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Spolupráce archeologie a oborů z oblasti věd environmentálních je v Čechách již dlouhodobým tradičním jevem a nejinak je tomu i v Praze, ať se 
jedná o prostor středověké metropole, jejího předměstí nebo širšího okolí a zázemí. Poznání historického vývoje je tak rozšiřováno (nejen) o úda-
je o životním prostředí, v němž probíhaly děje postihnutelné archeologickout analýzou souvrství a v nich obsažených nálezů. Přírodovědným 
oborům pak archeologie poskytuje datovaný pramenný materiál, z něhož lze dedukovat mj. informace o stáří, vývoji a trendech v jimi sledova-
ných disciplínách.

Již od 70. let pracovalo archeologické oddě-
lení Pražského střediska státní památkové 
péče a ochrany přírody (PSSPPOP), z něhož 
vzniklo dnešní pracoviště NPÚ, s  poznatky 
geologů. Vliv geomorfologie a druhu geo-
logického podkladu na výběr ploch k sídlení 

Geologie

Literatura a prameny

1 — výrazně převažující klastry ordovických břidlic a prachovců v hrubé 
frakci vzorku z Panské ulice čp. 1308/I; 2 — vzorek rudy a snímek z elektro-
nového mikroskopu; 3 — vzorek struzky s výbrusem
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Aplikace environmentálních metod v pražské archeologii 
na příkladech z praxe Odboru archeologie NPÚ ÚOP v Praze
Archeo-environmentální výzkum vrcholně středověké metropole – co jsme doposud zjistili 
o některých životních podmínkách a přírodním prostředí středověké a novověké Prahy

Pražské pracoviště NPÚ začalo více využívat archeobotanické obory až v 90. letech, kdy se 
vyskytla ojedinělá možnost zadat k analýzám i pražský materiál, získaný pracovníky mimo 
ARÚ. Kvalitní stratifikace poskytovaly zajímavý materiál pro makro- i mikroarcheobotaniku 
(pylové analýzy). Analýzy makrozbytků a pylu umožňují zjistit charakter vegetace v nejbliž-
ším okolí, plané i pěstované rostliny a spektrum obchodovaných či konzumovaných rost-
linstev a rekonstruovat tak životní prostředí obyvatelstva Prahy. Základní obraz o pražské 
archeobotanice 10. století byl z analýz vytvořen v podstatě na konci 90. let a daří rozšiřovat 
jen ojediněle. Archeobotanické analýzy se staly standardem, otázkou je však velikost vzorku. 

Archeobotanika

Nálezy dřevěných předmětů bývají analyzovány s cílem určit druh dřeva. Tato analýza bývá 
nedestrukční nebo jen s nepatrným zásahem. Pro analýzu dendrochronologickou je nutné 
použít větší kusy dřev o síle min. 30 letokruhů. Cílem je zjistit stáří a určit rok smýcení. V sou-
časné době již zadání dendrochronologické analýzy není problém, tím zůstává nakládání 
se vzorkem po změření. Dendrochronologické počítačové programy se stále vyvíjejí a  lze 
předpokládat, že bude (i opakovaně) docházet k revizím. Bylo by vhodné stáhnout od jed-
notlivých soukromníků materiál poskytnutý NPÚ a zřídit databanku analyzovaných vzorků, 
jak již v 90. letech plánoval Ing. Vinař. Eventuelně odebírat i rezervní vzorky pro uložení v da-
tabance a zajistit je tak, aby se zamezilo praskání vzorku v soustředných liniích.

Dendrochronologie

Dřevěný materiál a archeobotanické makrovzorky je možné podrobit radiokarbonové analý-
ze 14C. Jejím smyslem je určit stáří vzorku, a pokud dojde k poklesu ceny, bude četnost jejího 
využívání jistě stoupat. Velmi vhodná je kombinace radiokarbonové analýzy a dendrochro-
nologie, jejichž výsledky se vzájemně doplňují a korigují. Vzorky k 14C analýze je třeba vybí-
rat uvážlivě, např. datace drobného uhlíku je neupotřebitelná, neboť v průběhu růstu má 
každý letokruh své vlastní stáří. Na pražském pracovišti jsme to prokázali před dvěma de-
kádami a antikvovali jsme tak pokusy datovat stavební konstrukce aj. pomocí uhlíků v mal-
tě. V posledních několika málo letech je používána radiokarbonová metoda pro datování 
kolagenu v  kostech, ať lidských, tak zvířecích. Využita byla např. pro studie středověkých 

Radiokarbonová analýza 14C

Nálezy zvířecích kostí jsou na archeologických výzkumech, vedle keramických zlomků, nej-
častějšími nálezy, přiřazování kostí jednotlivým zvířecím druhům tak doprovází archeologii 
po celou dobu její existence, byť dlouhou dobu jen výběrově, zpravidla u předmětů z kosti či 
nálezů zvířecích kostí ve výjimečných situacích. V současnosti, se zvyšujícím se počtem oste-
ologických analýz, se rozšiřuje okruh historických otázek, k nimž mohou být výsledky určení 
druhu a stáří zvířat využity. V archeozoologii sílí zejména trend studovat způsoby a podmín-
ky chovu, porážky a konzumace chovných i lovených zvířat, jejich vazbu na různé sociální 
skupiny a proměny trendů v čase. V zahraničí je také věnována výrazná pozornost způsobům 
řeznické práce a distribuce v městských aglomeracích a zpracování v domácnostech. Různé 
otázky kladou různé podmínky na stav a komplexnost nálezového fondu. Pražské pracoviště 
NPÚ vybírá a uchovává veškerý středověký a z velké míry i raně novověký osteologický ma-
teriál, pro mladší situace určuje vedoucí výzkumu míru redukce. Právě pro studium vývoje 
pracovních a distribučních postupů je vhodné, aby i pro kosti druhově neurčitelné zůstala 
zachována vazba na nálezové okolnosti v případě, že se jednotlivé kosti nepopisují číslem 
sáčku či kontextu.

Osteologie

Stejně jako osteologie, i antropologie provází archeologii od počátku, 
a stejně tak i v antropologii přinášely zásadní výsledky soubory velkých 
čísel, např. při řešení struktury obyvatel podle věku, pohlaví, sociální pří-
slušnosti aj. Individuálně pak byla medicínsky určována různá zranění 
a zdravotní anomálie. V současnosti vědecký rozvoj rozšiřuje okruhy otá-
zek, k nimž lze kosterní materiál využít. Např. umožňuje rozborem zubní 
skloviny určit regiony, v nichž se dotyčný během svého života pohyboval, 
a analýza DNA umožní stanovovat příbuzenské vztahy. S těmito analýza-

Antropologie

Metoda spíše technického než environmentálního rázu je traseologie. Lze ji využít při re-
konstrukci způsobu opracování či využívání různých materiálů podle plastických stop, které 
daná činnost na materiálu zanechává, ať na zvířecích kostech či předmětech z kamene, dře-
va, kovů, skla a dalších materiálů. V současnosti probíhá ve spolupráci s Ústavem aplikované 
mechaniky AV ČR traseologický (mikromorfologický) průzkum způsobů opracování kamene 
a rekonstrukce k tomu použitých nástrojů. Zjištění na stavebním materiálu z výzkumu praž-
ského pracoviště NPÚ rekonstruovala některé technologické postupy a u některých z nich 
upřesnila stáří jejich aplikace.; v jednom případě posunem dále do minulosti s dopadem na 
poznání stavitelských praktik v rámci střední Evropy. 

Traseologie

Zde uvedený výčet přírodovědných metod, které lze aplikovat na materiál získaný archeologickými výzkumy, není konečný, některé z metod ne-
jsou zmíněny. Je zřejmé, že množství analýz se bude dále rozrůstat a postupy i otázky, které budou moci být řešeny, budou stále sofistikovanější. 
Lze předpokládat, že sofistikovanější bude muset být i archeologicky získaný pramenný materiál, a to jak z hlediska chronologické „čistoty“, tak 
komplexnosti souboru. Detailní separace a dokumentace však prodražují realizaci terénní části výzkumu, množství využitých analýz pak prod-
ražuje postexkavační procesy. Archeologie se tak dostává na scestí, dané postavením vědeckého oboru do tržních podmínek, kde vítězí nejnižší 
cena a nejvyšší rychlost, což oboje je kontraproduktivní pro přínos poznání.
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Pro přehled základních, často se vyskytujících rostlin 
a  plodin postačuje velikost vzorku několik (1–5) litrů. 
Znamená to však, že do výsledků analýz se nedostanou 
vzácně se vyskytující rostliny a výsledky budou duplicit-
ně ukazovat jen na rostliny bohatě zastoupené. Např. pro 
studium makrozbytků z  barokní jímky bylo rozplaveno 
30 litrů materiálu. Z tohoto množství byl získán soubor, 
jenž patří k  nejbohatším a nejpestřejším v  evropském 
měřítku. Tvoří ho 110 332 celých diaspor, z nichž až 90 % 
tvoří jen 3 druhy ovoce, a jen jednotky diaspor náleží 
rostlinám vzácným. Autorka paleobotanického výzkumu 
jímky (Věra Čulíková) předpokládá, že navýšení objemu 
by patrně přineslo jeho další obohacení. Na druhou stra-
nu někdy je lépe sledovat složení většího množství men-
ších vzorků. Záleží na řešených otázkách.Semena: 4 — borovice pinie (Pinus pinea), 5 — an-

grešt typ (Ribes cf. uva-crispa agg.); 6 — locika setá 
(Lactuca sativa); 7 — prasetník kořenatý (Hypochaeris 
radicata); 8 — majoránka zahradní (Majorana hor-
tensis), snímek z elektronového mikroskopu4 5 6 7

8

15 — dentrologický řez jedlovou fošnou č. 211 z rámových konstrukcí pod veřejným prostranstvím v Mostecké ulici (136 let) – stěžejní dřevo pro křivku jedle 
v 10. století

Calibrated date (calAD)

OxCal v4 2.4 Bronk Ramsey (2013); r.5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al. 2013)
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Hrob 10/09-H193
Královodvorská čp. 656/I
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pohřebišť v centru Prahy. I zde však narážíme na 
vysokou cenu pro instituce mimo ARÚ (komerční 
cena je však ještě vyšší) a na zahlcenost respekto-
vaných pracovišť. Překážkou se ukázalo být i pře-
dání kosterních pozůstatků do Národního muzea, 
kde jen velmi neochotně poskytují materiál pro 
destrukční analýzu, a to z kosti podle vlastního vý-
běru, nikoli v  zájmu o co nejkvalitnější výsledek. 
V pražském prostředí také byly naším pracovištěm 
i ARÚ podniknuty pokusy s radiokarbonovým da-
továním vápna v maltě (měřeno na Floridě), zatím 
neuspokojivé. Vývoj radiokarbonové metody do-
spěl do stadia, kdy pro analýzu postačuje vzorek 
nepatrné velikosti – např. jedno zrno. Touto meto-
dou AMS (Accelerator Mass Spectrometry) pracu-
je jen několik laboratoří na světě, jejich výsledky 
nejsou vždy zcela shodné. V posledních letech se 

pražské pracoviště NPÚ, stejně jako ARÚ Praha, obrací na Ústav jaderné fyziky AV ČR, kde 
vzorek připraví a zajistí měření v laboratoři v Debrecenu. V Čechách takové pracoviště dosud 
neexistuje, je však plánováno.
Pro radiokarbonovou analýzu i pro dendrochronologii mají velký význam analýzy v  sérii, 
neboť poskytují zpětně verifikaci získaných chronologických údajů prostřednictvím strati-
grafické pozice zkoumaných vzorků vůči sobě. Není náhodou, že v  začátcích stavby den-
drochronologické křivky raně středověké jedle pro Čechy a Moravu v 90. letech byly využity 
konstrukce z výzkumu prováděného pražským pracovištěm, neboť jejich pečlivá separace 
poskytla jeden ze dvou výchozích zdrojů dat. 

16 — výsledky radiokarbonového datování (AMS) vzorků z vybraných hrobů z nekostelního pohřebiště v Mikulanské ulici čp. 135/II; 17 — soulad radiokarbonového (šedě) a dendrochronologického (zeleně) datování letokruhů 
vyříznutých ze dřev z výzkumu v býv. vinárně Makarská na Malé Straně (Dobrý 2009)

18 — kosti jestřába lesního objevené při výzkumu malostranské rotundy sv. Václava
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mi však pro jejich nákladnost nemá pražské 
pracoviště zkušenosti. 
V  kombinaci antropologie, archeozoologie 
a archeobotaniky získáváme postupně plas-
tický obraz živého organismu města – jeho 
obyvatel, jejich domácích zvířat i skladbu 
jeho vegetace.

Antrakologické analýzy fragmentů uhlíků dobře dokládají prohlubující se nouzi o palivové 
dřevo a její řešení exportem dřeva a dřevěného uhlí ze stále větší vzdálenosti od centra 
Prahy.

Antrakologie

9 — výsledky archeobotanické makrozbytkové analýzy, poměry makrozbytků rostlin jednotlivých ekologických skupin (n = 1542) ze souvrství komunikačních 
vrstev na Staroměstském náměstí
Změny na městských veřejných plochách na příkladu Staroměstského náměstí v Praze: v průběhu času výrazně klesá podíl makrozbytků druhů mokrých rumišť, 
což pravděpodobně indikuje zvyšující se úroveň hygieny veřejných ploch (snižující se množství ukládání hnoje, menší podmáčení veřejných ploch). Klesá podíl 
makrozbytků druhů indikujících manipulaci se zemědělskými komoditami (lučních druhů a plevelů). Ojedinělé makrozbytky lesních dřevin (jehlice) ukazují 
pravděpodobně na zpracovávání dřeva přímo na náměstí.

16

10–12 — nálezy naklíčených zrn z Národní třídy: 10 – pšenice obecná (Triticum aestivum) – boční pohled; 11 — oves (Avena sp.) – hřbetní pohled; 12 — 
ječmen obecný (Hordeum vulgare) – hřbetní pohled
Unikátní nález zbytků obilnin datovaný do závěru raného středověku: vzorek obsahoval hromadný nález obilek čtyř druhů obilnin. Obilky pšenice obecné a ječ-
mene obecného byly zaznamenány převážně naklíčené. Menší podíl naklíčených obilek byl zjištěn u druhů oves setý a žito seté.
K  naklíčení obilek může samozřejmě dojít i  při nesprávném uskladnění obilnin. V  takovém případě však obvykle obilky mají až několik centimetrů dlouhé 
klíčky, obsah cukrů v nich klesá a ze sladovnického hlediska se jedná o „překlíčené“ obilky. Studovaný vzorek naproti tomu obsahoval obilky s klíčky dlouhými 
max. 2–3 mm dobře odpovídající intencionálnímu ukončení klíčení sladu vysušením. 
Středověké sladovnictví běžně pracovalo s pestřejší směsí druhů obilnin. Vařena byla např. piva bílá z pšenice, piva slabá s přídavkem ovesného sladu, žitný slad 
byl přidáván do některých tmavých piv či se vařila tzv. červená piva z ječmene. 

9
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13 — výsledky analýzy uhlíků, početní poměry uhlíků dřevin v jednotlivých chronologických horizontech výzkumu na Národní třídě (n = 945) 
Analýza uhlíků umožňuje sledovat změny zastoupení jednotlivých dřevin v jednotlivých chronologických fázích lokality, a tím i odhadnout zdroje palivového 
dřeva, stav lesních porostů a používaný management lesní vegetace v zázemí Prahy. Nejmarkantnějším trendem je nárůst podílu ekologicky nenáročné světlo-
milné borovice (Pinus) a pokles významu náročnějšího dubu (Quercus) v čase. 
Jedle (Abies) a citlivější lokální druhy listnatých dřevin jako lípa (Tilia) a buk (Fagus) se vyskytují ve větší míře v raně středověkých vzorcích (důsledek 
přirozeného zastoupení dřevin v lesích širšího okolí Prahy). 
Habr (Carpinus) se významnějším způsobem uplatňuje v raně novověkých souborech uhlíků. Jde o dřevinu pozitivně reagující na lidské zásahy v lese a dobře 
indikující intenzivní lesní management výmladkového lesa (pařezin).
Podíl uhlíků jedle a zejména smrku (Picea) následně narůstá v novověku, bezpochyby jako důsledek dovozu dřeva plavením z vyšších poloh České republiky 
(Jižní Čechy, Šumava). 

14 — výsledky analýzy nezuhelnatělého dřeva, hmotnostní poměry z výzkumu na Staroměstském náměstí (celkem = 36,9 g)
Měnící se poměry zpracovávaného dřeva na ploše středověkého Staroměstského náměstí v Praze; změny odrážejí měnící se stavební zvyklosti (pokles významu 
dubu užívaného v RS stavitelství) i ekologické podmínky exploatovaných lesů (nárůst světlomilné borovice) či dovozovou vzdálenost dřeva (nárůst dřevin vyš-
ších poloh, např. buk a smrk ve VS2)

13

14

19 — odkrytý hrob na Ďáblickém hřbitově, mužská kostra in situ před antropologickou analýzou
19

20 — pracovní postup a nářadí (sekera, špičák a dláto s plochými zuby) použité k opracování rozlámané opukové desky 29 × 24 × 8 cm s výraznými technolo-
gickými stopami z malostranské rotundy sv. Václava

20

11 12

a urbanistickou strukturu raně středověkého prostoru často jeho zaměstnanci v 70. a 80. le-
tech probírali s Ladislavem Hrdličkou z Archeologického ústavu (ARÚ), pro něhož byly tyto 
otázky životním tématem. Dnes je terénní spolupráce s  geologem standardem, zejména 
pro rozlišení primárního a redeponovaného geologického podkladu. Jeho účast je nezbyt-
ná také při postexkavaci pro určování hornin, rud, strusek, deskripci kamenných předmětů 
a zejména zpřesňování rekonstrukce původního georeliéfu. 


