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1 ÚVOD 

Kosterní indikátory těhotenství a parity jsou předmětem zájmu 

mnoha biologických antropologů a forenzních vědců více než století. Mezi 

stopy těhotenství na pánvi patří především žlábky vyskytující se na reliéfu 

styčných ploch kyčelní a křížové kosti a dále také jamky na dorzální 

straně stydké kosti (angl. scars of parturition) (Ubelaker and De La Paz, 

2012). 

Zjizvení kostního reliéfu pánevní a křížové kosti bylo přisuzováno 

především zátěži na vazivová spojení mezi pánevní a křížovou kostí a 

mezi oběma stydkými kostmi během těhotenství, či samotné povolování 

vazů vlivem hormonů během porodu (Maass and Friedling, 2016). 

Výsledný útvar (např. sulcus preauricularis) se proto měl vyskytovat 

pouze u žen s minimálně jedním ukončeným těhotenstvím. S počtem 

ukončených těhotenství pak byla spojována velikost a počet jamek na 

dorzální straně stydkých kostí. 

Revizní výzkumy problematizovaly souvislost mezi změnami reliéfu 

kostí pánve a těhotenstvím či paritou (počtem narozených dětí). Tzv. 

poporodní změny se nacházely nejen na kostrách žen, u nichž bylo 

prokazatelně určeno prodělání porodu, ale i na kostech pánve 

bezdětných žen, či dokonce mužů. Bylo tak zřejmé, že vznik žlábků a 

jamek na kostech pánve souvisí s jinými procesy než jen se zátěží během 

těhotenství a porodu. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je kriticky zhodnotit vztah morfologie reliéfu 

kostí pánve s pohlavím, ukončeným těhotenstvím a paritou. Úkolem je 

provést rešerši starších i současných studií, zdokumentovat historický 

vývoj výzkumů zabývajících se problematikou a systematicky aktualizovat 

vztah kosterních indikátorů porodu a parity.    
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3 ANATOMIE PÁNVE 

3.1 Kosterní podklad pánve 

Kosterní podklad pánve se skládá z kosti pánevní a kosti křížové 

Pletenec dolní končetiny tvoří kost pánevní, který vznikla spojením jejích 

tří složek (Čihák, 2011). 

Pánev (pelvis) je poté tvořena spojením tří kostí. A to vzadu 

kloubním spojením dvou pánevních kostí s kostí křížovou, vpředu pak 

sponou stydkých kostí. Na pánvi rozlišujeme pánev velkou (pelvis major), 

která je tvořena lopatkami kyčelních kostí, a následně pak pánev malou 

(pelvis minor), která je tvořena prostorem mezi kostí křížovou a oběma 

kostmi sedacími a stydkými (Čihák, 2011). 

3.1.1 Kost pánevní (os coxae) 

Kost pánevní (Obrázek 1, Obrázek 2) je část kostěné pánve, která 

vznikla spojením kosti kyčelní (os ilium), kosti sedací (os ischii) a kosti 

stydké (os pubis) (White and Folkens, 2005). Kost kyčelní tvoří horní část 

pánevní kosti, srůst kosti sedací a stydké pak tvoří její spodní část. Tyto 

tři kosti srůstají v jamce kyčelního kloubu (acetabulum) (Čihák, 2011). 

Před dosažením dospělosti jsou tyto kosti spojeny pomocí chrupavky, 

která definitivě ustupuje až v období 15.–16. roku života (Máchová, 

2016).  

Kost kyčelní (os ilium) je tvořena tělem kosti (corpus ossis ilii), které 

se od jamky kyčelního kloubu následně kraniálně rozšiřuje v plochou 

lopatu kyčelní (ala ossis ilii). Na horním okraji lopaty kyčelní se nachází 

hřeben kyčelní (crista iliaca), na jehož zakončeních rozeznáváme přední 

horní trn kyčelní (spina iliaca anterior superior) a zadní horní trn kyčelní 

(spina iliaca posteriori superior). Kaudálně od těchto útvarů se pak 

nachází přední a zadní dolní trn kyčelní (spina iliaca anterior inferior, 

spina iliaca posteriori inferior) (Čihák, 2011). 



4 

 

 

Obrázek 1. Pánevní kost. Pravá strana, pohled zpředu. (1) crista iliaca, (2) fossa iliaca, 
(3) tuberositas iliaca, (4) spina iliaca posterior superior, (5) facies auricularis, (6) linea 
arcuata, (7) spina iliaca posterior inferior, (8) incisura ischiadica major, (9) eminentia 

iliopubica, (10) spina ischiadica, (11) pecten ossis pubis, (12) tuberculum pubicum, (13) 
facies symhysialis, (14) foramen obturatum, (15) crista phallica, (16) spina iliaca 

anterior superior, (17) spina iliaca anterior inferior, (18) facies lunata (acetabuli), (19) 
incisura acetabuli, (20) tuberculum obturatorium posterius (var.), (21) tuber ischiadicum 

(převzato z Čihák, 2011).  

Kost sedací (os ischii) je tvořena tělem kosti (corpus ossis ischii), 

které je uloženo u jamky kyčelního kloubu. Druhou část tvoří rameno 

sedací kosti (ramus ossis ischii), přičemž v místě setkání ramene a těla 

sedací kosti rozlišujeme hrbol sedací (tuber ischiadicum). Výrazný je trn 

sedací (spina ischiadica), který tvoří přechod mezi menším a větším 

sedacím zářezu (incisura ischiadica minor a incisura ischiadica major) 

(Čihák, 2011). 
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Obrázek 2. Pánevní kost. Pravá strana, pohled na mediální stranu. (1) crista iliaca, (2) 
fossa iliaca, (3) tuberositas iliaca, (4) spina iliaca posterior superior, (5) spina iliaca 

posterior inferior, (6) facies auricularis, (7) linea arcuata, (8) incisura ischiadica major, 
(9) spina ischiadica, (10) incisura ischiadica minor, (11) tuber ischiadicum, (12) spina 

iliaca anterior superior, (13) spina iliaca anterior inferior, (14) eminentia iliopubica, (15) 
pecten ossis pubis, (16) sulcus obturatorius, (17) tuberculum pubicum, (18) facies 

symhysialis, (19) crista phallica (pževzato z Čihák, 2011). 

Kost stydká (os pubis) je tvořena tělem a dvěma rameny. Tělo kosti 

stydké (corpus ossi pubis) na rozdíl od předchozích kostí není uloženo u 

jamky kyčelního kloubu, ale nachází se při symfýze (Čihák, 2011). Horní 

rameno (ramus superior) spojuje tělo kosti s jamkou kyčelního kloubu 

(White and Folkens, 2005). Dolní rameno (ramus inferior) spojuje tělo 

kosti s ramus ossis ischii. Na horní straně stydké kosti se nachází hrbolek 

(tuberculum publicum), který je zakončen hřebenem stydké kosti (pecten 
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ossis pubis). Na vnitřní straně kosti stydké vpředu se nachází facies 

symphysialis, na něž je připojena spona stydkých kostí (symphysis 

pubica) (Čihák, 2011). 

3.1.2 Kost křížová (os sacrum) 

Kost křížová (Obrázek 3) je tvořena srůstem sakrálních obratlů 

(vertebrae sacrales), které se zkráceně označují jako S1–S5. U této kosti 

rozlišujeme přední a zadní plochu (facies pelvica, facies dorsalis), 

přičemž přední plocha je konkávní a zadní konvexní.  

 

Obrázek 3. Křížová kost. Pohled zprava shora zpředu. (1) basis ossis sacri, (2) canalis 
sacralis, (3) facies auricularis, (4) foramina sacralia anterior, (5) lineae transversae, (6) 

processus articularis superior, (7) apex ossis sacri (převzato z Čihák, 2011). 

Na přední ploše můžeme pozorovat příčné linie (lineae 

transversae) srůstu pěti sakrálních obratlů a dále pak čtyři páry otvorů 

(foramina sacralia anteriora) ležící právě u nich (Čihák, 2011). Těmito 

otvor procházejí křížové nervy (White and Folkens, 2005). Obdobné čtyři 

páry otvorů (foramina sacralia posteriora) se pak vyskytují i na zadní 

ploše kosti. Tyto otvory jsou propojeny s pokračováním páteřního kanálu 

v kosti křížové (canalis sacralis). Zevně na hmotě a křížové kosti (partes 
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laterales ossis sacri) se nachází párová mírně zvlněná kloubní plocha 

(facies auricularis) v rozsahu obratlů S1–S3. Vzadu na facies auricularis 

je drsná plocha (tuberositas sacralis), což je místo úponu snopců 

mezikostního a zadního křížokyčelního vazy (Čihák, 2011). 

3.2 Spojení na pánvi 

Pletenec dolní končetiny (Obrázek 4) zahrnuje tři typy spojení, mezi 

které se řadí kloub křížokyčelní (articulation sacroiliaca), chrupavčité 

spojení neboli spona stydká (symphysis pubica) a vazivová spojení pánve 

(Čihák, 2011). Pro vznik kostních stop těhotenství či porodu jsou důležité 

především vazy, které tato spojení zesilují a budou dále důležitá pro 

vytvoření jamek a rýh na reliéfu pánevní a křížové kosti. 

Kloubní pouzdro křížokyčelního kloubu je tuhé a krátké, tudíž je 

zapotřebí, aby bylo zesíleno vazy. Ligamentum sacroiliacum anterius je 

soubor silných vláken, které se nacházejí před přední plochou kloubního 

pouzdra. Ligamentum sacroiliacum posterius se nachází na druhé straně, 

tedy za zadní plochou kloubního pouzdra. Z této strany se v kloubním 

pouzdru nachází soubor hlubších příčných ligamentosních vláken 

označujících se jako ligamentum sacroiliacum interosseum (Čihák, 2011).  

Symphysis pubica je chrupavčité spojení, které spojuje facies 

symphysiales obou stran pánve. Nachází se zde chrupavčitá destička 

(discus interpubicus), která vyplňuje štěrbinu mezi oběma plochami a 

tvoří vlastní chrupavčité spojení. Tam, kde přiléhá ke kostem je tvořen 

hyalinní chrupavkou, přičemž uprostřed je z chrupavky vazivové. Vazy 

doplňující symfysu jsou ligamentum pubicum superius, který vede po 

horním okraji disku a spojuje tak obě stydké kosti, a ligamentum pubicum 

inferius, který vede podél dolního okraje symfysy a přilehlých úseků kostí 

stydkých (Čihák, 2011). 
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Obrázek 4. Spojení na pánvi. Křížokyčelní kloub a vazy pánve. Pohled zpředu. Žlutá 
šipka – lacuna musculorum, červená šipka – lacuna vasorum, oranžová šipka – canalis 

obturatorius. (1) štěrbina křížokyčelního kloubu, (2) ligamentum sacroiliacum 
interosseum, (3) ligamentum iliolumbale, (4) ligamentum sacroiliacum anterius, (5) 
ligamentum inguinale, (6) arcus iliopectineus, (7) ligamentum lacunare, (8) foramen 

suprapiriforme, (9) foramen infrapiriforme, (10) musculus piriformis, (11) discus 
interpubicus, (12) ligamentum pubicum inferius (lig. arcutatum pubis), (13) ligamentum 

pubicum superius, (14) ligamentum sacrospinale, (15) ligamentum sacrotuberale 
(převzato z Čihák, 2011). 

Mezi další vazivová spojení pánve řadíme: ligamentum 

sacrospinale - silný vaz vějířovitě se sbíhající na boku kosti křížové a od 

kosti kostrční (os coccygis) na sedací trn (spina ischiadica); ligamentum 

sacrotuberale - vaz křížící ligamentum sacrospinale po jeho dorsální 

straně. Mezi těmito vazy vznikají otvory, které se označují jako foramen 

ischiadicum majus et minus, z nichž z pánve vystupují svaly a procházejí 

tudy i cévy a nervy. Membrana obturatoria je vazivová blána skládající se 

z četných vazivových snopců, uzavírající foramen obturatum (otvor 

v pánvi tvořený rameny sedací a stydké kosti) (Čihák, 2011). 
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4 POČÁTKY VÝZKUMU SULCUS PREAURICULARIS 

Jako první upozornil na zjizvení kyčelní kosti Zaaijer při svém 

studiu 26 pánví javánských žen. Tuto skutečnost popsal ve své práci 

v roce 1866, přičemž tento žlábek pojmenoval sulcus preauricularis 

(Obrázek 5) (Novotný, 1979). 

 

Obrázek 5. Sulcus preauricularis (převzato z Karsten, 2017). 

Žlábek se měl nacházet ve spodní části aurikulárního povrchu, 

přičemž v některých případech se žlábky objevovaly i výše. Zaaijer 

zpozoroval tyto kostní struktury na 23 z 26 pánví žen. Na základě toho 

odvodil, že přítomnost brázd je způsobena úponem křížokyčelního kloubu 

(ligamentum sacroiliacum anterius) na kyčelní kosti (Derry, 1909). Po 

uveřejnění Zaaijerovy publikace se mnoho autorů začalo ve svých 

pracích zmiňovat o preaurikulárním žlábku, přičemž přicházeli s vlastním 

vysvětlením výskytu těchto kostních brázd a jejich popisem (Derry, 1909).  

4.1 Sulcus preauricularis jako indikátor při odhadu pohlaví 

Londýnský anatom Derry se na počátku 20. století začal zajímat o 

preaurikulární žlábek. Zaměřil se na něj ovšem z hlediska možného 

indikátoru pohlaví, které by mohlo být případně spojeno s těhotenstvím 

(Ubelaker and De La Paz, 2012). Ve své práci z roku 1909 vycházel 
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z prací svých předchůdců, kteří se také zaměřovali na výskyt těchto 

žlábků na kostním reliéfu, ale závěry vyvozoval především ze svého 

vlastního výzkumu provedeného na 406 kostech zastupujících 235 

jedinců (Derry, 1909). 

Derry (1909) považoval za samozřejmé, že pro pohlavní identifikaci 

z kostry je nejvíce hodnotná pánev, která dle něj vykazuje nejvíce 

pohlavně dimorfních znaků. V případě, že nějaká část pánevní kosti 

chybí, nebo je zničená, měl by odhad pohlaví vycházet především ze 

znaků, které lze rozpoznat na jednotlivých kostech či jejich částech 

(Derry, 1909). Z tohoto důvodu se Derry zaměřil právě na preaurikulární 

žlábek, pro jehož zkoumání není nutná celá pánevní kost. 

Ve svém vzorku z Káhiry Derry totiž rozpoznal, že se preaurikulární 

žlábek častěji vyskytuje na ženských kostech a je zde i více zřejmý. 

Souhlasil dále se svými předchůdci v tezi, že se jedná o místo, kde se na 

pánevní kost připojují křížokyčelní vazy (Ubelaker and De La Paz, 2012). 

Při určování pohlaví však pouhý výskyt těchto žlábků na kosti nemá dle 

něj prakticky žádný význam (Novotný, 1979).  

Důležité se zdá být to, že u ženských pánví je žlábek „široký a 

hluboký, často s ostrými přečnívajícími hranami, často jamkovitý a 

nepravidelně hluboký“, zatímco u mužů je tato struktura nejčastěji „dlouhá 

a úzká, ležící těsně vedle okraje aurikulárního povrchu“ (Derry, 1909, pp 

272–273). Kromě přítomnosti byla tedy důležitá především samotná 

morfologie žlábku, kterou jiní autoři do této doby nebrali v úvahu. Ve své 

práci tedy upozorňuje na fakt, že jeho předchůdci zabývající se 

preaurikulárním žlábkem (např. Zaaijer), nevěnovali vyšší pozornost 

tomu, že se tyto žlábky objevují více u žen a mají daleko výraznější 

strukturu, než ty vyskytující se u mužských jedinců (Derry, 1909).  
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Obrázek 6. Maximální naměřený rozvoj sulcus preauricularis u zkoumaného vzorku 
(převzato z Derry, 1909). 

U Derrym pozorovaného vzorku kostí, měl žlábek vyskytující se na ženských kostech 
ženských kostech v průměru 8 mm na šířku a 29,5 mm na délku, přičemž největší 

největší naměřená šířka dosahovala 13,5 mm a největší délka pak 35 mm (  

(  

Obrázek 6). U mužů byla situace naprosto odlišná. Nejenže 

v pouhých třech případech ze 167 mužských kostí se žlábek podobal 

variantě pozorované u žen, ale i tak byl velmi mělký a bez výrazného 

ohraničení. Největší naměřené rozměry u mužských jedinců pak 

dosahovaly 5 mm na šířku a 22 m na délku (Derry, 1909).  

Velký rozdíl mezi žlábky u ženských a mužských pánví je tedy 

nutné vysvětlovat i z hlediska fyziologické rozdílnosti ženské a mužské 

pánve, přičemž by měl být brán ohled i na přizpůsobení pánve ženy na 

případné těhotenství a porod (Derry, 1909). Autor upozorňuje na to, že 

během těhotenství dochází k rozvolňování vazů, aby byl možný větší 

rozsah pohybu (Ubelaker and De La Paz, 2012). Nemluvě o rozšiřování 

pánevního dna během samotného porodu. 



12 

 

Derry upozorňuje i na výsledky jiných autorů. Pro příklad zde 

zmiňuje Poiriera, který zvažoval napojení vazů na kost v oblasti žlábků a 

na spodní části jamky výskyt artérií či velkých žil. Poirierův výzkum 100 

kyčelních kostí sám tuto tezi dle Derryho vyvracuje z důvodu, že v této 

oblasti nenalezl žádné žíly v takové pozici, aby mohly žlábek vytvořit, 

přičemž i když se zde nějaké vyskytovaly, nemohly by vytvořit tak hluboký 

a výrazný žlábek, který se na kostech vyskytoval (Derry, 1909). 

Význam práce Derryho je značný. Představa, že tento ne dlouho 

známý žlábek v kostním reliéfu může souviset s pohlavní rozdílností 

pánevních kostí, zřejmě přivedla následující odborníky nejen na myšlenku 

uplatnitelnosti preaurikulárního žlábku v pohlavní diagnóze, ale i jeho 

možnou souvislost s těhotenstvím a porodem.  

Na počátku 60. letech se o podrobnější klasifikaci a význam žlábků, 

které se nacházejí v blízkosti křížokyčelního kloubu, začal zajímat Hoshi. 

Roku 1961 publikoval svou práci, ve které sledoval nejen výskyt 

preaurikulárního žlábku, ale především samotnou morfologii žlábků, dříve 

pozorovanou Derrym. Cílem práce měl být „popis morfologie 

preaurikulární drážky na japonských pánvích“ a také „dokázat, že 

morfologické rysy popsané Derrym jsou důležité pro stanovení pohlaví 

z kyčelní kosti“ (Hoshi, 1961, p 259).  

Hoshiho soubor obsahoval 60 pánví mužů a 40 pánví žen, které 

patřily dospělým Japoncům. Ze souboru byly vyloučeny kosti patřící 

nezralým či naopak velmi starým jedincům (Hoshi, 1961). Při zkoumání 

kostí se Hoshi zaměřil na dvě hlavní oblasti. Zaprvé na výskyt jamek bez 

ohledu na jejich tvar, zadruhé pak na tvar těchto žlábků, což bylo dle něj 

dříve opomíjeno až na práci Derryho (Hoshi, 1961).  

Co se týká výskytu preaurikulárního žlábku na kyčelní kosti, Hoshi 

ve svém vzorku zpozoroval tyto struktury u 100 % ženských a 91,1 % 

mužských pánevních kostech (Karsten, 2017). Vyskytoval se podél okraje 

aurikulárního povrchu a to především v jeho horní části (Hoshi, 1961).  
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Pro pozorování morfologie preaurikulárního žlábku Hoshi rozlišoval 

dva typy žlábků. Prvním z nich byl „jamkový typ“ (angl. cavity type), 

druhým pak „rýhový typ“ (angl. furrow type) (Novotný, 1979). Autor pro 

přesnost výzkumu ještě tyto typy rozdělil na „střední“ a „výrazné“. 

Výrazná jamková forma žlábku (Obrázek 7) má dle Hoshiho „široký, 

hluboký a podélně oválný tvar“, přičemž by měl být „často protínaný 

jednou či dvěma nízkými hranami na dva či tři malé žlábky“ (Hoshi, 1961, 

p 260). Tento typ by měl být více méně shodný s ženským typem 

definovaným Derrym roku 1909. Střední jamková forma pak představuje 

„širší, poměrně mělký žlábek, jehož ohraničenost je často nejasná“ 

(Hoshi, 1961, p 260). Důležité je také zmínit fakt, že se jamkovitý typ 

žlábku „vždy nalézal jen na spodní části aurikulárního povrchu“ (Hoshi, 

1961, p 260).  

 

Obrázek 7. Sulcus preauricularis na ženské pánevní kosti – jamkový typ (převzato z 
Hoshi, 1961). 

Výrazný rýhový typ žlábku (Obrázek 8) je dle Hoshiho „úzký, 

hluboký a delší“ než jamkový typ, přičemž „ve velkém množství případů 

probíhá blízko okraje aurikulárního povrchu“ (Hoshi, 1961, p 260). Tento 

typ by pak měl být shodný s Derryho mužským typem žlábku. Střední 

rýhový typ je „úzký, ale ne tak hluboký“ vzhledem k výraznému rýhovému 
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typu a jeho okraje jsou občas nejasné a to především v horních částech 

(Hoshi, 1961, pp 260–261).  

 

Obrázek 8. Sulcus preauricularis na ženské pánevní kosti – rýhový typ (převzato z 
Hoshi, 1961). 

Dvě formy žlábků ve spodní oblasti preaurikulárního povrchu byly 

shledány pohlavně významné. U žen se ve více než 70 % vyskytovala 

jamková forma žlábku, přičemž v nejvíce případech se jednalo o její 

výraznou formu. U mužů se pak ve více než 70 % vyskytoval rýhový typ a 

více než polovina byla tvořena jeho výraznou formou (Tabulka 1). Rozdíly 

ve výskytu jamkového a rýhového typu žlábku mezi pohlavími jsou 

statisticky vysoce významné (P<.001) (Hoshi, 1961). 

Tabulka 1. Výskyt rýhového a jamkového typu žlábku na pánevní kosti u vzorku 
japonských pánví (upraveno podle Hoshi, 1961) 

  Muži  Ženy 

  Pravá strana  Levá strana  Pravá strana  Levá strana 

  n %  n %  n %  n % 

Absence  7 11,7  7 13,5  1 2,6  1 3,3 

Rýhový typ Střední 22 36,6  16 30,8  3 7,7  3 10,0 

Výrazný 21 35,0  23 44,2  7 17,9  4 13,3 

Jamkový typ Střední 7 11,7  5 9,6  7 17,9  2 6,7 

Výrazný 3 5,0  1 1,9  21 53,9  20 66,7 

Celkem  60 100,0  52 100,0  39 100,0  30 100,0 
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Kromě žlábku na pánevní kosti sledoval Hoshi i žlábky na kosti 

křížové (Obrázek 9). Jednalo se tedy o: „… úzkou a mělkou drážku nebo 

někdy neurčitou malou depresi.“ (Hoshi, 1961, p 264). Na pozorovaném 

vzorku 99 jedinců se žlábek vyskytoval méně často i méně výrazný než u 

pánevních kostí. Žlábek se vyskytoval u více než 40 % ženských 

křížových kostí a méně než 20 % mužských křížových kostí (Tabulka 2). 

Hoshi tedy opět konstatoval, že: „Pohlavní rozdíly jsou statisticky 

významné (P<.025).“ (Hoshi, 1961, p 264). Díky tomu může být 

„prezence či absence žlábku na křížové kosti nápomocná odhadu pohlaví 

z křížové kosti jako doplňkového faktoru.“ (Hoshi, 1961, p 264). 

 

Obrázek 9. Žlábek objevující se i na přední hraně aurikulárního povrchu na kosti 
křížové (převzato z Hoshi, 1961). 

Tabulka 2. Výskyt žlábku na preaurikulárním povrchu křížové kosti u vzorku 
japonských pánví (upraveno podle Hoshi, 1961) 

  Muži 
 

Ženy 

 
Pravá strana  Levá strana 

 
Pravá strana  Levá strana 

  n %  n % 
 

n %  n % 

Absence 48 81,4  49 84,5 
 

24 60,0  22 55,0 

Prezence 11 18,6  9 15,5 
 

16 40,0  18 45,0 

Celkem 59 100,0  58 100,0 
 

40 100,0  40 100,0 

 



16 

 

5 POČÁTKY VÝZKUMU VLIVU TĚHOTENSTVÍ A PORODU NA 

RELIÉF ŽENSKÝCH STYDKÝCH KOSTÍ  

5.1.1 Kostní reliéf stydkých kostí žen jako indikátor 

těhotenství a porodu 

O možném vlivu těhotenství na kosterní změny reliéfu se zmínil i 

fyzický antropolog Stewart. Při své práci, kdy se původně zaměřoval na 

odhad věku ze stydké kosti, narazil na jamky vytvářející se na dorzální 

straně ženských stydkých kostí a dále se tak soustředil na diskutování 

jejich možného vzniku během těhotenství (Stewart, 1957).  

Díky svému předchozímu výzkumu týkajícího se odhadu věku dle 

reliéfu stydké kosti, který provedl během let 1954–1955 na kostrách 450 

amerických vojáků zabitých v Koreji, si vyvinul, jak sám uvádí ve své 

pozdější práci: „…koncept normální formy pubické symfýzy“, aniž by plně 

věnoval pozornost tomu, že „tento pojem se vztahoval pouze na mužské 

pohlaví“ (Stewart, 1970, p 128). Ovšem během zkoumání aljašské 

archeologické kosterní sbírky obou pohlaví narazil na „nepravidelný obrys 

a drsný vzhled“ okraje některých stydkých kostí, přičemž následně místo 

prvotního odhadu, že se jedná o velice staré jedince, zjistil, že dle jeho 

názoru kostry vždy patřily ženám (Obrázek 10) a už vůbec ne tak starým, 

jak předpokládal (Stewart, 1957, p 10). „Okamžitě jsem si uvědomil, že 

vzorky, které se odchylují od mé koncepce normálnosti, byly ženského 

pohlaví.“, uvádí Stewart o třináct let později (Stewart, 1970, p 128).  

Následně došel k závěru, že mužské vzorky této sbírky, stejně jako 

mužské vzorky z jeho předchozího výzkumu amerických vojáků, měly 

okraje stydké kosti hladké zakřivení. Ženské stydké kosti měly okraje 

hladké až nepravidelné s výskytem jamek nacházejících se pod 

symfyziálním povrchem. Ty s jamkami dle Stewarta „nikdy nejsou viděny 

u mužských a zřídka, pokud vůbec, viděny u subadultních žen.“ (Stewart, 

1957, p 10). 
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Obrázek 10. Dvě mužské (vlevo) a dvě ženské (vpravo) stydké kosti ze sbírky koster 
Inuitů. Pohled zezadu. Jamky na hřbetním okraji symfyziálního povrchu stydkých kostí 

žen. (převzato z Stewart, 1957). 

Stewart následně citováním dostupné vědecké literatury podnítil 

myšlenku možného vlivu relaxace kloubů během těhotenství a jejich 

případného vlivu na kosterní reliéf (Ubelaker and De La Paz, 2012). 

Jednou z citací podporující jeho myšlenku a kterou sám ve své práci 

použil, je tato: „Mnoho žen si v pozdějších měsících těhotenství stěžuje 

na bolesti v kloubech pánve, ochabování při chůzi a problémy s chůzí… 

tyto změny na stydké kosti byly prokázány rentgenograficky, přičemž 

v první polovině došlo k rozšiřování symfýzy z 2 na 6 mm, a z 3 na 10 

mm ve druhé polovině těhotenství.“ (Greenhill, 1955, p 89) Stewart tak ke 

konci své práce prohlásil, že: „je rozumné očekávat, že časté těhotenství 

spojené s nedostatkem prenatální péče traumatizující pubickou symfýzu 

znovu a znovu“ je spojené „s následnými kostními degenerativními 

změnami.“ (Stewart, 1957, p 17).  

Podle Stewarta množství nových informací ohledně této 

problematiky ve své podstatě omlouvá Todda z jeho prý až příliš 
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negativního názoru na možnost vzniku kosterních stop vlivem těhotenství 

(Ubelaker and De La Paz, 2012). Jde především o jeho prohlášení, že 

nevěří v to, že: „…těhotenství a porod zanechávají jakékoliv permanentní 

stopy na kostře“ (Todd, 1921, p 40). Navíc dle Stewarta byla většina žen 

z kosterní sbírky, kterou pro svůj výzkum Todd používal, bezdětná a jen 

velmi malé množství mohlo prodělat více než jeden porod (Stewart, 

1957). 

5.1.2 Odhad počtu prodělaných porodů z ženských stydkých 

kostí 

Dalším autorem, který se zabýval vzájemným vztahem změn na 

kostech pánve s těhotenstvím a porodem, byl biologický antropolog Angel 

(Ubelaker and De La Paz, 2012). Ve své práci z roku 1969 se zabýval 

především paleodemografií. Pokud chceme učinit užitečné odhady o 

složení prehistorické populace, je dle něj nutné získat data o plodnosti a 

délce generace. Kvůli této nutnosti začaly Angela zajímat změny na 

kostře pánve dokazující prodělaný porod (Angel, 1969).  

Pro problematiku odhadu počtu porodů, o kterou Angel usiloval, 

využil anatomické poznatky vycházející z (1) Putschardovy podrobné 

analýzy objemného německého pitevního materiálu z roku 1931, (2) ze 

studie Stewartových pánví Inuitů z roku 1957 (zahrnující jeho vlastní 

zkoušku těchto pánví a dalších archeologických sbírek) a jeho vlastního 

studia čtyř párů stydkých kostí amerických žen známé parity (Obrázek 

11), které mu poskytl Dr. J. Wallace Graham (Stewart, 1970). I když 

k tomu prý neexistovaly žádné vědecké důkazy, Angel přišel s postupem, 

kterým by bylo možné odhadnout počet prodělaných porodů především 

z jamek okolo místa připojení pubické symfýzy (Ubelaker and De La Paz, 

2012). 

Angel zde uvádí detailní popis možnosti vzniku jamek na stydké 

kosti. Těhotenství mělo způsobovat tlak na svaly a šlachové uchycení 

centrální břišní stěny, což mělo následně vytvářet změny na kostním 
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reliéfu. Společně s tím také mělo souviset napnutí a roztržení inter-

pubických vazů (ligamentum pubicum inferius, ligamentum pubicum 

superius) přímo během porodu (Angel, 1969). Pod vazy se následně měly 

vytvářet malé podlitiny a to především v místě, kde jsou od porodního 

kanálu odděleny pouze stěnou močového měchýře (Angel, 1969).  

 

Obrázek 11. Osm ženských stydkých kostí amerických žen známé parity zobrazující 
zjizvení způsobené zatížením při porodu. Pohled zezadu (převzato z Angel, 1969). 

Po jednom či dvou prodělaných porodech se měly „na předním 

povrchu pubické symfýzy vyvíjet exostózy“, či mělké jamky (angl. fossa) 

pod hrbolkem na  horní straně stydké kosti (tuberculum pubicum) (Angel, 

1969, p 432). Z důvodu vysoké četnosti výskytu podlitin a cyst po větším 

množství prodělaných porodů (3–8 porodů) se může vytvořit hluboká 

jamka na zadním okraji symfyziálního povrchu (Angel, 1969). 

Angelova teorie byla pro mnoho antropologů atraktivní, i když její 

vědecký základ byl poněkud slabý (Ubelaker and De La Paz, 2012). Proto 

i během následujících let došli jiní autoři (Houghton, 1974; Kelley, 1979) 

k podobným výsledkům jako Angel a to v tom smyslu, že „ženy se 

závažnějším zjizvením prodělaly porod a ženy s nižší mírou zjizvení byly 

bezdětné“ (Maass and Friedling, 2016, p 126).  
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Problematičnost možnosti odhadu počtu porodů podle Angelova 

postupu se projevila například při jeho práci s osmi kostmi amerických 

žen známé parity. Jedna ženská stydká kost měla na své zadní straně 

hluboké jamky, které by indikovaly daleko větší množství porodů, než 

pouhé dva, které u ní byly evidovány (Ubelaker and De La Paz, 2012). 

Angel však uvádí, že tato žena „musela prodělat více porodů, než bylo 

uvedeno, nebo byla patologická“ (Angel, 1969, p 436). Podobný případ se 

pak stal roku 1970, kdy Nils-Gustaf Gejwall zaslal fotografie pánve ze 

svého výzkumu Angelovi, který následně určit 10–12 prodělaných porodů, 

přičemž kostra byla již dříve identifikována jako kostra muže (Ubelaker 

and De La Paz, 2012). Na těchto případech je zjevné, že Angelův postup 

při odhadu počtu porodů se zdá být poněkud sporný. 
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6 KOSTNÍ ZJIZVENÍ NA PÁNEVNÍ KOSTI ZPŮSOBENÁ 

TRAUMATEM PŘI PORODU (70. LÉTA 20. STOLETÍ) 

6.1 Stewartův výzkum (1970) 

Roku 1970 se vrátil k tématu možného zjizvení kosterního reliéfu 

vlivem těhotenství a porodu Stewart. Nejdříve se vrací ke své publikaci 

z roku 1957. Zdůrazňuje, že hlavním bodem právě jeho předchozí práce 

bylo varovat fyzické antropology, kteří se zabývají odhadem věku ze 

stydkých kostí, před možností chybného zaměnění patologických změn 

na kostech za normální změny způsobené věkem (Stewart, 1970). 

V následujících letech si prý také uvědomil, že „schopnost interpretovat 

změny na ženských stydkých kostech jako důsledek porodu je sama o 

sobě forenzně důležitá“ (Stewart, 1970, p 128). 

Stewart uvádí i závěry svého kolegy Angela z roku 1969, který, jak 

zde již bylo zmíněno, využíval i sbírku inuitských kostí dříve zkoumanou 

právě Stewartem. Vzhledem k omezené dokumentaci těchto 

archeologických materiálů, co se týká možnosti prodělaných porodů, je si 

Stewart jistý, že „Dr. Angel považuje své výpočty za pokusné, zejména 

pokud jde o jejich použití ve forenzních výkladech“ (Stewart, 1970, p 

127). Vyšší přesnosti v interpretaci vztahu kosterních změn s proděláním 

porodu by pak mohlo být dosaženo vytvořením sady dostatečně 

zdokumentovaných kosterních vzorků, na nichž by následně byla 

provedena důkladná studie. Tedy společně se svým kolegou Angelem 

apeloval na případné spolupráci forenzních patologů (Stewart, 1970).  

Svou pozornost zaměřoval také na otázku, zda by mohly recentní 

porodnické postupy snižovat množství zjizvení na reliéfu kostí pánve a 

zda on i Angel nemohli náhodou získat mylnou představu o důvodu 

vzniku kostních jamek na ženských stydkých kostech (Stewart, 1970). Je 

nutné zmínit, že Stewartem (1957) zkoumaný archeologický vzorek kostí 

Inuitů vykazoval mnohem větší poškození na stydkých kostech, než 

jakýkoliv z recentních kosterních sbírek (Gilbert and McKern, 1973).  
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Zaměřil se na kostry z Terryho sbírky, jenž je pojmenována po R. J. 

Terrym, který byl dlouholetým profesorem anatomie na Washington 

University, St. Louis. Univerzita získala kosterní pozůstatky od Národní 

anatomické rady v letech 1914–1965, přičemž byla roku 1967 uložena 

v Národním muzeu přírodních věd ve Washingtonu. Obsahovala kosterní 

pozůstatky bělochů i černochů, pocházejících převážně z oblasti St. Louis 

(Stewart, 1970). Bohužel nebyly evidovány žádné informace o paritě žen 

v této sbírce, proto bylo cílem této studie „podat zprávu o nových 

postřezích týkajících se rozdílů mezi mužskými a ženskými kostmi, 

s důrazem na ty rozdíly, které jsou pravděpodobně způsobeny traumatem 

během porodu“ (Stewart, 1970, p 129). Autor tím měl na mysli především 

zjistit, které rysy se vyskytují u obou pohlaví, zda se jedná o dědičnou 

nebo nově nabytou variaci a jaký je účinek věku na vzhled určitých 

deformit kostního reliéfu vyskytujících se pouze u žen (Stewart, 1970).  

Terryho sbírka, kterou Stewart zkoumal, obsahovala méně 

ženských pozůstatků než mužských. Pracoval nejdříve se sadou 60 

pozůstatků patřících bělošským ženám a 100 pozůstatků patřících 

černošským ženám. Svou pozornost zaměřil především na rozsah 

zjizvení na dorzální ploše stydkých kostí blízko hranice symfyziálního 

povrchu. Jizvy vyskytující se na kosterním reliéfu následně rozdělil 

velikostně na kategorii „malé“ (angl. trace to small) oproti níž stojí 

kategorie „střední až velké“ (angl. medium to large) (Stewart, 1970).  

První kategorie by měla zahrnovat „řadu mělkých prohlubní, které 

nejsou obvykle ostře ohraničené a někdy mají formu jamky, která je těsně 

paralelní s kloubním okrajem“, přičemž uvádí, že někdy to, co považoval 

za jamku či jinou změnu na kostním povrchu, mohla být pouhá iluze, 

která by mohla následně zveličovat přisouzení těchto deformit prodělání 

porodu (Stewart, 1970, p 131). Druhá kategorie by měla představovat 

„velmi jasné zjizvení“, které zahrnuje „více či méně výrazné deprese“ či 

dokonce „nezaměnitelné dutiny“ (Stewart, 1970, p 131). V této části 

uvádí, že asi jen polovina ženského vzorku každé rasy vykazovala tuto 
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kategorii zjizvení a maximálně 17 % vykazuje nezaměnitelné jizvy, 

k čemuž se vyjadřuje takto: „To je mnohem méně důkazů o porodu, než 

jsem očekával.“ (Stewart, 1970, p 131).  

V případě Terryho sbírky u stydkých kostí vykazujících „střední až 

velké“ zjizvení blízko dorzálního okraje symfyziálního povrchu, existuje 

jasný důkaz o zničení sousední části symfyziálního povrchu. Neobjevují 

se zde ale žádné ženské stydké kosti s nepravidelností dorzálního okraje 

bez přidružených kostních dutin. To dle Stewarta „naznačuje, že porod 

může ovlivnit symfyziální plochy přímo, nebo střídavě“, přičemž „kost 

může být postupně remodelována“ čímž by odstranila stopy předchozí 

přítomnosti jamek či dutin (Stewart, 1970, p 132). I když Stewart tuto 

vlastnost přisuzuje spíše ženám než mužům, je dle něj nutné další 

zkoumání pro zjištění, co je pro reliéf kostí pánve žen skutečně 

charakteristické (Stewart, 1970).  

Na závěr Stewart uvádí, že ženské stydké kosti vykazují na rozdíl 

od stydkých kostí mužů výrazné abnormality, které je možné 

pravděpodobně označit za jizvy způsobené traumatem při porodu. 

Nejčastějšími těmito abnormalitami jsou jamky nebo dutiny na dorzálním 

povrchu stydké kosti sousedící se symfyziálním povrchem. Přestavba 

kostní hmoty v průběhu času může eliminovat hodně důkazů o dřívější 

přítomnosti takovýchto abnormalit (Stewart, 1970). Recentní vzorky 

z Terryho sbírky vykazovaly méně jizev, které by mohly indikovat 

prodělaný porod, než jím dříve zkoumané vzorky sbírky koster Inuitů. To 

by mohlo potvrdit jeho dřívější teorii, že populační rozdíly reflektují úroveň 

porodnické praxe (Ubelaker and De La Paz, 2012).  

Dle Stewarta je nemožné o 50 % ženských kostí, které nevykazují 

žádné zjizvení s přesností říci, jestli jsou bezdětné či nikoliv. To zvláště 

s přihlédnutím k faktu, že existují případy žen, které „mohou nést dítě 

s minimem zjizvení, nebo dokonce bez jakéhokoliv zjizvení“ (Stewart, 

1970, p 133). Stewart se tedy přiklání k názoru, že v současnosti pouze 

střední až velké dorzální dutiny mohou naznačovat prodělaný porod a 
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dodává, že: „Pravděpodobně nebude možné přesně spojovat stupeň 

zjizvení se skutečným počtem dokončených těhotenství.“ (Stewart, 1970, 

p 133). 

Angelova práce z roku 1969 a obě Stewartovy práce (1957, 1970) 

tedy poskytují popis vzhledu dorzální strany ženské stydké kosti, která 

pravděpodobně utrpěla poškození během porodu (Gilbert and McKern, 

1973). 

6.2 Zjizvení stydké kosti přisuzované těhotenství ve vztahu 

s odhadem věku 

V 70. letech se opět v souvislosti s odhadem věku ze stydkých 

kostí objevuje diskuze o možných vlivech těhotenství a porodu na kostní 

reliéf. V roce 1973 Gilbert a McKern publikují svůj článek s metodou pro 

odhad věku zaměřující se především na stydkou kost žen.  

Gilbert a McKern diskutovali problematiku odhadu věku z ženských 

stydkých kostí odkazujíce na Stewarta (1957) a zdůrazňovali, že je nutné 

vytvořit standardy pro odhad věku zvlášť pro kosti žen (Gilbert and 

McKern, 1973). Krom jimi vytvořené metody pro odhad věku se tak 

zaměřili z velké části také na možné změny na kostním reliéfu způsobené 

traumatem při porodu. 

Pro svůj vlastní výzkum Gilbert a McKern použili stydké kosti 120 

žen známého věku, přičemž u 80 z nich byla uvedena i parita. Společně 

s tímto vzorkem přezkoumali i stydké kosti 60 žen známého věku a parity, 

které jim byly poskytnuty Stewartem (Gilbert and McKern, 1973).  

Gilbert a McKern v části „porodní trauma“ uvádějí pravděpodobný 

důvod vzniku jamek na ženských stydkých kostech. Během těhotenství 

se v důsledku vývoje plodu natahovali inter-pubické vazy (ligamentum 

pubicum inferius, ligamentum pubicum superius) do chvíle, kdy začaly 

krvácet a vytvořily se tak permanentní jamky na dorzální straně stydké 

kosti (Angel, 1969; Stewart, 1957; Stewart, 1970). Během posledního 



25 

 

týdne těhotenství se zároveň stydké kosti v symfýze oddalují až na 10 

mm (Putschar, 1931 + jeho osobní komunikace s Gilbert a McKern). 

Po přezkoumání vzorku od 140 jedinců dle Gilberta a McKerna 

nelze přesně určit počet prodělaných porodů pouze podle poškození 

reliéfu stydké kosti. Některé ženy s jedním zaznamenaným porodem 

vykazovaly mnohem větší zjizvení než ženy s více zaznamenanými 

porody. Navíc některé ženy s více zaznamenanými porody nevykazují 

prakticky žádné zjizvení (Gilbert and McKern, 1973). 

Gilbert a McKern souhlasí s tím, co již zmiňoval Stewart (1957). 

„Upozorňuje se proto, že neznámá stydká kost s rozsáhlým poškozením 

paritou, může být mnohem mladší, než se zdá. Tam kde jsou k dispozici 

obě stydké kosti, jsme zjistili několik případů, kdy se jedna zdá mnohem 

starší než druhá, protože porodní trama bylo lokalizováno více na jedné 

straně, než na druhé.“ (Gilbert and McKern, 1973, p 37). Proto je nutné 

vytvořit správnou metodu pro odhad věku z kostí pánve a přezkoumat již 

dříve zkoumané kostní sbírky. „Je třeba poznamenat, že morfologický 

vývoj u žen je jiný než u mužů, a že ženy jsou vystaveny traumatu při 

porodu, které může způsobit, že se jednotlivé stydké kosti žen zdají 

starší, než jsou ve skutečnosti.“ (Gilbert and McKern, 1973, p 31). 

6.3 Preaurikulární žlábek na kyčelní kosti a jeho souvislost 

s prodělaným těhotenstvím  

Houghton se v roce 1974 ve své práci zaměřuje především na 

preaurikulární žlábek na kyčelní kosti a jeho souvislost s prodělaným 

těhotenstvím a porodem a podrobuje tak tento indikátor těhotenství další 

diskuzi (Ubelaker and De La Paz, 2012). Preaurikulární žlábek byl již 

dříve zdůrazňován jako významný morfologický znak pro odhad pohlaví. 

Houghtonova studie (1974) tak poskytuje vysvětlení důvodu vzniku 

žlábků na kyčelní kosti, výskytu jeho různých forem a jejich případného 

rozdělení dle pohlaví (Houghton, 1974). 
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Pro svou práci (1974) Houghton využil dvou sérií pánví. První 

z nich bylo 68 pánví z Maori a Moriori sbírky z oddělení anatomie 

University of Otago. Jednalo se převážně o celé pánve (dvě kyčelní kosti 

a kost křížová). Druhá série obsahovala 51 samostatných kyčelních kostí, 

používaných pro studentské výzkumy. Původ těchto kostí je neznámý, ale 

pravděpodobně se jedná o kosti evropského či asijského původu. Čtyři 

pánve vykazovaly stopy ankylózy křížokyčelního kloubu. Jelikož jakýkoliv 

stupeň ankylózy činí hodnocení žlábku nemožným, z důvodu jejího 

poničení, byly tyto pánve ze souboru vyloučeny. Z důvodu absence 

výskytu významných rozdílností na pánvích, byly tyto sbírky spojeny a 

Houghton tak podrobil svému výzkumu nakonec 119 pánví (Houghton, 

1974). 

Houghton začal rozlišovat dva typy preaurikulárního žlábku. První 

z nich označil jako „GP“ (angl. groove of pregnancy), druhý jako „GL“ 

(angl. groove of ligaments) (McFadden and Oxenham, 2017). U každé 

zkoumané pánve bylo určeno pohlaví, výskyt GL či GP a zároveň výskyt 

zjizvení na zadní straně stydké kosti, které by mělo indikovat těhotenství 

a prodělaný porod dle klasifikace Angela (1969) a Stewarta (1957, 1970) 

(Houghton, 1974). 

Preaurikulární žlábek označovaný jako GP se vyznačuje řadou 

jamek či malých kráterů, které v kosti splývají. Někdy jednotlivé jamky 

tvoří velmi protáhlý žlábek. Dno žlábku je nerovnoměrné a vyklenuté, 

přičemž v jeho okolí se mohou nacházet další jamky, mezi kterými je 

povrch hladký. Okraj žlábku je spíše vlnitý než rovný a často může být 

prodloužený a zasahovat tak až k okraji aurikulárního povrchu (Houghton, 

1974). 

Druhá forma žlábku (GL) charakterizuje žlábek, který je úzký, 

krátký a mělký a nachází se u předního dolního okraje křížokyčelního 

kloubu. Někdy se ale vyskytuje jeho varianta, kdy se může nacházet až 

centimetr od horního okraje kloubní plochy, přičemž v tom případě je jeho 
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boční okraj drsný. „Společným rysem obou variant GL je vyrovnané 

ploché dno žlábku.“ (Houghton, 1974, p 381).  

Bylo provedeno subjektivní posouzení změn kostního reliéfu 

v každé zmíněné oblasti a dále vyhodnoceno jako „mírné“ či „střední až 

výrazné“. „Z 54 pánví mužů, 44 (81 %) mělo žlábek a všechny byly GL. 

Z 65 pánví žen, 60 (92 %) mělo žlábek. Z těchto 65, 46 (71 %) byly GP a 

14 (21 %) byly GL. Žádné pánve s GL nevykazovaly těhotenské změny 

na stydké kosti.“ (Houghton, 1974, p 382). Žlábek formy GL se tedy 

vyskytoval u obou pohlaví. Žlábek formy GP pak jen u žen a byl jedinou 

formou preaurikulárního žlábku, který byl spojený se změnami na stydké 

kosti přisuzovanými těhotenství (Tabulka 3) (Houghton, 1974). 

Tabulka 3. Výskyt GL a GP formy preaurikulárního žlábku na pánvích žen a mužů 
(upraveno podle Houghton, 1974) 

  Muži   Ženy 

  n %   N % 

Absence žlábku 10 19,0 
 

5 8,0 

GL forma žlábku 44 81,0 
 

14 21,0 

GP forma žlábku 0 0,0 
 

46 71,0 

Celkem 54 100,0   65 100,0 

 

Preaurikulární žlábek je místem, kde se na kyčelní kost připojuje 

zesílená dolní část předních křížokyčelních vazů (ligamentum 

sacroiliacum anterius) (Derry, 1909, 1911). Houghton, který se odkazuje 

na osobní komunikaci s Bassettem, vysvětluje hormonální rozvolnění 

vazů probíhající od 4. měsíce těhotenství, a jejich následné prasknutí a 

krvácení v místě připojení na kost, což zřejmě zapříčiňuje vývoj jamek 

v kostním reliéfu. Těmto hormonálním změnám podléhá jak pubická 

symfýza, tak křížokyčelní kloub (Houghton, 1974). Křížokyčelní kloub je 

ale zejména během těhotenství pod větším tlakem z důvodu přenosu 

hmotnosti (Fraser, 1958). Proto Houghton předpokládá, že kostní zjizvení 

způsobené těhotenstvím bude více zjevné v místě připojení 

křížokyčelních vazů, než na stydké kosti (Tabulka 4). Z toho důvodu bylo 
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Houghtonem pozorováno i místo připojení hlubších příčných 

ligamentosních vláken (ligamentum sacroiliacum interosseum) na kyčelní 

kost, přičemž se zde vyskytovaly podobné jamky (Houghton, 1974). 

Tabulka 4. Asociace mezi porodními změnami na stydké kosti a GP formou 
preaurikulárního žlábku (upraveno podle Houghton, 1974) 

  GP forma preaurikulárního žlábku     

 
Mírná  Střední až výrazná  Celkem 

Změny na stydké kosti n %   n %   n % 

Absence 2 4,0  1 2,0  3 6,0 

Mírné 5 11,0  13 28,0  18 39,0 

Střední až výrazné 1 2,0  24 53,0  25 55,0 

Celkem 8 17,0   38 83,0   46 100,0 

 

Houghton pozoroval stejné fyziologicko-patologické změny na 

křížové kosti. Ty se ale na rozdíl od zjizvení na kyčelní kosti zdají méně 

spolehlivé. Navíc je v archeologických nálezech křížová kost (společně se 

stydkými kostmi) často roztříštěná. Nejlepší znaky o prodělání těhotenství 

a porodu tedy vykazuje dle Houghtona kyčelní kost (Houghton, 1974).  

GL (Obrázek 12) je normálním otiskem připojení silného vazu na 

kost a vyskytuje se u obou pohlaví. „GP je výsledek řady fyziologických a 

patologických změn“, které značí prodělání těhotenství a trauma při 

porodu, stejně jako zjizvení na stydkých kostech v oblasti pubické 

symfýzy (Houghton, 1974, p 383). GP se vyskytuje pouze na pánvích žen 

(Ubelaker and De La Paz, 2012). Preaurikulární žlábek typu GP (Obrázek 

13) se tedy zdá být indikátorem porodu i ženského pohlaví (Karsten, 

2017). 

Následující rok (1975) Houghton shrnul svá předchozí zjištění o 

kostních indikátorech těhotenství a přidal některé další informace. Žlábky 

a jamky na kostech sousedících s pánevními spoji (pubická symfýza a 

křížokyčelní kloub), které jsou považovány za indikátory předchozího 

těhotenství a porodu, mohou dle Houghtona „pomoci k forenzní 
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identifikaci pozůstatků, když je známa lékařská historie, a má význam 

v paleoantropologii“ (Houghton, 1975, p 655). 

 

Obrázek 12. Levá kyčelní kost ženy. Mediální pohled. Žlábek typický pro bezdětné 
ženy (převzato z Houghton, 1975). 

Houghton opět popisuje výskyt preaurikulárního žlábku a jamek 

vyskytujících se na dorzální straně stydkých kostí. Preaurikulární žlábek, 

kvůli větší zátěži během těhotenství, nese jasnější důkazy o prodělání 

těhotenství, než jamky vyskytující se na stydkých kostech. Pro toto 

tvrzení Houghton přikládá naměřené a porovnané hodnoty obou druhů 

zjizvení kostního reliéfu, pocházející ze sbírky prehistorické polynéské 

populace (Tabulka 5) (Houghton, 1975). 

Houghton citujíc Bolanda opět vysvětluje důvod výraznějšího 

zjizvení kosti v oblasti křížokyčelního kloubu. V 7. měsíci těhotenství 

dochází k rozvolnění vazů kloubů a to z důvodu zvýšené produkce 

estrogenu a placentárního hormonu relaxinu. Dochází k tomu z důvodu 

nutnosti rozšíření porodního kanálu během porodu. Pubické kosti se v 

symfýze oddalují a je nutná větší pohyblivost křížokyčelního kloubu kvůli 

rotaci křížové kosti při sestupování hlavičky plodu. V místě narušení vazů 

dochází ke krvácení a zvýšené osteoklastické aktivitě (Boland, 1933). Po 
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porodu se během několika týdnů vazy vracejí do normálního stavu a 

během několika let dochází k výměně poškozené kosti. Po těhotenství se 

tak mohou žlábky stávat méně hlubokými, ale mohou být na kosti stále 

zřejmé i 50 let po prodělání porodu (Houghton, 1975). 

 

Obrázek 13. Pravá kyčelní kost ženy. Mediální pohled. Jamková forma žlábku indikující 
těhotenství (převzato z Houghton, 1975). 

Tabulka 5. Komparace mezi stupněm jamek na stydké kosti a preaurikulárního žlábku 
z 50 koster prehistorických Polynésanů vykazujících kostní indikátory těhotenství 
(upraveno podle Houghton, 1975) 

  Preaurikulární žlábek       

 
Mírný  Střední až výrazný  Celkem 

Změny na stydké kosti n %   n %   n % 

Absence 2 4,0  2 4,0  4 8,0 

Mírné 4 8,0  16 32,0  20 40,0 

Střední až výrazné 2 4,0  24 48,0  26 52,0 

Celkem 8 16,0   42 84,0   50 100,0 

 

Houghton opět zdůrazňuje, že jakýkoliv stupeň ankylózy může 

zničit důkazy o výskytu preaurikulárního žlábku. Zároveň může 

v pozdějším věku artritida způsobit na stydkých kostech jamky 

zaměnitelné za ty, které jsou způsobené porodem (Houghton, 1975). 
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Důležitá se zdá být i míra zjizvení na stydké kosti (Obrázek 14) u 

recentních západních populací. Na rozdíl od prehistorických populací 

nebo populací rozvojových zemí, mají recentní západní populace menší 

míru porodního zjizvení na stydké kosti. Důvody pro toto tvrzení jsou dle 

Houghtona následující: (1) průměrně mají ženy v recentních západních 

populacích méně zaznamenaných porodů, (2) mají lepší porodnickou 

péči, a (3) podstupují méně fyzické aktivity během těhotenství. Pro 

objasnění této problematiky je dle něj ale zapotřebí více kosterního 

materiálu (Houghton, 1975). 

 

Obrázek 14. Zadní pohled na stydkou kost 88 leté ženy, která porodila jedno dítě. 
Charakteristické artritické změny na kosti, ale jamka indikující těhotenství je stále 

evidentní zhruba v polovině levé kosti (převzato z Houghton, 1975). 

6.4 Osteitis pubis jako důvod zjizvení u mumií z Peru 

Roku 1976 Ashworth et al. publikovali společnou práci týkající se 

zjizvení stydké kosti a její souvislosti s těhotenstvím a porodem u 

předkolumbijských (angl. pre-Columbian) a koloniálních (angl. 

colonial/post-Columbian) peruánských mumií (Ashworth et al., 1976). 
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Nabídli tak odůvodněný výklad vzniku jizev nacházejících se na stydké 

kosti v souvislosti s těhotenstvím (Ubelaker and De La Paz, 2012).  

Ashworth et al. (1976) v této práci uvádějí, že zjizvení nacházející 

se na stydké kosti, které je v antropologické literatuře již nějakou dobu 

používáno jako indikátor těhotenství a porodu, je ve výsledek „osteitis 

pubis“. Jedná se o zánětlivé onemocnění pubické symfýzy. Proces vzniku 

tohoto onemocnění je způsobeno infekcí, která se vyvine v periostu po 

úniku bakterií z moči do retro-pubických prostorů. U žen se omezuje na 

pubickou symfýzu, chrupavčitou destičku mezi stydkými kostmi (discus 

interpubicus) a preaurikulární povrch. U mužů se ale může rozvinout až 

do kloubní jamky křížokyčelního kloubu (Ashworth et al., 1976). 

„Klinicky se dnes objevuje po retropubické operaci a je více 

spojován s muži.“ (Ashworth et al., 1976, p 85). I když je toto onemocnění 

více spojováno s muži, předpokládali, že se tímto onemocněním dají 

vysvětlit traumata, která jsou spojována s porodem a chůzí během 

těhotenství (Ubelaker and De La Paz, 2012). Dle Aswortha a jeho kolegů 

je tato forma zánětlivého onemocnění zajímavá z hlediska paleopatologie 

a forenzní patologie, jelikož se objevuje u žen a lze jí považovat jako 

indikaci pravděpodobného těhotenství a porodu (Ashworth et al., 1976). 

Byl posuzován vzorek 86 předkolumbijských a koloniálních 

peruánských mumií. 56 ostatků z koloniální doby bylo nalezeno na 

hřbitovech v údolí Pisco v Peru (stáří 1570-1700 n. l.), a 30 

předkolumbijských mumií bylo nalezeno na známých hřbitovech na 

pobřeží Peru (stáří 3 000 př. n. l. až 950 n. l.), přičemž obě sady ostatků 

byly vykopány peruánskými archeology. Následně byla část z těchto 

ostatků podrobena vizuálnímu vyšetření stydké kosti z hlediska 

přítomnosti zjizvení způsobené „osteitis pubis“ a jejího následného 

spojení s těhotenstvím a porodem (Obrázek 15) (Ashworth et al., 1976).  
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Obrázek 15. Pánev vykazující zjizvení přisuzované těhotenství na stydké kosti 
(převzato z Ashworth et al., 1976). 

U koloniálních ostatků, se u 57,6 % žen nalezlo zjizvení připisované 

právě výše zmiňovanému zánětlivému onemocnění. 66 % žen s tímto 

zjizvením zemřelo ve čtvrté dekádě svého života (Tabulka 6). Pro 

zajímavost je uvedeno, že čtyři z těchto žen byly pohřbeny 

s novorozeným dítětem a jedna v náručí držela čtyři měsíce starý plod. U 

předkolumbijských ostatků se stejné zjizvení na stydké kosti nacházelo u 

72,2 % žen (Tabulka 7). U 12 mužů z této sbírky nebylo nalezeno žádné 

zjizvení (Ashworth et al., 1976). 

Asworth a jeho kolegové usoudili, že i když tyto dvě skupiny zřejmě 

žily v naprosto odlišných environmentálních podmínkách (odvozeno ze 

způsobu pohřbívání, zlomenin, osteoporózy či Harrisonových linií 

indikujících špatné zdravotní podmínky v dětství a hladovění), nelze se 

přiklánět k možnosti, že by horší životní podmínky způsobovaly vyšší 

výskyt „osteitis pubis“. Předkolumbijská skupina ostatků totiž i 

navzdory lepším environmentálním podmínkám vykazovala vyšší míru 

zjizvení stydké kosti. Vzhledem k tomu, že se toto onemocnění u žen 
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vyskytuje v místech, která jsou důležitá pro pohyb, je možné, že společně 

s uvolňováním kloubních vazů během těhotenství, může být toto 

onemocnění následkem traumatu během těhotenství nebo při samotném 

porodu (Ashworth et al., 1976). Následná míra zjizvení pak může souviset 

i s věkem ženy při prvním porodu (Stewart, 1970). 

Tabulka 6. Frekvence zjizvení připisované „osteitis pubis“ na dorzální straně stydké 
kosti u 33 koloniálních žen peruánských mumií (upraveno podle Ashworth et al., 1976) 

  Absence  Střední až 
velké zjizvení 

 Celkem 

   
Dekáda života n %  n %  n % 

13–20 0 0,0  1 3,0  1 3,0 

21–30 2 6,1  1 3,0  3 9,1 

31–40 7 21,2  14 42,4  21 63,6 

41–50 2 6,1  1 3,0  3 9,1 

51–60 3 9,1  1 3,0  4 12,1 

61–70 0 0,0  1 3,0  1 3,0 

Celkem 14 42,4  19 57,6  33 100,0 

 

Tabulka 7. Frekvence zjizvení připisované osteitis pubis na dorzální straně stydké kosti 
u 18 předkolumbijských žen peruánských mumií (upraveno podle Ashworth et al., 
1976) 

  Absence  Střední až 
velké zjizvení 

 Celkem 

   
Dekáda života n %  n %  n % 

13–20 2 11,1  0 0,0  2 11,1 

21–30 0 0,0  0 0,0  0 0,0 

31–40 3 16,7  7 38,9  10 55,6 

41–50 0 0,0  6 33,3  6 33,3 

51–60 0 0,0  0 0,0  0 0,0 

61–70 0 0,0  0 0,0  0 0,0 

Celkem 5 27,8  13 72,2  18 100,0 
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6.5 Kritika využívaní zjizvení kostního reliéfu na stydké kosti 

jako indikátoru porodu 

6.5.1 Jiné aspekty vzniku zjizvení stydké kosti 

Při výzkumech zjizvení stydké kosti jako indikátoru těhotenství a 

porodu bylo zjištěno množství dalších pravděpodobných důvodů vzniku 

těchto jamek. Holt ve své práci z roku 1978 upozorňuje na problematiku 

využívání zjizvení pánve (dorzální strana stydké kosti) jako indikátoru 

parity mnohými antropology. Dle Holta byly totiž dřívější výzkumy 

založeny na ostatcích, u nichž neexistují dostatečné informace o paritě. 

Cílem jeho práce bylo ověřit platnost aplikovatelnosti „porodního zjizvení“ 

(angl. birth scarring) při analýze koster a získání více informací o 

zkoumaném vzorku. Důležité je dle Holta redefinovat již existující techniky 

pro větší přesnost analýz jak archeologického, tak recentního kosterního 

materiálu (Holt, 1978). 

Pro svou studii Holt (1978) využíval pozůstatky pocházející 

z Hamann-Toddovy sbírky, která pochází z Clevelandského 

přírodovědeckého muzea v Ohiu. Sbírka zahrnuje ostatky, jež podstoupily 

analýzu měkkých tkání dělohy a vaječníků, kvůli přesné evidenci o paritě. 

Bylo využito 68 pánví žen, které měly prokazatelné klinické záznamy o 

prodělání či neprodělání porodu (Holt, 1978). Pro míru zjizvení kostního 

reliéfu bylo následováno Stewartovo rozdělení na „malé“ a „střední až 

velké“ zjizvení (Stewart, 1970). 

Holt (1978) uvádí, že u žen se záznamem o porodu (Obrázek 16) 

se střední až velké zjizvení vyskytlo u 31,8 % (z celého pozorovaného 

vzorku). U žen, které neprodělaly porod, se u 37,9 % (z celého 

pozorovaného vzorku – včetně žen se záznamem o porodu) vyskytlo 

malé i střední až velké zjizvení (Obrázek 17). Následně rozdělil tento 

procentuelní výskyt také dle určeného věku žen (Tabulka 8) (Holt, 1978).  
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Obrázek 16. Stydká kost černošké ženy (43 let) se záznamem o porodu. Viditelné 
zjizvení srovnatelné s tím na Obrázek 17. Stydká kost bělošské ženy (39 let) bez 

záznamu o porodu. Viditelné zjizvení srovnatelné s tím na obrázku 15. (převzato z Holt, 
1978). (převzato z Holt, 1978). 

 

Obrázek 17. Stydká kost bělošské ženy (39 let) bez záznamu o porodu. Viditelné 
zjizvení srovnatelné s tím na Obrázek 16. Stydká kost černošké ženy (43 let) se 

záznamem o porodu. Viditelné zjizvení srovnatelné s tím na Obrázek 17. Stydká kost 



37 

 

bělošské ženy (39 let) bez záznamu o porodu. Viditelné zjizvení srovnatelné s tím na 
obrázku 15. (převzato z Holt, 1978). (převzato z Holt, 1978). (převzato z Holt, 1978). 

 

Tabulka 8. Incidence zjizvení stydké kosti u 68 pánví žen s rozdělením dle dekád 
života (upraveno podle Holt, 1978) 

  
 Zjizvení u žen bez záznamu o 

porodu 
 Zjizvení u žen se záznamem o 

porodu 
  

  Absence  Malé  Střední až 
velké 

 Absence  Malé  Střední 
až velké 

 Celkem 

 

       

Věk n %  %  %  %  %  %  % 

19-29 20 13,1  2,9  8,9  4,4  1,4  0  30,7 

30-39 15 4,4  2,9  2,9  1,4  2,9  7,3  21,8 

40-49 14 1,4  4,4  4,4  1,4  1,4  7,3  20,3 

50-59 7 1,4  1,4  2,9  0  1,4  2,9  10 

60-69 7 0  0  2,9  1,4  4,4  1,4  10,1 

70-79 5 1,4  2,9  1,4  0  1,4  0  7,1 

Celkem 68 21,7  14,5  23,4  8,6  12,9  18,9  100 

 

V závěru Holt (1978) uvádí, že vzhledem k vysoké četnosti výskytu 

zjizvení přisuzovanému porodu u bezdětných žen, je nutno extrémní 

opatrnosti při využívání tohoto znaku jako indikátoru při vědeckých 

analýzách. Tyto ženy dle svých klinických záznamů totiž vykazovaly další 

možné důvody, jež by mohly přítomnost jejich zjizvení na stydké kosti 

vysvětlovat. Tři ženy měly problémy s chronickými záněty pánve, jedna 

měla kýlu, sedm mělo těžký edém jedné nebo obou nohou a čtyři byly 

obézní. „Zdá se, že pubické zjizvení u žen může nastat z mnoha důvodů 

a proto je přisuzování výskytu jen porodu je zavádějící.“ (Holt, 1978, p 

94).  

Holtův závěr podporovali i další autoři (např. El-Najjar and 

McWilliams, 1977), kterým přijde logické spojení kostního zjizvení na 

stydké kosti s těhotenstvím a porodem, ale dodávají, že nebylo zatím 

plně prokázáno (Ubelaker and De La Paz, 2012).  
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6.5.2 Vliv věku a počtu těhotenství na zjizvení stydké kosti  

Následujícího roku (1979) Suchey et al. provedli rozsáhlou studii 

zaměřující se na vysvětlení vztahu mezi stupněm zjizvení kostního reliéfu 

na dorzální straně stydké kosti. Jedním z důvodů provedení tohoto 

výzkumu byl fakt, že se v posledních letech zvýšil zájem o tzv. poporodní 

změny na stydkých kostech žen, ale do té doby „nikdo z předchozích 

vyšetřovatelů neměl možnost vyšetřovat tak velký vzorek stydkých kostí 

pocházejících od současných žen známého věku“ navíc i se záznamy o 

paritě. (Suchey et al., 1979, p 517) 

Suchey et al. (1979) provedli vyšetření zjizvení stydkých kostí na 

rozsáhlém vzorku, který zahrnoval 486 žen (13–99 let). Věk žen byl 

odvozen z doby úmrtí, počet dokončených těhotenství (angl. full-term 

pregnancies) byl získán od rodin či koronerů, a jelikož byly všechny 

pozůstatky nejdříve podrobeny pitvě, jsou k dispozici jejich kompletní 

záznamy. „Po odstranění stydkých kostí během pitvy, byly kosti umístěny 

do vody, dokud se měkké tkáně nerozložily. Tímto způsobem se vyhnuli 

chemickým metodám odstraňování tkáně, které by mohly zničit tkáň 

kosti.“ (Suchey et al., 1979, p 518). 

Pro vyšetření zjizvení na dorzální straně stydkých kostí, byl použit 

systém tří stádií, který byl vyvinut Stewartem, tedy (1) absence, (2) malé 

zjizvení, a (3) střední až velké zjizvení (Stewart, 1970). Kosti byly 

rozřazovány do těchto tří kategorií ve dvou pokusech, přičemž po druhém 

stanovování kategorie zjizvení, byla zjištěna chyba ve 14 %. Proto byl 

proveden třetí pokus, kdy byly kosti seřazeny dle velikosti jamek a 

následně rozděleny do již zmíněných tří kategorií. Vzhledem k tak 

vysokému procentu chybného rozřazení kostí, jsou pouhé tři kategorie 

určené Stewartem nedostačující. K určování míry zjizvení totiž dochází 

velice subjektivně a může tak docházet k rozdílným závěrům (Suchey et 

al., 1979). 
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Nejdříve byly ženy klasifikovány dle míry zjizvení dorzální strany 

stydké kosti a počtem prodělaných porodů, přičemž tento vztah byl 

statisticky podpořen. Dle původních dat ale mezi těmito faktory neexistuje 

tak těsný vztah. 17 ze 148 bezdětných žen vykazovalo střední až velké 

jamky na dorzální straně stydké kosti. 22 žen s 1–5 porody neměly žádné 

kostní zjizvení reliéfu stydké kosti. Zároveň s tím ženy s vysokým počtem 

porodů vykazovaly pouze malou míru zjizvení. Suchey et al. (1979) 

podotýkají, že kvůli takovýmto výsledků tedy není možné odvodit počet 

těhotenství z velikosti jamek na dorzální straně stydkých kostí (Suchey et 

al., 1979). 

Dalším sledovaným aspektem byla míra zjizvení stydkých kostí na 

jejich dorzální straně s věkovým intervalem od posledního prodělaného 

porodu těchto žen. Bylo zjištěno, že ženy, které měly své poslední dítě 

před 15 a více lety, mají častěji jamky, které spadají do kategorie střední 

až velké. U žen s jedním či dvěma porody byla vypočítána statisticky 

významná souvislost se stupněm jejich zjizvení a intervalem od 

posledního porodu. Důležitým zjištěním byla skutečnost, že ženy mladší 

30 let často nemají žádná zjizvení, přičemž ženy po 30 letech svého 

života začínají vykazovat různé míry zjizvení dorzální strany stydké kosti. 

Tato skutečnost byla potvrzena na samostatném vzorku 148 žen bez 

záznamu o porodu, tudíž byl vyloučen jakýkoliv vliv těhotenství a porodu. 

Na stejné skupině ostatků bylo provedeno porovnání dle dekád života, 

které ukazuje na zvyšování množství jamek ve dvacátých letech života 

žen (Tabulka 9) (Suchey et al., 1979). 

V závěru je uvedeno, že nelze určit celočíselný počet těhotenství 

dle míry zjizvení dorzální strany stydkých kostí. Ženy s jedním porodem 

totiž mohou vykazovat vysokou míru zjizvení a ženy s více porody 

nemusejí vykazovat vůbec žádné zjizvení (Obrázek 18). Tato práce však 

ukazuje souvislost mezi mírou zjizvení dorzální strany stydkých kostí a 

věkem. Dle Suchey et al. je nutné další prošetření této skutečnosti na 

větším vzorku kostí se zahrnutím dalších možných proměnných, kterými 
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mohou být například choroby, velikost plodu, tělesná hmotnost matky či 

velikost její pánve (Suchey et al., 1979). 

 

Tabulka 9. Klasifikace bezdětných žen dle věku v souvislosti s mírou zjizvení na 
dorzální straně stydké kosti (upraveno podle Suchey et al., 1979) 

  Zjizvení dorzální strany stydké kosti       

 

Absence  Malé  Střední až 
velké 

 Celkem 

Věk n %   n %   n %   n % 

10-19 19 12,8  7 4,7  0 0,0  26 17,6 

20-29 16 10,8  30 20,3  3 2,0  49 33,1 

30-39 1 0,7  10 6,8  1 0,7  12 8,1 

40-49 1 0,7  8 5,4  2 1,4  11 7,4 

50-59 0 0,0  12 8,1  7 4,7  19 12,8 

60-69 2 1,4  8 5,4  1 0,7  11 7,4 

70-79 0 0,0  10 6,8  1 0,7  11 7,4 

80-89 0 0,0  6 4,1  2 1,4  8 5,4 

90-99 0 0,0  1 0,7  0 0,0  1 0,7 

Celkem 39 26,4  92 62,2  17 11,5  148 100,0 
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Obrázek 18. Stydké kosti vykazující střední až velké zjizvení kostního reliéfu. Vlevo 
žena (48 let) s jedním zaznamenaným těhotenstvím 19 let před úmrtím. Vpravo žena 

(věk 45) se záznamem o 7 těhotenstvích (převzato z Suchey et al., 1979). 

6.6 Přezkoumání spolehlivosti indikátorů těhotenství a porodu 

Pro ověření spolehlivosti indikátorů těhotenství a porodu (jamky na 

dorzální straně stydkých kostí, preaurikulární žlábek, žlábek v místě 

připojení hlubších příčných ligamentosních vláken) roku 1979 provedl 

Kelley nový výzkum na Hamann-Toddově sbírce. Jedná se o sbírku 

kosterních pozůstatků známé parity dříve zkoumanou Holtem (1978) 

(Ubelaker and De La Paz, 2012).  

I když Hamann-Toddova sbírka obsahuje přes 400 koster 

dospělých jedinců, Kelley pro svůj výzkum využil pouze 198 skeletů žen, 

u nichž byla s jistotou určena parita, tedy skupina označena jako: 

„rozhodně měla (neměla) dítě“. Z původních pěti znaků, které chtěl Kelley 

na pánevních kostech žen pozorovat, se nakonec zaměřil pouze na tři 

(Obrázek 19) výše zmíněné, které považoval za nejvíce relevantní 

(Kelley, 1979).  
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Obrázek 19. Lokace zkoumaných indikátorů těhotenství a porodu. (1) jamky na 
dorzální straně stydké kosti, (2) preaurikulární žlábek, (3) žlábek v místě připojení 
hlubších příčných ligamentosních vláken na kyčelní kost (převzato z Kelley, 1979). 

Pro zkoumání preaurikulárního žlábku Kelley rozlišil jeho morfologii 

na tři skupiny. (1) GL žlábek (Houghton, 1974), (2) vyvinutý žlábek 

zahrnující jednu nebo více hlubších jamek na preaurikulárním povrchu, a 

(3) široký a mělký žlábek tvořící přechod mezi GL žlábkem a žlábkem 

vyvinutým. GL typ žlábku se vyskytoval 2,5krát častěji u bezdětných žen. 

Vyvinutý žlábek 2krát častěji u žen se záznamem o porodu (43,9 %) 

(Kelley, 1979). Kelley předpokládal, že preaurikulární žlábek bude 

nejspolehlivějším znakem těhotenství a porodu. Je nutné ale podotknout, 

že dobře vyvinutý typ žlábku byl pozorován i u 21 % bezdětných žen 

(Spring et al., 1989). Žlábek vytvářející se v místě připojení hlubších 

příčných ligamentosních vláken na kyčelní kost, vykazoval podobné 

hodnoty jako preaurikulární žlábek (Kelley, 1979). 
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Velká část žen nevykazovala zjizvení na dorzální straně stydké 

kosti. Avšak střední až velké jamky, definované Holtem (1978), měly 

přibližně stejnou četnost výskytu u bezdětných žen i těch se záznamem o 

porodu (Kelley, 1979).  

Vztah k porodu by měl být dle Kelleyho (1979) odvozován 

kombinací tří faktorů zkoumaných v této studii. Pokud tedy žena vykazuje 

2 až 3 z těchto faktorů, má být hodnocena jako po porodu. Kombinované 

použití zjizvení dorzální strany stydkých kostí, preaurikulárního žlábku a 

žlábku v oblasti připojení hlubších příčných ligamentosních vláken by 

mělo mít nejvyšší stupeň spolehlivosti pro hodnocení paritního stavu 

(Kelley, 1979). Je nutné poznamenat, že dle Kelleyho měl na zjizvení vliv 

i věk, který pravděpodobně zbavil kostní reliéf důkazů o tomto typu 

zjizvení (Ubelaker and De La Paz, 2012). 

6.7 Hodnocení sulcus preauricularis v českém prostředí 

Hodnocením preaurikulárního žlábku, především jako 

morfologického znaku pánevní kosti k odhadu pohlaví, na našem území 

se zabýval Novotný. Ve své krátké práci z roku 1979 shrnuje objev a 

rozlišení různých typů preaurikulárního žlábku předchozími autory (např. 

Zaaijer, Derry, Houghton). Zároveň poskytuje další možný způsob 

odhadu pohlaví pomocí žlábků vyskytujících se na kyčelní kosti (Novotný, 

1979). 

Pro zpřesnění odhadu pohlaví dle preaurikulárního žlábku Novotný 

podrobil trojstupňové kategorizaci toho pohlavního znaku 100 pánevních 

kostí žen a 100 pánevních kostí mužů. Oblast preaurikulárního povrchu 

rozdělil na „3 tvarové prvky a každý z nich pak na kategorii 

charakteristickou jen pro muže, jen pro ženy a kategorii nehodnotitelnou“ 

(Novotný, 1979, p 500). 

Ženské prvky Novotný označuje jako „A“, který značí hluboký reliéf 

celé oblasti preaurikulárního povrchu, „a“ jenž značí ohraničenou jamku 
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nebo jamkovitý žlábek a „1“, který značí nepřítomnost jakéhokoliv 

hrbolku. Mužské prvky pak označuje jako „B“, který značí mělký reliéf celé 

této oblasti, „b“ jenž značí nepravidelný a rovný povrch a „2“, který značí 

přítomnost jakéhokoliv hrbolku. Při nejasnosti se prvek označí jako „0“, 

díky němuž „odpadá nutnost dichotomického rozhodování“, přičemž 

snižuje subjektivní chyby v hodnocení. (Novotný, 1979, p 501). 

Srovnáním těchto vlastností se rozhoduje mezi mužským a ženským 

pohlavím. 

Typy znaků s převahou ženských prvků byly objeveny jen na 

pánevních kostech žen a to v 72 %. Excelentní ženský typ (Aa1) se pak 

nalézal u 31 % žen. Jen pro mužské pánve byly charakteristické typy 

Bb2, Bb0 a B02, které se vyskytovaly u 55 %, přičemž excelentní mužský 

typ (Bb2) se pak nalézal u 33 %. Další kombinace s převahou mužských 

prvků se ale vyskytovaly i u pánevních kostí žen. V závislosti na diskuzi o 

tvorbě preaurikulárního žlábku vlivem těhotenství, odděluje skupinu mužů 

a bezdětných žen od skupiny žen, které prodělaly těhotenství (Novotný, 

1979). 
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7 KOSTNÍ ZJIZVENÍ NA PÁNEVNÍ KOSTI ZPŮSOBENÁ 

TRAUMATEM PŘI PORODU (80.–90. LÉTA 20. STOLETÍ) 

7.1 Význam estrogenu na vznik zjizvení pánevní kosti 

Kostní zjizvení na dorzální straně stydkých kostí a na 

preaurikulárním povrchu kyčelní kosti bylo diskutováno i na konci 

20. století. V souvislosti s velkým počtem studií zajímajících se o vztah 

mezi mírou zjizvení na pánevní kosti a určením parity, se roku 1988 

Tague zaměřil ve své práci nejen na výskyt těchto znaků u lidí, ale i u 

lidoopů (Tague, 1988). Zároveň Tague zdůraznil vliv estrogenu na 

resorpci kosti na kosti stydké i kyčelní (Ubelaker and De La Paz, 2012).  

Dle Tagua (1988) byly antropology přehlíženy studie prováděny u 

savců, které demonstrovaly, že estrogen může vyvolat resorpci stydké 

kosti u savců. Vliv estrogenu společně s relaxinem v souvislosti 

s rozvolněním kloubních vazů při těhotenství byl zmiňován již 

Houghtonem (1975). 

V práci Tagua (1988) jeho zkoumaný vzorek zahrnoval sbírky 

pozůstatků (1) tří prehistorických populací amerických indiánů (Indian 

Knoll, Pecos Pueblo, Libben), (2) černošských bezdětných žen 

z Hamann-Toddovy sbírky a (3) šimpanzů (Pan troglodytes) a goril 

(Gorilla gorilla). Vzorek zahrnoval pouze dospělé jedince (Tague, 1988).  

Práce Tagua (1988) ukazuje, že míra zjizvení na dorzální straně 

stydké kosti není významně spojena s mírou zjizvení na preaurikulární 

oblasti. Ale u vzorku amerických žen, se objevuje korelace zjizvení na 

stydkých kostech a věkem. Význam estrogenu, který by měl být 

zodpovědný za vyšší aktivitu osteoklastů v místech připojení vazů na 

pánevní kosti, je dle výsledků studie sporný. Podle teorie o významu 

estrogenu, by měla většina savců vykazovat resorpci kostní hmoty na 

stydkých kostech a na preaurikulární oblasti. Kostní zjizvení se však u 

Taugem zkoumaného vzorku lidoopů vyskytoval jen na stydké kosti a 
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pouze u šimpanzů (Obrázek 20). Proto jsou prý nutné další studie 

prováděné na lidoopech (Tague, 1988).  

 

Obrázek 20. Nejvýraznější zjizvení dorzální strany stydké kosti u vzorku šimpanzů. 
Pravá stydká kost. Samice šimpanze učenlivého (převzato z Tague, 1988). 

Význam estrogenu a zjizvení pánevní kosti, které je připisované 

těhotenství, Tague diskutuje i ve své další práci (1990). Zde se zaměřuje 

na vzorek makaků (Macaca mulatta) známé parity a věku. U tohoto rodu 

primátů se zjizvení na dorzální straně stydkých kostí vyskytuje častěji u 

samic než u samců, přičemž u samic koreluje s počtem narozených 

mláďat i věkem, a u obou pohlaví není pozorováno zjizvení v 

preaurikulární oblasti. Dle Tagua je tak podporován argument, že u lidí 

existují jiná vysvětlení pro resorpci kosti v preaurikulární oblasti (Tague, 

1990). 

7.2 Kritika preaurikulárního žlábku jako indikátoru těhotenství 

a porodu 

Možnost používání žlábků na preaurikulárním povrchu kyčelní kosti 

jako indikátoru předchozího těhotenství a porodu se na konci 80. let svou 

prací snažili prokázat Spring et al. Ve své společné práci (1989) usoudili, 

že je sulcus preauricularis specifickým ukazatelem ženského pohlaví, ale 
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nespolehlivým ukazatelem předchozího těhotenství a porodu (Ubelaker 

and De La Paz, 2012). Pro tento závěr byly využity radiografické snímky 

pacientů obecné nemocnice, patřící dospělým jedincům bez známek 

ankylózy či jiných onemocnění postihujících křížokyčelní kloub. Soubor 

zahrnoval snímky 190 žen a 110 mužů (Spring et al., 1989).  

Rozdělení morfologie preaurikulárních žlábků bylo pětistupňové, 

přičemž stupeň 1 indikoval hluboký žlábek. Takový typ žlábku se 

vyskytoval pouze u žen a to v 15 %, což ukazuje vysokou statisticky 

významnou souvislost s ženským pohlavím (P<0,001). Nebyl ale nalezen 

žádný statisticky významný rozdíl ve frekvenci hlubokých žlábků u 

bezdětných žen a těch, které mají záznamy o předchozím těhotenství 

(Spring et al., 1989). Nespolehlivost preaurikulárního žlábku jako 

indikátoru předchozího těhotenství podporuje i malý vzorek žen 

s radiografickými snímky z období těsně před a po porodu, ve kterém 

nebyly zjištěny žádné změny na kostním reliéfu preaurikulární oblasti 

(Ubelaker and De La Paz, 2012). Dle Spring et al. jsou data 

z radiografických snímků přesné, kvůli dobře viditelným detailům povrchu 

kosti i její vnitřní stavby. Na konci práce varují, že demografické studie 

založené na předpokladu, že je preaurikulární žlábek spolehlivým 

indikátorem předchozího těhotenství, by měly být přijímány s opatrností 

(Spring et al., 1989). 

Nespolehlivost využívání preaurikulárního žlábku či jamek na 

dorzální straně stydkých kostí se projevila i ve výzkumu Cox a Scotta. Ve 

své práci využili kostry 168 žen, které byly pohřbeny v letech 1729–1859, 

přičemž pro 94 z nich existovaly historické dokumenty poskytující 

informace o jejich paritě. V této práci byla sledována (1) přítomnost, 

typologie a výraznost preaurikulárního žlábku, (2) přítomnost a případně 

počet jamek na dorzální straně stydkých kostí, (3) přítomnost žlábku na 

křížové kosti a (4) prodloužení hrbolku na horní straně stydké kosti (Cox 

and Scott, 1992). 
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Z 94 žen s dokladem o paritě, bylo 21 (22,4 %) bezdětných a 73 

(77,6 %) mělo záznamy o prodělaném porodu. Typ preaurikulárního 

žlábku byl klasifikován na čtyři druhy: (1) GP typ žlábku a (2) GL typ 

žlábku dle Houghtona (1974), (3) relativně široký žlábek s nepřehledným 

okrajem dle Dunlap (1981) a (4) mužský typ žlábku dle Derryho (1909). 

Rozšíření hrbolku na horní straně stydké kosti byl hodnocen na škále 0–3 

z hlediska závažnosti (Cox and Scott, 1992). 

 

Obrázek 21. Příklad výrazně rozšířeného hrbolku na horní straně stydké kosti. Žena 
(74 let) se záznamem o jednom prodělaném porodu (převzato z Cox and Scott, 1992). 

Stejně jako tomu bylo u práce Springa (1989), Cox a Scott došli 

k závěru, že mezi výskytem preaurikulárního žlábku a paritou je 

nedostatečný vztah (Bruzek, 2002). Statisticky nebyl totiž prokázán vztah 

mezi paritou a výskytem preaurikulárního žlábku či jamek na dorzální 

straně stydké kosti (P>0,05). Statistická analýza však prokázala vztah 

rozšíření hrbolku na horní straně stydké kosti (Obrázek 21) a paritou, 

přestože se rozšířený vyskytl i u 33,3 % bezdětných žen. K rozšíření 

pravděpodobně dle Cox a Scotta dochází vlivem remodelace kostní 

hmoty jako reakce na stres způsobený rozšiřováním svalů v průběhu 

těhotenství, ale nemusí se jedna o jediný důvod, jelikož se rozšířený 

objevil i u části bezdětných žen a mužů (Cox and Scott, 1992).  
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V této době tak došlo ke kritice předchozího přesvědčení, že 

preaurikulární žlábek či jamky na dorzální straně stydkých kostí jsou 

spolehlivým ukazatelem prodělání těhotenství a porodu. Díky studii 

radiografických snímků živých jedinců (Spring et al., 1989) a studii 

zdokumentovaných kosterních sbírek (Cox and Scott, 1992), které 

dokládají existenci preaurikulárního žlábku u mužů i bezdětných žen, je 

těhotenství a porod těmito autory znehodnocován jako hlavní příčina pro 

jeho vznik (Karsten, 2017).  
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8 KOSTNÍ ZJIZVENÍ NA PÁNVI PŘISUZOVNÁ TĚHOTENSTVÍ A 

PORODU V PRACÍCH Z 21. STOLETÍ 

8.1 Oblast preaurikulárního povrchu v pohlavní diagnóze 

Zjizvení na reliéfu pánevní kosti je ve vztahu k těhotenství a porodu 

diskutována i nadále. Znaky na pánevní kosti přisuzované těhotenství a 

porodu jsou opět vztahována i k odhadu pohlaví z kosterních pozůstatků. 

Jednou z prací zahrnující preaurikulární žlábek jakožto znak pro odhad 

pohlaví je práce českého antropologa Brůžka, který tento žlábek zahrnuje 

mezi znaky důležité pro odhad pohlavní diagnózu z pánevní kosti 

(Bruzek, 2002). 

Vzhledem k tomu, že pánevní kost je považována za jednu 

z nejvýznamnějších v pohlavní diagnóze, Brůžek odkazujíc na Novotného  

(1986) upozorňuje, že pro odhad pohlaví je nutné zaměřit se na celou 

pánevní kost a ne jen na oblast stydké kosti. Nová metoda odhadu 

pohlaví z pánevní kosti, kterou Brůžek ve své práci (2002) demonstruje, 

by měla být poskytovat lepší schopnost pohlavní diagnózy a to i 

z pouhých izolovaných fragmentů kosti (Bruzek, 2002).  

Pro odhad pohlaví Brůžek využívá vzhled preaurikulárního povrchu 

jako jeden z pěti popisovaných znaků (dále vzhled většího sedacího 

zářezu (incisura ischiadica major), formu kompozitního oblouku, 

morfologii spodní pánve a proporce kyčelní a stydké kosti). Dle Brůžka 

mohou na preaurikulárním povrchu „vzniknout nezávisle na sobě tři 

morfologické struktury, které jsou všechny pohlavně dimorfní“ (Bruzek, 

2002, p 158). Ty zahrnují i preaurikulární žlábek. Tři využívané 

morfologické struktury na preaurikulárním povrchu jsou skórovány ve 

třech fázích, přičemž je jim přisuzován pohlavní výskyt (f – angl. female, 

m – angl. male). „Pouze kombinace f-f-f určuje skutečný preaurikulární 

žlábek a spolehlivou sexuální diagnózu.“ (Bruzek, 2002, p 160). Ženský 

typ morfologie preaurikulárního povrchu se vyskytoval u 76 % 

francouzských a 70 % portugalských kosterních pozůstatků. Tento 
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výsledek tak dle Brůžka koresponduje s výsledky Novotného (1981), 

Houghtona (1974) či Hoshiho (1961). Závěrečný výsledek celého 

výzkumu, využívajícího kombinaci všech pěti zmíněných sledovaných 

oblastí na pánevní kosti, představuje až 98% úspěšnost v odhadu pohlaví 

(Bruzek, 2002).  

Další prací, která využívá preaurikulární žlábek pro odhad pohlaví 

ve 21. století je práce Karstena z roku 2017. V ní pozoruje výskyt 

preaurikulárního žlábku u vzorku 500 pánevních kostí (261 mužů, 239 

žen) známého věku, pohlaví a původu z Hamann-Toddovy sbírky. 

Preaurikulární žlábek (Obrázek 22) byl hodnocen dle pěti kategorií: (0) 

absence, (1) hluboký a široký do 0,5 cm, (2) mělký a široký nad 0,5 cm, 

(3) dobře definovaný, ale úzký s hloubkou do 0,5 cm, (4) úzký méně než 

0,5 cm, mělký s hladkými stěnami a převážně krátký (Karsten, 2017).  

 

Obrázek 22. Dva druhy preaurikulárního žlábku, které by měly být považovány za 
indikátor při odhadu pohlaví. (A) preaurikulární žlábek skóre 1, (B) preaurikulární 

žlábek skóre 4 (převzato z Karsten, 2017). 

Dle přítomnosti preaurikulárního žlábku bylo v práci Karstena 

(2017) pohlaví určeno správně v 75,8 %. Samotná přítomnost žlábku by 

ale dle něj neměla být považována za indikátor pohlaví. Tím by měla být 

spíše jeho morfologie, přičemž muži měli spíše krátký a úzký žlábek a 
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ženy spíše žlábek široký a dlouhý. „Navíc z mnoha morfologických 

projevů preaurikulárního žlábku, by za indikátor pohlaví mělo být 

považováno pouze skóre 1 a 4.“ (Karsten, 2017, p 4). 

8.2 Studie zjizvení kostí pánve v souvislosti s těhotenstvím 

Významnou publikací zaměřující se na kostní indikátory těhotenství 

a porodu je práce z roku 2012 od Ubelaker a De La Paz. Tato práce 

představuje shrnutí předchozích prací zaměřujících se na možné kostní 

zjizvení na pánvi způsobené těhotenstvím či porodem. Ukazují tak 

postupný vývoj ve výzkumech zabývajících se touto problematikou, které 

probíhají již více než století. Výzkumy během této doby upozorňují na 

různé možné projevy těhotenství a porodu na kostře, přičemž mohou 

zahrnovat například preaurikulární žlábek, vznik jamek na dorzální straně 

stydké kosti, pánevní exostózu, erozi kostního reliéfu pánve nebo 

rozšíření hrbolku na horní straně stydké kosti (Ubelaker and De La Paz, 

2012). 

Ubelaker a De La Paz uvádějí, že publikované práce zabývající se 

touto problematikou, poskytují poněkud protichůdné vysvětlení vzniku 

kostního zjizvení pánevní kosti. Některé výzkumy, převážně ty z počátku 

diskutování této problematiky, přisuzují výskyt výše zmíněných projevů na 

kostech pánve právě těhotenství, porodu a dokonce se pokoušejí o 

odhad poštu narozených dětí. Jiné výzkumy upozorňují na možný vliv 

jiných faktorů nežli těhotenství a to převážně na vliv věku, obezity, infekce 

močových cest, metabolických a degenerativních změn atd., přičemž tyto 

faktory by mohly vysvětlovat důvod, proč se indikátory přisuzované 

těhotenství a porodu vyskytují i u bezdětných žen či u mužů. „Výzkumy a 

diskuze shrnuty dříve naznačují, že těhotenství a porod můžou způsobit 

kostní změny; neexistují ovšem přesvědčivé důkazy, že tyto změny 

mohou být diagnostikou paritního stavu.“ (Ubelaker and De La Paz, 2012, 

p 870). Dle Ubelaker a De La Paz bylo velké množství výzkumů sice 

provedeno na zdokumentovaných skeletálních sbírkách, ale „mnoho 

publikací založilo své závěry na domněnce s malým vědeckým nebo 
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empirickým důkazem na podporu jejich tvrzení“ (Ubelaker and De La Paz, 

2012, p 870). Literatura citována v tomto článku poskytla výchozí bod pro 

další výzkumy zabývající se tímto tématem (McFadden and Oxenham, 

2017).  

V posledních letech se možný vliv těhotenství a porodu na reliéf 

pánevních kostí stále diskutuje. Jednou z prací zabývajících se touto 

problematikou je práce Maass a Friedlinga z roku 2016. Využívajíc 

kosterní pozůstatky 312 jedinců (128 žen, 184 mužů), jež byly rozděleny 

do čtyř věkových kategorií, provedli statistickou analýzu zahrnující výskyt 

pěti faktorů na pánevních kostech. Zjizvení na dorzální straně stydké 

kosti, hrbolek na horní straně stydké kosti, preaurikulární žlábek, žlábek 

na místě připojení hlubších příčných ligamentosních vláken 

(angl. interosseous groove) a vzhled hrbolku na kyčelní kosti (iliac 

tuberosity) (Maass and Friedling, 2016).  

Co se týká odlišnosti výsledků mezi pohlavími, ve výskytu všech 

zkoumaných znaků kromě jednoho (hrbolku na horní straně stydké kos), 

bylo zjizvení častější a výraznější u žen než u mužů. U hrbolku na horní 

straně stydké kosti byly naměřeny vyšší hodnoty u mužů než u žen, 

pravděpodobně z důvodu mohutnějších svalů. Zároveň byly naměřeny 

vyšší hodnoty tohoto znaku u starších věkových skupin. První znak 

(jamky na dorzální straně stydké kosti) nejlépe určoval pohlaví, jelikož se 

jeho výsledky nejméně překrývaly. Druhý a třetí znak se vyskytovaly jak u 

mužů, tak u žen, přesto ale sloužily jako vcelku dobrý znak pro odhad 

pohlaví. Obecně se zjizvení reliéfu pánevních kostí častěji vyskytovalo u 

žen, tudíž je užitečný při odhadu pohlaví. Vzhledem k tomu, že byl použit 

vzorek pozůstatků bez záznamů o paritě, nebylo dle Mass a Friedling 

možné tento vliv testovat. Výsledky ale ukazují také na pravděpodobný 

vliv vyšší hmotnosti na vznik zjizvení reliéfu kostí pánve, což může 

souviset se zvyšováním hmotnosti během těhotenství, přičemž tato 

hypotéza by mohla být testována pomocí dalších studií se sbírkami 

známé parity (Maass and Friedling, 2016).  
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Odlišný způsob výzkumu je využíván v práci McFadden a 

Oxenhama (2017), kteří využívají meta-analýzu. Meta-analýza kombinuje 

výsledky více studií k určení vztahu mezi proměnnými (v tomto případě 

jamky na zadní straně stydkých kostí a preaurikulární žlábek) a jim 

přisuzovaným důvodům vzniku. Pro tuto práci byly využívány výsledky 

předchozích výzkumů, které byly dříve shrnuty v práci Ubelaker et al. 

(2012). Proměnné byly sledovány ve vztahu s pohlavím a paritou 

(McFadden and Oxenham, 2017).  

Zjizvení dorzální strany stydkých kostí bylo v souvislosti s paritou 

statisticky významné (P<0,001), ale vztah parity s preaurikulárním 

žlábkem, který je považován za nejcitlivější indikátor těhotenství a 

porodu, nebyl shledán statisticky významným. Ve vztahu s odhadem 

pohlaví byly pak obě proměnné shledány statisticky významné (P<0,001). 

Dle této studie je tedy zjizvení pánevní kosti vhodné pro odhad pohlaví, 

nikoliv však pro určování parity, jelikož vztah mezi zjizvením a paritou byl 

slabý (McFadden and Oxenham, 2017).  
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9 ZÁVĚR 

Za nejvýznamnější stopy těhotenství a porodu na lidské kostře byly 

považovány preaurikulární žlábek na kyčelní kosti a jamky na dorzální 

straně stydké kosti. Preaurikulární žlábek (sulcus preauricularis) je rýha 

v reliéfu styčných ploch kyčelní kosti, někdy se vyskytující i na kosti 

křížové. Preaurikulární žlábek byl poprvé popsán Zaaijerem (1866). Mezi 

prvními preaurikulární žlábek rozdělil dle jeho morfologie Hoshi (1961). 

Jeho „jamkový typ“ žlábku je široký a hluboký, objevující se u žen. 

„Rýhový typ“ žlábku je užší a mělčí než typ jamkový, objevující se u 

mužů. Další autoři (Derry, 1909; Houghton, 1974) rozdělují morfologii 

preaurikulárního žlábku víceméně shodně s Hoshim. 

Přítomnost preaurikulárního žlábku na pánevní kosti byla 

spojována s pozůstatky ženského pohlaví, těhotenstvím a paritou žen 

(počtem narozených dětí).  Preaurikulární žlábek byl dle své rozdílné 

morfologie používán jako indikátor při odhadu pohlaví z kostí pánve, 

přičemž jeho spojitost s pohlavím je využívána i v dnešních studiích.  

V souvislosti s těhotenstvím byl preaurikulární žlábek 

kontroverzním tématem. Žlábek se nachází v místě připojení 

křížokyčelních vazů na kost, které se během těhotenství vlivem hormonů 

(estrogen, relaxin) rozvolňují, následně se odtrhují od kosti, ve které 

zanechávají jamky.  Preaurikulární žlábek se v jamkové formě ale někdy 

nacházel i u bezdětných žen (více než 20 % bezdětných žen z Kelley, 

1979) či mužů. Nebo se naopak žlábek v žádné míře nevyskytoval u žen 

se záznamem o porodu (Spring et al., 1989). Proto byl žlábek jako 

indikátor těhotenství zpochybňován. 

Jamky objevující se na dorzální straně stydkých kostí (angl. dorsal 

pitting) byly také spojovány s odhadem pohlaví. V této souvislosti byla 

sledována především jejich vyšší míra četnosti výskytu u žen než u mužů. 

V souvislosti s těhotenstvím a porodem byly jamky na stydké kosti 

považovány za důsledek rozvolňování vazů zpevňujících pubickou 
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symfýzu, což mělo mít opět zapříčinit vznik jamky v reliéfu kosti (Stewart, 

1957).  Tyto jamky byly poté spojovány s možností výpočtu narozených 

dětí (Angel, 1969). Vzhledem k nejednoznačným výsledkům (např. určení 

12 prodělaných porodů u stydké kosti patřící muži) se tato metoda 

považuje za nespolehlivou. Vzhledem k výskytu výrazných jamek i u 

bezdětných žen (38 % bezdětných žen z Holt, 1978; 11,5 % bezdětných 

žen ze Suchey et al., 1979) a mužů, je použití jamek na stydké kosti jako 

indikátoru těhotenství a porodu dodnes problematické.  

V dnešní době, je vznik těchto typů zjizvení reliéfu pánevní kosti 

méně často spojován s těhotenstvím, nebo alespoň s větší opatrností, 

než tomu bylo zpočátku diskutování této problematiky. Přesná příčina 

vzniku preaurikulárního žlábku nebo jamek vznikajících na dorzální straně 

stydkých kostí nebyla dodnes dostatečně vysvětlena. Vyloučena je zatím 

původní představa, že se jedná o „stopy těhotenství“. Těmto útvarům jsou 

přisuzovány jiné příčiny vzniku, jako je například obezita, vliv věku či 

degenerativní změny na kosti. 

 



57 

 

10 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ 

Angel JL. 1969. The Bases of Paleodemography. Am J Phys Anthr 
30:427–437. 

Ashworth JT, Allison MJ, Gerszten E, Pezzia A. 1976. The Pubic Scars of 
Gestation and Parturition in a Group of Pre-Columbian and Colonial 
Peruvian Mummies. Am J Phys Anthropol 45:85–89. 

Boland BF. 1933. Separation of Symphysis Pubis. New Eng J Med 
208:431–38. 

Bruzek J. 2002. A Method for Visual Determination of Sex, Using the 
Human Hip Bone. Am J Phys Anthropol 117:157–168. 

Cox M, Scott A. 1992. Evaluation of the Obstetric Significance of Some 
Pelvic Characters in an 18th Century British Sample of Known Parity 
Status. Am J Phys Anthropol 89:431–440. 

Čihák R. 2011. Anatomie 1: Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: 
Grada Publishing, a.s. 

Derry DE. 1909. Note on the Innominate Bone as a Factor in the 
Determination of Sex: with Special Reference to the Sulcus 
Praeauricularis. J Anat Physiol [Internet] 43:266–276. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1289186/ 

Derry DE. 1911. Note on Accessory Articular Facets between the Sacrum 
and Ilium, and their Significance. J Anat Physiol 45:202–210. 

Dunlap SS. 1981. A Study of Preauricular Sulci in a Cadaver Population. 

El-Najjar MY, McWilliams KR. 1977. Forensic Anthropology: The 
Structure, Morhphology, and Variation of Human Bone and Dentition. 
Charles C Thomas Pub Ltd. 

Fraser JE. 1958. Anatomy of the Human Skeleton. Fifth edit. (Breathnach 
AS, editor.). London: J. & A. Churchill. 

Gilbert BM, McKern TW. 1973. A Method for Aging the Female Os pubis. 
Am J Phys Anthropol [Internet] 38:31–38. Available from: 
http://doi.wiley.com/10.1002/ajpa.1330380109 

Greenhill JP. 1955. Obstetrics. 11th editi. 

Holt CA. 1978. A Re-examination of Parturition Scars on the Human 
Female Pelvis. Am J Phys Anthropol 49:91–94. 



58 

 

Hoshi H. 1961. On the Preauricular Groove in the Japanese Pelvis with 
Special Reference to the Sex Difference. Okajimas Folia Anat Jpn 
37:259–269. 

Houghton P. 1974. The Relationship of the Pre-auricular Groove of the 
llium to Pregnancy. Am J Phys Anthropol 41:381–389. 

Houghton P. 1975. The Bony Imprint of Pregnancy. Bull N Y Acad Med 
51:655–661. 

Karsten JK. 2017. A Test of the Preauricular Sulcus as an Indicator of 
Sex. Am J Phys Anthropol 165:604–608. 

Kelley MA. 1979. Parturition and Pelvic Changes. Am J Phys Anthropol 
51:541–545. 

Maass P, Friedling LJ. 2016. Scars of Parturition? Influences Beyond 
Parity. Int J Osteoarchaeol 26:121–131. 

Máchová J. 2016. Biologie člověka pro učitele. 2. vydání. Praha: 
Karolinum. 

McFadden C, Oxenham MF. 2017. Sex, Parity, and Scars: A  
Meta-analytic Review. J Forensic Sci 63:201–206. 

Novotný. 1979. Nové hodnocení sulcus preauricularis jako 
nejhodnotnějšího morfoskopickéhoznaku pánevní kosti k rozlišení 
pohlaví. :500–503. 

Novotný V. 1986. Sex Determination of the Pelvic Bone: a System 
Approach. Anthropol 24:197–206. 

Putschar W. 1931. Entwicklung, Wachstum und Pathologie der 
Beckenverbindungen des Menschen, mit besonderer 
Berucksichtingung von Schwangershaft, Geburt und ihren Folgen. 
Jena: Gustav Fischer. 

Spring DB, Lovejoy CO, Bender GN, Duerr M. 1989. The Radiographic 
Preauricular Groove: Its Non-Relationship to Past Parity. Am J Phys 
Anthropol 79:247–252. 

Stewart TD. 1957. Distortion of the Pubic Symphyseal Surface in 
Females and Its Effect on Age Determination. Am J Phys Anthropol 
15:9–18. 

Stewart TD. 1970. Personal Identification in Mass Disasters. (Stewart TD, 
editor.). Washington, D. C.: National Museum of Natural History, 
Smithsonian Institution. 



59 

 

Suchey JM, Wiseley D V., Green RF, Noguchi TT. 1979. Analysis of 
Dorsal Pitting in the Os Pubis in an Extensive Sample of Modern 
American Females. Am J Phys Anthropol 51:517–539. 

Tague RG. 1988. Bone Resorption of the Pubis and Preauricular Area in 
Humans and Nonhuman mammal. Am J Phys Anthropol 76:251–267. 

Tague RG. 1990. Morphology of the Pubis and Preauricular Area in 
Relation to Parity and Age at Death in Macaca mulatta. Am J Phys 
Anthropol 82:517–525. 

Todd TW. 1921. Age Changes in the Pubic Bone. Am J Phys Anthropol 
4:1–70. 

Ubelaker DH, De La Paz JS. 2012. Skeletal Indicators of Pregnancy and 
Parturition: A Historical Review. J Forensic Sci 57:866–872. 

White TD, Folkens PA. 2005. The Human Bone Manual. Elsevier 
Academic Press. 

 



60 

 

11 RESUMÉ 

The bachelor’s thesis is aimed at the historical development of 

research dealing with indicators of pregnancy, parturition and parity on 

relief of pelvis bones. In the thesis discovery of grooves and pits on relief 

of pelvis bone is described and their status as indicators of pregnancy, 

parturition and parity is explained. The most significant traces of 

pregnancy and parturition on human skeleton were considered 

preauricular groove on the hip bone and pitts on the dorsal side of pubic 

bone. Originally, the existence of pregnancy indicators were explained by 

stress during the parturition. From the recent point of view, the formation 

of scars on pelvic bone is less evident as the grooves and pits were found 

on pelvic vones of women with no pregnancy history and even males. As 

the alternative explanation of pits formation are considered obesity, age 

or degenerative changes in bones. 
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