry: šířka max. cca 8 cm

STAV

Úlomek s otvory, dorsální strana zarovnaná a 
ohlazená, striace, v kloubu 2 pravidelné 
kolmé otvory.

MIKROANALÝZA

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.



ČÍSLO 121 D, A 76/2002 – 50 DATACE neznámá

LOKALITA Praha 5 – Malá Ohrada, sektor III., objekt 24

POPIS

Označeno jako brusle, 30 – DNO, opracovaná 
provrtaná kost 1, zdobená?

STAV

2 úlomky – 1. úlomek kloub z „brusle“, 
ohlazená dorsální část, otevřená trámčina, 
malý pravidelný otvor skrz, ventrální strana 
neohlazená tolik, nepravidelné striace; 2. 
úlomek pravidelné rýhování (podle popisu na 
papírku zdobené?), striace.

MIKROANALÝZA

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.

POZNÁMKY

Poznámky: pravděpodobně úlomek brusle.

100x, dors.100x, dors.



ČÍSLO 779 C, A 76/2002 –
122

DATACE neznámá

LOKALITA Praha 5 – Malá Ohrada, objekt 217

POPIS

žádný

STAV

Jedna větší část „brusle“ – chybí klouby, 
neohlazená, nezarovnaná, pouze striace (asi 
nebyla brusle?), jedna menší část „brusle“ –
chybí klouby, neopracovaná, neohlazená, 
hrubé praskliny, + 6 malých úlomků různých 
tvarů.

MIKROANALÝZA

víc zlomků, nelesknou se, největší – nezarovnaná hrana, drobné lesky, bez striací, na brusli 
tenké?, znečištění (postdepozční).

POZNÁMKY

proč je na seznamu bruslí?



ČÍSLO 543 B, A 76/2002 –
125

DATACE neznámá

LOKALITA Praha 5 – Malá Ohrada, sekt. II., objekt 253,

POPIS

žádný

STAV

4 úlomky kostí, jeden s menším dvojitým 
otvorem.

MIKROANALÝZA

víc zlomků, nelesknou se, největší – nezarovnaná hrana, drobné lesky, bez striací, na brusli 
tenké?, znečištění (postdepozční).

POZNÁMKY

proč je na seznamu bruslí?



ČÍSLO 610 D, 
A 76/2002 – 128 

DATACE neznámá

LOKALITA Praha 5 – Malá Ohrada, Sekt. II., obj. 257

POPIS

Označeno jako brusle. Opracovaná kost, 
s vyvrtanými otvory.

Rozměry: délka cca 23 cm, šířka max. 5 cm, 
min. 3 cm, prostor pro nohu max. 17 cm, 
ideálně 15 cm.

STAV

Dorsální strana oleštěná a ventrální také, na 
proximálním konci dva uměle vytvořené 
kruhovité otvory pravidelného tvaru (průměr 
cca 7 mm), na distálním i proximálním konci 
zachovány klouby, na dorsální straně další dva 
otvory (vedle sebe uprostřed, průměr 7 mm), 
ale nejsou tak kruhovitě vysoustružené, na 
ventrální straně navazující kruhovité otvory 
opět strojově kruhovité, podélné praskliny na 
dorsální straně, odkrytá trámčina, na pravé 
straně novodobé odštípnutí části kosti. 

MIKROANALÝZA

Makroskopické praskliny, pod mikroskopem žádné rýhy a striace ani na jedné straně, místy lesk 
s kráterky - lesk může být od laku, pravděpodobně od konzervace.

200x200x



ČÍSLO A 76/2002 – 166 DATACE neznámá

LOKALITA Praha 5 – Malá Ohrada, sektor XXVII., obj. 442, provrtané kosti –
3

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka kosti cca 20 cm, šířka max. 6 
cm, min. cca 1 cm, zlomky bez rozměrů.

STAV

Kost + 2 zlomky s otvory, neleštěná, 
rozpraskaná, možná slepovaná? v recentní 
době, ohlazený kloub (větší – proximální?), 
vypadá jako pažní kost skotu/koně, ohlazená, 
špatný tvar, nerovnoměrná plocha (nedá se 
bruslit).

MIKROANALÝZA

2 zlomky + jedna kost (pravděpodobně pažní), tvarem nevypadá na brusli, i když má otvor, 
žádné stopy.

POZNÁMKY

Nevypadá na brusli, ale má vyvrtaný otvor – podle tvaru není brusle, ohlazený kloub uměle, 
otvor v menším kloubku.



ČÍSLO A 170/2002 – 032 DATACE neznámá

LOKALITA neznámá

POPIS

Označeno jako brusle.

Rozměry: délka cca 25 cm, šířka max. 7 cm, 
min. 3,5 cm, prostor pro nohu max. 19 cm.

STAV

Celá, dorsální strana extrémně lesklá, 
zarovnaná, dlouhá podélná prasklina, 
nepravidelné striace, v bocích kost více 
zahnědlá, celkově lehce prohnutá, ventrální 
strana striace, také více zahnědlá, ohlazená, 
nepravidelný větší otvor kousek od většího 
kloubu, dva velmi malé otvory v menším 
kloubu (jeden téměř neprojde skrz – asi se 
nedalo nic provléknout, nebo něco velmi 
tenkého).

MIKROANALÝZA

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).

POZNÁMKY

nepravidelné zbarvení

100x, ventr.

100x, dors.100x, dors.



ČÍSLO 10 DATACE neznámá

LOKALITA Praha 5 – Malá Ohrada, b.č. 15, kost. oprac. –1

POPIS

Rozměry: délka zlomku 12 cm, šířka max. 2 
cm, min. 1 cm.

STAV

Zlomek, není koňská kost (možná krocan?), 
viditelné rýhy (možná současné), striace, 
kruhovitý otvor (cca 1 cm průměr) 
pravidelný, skoro stromovitý tvar – možná 
přívěšek nebo zavěšená naběračka?

MIKROANALÝZA

Zlomek, pravděpodobně ne brusle, postdepoziční znečištění.

POZNÁMKY

na bruslení nevhodné

200x200x


