
The Journal of Culture / vol. 7 / No. 1 / 2018 •  29

KlÍČOVÁ SlOVA:
antropologická rekonstrukce, Dolní 
Věstonice, lebka

KEywORDS:
anthropological reconstruction, Dolní 
Věstonice, skull

Nález hrobu ženy, označovaný jako DV 3, učiněný v roce 
1949 v Dolních Věstonicích archeologem Bohuslavem 
Klímou, svým významem představuje paleoantropolo-
gický materiál první kategorie. Kosterní pozůstatky této 
ženy z doby lovců mamutů jsou nedílnou součástí  
sbírek Moravského zemského muzea a patří historicky 
mezi jedny z nejcennějších, nejen v rámci České repub-
liky, ale i v zahraničí. Nález je pochopitelně zajímavý 
díky známé lokalitě z období gravettských lovců ma-
mutů, tedy z doby, kdy počet kompletních nebo téměř 
kompletních lidských kosterních pozůstatků je velmi 
omezený (Jelínek 1954, Klíma 1950, 1963, Vlček 1992, 
Trinkaus 1997, Svoboda 2016). Jeho výjimečnost podtr-
hují i další okolnosti nálezu, které již na počátku vedly  
Bohuslava Klímu k interpretaci hrobu jako pohřbu 
šamanky.1 

První odbornou antropologickou analýzu nálezu pro-
vedl Jan Jelínek, který se věnoval popisu nálezové situa-
ce, popisu lebky a dostupných částí postkraniálního  
skeletu, které byly vyzvednuté in situ a uložené v labo- 

ratoři Ústavu Anthropos MZM. Kostra se nacházela 
v silně skrčené poloze na pravém boku, překrytá dvěma 
mamutími lopatkami. Trup byl pravděpodobně sekun-
dárně stočen tak, že ležel dorsální stranou vzhůru (Jelí-
nek 1954). Horní část kostry, zejména lebka, byla zbar-
vena červenou hlinkou, barva prostupovala i spraš 
v bezprostředním okolí jednotlivých kostí (Klíma 1983, 
Trabská 2016). Kostra ležela v silně stlačené vrstvě sedi-
mentu o mocnosti asi 10 cm, a proto byly kosti velmi  

špatně dochovány, zejména kosti trupu byly rozpadlé  
na velké množství malých úlomků. K jejich poškození 
došlo silným tlakem nadložních vrstev, při kterém byla 
mamutí lopatka překrývající horní část těla natlačena  
na kosti, a tím došlo k jejich rozdrcení. Dlouhé kosti 
končetin měly poškozené epifýzy. V laboratoři byla se-
jmuta krytina hrobu a uvolněné kosti byly ihned kon-
zervovány. Převážná část postkraniálního skeletu byla 
ponechána v původním uložení a kosti byly konzervo-
vány in situ, vyzvednuta byla pouze lebka. Ta byla při 
odkrytí v celku, ale při vyzdvihování se rozpadala na 
malé úlomky, obnažená spongióza se často drobila.  
Temenní a spánková kost, které byly promáčknuté do 
nitra dutiny lebeční, se při preparaci úplně rozpadly.  
Lebka byla pomalu a pečlivě rekonstruována do původ-
ní podoby konzervátorem Vilémem Gebauerem za do-
hledu a pomoci zkušeného technika a preparátora  
v Dolních Věstonicích, Emanuela Danii. Spraš se roz-
pouštěla zředěnou kyselinou solnou, fragmenty kostí se 
ihned konzervovaly a poté skládaly ve větší celky (Klíma  
1983). Jako konzervant byl v té době běžně používán  
šelak (přírodní živice), pro rekonstrukci chybějících čás-
tí byla k šelaku přidávána sádra. Zrekonstruovaná lebka 
byla silně nalakována a nabarvena červeně (původ ani 
složení použité látky neznáme) tak, aby budila dojem 
kompletnosti. Silná vrstva laku znemožňovala a nadále  
znemožňuje přímou identiikaci chybějících a rekon-
struovaných částí, překrývá mnoho důležitých detailů  
a omezuje tak možnost podrobného antropologického  

Rekonstrukce podoby tváře 
šamanky z Dolních Věstonic
Facial Reconstruction of the Shaman Woman From the Dolní 
Věstonice

Mgr. EVA VANÍČKOVÁ
Centrum kulturní antropologie, Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno; e-mail: vanickova.e@gmail.com

Do redakce doručeno 16. dubna 2018; k publikaci přijato 25. září 2018 

ABSTRAKT:
Text je věnován antropologické rekonstrukci podoby významného pa-
leoantropologického nálezu pohřbu ̌eny z období gravettienu z Dolních 
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zkoumání. V průběhu rekonstrukce byl vy-
tvořen výlitek mozkovny. Kvůli značnému 
poškození nebylo i přes veškerou snahu mož-
né lebku zrekonstruovat kompletně do pů-
vodní podoby, zejména horní čelist a baze 
týlní kosti jsou poněkud deformovány.

Postkraniální skelet byl vypreparován až 
v letech 1994 až 1995 pod vedením Erika Trin-
kause (Trinkaus, Jelínek 1997). Sládek et al. 

v katalogu antropologických nálezů z Dolních 
Věstonic a Pavlova předkládají seznam zacho-
valých částí skeletu a podrobnou metrickou 
analýzu jednotlivých kostí (2000). Na tuto prá-
ci navazuje tým odborníků pod vedením Jiřího  
Svobody a Erika Trinkause, kteří přinášejí  
komplexní antropo-metricko-morfologickou 
analýzu pavlovienské populace včetně skeletu  
DV 3 (Svoboda 2016, Trinkaus 2006, 2015, 
Franciscus 2006).

Samotné pozůstatky asi 40ti až 45ti leté 
ženy jsou velmi zajímavé i po stránce antro- 

pologické, resp. paleopatologické. Lebka  
„šamanky“ totiž nese znaky traumatického 
zranění obličeje, jež se podílelo na nerovno-
měrném růstu obličejové části a tím i na cel-
kové podobě této ženy (Ramba 1988, 2016). 
To řadu autorů vedlo k snad oprávněným 
úvahám, že právě takové traumatické zranění  
může jedince předurčit k sociálně výlučné  
roli, v tomto případě ve spirituální sféře  
v rámci šamanistického pojetí světa (Oliva  
1996). Zmíněný způsob uložení těla této 
ženy a další přítomné atributy také nazna-
čují její důležité, resp. výlučné postavení ve 
společnosti.

Na rozdíl od zvířecích kostí se podařilo 
v Dolních Věstonicích objevit kosterní pozůs-
tatky samotných obyvatel sídliště jen velmi 
vzácně. Když se tedy při okraji prvního sídelní- 

ho objektu, v trase někdejší zahloubené úvozo-
vé cesty objevily pod dvěmi mamutími lopatka-
mi na jedné straně drobné kousky chodidel  
a na druhé straně lebka, znamenalo to důležitý  
okamžik v historii lokality – nález rituálního  
hrobu (Klíma 1983). Jak ukazuje srovnání  
s dalšími antropologickými nálezy z období  
gravettienu, nejednalo se v tomto případě 
o doklad standardního pohřebního ritu, naopak  
spíše o atypické zacházení s tělem mrtvého, 
určený pro přední osobnosti skupiny či naopak  
jedince sociálně pozitivně nebo negativně vy-
členěného.  Již objevitel hrobu Bohuslav Klíma 
konstatoval: „Dlouhodobý pobyt poměrně po-
četné skupiny spolu se značnou úmrtností teh-
dejších populací by předpokládal dokonce vznik 
celých pohřebišť, ale taková známa z této doby 
nejsou. Zřejmě bylo s tělesnými pozůstatky pros-
tých členů mateřských rodů nakládáno daleko  
prozaičtějším způsobem. Jinak by jich muselo být 
objeveno na poměrně rozsáhlé prokopané ploše  
stanice a jednotlivých jejích sídlišť podstatně  
více.“ (Klíma 1983: 89) Je přirozeně nutné kon-
statovat, že naše možnosti poznání duchov-
ního světa paleolitických lovců a sběračů jsou 
nutně limitované. V případech pochopení  
procesů spojených s pohřebním rytem však 
i v současné archeologii paleolitu je adekvátní 
využití etnologických analogií, ze kterých tyto 
interpretace vycházejí, vždy s kritickým vědo-
mím limitů využití této metody.

S výjimečnou úlohou této ženy spojil Klí-
ma i nález, který učinil v předešlém roce 
v blízkosti hrobu – plátek mamutoviny, do 
nějž byl schematicky vyryt lidský obličej se 
svěšenými rysy. Podobná vada byla přitom 
v některých interpretacích identiikována 
i na hlavičce ženy, pojmenované Venuše da 
Vinci, nalezená Karlem Absolonem již v roce 
1936. Bohuslav Klíma poznamenal: „Tedy 
další příklad do řady. Kdyby se zachovaly pou-
ze dva shodující se předměty, daly by se prostě  
posuzovat podle osvědčeného archeologického  
zákona duplicity jako nahodilé. Jestlǐe jsou 
však tři, nelze nahodilost přijímat jednoznačně,  
ale naopak je mǒno v takové skutečnosti spat-
řovat spíše záměr, o jehǒ výklad se musí po-
kusit i archeolog. Nelze ho vyslovit jinak ně 
jako domněnku, ̌e ona zemřelá ̌ena byla ša-
mankou, která byla jǐ z tohoto důvodu vá̌ena 
a pohřbena se zachováním všech nábǒenských 
ceremonií a ̌e byla proto také zobrazována. 
Jednou ve skutečné podobě mistrovským plas-
tickým portrétem a podruhé v masce, kterou 
snad poǔívala při rituálních obřadech.“  

(Klíma 1983: 88) Je třeba dodat, že tyto sou-
vislosti uvedených nálezů nejsou dnes již 
v odborné literatuře frekventovány.

Tyto stručně uvedené okolnosti spojené 
s kosterním nálezem ženy v Dolních Věstoni-
cích v roce 1949 byly hlavním důvodem výběru  
tohoto nálezu pro další antropologickou re-
konstrukci podoby, jíž se zabývá Laboratoř an-
tropologické rekonstrukce při Centru kulturní  
antropologie Moravského zemského muzea. 
Výrazný rozvoj technologií a metodik nabízí  

Originální fotograická dokumentace hrobu. Vyzvedávání hrobu in situ Dolní Věstonice 1949 (A), unikátní pohled na poškozenou lebku (B), hrob po rekonstrukci v laborato i počátkem roku 1950 (c). © Archiv MZM.
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v současnosti hned několik možných přístupů  
ke ztvárnění lidské podoby. Přesto zůstane 
zřejmě stále nejatraktivnější sochařské zpra-
cování, využitelné zejména jako trojrozměrný 
exponát s výraznou imaginativní, informační 
a vzdělávací hodnotou.

Samotné rekonstrukci předcházelo podrob-
né studium lebky, nejenom rozměrů a její 
morfologie, ale i rekonstrukce osudů nálezu 
od jejího vyzvednutí do současnosti. Prvním, 
již naznačeným, problém byl masivní restau-
rátorský zásah při sestavování velmi fragmen-
tované lebky do její původní podoby bezpro-
středně po vyzvednutí nálezu. Jisté je, že jak 
postdepoziční změny, tak následné sestavení 
lebky po vypreparování z hrobu, vedly k tomu, 
že některé oblasti lebky nemají původní podo-
bu (Jelínek 1954). Po postmortálním poniče-
ní tlakem nadloží se největší měrou na podobě 
lebky podílely posttraumatické změny v obli-
čeji. S rozšiřováním znalostí v klinické i teore-
tické sféře medicíny se zákonitě začínají ob-
jevovat i nové poznatky přímo se dotýkající 
zdravého vývoje mladé generace aplikovatel-
né i na náš nález. Dětská čelistní a obličejová 
chirurgie se z klinického a technického obo-
ru rozvinula do širokospektrálního výzku-
mu včetně studia poúrazové růstové asymetrie 
po zlomenině kloubního výběžku dolní čelis-
ti, o niž v případě naší ženy šlo. K takovému 
výzkumu je ale třeba mít a vyšetřit dostupný 
kosterní materiál se stejnou anomálií a porov-
nat nálezy antropologů s klinickými zkuše-
nostmi. Tomuto zranění se měl možnost, díky 
spolupráci s Emanuelem Vlčkem a později i Ja-
nem Jelínkem, věnovat již od roku 1985 spe-
cialista na dětskou obličejovou chirurgii Jiří 
Ramba. Zranění důkladně studoval a srovnával 
se svými klinickými zkušenostmi. Naše dlou-
hodobá spolupráce při rekonstrukci podoby 
byla velkým přínosem a umožnila dlouholetou 
praxi lékaře přenést do naší modelační práce.

Pro posouzení bylo nejprve nutné vyloučit 
nepřesnosti v dřívějším laboratorním sestave-
ní horní čelisti. Úprava byla provedena na od-
litku lebky. Po rekonstrukci skusu je na pravé 
straně úplná okluze, vlevo je poloviční disto-
okluze (singulární antagonismus). To zname-
ná, že dolní moláry jsou v plošném kontaktu 
s horními, ale dolní zubní oblouk je od nor-
málního skusu umístěn dozadu o poloviny šíř-
ky premoláru. Zřetelný je posun středu zubní-
ho oblouku dolní čelisti doleva o polovinu šíře 
řezáku. Poté byla lebka zdokumentována kre- 

sebně, metricky a porovnána se stavem u dneš- 

ních pacientů s růstovou asymetrií obličeje  
(Ramba 1988, 2016).

V důsledku úrazu se původní kondyl odlo-
mil a posunul. V bázi úlomku došlo k přeru-

šení cévního zásobení a po několika týdnech 
k jeho rozpuštění. Protože šlo o úraz v dět-
ství, tak díky dosud funkční růstové chrupavce 
začal růst kondyl nový (Doskočil 1989). Ztrá-
tou kloubní integrity (vztah kondyl – kloubní 
jamka) došlo k poruše geometrie dolní čelis-
ti a k atroii žvýkacích svalů postižené stra-
ny, která nebyla zatěžována žvýkáním. Nejpr-
ve z důvodu bolesti, později již ze zvyku. Tím 
došlo k opožďování růstu, a k pomalému, leč 
progresivnímu rozvoji deformace dolní čelis-
ti. V důsledku nedostatečné zátěže na kost se 
zpomalil růst nového kondylu, proto nesměřo-
val do původní jamky, ale na kloubní hrbolek. 
V okamžiku vzájemného kontaktu a pohybům 
čelisti, se začala utvářet nová kloubní jamka 
a tvarovat hlavice. Uvedené změny měly přímý 
dopad i na vyvíjející se dolní třetí molár. Ne-
dostatečné silové napětí v čelisti vedlo k po-
stupnému sklonu korunky zubu (období 12. až 
13. roku), v následujících letech rostl kořen již 
horizontálně, a (i z nedostatku místa) zůstal 
neprořezán. Stejně tak byl poznamenán vývoj 
horní čelisti a lícní kosti. Konečným výsled-
kem je jednostranné zúžení hlavy (plagioce-
phalie, šikmá hlava) (Ramba 1985, 1988, 2016). 

Dnešní možnosti neinvazivního zkoumání  
nabízejí nový přístup, přinášejí zajímavá data, 
která dále můžeme širokospektrálně využít. 
Proto lebka byla podrobena nové antropolo-
gické analýze, která byla kriticky konfrontová-
na právě s dosavadními poznatky. Lebka byla 
3D scanována ve spolupráci se 3D studiem Fa-
kulty výtvarných umění Vysokého učení tech-
nického v Brně, které má k dispozici 3D tech-
nologie s metodou FDM (Fused Deposition 
Modeling) a 3D optical digitizing. Tyto meto-
dy jsme mohli uplatnit k usnadnění technolo-
gických postupů. Ke scanování jsme využili 3D 
scanner ATOS I, který snímá povrch digitalizo-
vaného objektu pomocí projektoru a dvou boč-
ních kamer. S jeho pomocí lze převádět fyzické 
modely do digitální podoby a s nimi je možno 
dále pracovat ve virtuálním prostředí. V pro-
gramech GOM INSPECT, INVESIALIUS, SLI-
CER a RHINOCEROS jsme virtuální model leb-
ky dále upravovali. Některé části lebky byly 
kompletně rekonstruovány sádrou, v oblasti 
jařmového oblouku dokonce s drátovou výztu-
ží. Které konkrétní partie to jsou, nám pomoh-
li odhalit CT 3D záznamy, pořízené z origi-
nálu lebky pomocí přístroje Philips Brilliance 

Kopie lebky po úpravě původních nep esností (A). Kopie lebky odpovídající současnému stavu originálu (B). © Archiv MZM.



The Journal of Culture / vol. 7 / No. 1 / 2018  •  32

iCT 256 na radiodiagnostickém oddělení nemocnice Ky-
jov1. CT záznamy nám rovněž umožnily extrahovat kom-
pletní chrup z horní i dolní čelisti, a tak detailně pozo-
rovat a studovat jeho stav, včetně kořenů, kořenových 
kanálků i neretinovanou 3. stoličku na levé straně spod-
ní čelisti. 3D CT vyšetření potvrdilo nepravidelné utváře-
ní mozkovny, typické pro plagiocephalii. Postižená strana 
měla mozkovou hemisféru menší a užší, její přední la-
lok byl kratší. Přední jáma lební je na levé straně ulože-
na o něco níže.

Finální podoba tváře tak postupně vznikala v průběhu  
celého jednoho roku, šlo o pracný antropologický i so-
chařský proces, jehož výsledkem byla busta zhotovená 
z materiálů, které co nejvěrněji napodobují přirozenou 
kůži (silikon), do té jsou implantovány vlasy, řasy a skle-
něné oči. 

Využili jsme 3D metodu rekonstrukce založenou na 
predikčních pravidlech G. Lebedinské (Gerasimov 1975, 
Lebedinskaya 1998, Balueva a kol. 1993, 2008, 2009). So-
chařský přístup považujeme za přesnější, protože může 
lépe zohlednit osobní zkušenosti antropologa i sochaře 
a současně umožňuje lépe relektovat na případné ano-
málie. Do rekonstrukce tváře tak mohly být implemento- 

vány zkušenosti ze současné klinické praxe, která nám 
umožňuje pozorovat právě podobná zranění u současných  
populací a tím lépe pochopit následné posttraumatické 
změny v obličeji. 

První etapa metody plastické rekonstrukce podoby 
spočívá ve vytvoření obrysu lebky se všemi potřebnými  
detaily, pomocí kterého je zhotovena kontura obličeje 
dle standardní tloušťky měkkých tkání (Martin 1928, Le-
bedinskaya 1998, Drozdová 2004, Taylor 2001). Na body: 
nasion, glabella, vertex, opistokranion a na nejvíce vystu-
pující bod vnějšího týlního hrbolu naneseme pásky mo-
delovací hmoty, jejichž výška je rovna tloušťce měkkých 
tkání v daných oblastech. Válečky se spojí pásky o šířce  
asi 1 cm, které se slévají v jeden sagitální hřeben. Další  

podélný pás se pokládá podél horní spánkové linie a pře-
chází na bradavkovitý výběžek a zakončuje se u jeho hro-
tu. Oba pásy se spojí příčnými pásky, které pokračují až  
po zadní okraj lícního výběžku čelní kosti a po horní 
okraj jařmových oblouků. Poslední pás se umístí na po-
vrch velkého spánkového svalu. Vzdálenost mezi pásky by 

 neměla přesáhnout 2– 3 cm (Balueva a kol. 1991, 2009). 
Prostor mezi podélnými a příčnými pásy se zaplní mode-
lovací hmotou. Případné nerovnosti se zahladí tak, aby 
nebyla narušena požadovaná tloušťka měkkých pokryvů 
hlavy. Zvláště pozorně je třeba přistupovat k rekonstruk-
ci měkkých pokryvů v oblasti obočí, glabelly a horního 
okraje očnice s tím, aby se zachoval jejich složitý indivi-
duální reliéf. V praxi se ukázalo, že je výhodnější nejdříve  
dokončit jednu polovinu lebky a poté přejít na druhou. 
Důležitá je i poloha hlavy vůči krku. Její postavení a sklon 
jsou u každého jedince individuální a často jsou určovány 
věkem, pracovním zatížením, stavem zdraví apod. (Dobi-
síková 1999, Enlow, Hans 1996, Taylor 2001).

Současný stav vývoje metod rekonstrukce podoby sice 
neumožňuje vytvořit rekonstrukci se 100% přesností,  
přesto je však možné na základě lebky rekonstruovat 
hlavní charakteristiky lidského obličeje (Lebedinskaya 
1998). V 70. letech 20. století vytvořil antropologickou re-
konstrukci podle lebky věstonické šamanky i Michail M. 
Gerasimov (1907–1970). Gerasimova věstonická šamanka  
je ale přes určitá společná rekonstrukční východiska jiná 
než ta, která vznikla v Brně. Použitý materiál, barvy, účes 
i jeho uzpůsobení, biologický věk jedince nebo i hmotnost,  
to je vše, co vizuálně podobu jedince velmi ovlivňuje. 
Proto, když sledujeme obě busty samostatně, subjektivní  
pocit pozorovatele je takový, že se podoby liší. Pokud ov-
šem provedeme objektivní komparaci podob, zjistíme, že 
právě hlavní charakteristiky obou bust jsou stejné. Mi-
chail Gerasimov při modelaci o zranění věděl, alespoň o 
jeho původní interpretaci, ale do modelace nemohly být 
vzaty znalosti z klinické praxe, jelikož systematickému  

1 Za spolupráci děkujeme vedoucímu ra-
diodiagnostickému oddělení nemocnice 
Kyjov Josefu Svobodovi. Antropologická rekonstrukce podle lebky ženy z Dolních Věstonic, vytvo ená M. M. Gerasimovem, Darwinovo muzeum Moskva. © Archiv MZM.
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výzkumu zranění se tehdy nikdo nevěnoval. 
Jak již bylo zmíněno, s rozšiřováním znalostí  
v klinické i teoretické sféře medicíny se záko-
nitě začaly objevovat i nové poznatky přímo se 
dotýkající vývoje obličejového skeletu po trau-
matickém zranění, ty od 70. let nutně pokroči-
ly. Dalším velkým rozdílem přirozeně bylo, že 
původní Gerasimova modelace probíhala na  
lebce bez korekce špatně rekonstruovaných 
partií.

Celý proces rekonstrukce v sobě často zahr-
nuje mnoho nekontrolovatelných zdrojů chyb, 
což přirozeně vede k protichůdným názorům  
na hodnotu této metody. Přesto všechny typy 
zobrazovacích metod v současnosti prožívají 
celosvětovou renesanci a nacházejí široké vyu-
žití především v historické, prehistorické a fo-
renzní antropologii. Nadále zůstávají velmi 
oblíbenou formou spojení minulosti se sou-
časností. Předložený výsledek je tedy snahou 
o rekonstrukci podoby ženy z období gravett-
ských lovců mamutů, která mohla hrát důle-
žitou roli v životě dolnověstonické populace. 
Vznikla tak realizace se značnou vypovídající 
hodnotou, opřenou o aktuální metodické tren-
dy v antropologické rekonstrukci, maximálně 
využitelná v muzeologické rovině. Na rozdíl od 
možných digitálních modelů, je naše rekon-
strukce určena právě pro výstavní účely, zho-
tovena ze silikonu, věrně napodobujícího lid-
skou kůži s co nejmenšími detaily. Návštěvníci 
si rekonstrukci mohou prohlédnout trvale ve  
stálé expozici Pavilonu Anthropos Moravského  
zemského muzea.

Podoba ženy z Dolních Věstonic dle rekonstrukce Evy Vaníčkové a Ond eje Bílka. © Archiv MZM.

Komparace základních charakteristických rysů, vpravo podoba dle M. M. Gerasimova. © Archiv MZM.
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Moravsḱho	muzea	35,	216–232.
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̌amanismu.	Archeologicḱ	rozhledy	48,	353–383,	537–542.

•	Ramba,	J.	(1985).	Fractures	of	Facial	Bones	in	Children.	International	
Association	of	Oral	and	Maxillofacial	Surgeons	14,	472–478.	

•	Ramba,	J.	(1988).	Asymmetry	of	Female	Facial	Skeletons	(Dolń	Věstonice	III	
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kloubńho	v́běžku	u	dět́.	Nov́	jednotka	v	traumatologii	obličejov́	
kostry	u	dět́.	Prakt	zubń	Ĺk	36(6),	161–165.
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