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Rekonstrukce v antropologii a její 
odraz v Anthropologii
Reconstruction in anthropology as relected in Anthropologie

Antropologická rekonstrukce podoby člověka podle leb-
ky je metoda, pomocí které se pokoušíme člověku znovu 
navrátit jeho tvář. Důvody, proč se uchylujeme k rekon-
strukci, mohou být různé: přísně pragmatické (identiika-
ce osoby), snaha po zviditelnění (umělecké ambice), nábo-
ženské (uchování podoby) až zcela iracionální (touha mít 
v upomínku něčí tvář).  Rekonstrukce tváře je hojně vyu-
žívaná ve forenzních vědách, antropologii nebo archeolo-
gii, nejčastěji ale zřejmě v paleoantropologii. Zejména  
v archeologii nebo paleoantropologii rekonstrukce, byť 
je založena na přísně vědeckých podkladech, zpřístupňu-
je výsledky nejširší veřejnosti. Své samozřejmě vykoná 
i případná popularita kosterního nálezu. Z historie víme, 
že první rekonstrukce sahá minimálně do 7. tisíciletí před 
naším letopočtem: v horizontu pre-keramického neolitu 
v Jerichu byly roku 1953 nalezeny lidské lebky omazané  

hlínou se vsazenými mušlemi v očních důlcích (Wilder  
1912, Neave, Prag 1997, Iscan, Helmer 1993, souhrnně 
Verzé 2009). Jedna z nich nejnověji posloužila k 3D rekon- 

strukci svého nositele (Romey 2017). Na skutečně vědeckou  
bázi byla metoda postavena teprve až v 70. letech 20. sto-
letí, kdy zkoumání vztahu mezi tvarem lebky a měkkými 
obličejovými tkáněmi bylo významně obohaceno a zpřes-
něno využitím ultrazvuku (Aulsebrook 2000, Novotný et 
al. 2003, Balueva et al. 2008). Stanovení tloušťky měkkých  
tkání v antropometrických bodech u živých mužů a žen 
různých populací umožnilo standardizaci empirických dat 
a značný rozvoj metodiky. Od prvních uměleckých ztvár-
nění a voskových modelů se přešlo k přesným antropolo-
gickým modelům. Ty využívají v zásadě dva základní po-
stupy: sochařský, rozpracovaný zejména Gerasimovem 
(1975), na nějž navázali další pokračovatelé (Lebedinskaya  
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Journal of Human Diversity and Evolution – v kontextu vývoje 
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člověka. Antropologie, věda zkoumající člověka v nejširším možném 
smyslu, je ve své původní podstatě striktní obor, neboť obvykle pracuje 
pouze s měřitelnými – exaktními – daty, které musí nějakým způsobem 
interpretovat a prezentovat. Stejně jako v dalších oborech je ale 
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veřejnosti. Atraktivita nálezu je dána nejen jeho odborným významem, ale 
i tím, jak láká nejširší veřejnost a zájem médií. Ilustrativním příkladem 
může být nález Ötziho na italsko-rakouské hranici v Alpách, učiněný 
roku 1991, jenž stále poskytuje nejen nové vědecké informace, ale zároveň 
si udržuje jakousi svoji auru tajemna, kterou veřejnost podvědomě 
vnímá. Jednou z mnoha forem interpretací či prezentací zajímavého 
antropologického nálezu může být rekonstrukce buď celého těla, nebo 
některé jeho části. Poměrně často se proto můžeme setkat s rekonstrukcí 
hlavy zemřelého s doplněním nedochovaných měkkých tkání obličeje. 
Model hlavy je rychleji a levněji proveditelný než celé tělo, ale svoji roli 
sehrává i to, že podoba tváře zemřelého je pro nás o něco důležitější než 
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ABSTRACT:
The topic of visual anthropology can be approached in many ways. I used 
a somewhat ambiguous title, which should only have a single goal: try 
to make the reader familiar with the journal Anthropologie – Interna-
tional Journal of Human Diversity and Evolution – in the context of 
development of anthropological displaying, more precisely the spatial 
reconstruction of human appearance. Anthropology, a science studying the 
humans in the widest possible sense of the word, is in its original essence 
a strict discipline, because it usually works  with only measurable – exact – 
data, which must be interpreted and presented in the one or another way. 
Similar to other disciplines, however, the presentation of research results 
is quite complicated. Nevertheless, examples exist where the data are 
so attractive that anthropology wants and can present them to not only 
professional but also general public. The attractiveness of a ind is given 
not only by its professional signiicance, but also by its ability to attract 
the general public and the interest of media. An illustrative example might 
be the 1991 ind of Ötzi on the Italian-Austrian border in the Alps, which 
still not only provides for new scientiic information but at the same time 
retains a sort of enigmatic aura, which has been perceived subconsciously 
by the public. One of many forms of interpretations or presentations of an 
interesting anthropological ind can be the reconstruction of a whole body 
or of one of its parts. Reconstruction of the head of a deceased person with 
addition of unpreserved soft facial tissues is relatively frequent. The head 
model can be made faster and cheaper than the model of a whole body, but 
the fact that the face of the deceased person is a little more important than 
the remaining postcranial skeleton, also plays its role.
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1998, Balueva et al. 1991, 1993, Taylor 2001, Neave,  
Prag 1997, Iscan, Helmer 1993, Ullrich, Stephan 2016, 
Vaníčková, Bílek 2016) a s rozvojem výpočetní techniky  
se pochopitelně začaly k modelování využívat počítače  
a zpřesňovat algoritmy pro výpočet predikce modelů  
(Paysant et al. 2009, Wilkinson 2004, Clement 2005, 
Quatrehomme, Iscan 2000, Jurda, Urbanová 2016, Hložek  
et al. 2004).1

Z úvodních pasáží by se mohlo zdát, že modely podob 
tváří jsou u nás ryze moderní záležitostí, ale opak je  
pravdou. Zřejmě první rekonstrukce, která byla v Česko-
slovensku vytvořena, je datována k roku 1927, kdy Miro-
slav Beutler pod vedením J. Malého rekonstruoval tvář zá-
měrně deformované lebky amerického indiána z Tiahunca 
(Titlbachová 1986). Beutler se roku 1923 nechal zapsat 
jako mimořádný posluchač antropologie na Přírodově-
decké fakultě Univerzity Karlovy a je zajímavé, že za svo-
ji plastickou rekonstrukci hlavy Inka získal r. 1927 cenu 
z fondu Aleše Hrdličky založeného při Karlově univerzitě  
v Praze (Hylmar 2006, Archiv národní galerie). Se současně  
vydávaným časopisem Anthropologie tato informace ne-
souvisí jen zdánlivě: Aleš Hrdlička inančně sponzoroval  
původní časopis Anthropologie, který roku 1923 založil 
Jindřich Matiegka. Hrdličkův fond podpořil Absolonu vý-
stavu soudobé kultury realizovanou na brněnském výsta-
višti roku 1928 do té míry, že se expozice nazývala: „Pa-
villon Aleše Hrdličky, Člověk a jeho rod“ (Kostrhun 2003) 
a částkou 1 mil. korun sponzoroval Hrdlička další Absolo-
nův projekt, původně nazývaný „Anthropologické muzeum“  
posléze však „Anthropos“ v pavilonu Morava, opět na br-
něnském výstavišti. Zde byly mj. umístěny rekonstrukce 
lebek diluviálního člověka z Předmostí (Kostrhun 2003). 
Ačkoliv je z dnešního úhlu pohledu jejich vědecká věro-
hodnost nedostačující a vzbuzují u nás spíše úsměv, měly 
v tehdejší době svůj nezastupitelný muzejní význam.

Dnes se metoda rekonstrukce se nejčastěji využívá ve 
dvou oborech: forenzní antropologii a archeologii; nejšir-
ší veřejnosti je nejčastěji popularizována díky různým fo-
renzně zaměřeným pořadům v médiích v prvém případě, 
anebo v rámci archeologických expozic v případě druhém 
(například Paterlini 2011, Major 2014, Claxton et al. 2016, 
Mounier, Lahr 2016, Wilkinson 2010). A ačkoliv jsou re-
konstrukce časově velmi náročné, o jejich atraktivitě,  
zejména je-li výsledkem fyzický trojrozměrný model, ne-
musíme pochybovat. Bez ohledu na výběr zobrazovací 
techniky, vyžaduje rekonstrukce obličeje vždy podrobnou 
analýzu lebky, zaměřenou převážně na základní charakte-
ristiky lebky, její morfologii a rozměry (Vaníčková, Bílek  
2016). Všechna tato zkoumání poskytují informace o věku,  
pohlaví, etnické příslušnosti (Taylor, Angel 1998), může-
me také objevit zvláštnosti na lebce, jako jsou asymetrie, 
patologie, kulturní modiikace hlavy nebo individuální 
zvyky (Novotný et al. 1993, Stloukal 1999, Drozdová 2006, 
Iscan, Helmer 1993). To vše je pak zahrnuto do konečné 
podoby rekonstruovaného obličeje. 

Postup plastické rekonstrukce je velmi zdlouhavý. Nej-
prve je vytvořen obrys lebky se všemi potřebnými detaily,  
pomocí kterého je zhotovena kontura obličeje dle stan-
dardní tloušťky měkkých tkání. Na deinované kraniomet-
rické body – místo spoje mezi čelní kostí a oběma kostmi  
nosu (nasion), políčko na kosti čelní přímo nad kořenem 
nosu (glabela), vertex, opistokranion a na nejvíce vystu-
pující bod vnějšího týlního hrbolu – jsou naneseny pásky  
plastelíny, jejichž výška odpovídá tloušťce měkkých tkání  
v daných oblastech. Nanesené 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 přechází na bradavkovitý výběžek a zakončuje se u jeho 
hrotu. 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 (Vaníčková, Bílek 2016). Pak 
se prostor mezi podélnými a příčnými pásy zaplní plaste-
línou a případné nerovnosti se zahladí tak, aby nebyla  
narušena požadovaná tloušťka měkkých pokryvů hlavy  
(Vaníčková, Bílek 2016). Tíž autoři uvádějí, že je nutné 
velmi pozorně rekonstruovat měkké tkáně v oblasti obočí,  
glabelly a horního okraje očnice, aby se zachoval jejich 
složitý individuální reliéf (Lebedinaskaya 1998). Důležitá 
je ale také poloha hlavy vůči krku, jejíž postavení a sklon 
jsou u každého jedince individuální a často jsou určovány 
věkem, zaměstnáním, stavem zdravím apod. (např. Taylor  
2001). To se projevuje na Burianových kresebných rekon-
strukcích neandertálců: jako model použil kostru jedince  
za La Chapelle, který byl starý, a poněkud shrbený. Na 
všech Burianových obrazech jsou neandertálci přihrbení  
a jakoby bez krku, což dnes neodpovídá realitě (Neruda  
2016).

Z dostupné literatury se zdá, že ačkoliv je rekonstrukce  
obličeje uznávanou vědeckou metodou, na stránky časo-
pisu Anthropologie se příliš neprosadila. Je určitým zkla-
máním, že navzdory narůstajícímu odbornému zájmu 
o rekonstrukce podoby člověka, lze v databázi časopisu  

1 Předložená práce vznikla za inanční 
podpory Ministerstva kultury v rámci 
institucionálního inancování na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace Moravské zemské muzeum 
(DKRVO, MK000094862).

Rekonstrukce lebky diluviálního člověka z Předmostí, kterou nechal provést K. Absolon pro 
výstavu „Anthropos“, realizovanou na brněnském výstavišti v Pavilonu Morava. © Archiv 
Ústavu Anthropos.
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nalézt pouze tři příspěvky, které jsou striktně věnované klasické rekon-
strukci obličeje (Ullrich, Stephan 2016, Vaníčková, Bílek 2016, Titlbachová  
1986). Svatava Titlbachová se zřejmě jako jediná v Československu vě-
novala mimo jiné i trojrozměrné rekonstrukci tváře. Nastudovala Gerasi-
mou metodiku, upravenou V. Fetterem pro kriminalistické účely (Fetter 
et al. 1967), jejíž podstatou bylo porovnání lebky s fotograií zmizelého. 
K procvičení postupu bylo nejvhodnější mít současně dostupnou nejen 
lebku, ale i podobu téhož člověka. Protože takové podklady jsou vzácné, 
použila Titlbachová fotograii, lebku a posmrtnou masku staršího muže 
ze srovnávacích sbírek Hrdličkova muzea (Titlbachová 1986: 257). Na 
lebce s využitím Gerasimovy metody vymodelovala tvář, kterou porov-
nala s fotograií a posmrtným odlitkem. Výsledek experimentu ukázal, že 
rekonstrukce se výrazně odlišovala jak od odlitku, tak od portrétu. Od-
lišnosti na odlitku vysvětlovala tak, že byly způsobeny nemocí, úbytkem 
tělesné hmotnosti, poklesem měkkých tkání v důsledku posmrtné ztuh-
losti a gravitace a dalšími vlivy (Titlbachová 1986: 259). Rozdíly byly pa-
trné pouze mezi oblastí nasion a gnathion. Autorka podotýká, že metoda 
má své omezení (například i u nedospělých jedinců) a na rozdíl od Ge-
rasimova doporučuje asistenci umělce, který lépe zvládne tvar měkkých 
tkání než antropolog nebo anatom. 

O dvacet let později v Anthropologii vychází práce Herberta Ullricha 
a Carla Stephana, která má za cíl anglicky mluvícímu světu přiblížit  
původní Gerasimovy práce, neboť byly naprosto mylně interpretovány: 

autoři poukazují na to, že se tzv. „ruská metoda“, jak je Gerasimův po-
stup nazýván, ve skutečnosti nespoléhá na komplexní rekonstrukci ob-
ličejových svalů, nýbrž naopak. Gerasimov sám publikoval využití pou-
hých dvou žvýkacích svalů k rekonstrukci a jeho metoda je silně závislá 
na průměrné hodnotě tloušťky měkkých tkání (Ullrich, Stephan 2016).  
Pomocí původní práce oba autoři názorně popisují Gerasimovu metodu  
rekonstrukce. Cílem není dehonestace Gerasimovy práce, ale snaha 
o nápravu zaběhaných omylů. Ostatně Gerasimov nebyl první, kdo vyu-
žil žvýkací svaly k rekonstrukci tváře a sám si byl také vědom limitů me-
tody.  Ačkoliv někteří z autorů poukazují na některé Gerasimovy omyly, 
je jeho práce významná (Ullrich, Stephan 2016: 10).

S tématem do určité míry souvisí i následující článek, který je věno-
vaný počítačové modelaci (Jurda, Urbanová 2016), a který testuje foto-
grammetrii jako inančně méně náročný postup trojrozměrné dokumen-
tace v porovnání s laserovým scanováním. Digitální repliky významných 
nálezů jsou široce využívanou metodou. Chrání originál před případným  
poškozením a současně umožňují libovolné prohlížení, měření, simulace,  
modelace či výstupy. Data jsou přenositelná, mohou být snadno sdílena. 
V tomto ohledu představuje fotogrammetrie levnější a snadnější alter-
nativu trojrozměrné dokumentace, protože pořízené fotograie je možné 
automaticky digitálně spojit pomocí různých on-line volně přístupných 
programů. Studie přináší porovnání fotogrammetrické dokumentace an-
tropologických fosilních nálezů lidských pozůstatků z Dolních Věstonic  
(konkrétně pánve jedince z trojhrobu označeného jako DV 15). Zatímco  
laserové scanování nepřekročilo zhruba 30 minut, fotogrammetricky 
muselo být pořízeno značné množství dílčích fotograií. Přestože foto-
graie poměrně velmi dobře zachytily morfologii kosti a jsou srovnatelné  
s výsledky scanování, bylo jejich pořízení velmi náročné na čas, práci 
a výsledný fotogrammetrický výpočet. Nicméně kvůli tomu není nutné 
fotogrammetrii odmítat: stále jsou situace, kdy může být jedinou mož-
ností dokumentace (Jurda, Urbanová 2016). 

Pro rekonstrukci postavy neandertálce byl využit nález z La Chapelle. Autorsky se na něm podíleli antropoložka 
E. Vaníčková a sochař O. Bílek. Exponát je součástí výstavy v pavilonu Anthropos MZM. © E. Vaníčková, Archiv 
Centra kulturní antropologie.

Rekonstruovaná busta tzv. princezny z jeskyně Býčí skála na snímku se svými tvůrci antropoložkou E. Vaníčkovou 
a sochařem O. Bílkem. Exponát se nachází v pavilonu Anthropos MZM. © J. Vernousek, Archiv Centra kulturní antropologie.
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Okrajem je nutné zmínit příspěvek autorů Pucher, Szilvássy pracují-
cích pouze s kresebnou rekonstrukcí za současného odmítnutí umělecké 
asistence při výsledné realizaci podoby (1996), který byl určitou snahou 
jít „proti proudu“. Jedním z nejnovějších příspěvků v časopise Anthropo-
logie je rekonstrukce hlavy tzv. „princezny“ z Býčí skály (Vaníčková, Bí-
lek 2016). Autorka, antropoložka, která studovala Gerasimovu metodu 
u jeho pokračovatelů přímo v Moskvě, využila pomoci sochaře, aby spo-
lečně vizualizovali prestižní antropologický nález učiněný Jindřichem 
Wanklem v Býčí skále. Výsledek vzbudil zájem odborné i obecné veřej-
nosti, model byl výstavně zhodnocen, a protože společná práce obou  
autorů úspěšně pokračuje, lze jen doufat, že v budoucnu přibydou další  

podobné výstupy. Trojrozměrná rekonstrukce – ať sochařská či virtuál-
ní – je dnes nedílnou součástí mnoha vědeckých odvětví. Obě metody 
jsou neustále zpřesňovány a zdokonalovány a jejich potenciál ještě ne-
byl vyčerpán.
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