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Anotace

Tabulka 1: Prvkové složení bimetalického bodce v %. Měření provedl Bc. Dis. Matěj Kmošek. 
(na základě smlouvy artefakt zapůjčilo a test povolilo Východočeské muzeum v Pardubicích*)

Malé Výkleky Cu Zn Fe Pb Sn Sb

Krček artefaktu 82,01 11,0866 0,3851 3,0932 2,1241 0

Hlavice artefaktu 79,0676 14,3847 0,4201 3,5583 2,049 0,195

Data a metody

Diskuze a závěry

• Analýza pojmu doložila nutnost označovat importované nástroje
v katalogu jako „chirurgické“ a zdržet se u nástrojů místního původu spojení
s lékařstvím jako vědou, nebo s chirurgií (oddělený vývoj oborů).

• Katalog obsahuje celkem 51 položek (hromadné nálezy jsou v katalogu
jako 1 položka).

• Nástroje považované za víceúčelové nedokládají specializovanou činnost a nelze je
tedy považovat za chirurgické.

• Soubor artefaktů původem ze Stradonic (CZ) obsahuje významné množství
nástrojů analogických k artefaktům z římského instrumentária.

• Artefakty z hromadného nálezu ze Slatiny nad Bebravou (SK) vykazují analogické
vlastnosti k některým artefaktům dříve interpretovaným jako nástroje k léčebným
výkonům v době laténské.

• Žádný artefakt ze zkoumaných prací není možné považovat za nástroj k provádění
očních výkonů.

• Bimetalický bodec z Malých Výklek a jeho analogie není možné pokládat
za nástroje pro léčebné výkony.

Zásadního výstupu práce bylo dosaženo sestavením katalogu artefaktů z doby železné
a římské, které byly interpretovány jako lékařské nástroje a jsou uloženy
ve sbírkotvorných institucích v České republice, Slovenské republice a naddunajské
části Dolního Rakouska, nebo jsou drženy v soukromých sbírkách na území těchto
států. Jednotlivé artefakty byly dále komparovány s analogiemi a byla kriticky
zhodnocena jejich původní interpretace. Metodami práce jsou:

• Rešerše zdrojů a sestavení katalogu
• Aktivní vyhledávání artefaktů
• Analýza dat
• Materiálová a komparační analýza

Archeologie medicíny se v současné době v zahraničí rychle rozvíjí, první katalog
nástrojů pochází již z roku 1907 a zájem o problematiku až doposud stále sílí.
V České republice pro udržení zahraničních trendů chybí dostatečná badatelská
a literární základna. V rámci projektu je úzce spolupracováno s badateli Ústavu dějin
lékařství a cizích jazyků 1. LF a vybraných muzeí v ČR a je navázána spolupráce
s badateli Archeologického ústavu Slovenské akademie věd a muzeí v SR
a Rakouské republice. Projekt má za cíl posílit multidisciplinární a přeshraniční
spolupráci badatelů při rozvoji archeologie medicíny v ČR, SR a Rakousku.

TRASEOLOGICKÁ ANALÝZA

Rozhodující význam pro interpretaci mají výsledky traseologické analýzy, které ukazují, že nástroj
byl odlit do hrubé formy a následně dosoustružen. Způsob výroby tedy neodpovídá římským
způsobům výroby nástrojů pro léčebné výkony (podle Bliquez 2014, s. 18–19). Římské chirurgické
nástroje byly odlévány do precizní formy a na hladkém povrchu je možné spíše pozorovat bublinky,
než stopy po hrubém dosoustružení. Tento styl výroby je však možné nalézt v mladších obdobích.

• Z nalezených analogických bodců (další např. z lokality Mušov Neurissen I
podle Jílek 2004, Obr. 1; z lokality Zehnbach v Rakousku podle Rausch 1989, Abb. 722;
podobné z lokality Vacenovice podle Zeman 2017, 35) byl zkoumán artefakt z obce Malé
Výkleky, okr. Pardubice (CZ).

• J. Jílek (2004) diskutoval a vyvrátil možnosti interpretace předmětu jako stilu, jehlice
a zákolníku. Nevyvráceny zůstaly hypotézy užívání předmětu jako křesadla, nebo jako
nástroje k léčebným výkonům (Jílek 2004, 34).

• Dle zjištění práce není možné bimetalický bodec označit za nástroj k léčbě nebo
diagnostice.

• Na základě traseologické analýzy je možné předpokládat jeho původ v mladším období.
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Rozbor vybraných artefaktů

Obr. 2 Trepanační pily a vybrané artefakty z hromadného nálezu 

Obr. 3 Výstupy traseologického měření. 1: Nalezeny stopy po opracování ve tvaru 1c, 2: zkoumaný artefakt, 
3: výzdoba hlavice ve 3D, 4: střed krčku ve 2D, 5: střed krčku ve 3D. Měření provedl Bc. Dis. Matěj Kmošek. 

(na základě smlouvy artefakt zapůjčilo a měření povolilo Východočeské muzeum v Pardubicích*)

Rozbor prvkového složení a traseologická analýza

Artefakty ze Slatiny nad
Bebravou, okr. Bánovce
nad Bebravou (SK) mají
trny určené k nasazení
na rukojeť (Obr. 2: 1 a 2;
kresby K. Pieta) ze snadno
degradujícího materiálu
ve shodném tvaru a délce
s nástroji známými z jiných
nálezů v Evropě (Obr. 2: 3;
artefakty pocházejí
ze souboru z hrobu
z Batiny v chorvatském
regionu Baranja; Künzl
1995, Fig. 4: d). Přechod
do pracovní části nástroje
je často opatřen
ozdobným rozšířením.

Pracovní část nástroje
ze Slatiny nad Bebravou
(Obr. 2: 4) vykazuje
některé shodné prvky
s trepanační pilou (Obr. 2:
5; Künzl 1995, Fig. 4: e).

Obr. 1 Soubor artefaktů ze Slatiny nad Bebravou. Kresby (a2, b2, c2, d2, e2, f2) provedl Karol Pieta, fotografie 
a1, b1, c1, d1, e1 pořídila autorka práce se souhlasem K. Piety, vyobrazení f1 upraveno dle Pieta (2008, F 24)

* Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČO: 14450542
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