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Chirurgické zákroky, s jejichž přítomností se setkáváme v archeologických a antropo-
logických nálezech, ukazují na skutečnost, že i v minulosti se člověk dokázal i s na první po-
hled omezenými prostředky přizpůsobit okolním podmínkám a v případě potřeby vykonávat 
i složitější zákroky na lidském těle. V některých případech jsou nálezy kosterních ostatků se 
stopami postmortálních úprav, jako jsou zářezy na kostech v důsledku odstraňování svalovi-
ny, roztloukání a lámání kostí, spojovány s doklady antropofagie. Její rozšíření je však 
v poslední době spíše zpochybňováno a zásahy na lidských kostech jsou dávány do souvislosti 
zejména s rituálními praktikami. Objevují se však také doklady zásahů na lidských ostatcích, 
které lze spojovat s chirurgickými zákroky. Jednou z takových operací byla také trepanace. 
Jedná se o záměrné odstranění části lebeční kosti, jehož cílem je otevření dutiny lební. Jedná 
se s největší pravděpodobností o jednu z nejstarších forem chirurgických zákroků na hlavě. 

Vlastní trepanace je možné rozdělit do tří základních skupin: na úplnou, neúplnou 
a na kauterizaci. Při úplné trepanaci dochází k perforaci všech tří částí lebeční kosti (lamina 
externa, diploe a lamina interna; obr. 1). V případě neúplné trepanace je odstraněna pouze 
lamina externa a někdy i diploe. U kauterizace dochází k využití techniky vypalování. Při 
trepanaci lebeční kosti bylo využíváno několik různých metod. Za nejstarší a nejpoužívanější 
je považováno škrábání, tedy postupné odstraňování lebeční kosti škrábáním pomocí ka-
menného nebo kovového nástroje tzv. gratáží (obr. 2). Druhým z využívaných způsobů tre-
panace je řezání kosti. Pomocí ostrého předmětu byl proveden řez lebeční kostí, který ohra-
ničuje budoucí otvor, přičemž kost je postupně vyjmuta (obr. 3). Dalším postupem je vrtání 
kosti. Může být použit vrták, jehož průměr určuje velikost otvoru (obr. 4), případně mohou 
být vyvrtávány drobné otvory do kruhu a nakonec dojde k vylomení kosti (obr. 5). Stopy po 
hojení na okrajích trepanačního otvoru ukazují na skutečnost, že pacient přežil. V případě 
absence regenerace nelze jednoznačně určit, zda k trepanaci došlo perimortálně, kdy pacient 
při operaci nebo krátce po ní zemřel, a nebo postmortálně, tedy až po smrti jedince například 
z důvodů symbolických. Je možné se setkat s jedním trepanačním otvorem na lebce, objevují 
se však i trepanace několikanásobné, např. z jihoamerické lokality Cuzco v Peru je známa 
lebka se sedmi trepanačními otvory, přičemž u všech je možné pozorovat stopy po hojení 
(Crubézy 1996; Crubézy et al. 2001; Malyková 2002).  
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obr. 1 Rekonstrukce trepanace v době bronzové dutým vrtákem.  

Zdroj: Podborský 1997, obr. 120:B.  



PETR MENŠÍK  
 PAZOUREK JAKO SKALPEL ANEB PRVNÍ OPERACE V PRAVĚKU 

151 

 
obr. 2 Blšany (okr. Louny); únětická kultura: lebka s trepanací čelní kosti  

metodou škrábání. Zdroj: Malyková 2002, obr. 3.  
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obr. 3 Cuzco (Peru) 13. století; trepanace formou řezání kosti.  

Zdroj: Andrushko 2009–11.  
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obr. 4 Guntransdorf (Rakousko), doba laténská; trojitá trepanace vytvořená 

formou dutého vrtáku. Zdroj: Andrushko 2009–11.  
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obr. 5 Cuzco (Peru), 14. století; trepanace formou vrtaných otvorů do kruhu. 

Zdroj: The History Blog 2015.


