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Zkoumání ostatků Tycha Braha v ÚJF AVČR Řež 

Jan Kameník, Jan Kučera, Vladimír Havránek, Marie Kubešová 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež 
 
Hrobka Tycha Braha v kostele Matky Boží před Týnem (Týnský chrám) na Starém Městě 
pražském byla prvně otevřena 26.6.1901 českým anatomem prof. Dr. O. Schrutzem a 
antropologem doc. MUDr. J. Matiegkou (Matějkou) ke zjištění, zda se v hrobce skutečně 
nalézají pozůstatky slavného dánského astronoma Tycha Braha. Na základě zkoumání 
kosterních pozůstatků, vlasů, vousů a zbytků oděvu dospěli k přesvědčení, že v hrobce byl 
pohřben Tycho Brahe. Po ukončení zkoumání byly kosterní pozůstatky Tycha Brahe znovu 
uloženy do hrobky v zaletované cínové rakvi. Zbytky lebky, která byla na rozdíl od ostatních 
kosterních pozůstatků silně poškozena (Obr. 1), vlasů a vousů byly uloženy v cínové rakvi 
v uzavřené skleněné lahvi, v níž byl nalezen i text, který je uveden na Obr. 2. Část zbytků 
oděvu a vzorků vlasů a vousů byla uložena v Museu hl. města Prahy. 

 

V r. 1991 byl předán vzorek vousů z odběru v r. 1901 dánskému velvyslanci v Praze a tyto 
vousy byly analyzovány v r. 1993 v Ústavu soudní chemie Kodaňské university v Dánsku B. 
Kæmpem a v r. 1996 na univerzitě v Lundu ve Švédsku J. Pallonem 1,2. V obou případech 
byla ve vzorcích nalezena rtuť. Kæmpe a spol.3 stanovili metodou AAS ve vousu 4 cm 
dlouhém průměrnou koncentraci Hg 6,25 µg·g-1, přičemž jako dnešní běžná koncentrace se 
uvádí hodnota 0,5 µg·g-1. Při analýze metodou protonové mikrosondy (micro-Proton Induced 
X-Ray emission - µ-PIXE) J. Pallon zjistil „velmi vysokou lokální koncentrace rtuti blízko 
kořínku, a že se rtuť nachází uvnitř vlasu“ 1. Tento výsledek bez kvantifikace byl publikován 
pouze na internetu 4. Tyto nálezy vedly manželský pár Gilderových ke spekulaci, že Tycho 
Brahe byl krátce před smrtí otráven rtutí 5. Údajnými vrahy měli být Johannes Kepler (aby 
získal výsledky Brahova třicetiletého pozorování nebeských těles, které potřeboval k ověření 

Obr. 1 Zbytky lebky Tycha Braha uložené 
ve skleněné lahvi. Foto: J. Kučera. 

Obr. 2 Text ze dna skleněné lahve 
obsahující dochovanou část lebky, vzorky 
vlasů a vousů. Foto: J. C. Raven. 
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a dopracování svých teorií a modelu sluneční soustavy) nebo Keplerova manželka Barbara 1. 
Podle nedávného zkoumání dánských historiků měl Tycha Braha otrávit jeho švédský 
šlechtický příbuzný Erik Brahe na přímý příkaz dánského krále Christiána IV 2,6,7. Protože je 
Tycho Brahe řazen mezi čtyři nejvýznamnější osobnosti dánské historie (dalšími jsou Hans 
Christian Andersen, Søren Kierkegaard a Niels Bohr), vedly výše uvedené dohady či 
spekulace dánské vědce pod vedením archeologa J. Velleva z univerzity a Aarhusu k úsilí o 
znovuotevření hrobky a potvrzení či vyvrácení otravy Tycha Braha rtutí. K druhému otevření 
hrobky Tycha Braha došlo v pondělí 15.11.2010 a do čtvrtka 18.11.2010 proběhl výzkum 
ostatků a archeologický průzkum hrobky. Cínová rakev s kosterními pozůstatky Tycha Braha 
a ostatky přisuzované jeho ženě Kristíně nalezenými v hrobce byly podrobeny 
antropologickému výzkumu v laboratořích Národního muzea (NM). CT sken kosterních 
pozůstaků Tycha Braha byl proveden v nemocnici Na Homolce. Posléze byly v NM odebrány 
vzorky vlasů, vousů, obočí, kostí a zubů k analýzám. V pátek 19.11.2010 byly ostatky Tycha 
Braha a jeho domnělé ženy Kristíny slavnostně uloženy zpět do hrobky v Týnském chrámu. 

Tento příspěvek obsahuje seznam a popis vzorků, které byly předány do ÚJF AV ČR v Řeži 
(dále jen ÚJF) k analýze a popis použitých metod. Protože další část vzorků je analyzována na 
dvou dalších pracovištích v Dánsku a ve Švédsku, budou výsledky analýz publikovány až po 
ukončení analýz na všech pracovištích v průběhu roku 2012.  

 
Přehled studovaných vzorků a jejich příprava k analýze 

Vzorky zkoumané v ÚJF jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tab. 1 Seznam vzorků z ostatků Tycha Braha a ostatků přisuzovaných jeho ženě Kristíně, 
které byly analyzovány v ÚJF 

Kód vzorku Popis vzorku 
TB38 Vlasy ze skleněné nádoby 
TB39 Bradka ze skleněné nádoby 
TB40 Obočí ze skleněné nádoby 
TB41 Dlouhé vousy ze skleněné nádoby 
TB51 Fragment kosti - apertura piriformis ze skleněné nádoby 
TB52 Zub, canin ze skleněné nádoby 
TB53 Zub, molar ze skleněné nádoby 
TB56 Segment kosti – os ilium (sin) - spongiosa 
TB58 Segment kosti – femur (sin) – vzorek ze subtrochanterní partie 
TBW66 Segment kosti – tibie, přisuzované ženě Tycha Braha Kristíně 
TBMhlP77 Vlasy uložené od r. 1901 v Muzeu hl. města Prahy 
HTBW80 Zub přisuzovaný ženě Tycha Braha Kristíně, molar 
HTBW81 Zub přisuzovaný ženě Tycha Braha Kristíně, molar 
HTBW85 Segment kosti – femur, přisuzované ženě Tycha Braha Kristíně 
Bez kódu Krusta z levé maxilly ze skleněné nádoby 
 

Vzorek vlasů TB38 byl tvořen chomáčem spojeným na jednom konci zbytky tkáně. Barva 
byla světle hnědá až mírně zrzavá, délka většiny vlasů byla přibližně 2 cm. Vzorek krátkých 
vousů TB39 byl také chomáč spojený na jednom konci zbytky tkáně. Vousy vybrané k 
analýze byly dlouhé 0,5–1,5 cm barvy hnědé s mírným nádechem do červena.Vzorek obočí 
TB40 byl složen z  16 kusů, barvy přibližně tmavě hnědé, také spojených zbytky tkáně. 
Nejdelší kus byl dlouhý 1,3 cm, většina ostatních kusů byla dlouhá 0,5 až 0,8 cm. Vzorek 
dlouhých vousů TB41 byl složen ze 3 kusů dlouhých 4, 5 a 7,5 cm a jednoho pravděpodobně 
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zlomeného kusu. Barva byla podobná jako v případě vzorku krátkých vousů. Dále byl 
z dochované části lebky k analýze odebrán fragment kosti apertury piriformis TB51 (nebylo 
na něm pozorováno zelené zabarvení zmíněné v textu z roku 1901 - viz. Obr. 2) a organická 
krusta z levé části horní čelisti (maxilla, bez kódu). Ze vzorků dlouhých kostí byl odebrán 
segment kosti pánevní (os ilium, kód TB56), kosti stehenní (femur, kód TB58), kosti stehenní 
domnělé manželky (femur, kód HTBW85) a kosti holenní domnělé manželky (tibie, kód 
TBW66). Vybrané vzorky ve stavu, v jakém byly obdrženy, jsou zobrazeny na Obr. 3. 

 

 

Obr. 3 Vybrané vzorky ostatků Tycha Brahe odebrané při otevření hrobky v listopadu 2010 
ve stavu, v jakém byly dodány k analýze v ÚJF AV ČR. A – vlasy TB38, B – obočí TB40, C 
– dlouhé vousy TB41, D – vousy TB39, E – kosti z oblasti apertury piriformis TB51, F – kost 
pánevní TB56. Jako měřítko je použit úsek milimetrového papíru. Foto: J. Kučera. 
 

K analýze byl pro porovnání také dodán vzorek vlasů TB77 ze sbírek Muzea hl.m. Prahy  
odebraný při otevření hrobky v roce 1901. Jednalo se o chomáč jemných vlasů o délce 
většinou 2 cm s velmi malým množstvím další tkáně. Barva vlasů byla světle hnědá až mírně 
zrzavá, o málo světlejší než vlasy vzorku odebraných v roce 2010. 
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Vzorky vlasů, vousů a obočí byly nejprve zbaveny většiny zbytků tkáně mírným poklepem 
držátka ocelového skalpelu. Poté byl každý vzorek prohlédnut mikroskopem vybaveným 
kamerou CCD-1300QB (Vosskühler GmbH, Německo), abychom identifikovali a 
dokumentovali kořínky. Před dalším zpracováním byly vzorky s  identifikovanými kořínky 
uchovány ve správné orientaci v polyetylenovém obalu. 

Vzorky kostí, kromě aparetury piriformis (TB51), byly rozdrceny v hydraulickém lisu mezi 
dvěma titanovými fóliemi a homogenizovány v kulovém achátovém mlýnu Pulverizette 5 
(Fritsch, Německo), protože je nebylo možno analyzovat vcelku. Ze vzorku kosti pánevní TB 
56 byla před rozdrcením oddělena spongiózní část, která byla analyzována zvlášť. Naproti 
tomu vzorky půlených zubů (druhá polovina byla analyzována na University of Southern 
Denmark, Odense) byly analyzovány vcelku. 

 
Neutronová aktivační analýza (NAA) vlasů, vousů, obočí a kostí 

Prvkové složení vlasů je významně ovlivněno požitím nebo jiným způsobem expozice 
různým látkám z prostředí. Analýza vlasů je proto často používána jako indikátor expozice 
těžkým kovům u jednotlivců i populace 8,9. Vzhledem k tomu, že rychlost růstu vlasů (a 
rychlost depozice prvků ve vlasech) je celkem dobře známa, vlasy mohou být považovány za 
vlákno, které nese časově rozlišený záznam o expozici nebo požité dávce toxických kovů. 
Z tohoto důvodu je často analýza vlasů používána v kriminalistice k rozlišení chronické nebo 
akutní otravy toxickými prvky, např. arzénem 10. Naším hlavním cílem bylo zjistit koncentraci 
rtuti od kořínků vlasů směrem ke konci vlasů, tj., prověřit spekulace o otravě Tycha Braha 
krátce před jeho smrtí. V případě takové otravy by byly nejvyšší koncentrace Hg nalezeny 
v blízkosti kořínku. Proto byly vlasy TB38, TB MhlP77 a vousy TB39, u nichž byl spolehlivě 
identifikován kořínek, nařezány žiletkou na skleněném sklíčku na segmenty o délce 5 mm. 
Ukázka dobře identifikovaného kořínku a konce vlasu je uvedena na Obr. 4.  

 

 
Obr. 4 Mikrofotografie dobře identifikovaného kořínku (vpravo) a distálního konce vlasu 
Délka vložené úsečky je 0,1 mm. Foto: J. Kameník. 
 

Tak byl získán soubor čtyř segmentů krátkých vlasů a vousů s  vzdáleností od kořínku 0 - 5 
mm, 5 - 10 mm, 10 - 15 mm a 15 - 20 mm. Při nejčastěji uváděné rychlosti růstu vlasů 15 mm 
za měsíc8,9,11 tak výše uvedené segmenty vlasů podávají informaci o expozici prvkům 
v rozdílné době před smrtí Tycha Braha (postupně 0 - 9 dnů, 10 - 19 dnů, 20 - 29 dnů a 30 - 
39 dnů). Informaci o expozici prvkům v delším časovém období před smrtí mohla poskytnout 
analýza vousů TB41, jejichž délka činila až 7,5 cm. Na druhé straně vzorky obočí TB40 byly 
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dlouhé většinou jen 0,5 - 0,8 mm, takže nebyly děleny na kratší segmenty. Vlasové segmenty 
či nedělený vzorek obočí byly zbaveny povrchové kontaminace postupem doporučeným 
Mezinárodní agenturou pro atomovou energii12, tj. postupným omytím v  acetonu čistoty p.a., 
třikrát v deionizované vodě a nakonec opět v acetonu. Doba kontaktu s objemem 15 ml výše 
uvedených kapalin činila 10 min. Se segmenty vlasů a vousů bylo nutno manipulovat velmi 
opatrně, protože např. hmotnost segmentů získaných z cca 20 vlasů TB77 činila okolo 300 µg. 
Omyté vlasové segmenty jsme vysušili na vzduchu a přenesli (pokud možno kvantitativně) do 
ampulí ze synthetického křemenného skla Suprasil AN (Heraeus, Německo), které byly před 
použitím vyčištěny loužením v zředěné podvarové kyselině dusičné (1+4) a vypláchnutím 
deionizovanou vodou do neutrální reakce. Hmotnost segmentů vlasů a vousů byla stanovena 
na mikrováze Mettler Toledo MT5 (Švýcarsko, USA) s odečitatelností 1 µg. Po zatavení 
sklářským kahanem vyrobeným z křemenného skla (k zamezení kontaminace) byly ampule se 
vzorky vlasů a vousů ozařovány 20 h v reaktoru LVR-15 v  Řeži hustotou toku tepelných 
neutronů ~ 5 · 1013 cm-2 s-1. Společně se vzorky vlasů a vousů byla ozařována prázdná ampule 
(blank), standard Hg připravený navážením roztoku o známé koncentraci prvku a kontrolní 
vzorek NIST SRM 1515 Apple Leaves o hmotnosti cca 150 mg.. Všechny ampule byly 
opatřeny Fe drátkem k monitorování radiálního gradientu toku neutronů v ozařovacím kanálu 
reaktoru. Abychom ve vzácných vzorcích Tycha Braha stanovili nejen rtuť metodou NAA s 
radiochemickou separací (RNAA), použili jsme pro stanovení co největšího počtu prvků i 
nedestrukční, instrumentální neutronovou aktivační analýzu (INAA) s využitím k0 
standardizace (k0-INAA), která spočívala v tom, že krátce před a po ozařování vzorků vlasů a 
vousů byly ozařovány monitory neutronového toku (fólie Zr a slitina Al - 0,1 % Au) 13. 

Po ozáření neutrony byly ampule opláchnuty vroucí lučavkou královskou, ochlazeny 
kapalným dusíkem a rozbity. Rozklad vzorku byl proveden v uzavřené teflonové nádobě 
zahřívané v mikrovlnném rozkladném zařízení Magnum II (Ertec-Poland) ve 4 mL zředěné 
kyseliny dusičné (1+1) za přítomnosti 0,14 mg nosiče Hg během 6 minut s postupně zvyšující 
se intenzitou mikrovlnného záření. Mineralizovaný vzorek byl převeden 6 ml destilované 
vody do skleněné lékovky a aktivita vzniklých radinuklidů byla měřena  gama-
spektrometricky koaxiálním HPGe detektorem po vymírací době 3 a 14 dnů. Tímto způsobem 
byly stanoveny koncentrace celé řady prvků, např. Na, K, Sc, Cr, Fe, Co, Cu, Zn, As, Se, Br, 
Ag, Sb, La, W, Au a Hg. Koncentrace Hg byly metodou k0-INAA stanoveny s poměrně 
vysokou nejistotou. Proto jsme Hg stanovili modifikovanou metodou RNAA14. Rtuť byla 
extrahována ze zředěné kyseliny dusičné dvěma porcemi (4 ml + 2 ml) roztoku 
diethyldithiokarbamátu nikelnatého v chloroformu o koncentraci 0,01 mol l-1. Spojené 
organické extrakty byly měřeny ve studnovém HPGe detektoru (aktivní objem 150 mL) po 
dobu 8 h. Obsah rtuti byl stanoven relativně pomocí ozářeného roztoku rtuti. V případě, že 
separace rtuti od selenu nebyla dokonalá (indikováno přítomností linky 400 keV ve spektru 
záření gama), byla provedena korekce plochy analytické linky 279,2 keV 203Hg na základě 
ploch linek 279,5 keV a 400,7 keV vzorku 75Se, změřeného ve stejné geometrii. 

Vlasy, u nichž nebyl s jistotou identifikován kořínek, byly použity k analýze metodou INAA 
s relativní standardizací pro stanovení průměrné koncentrace prvků ve větším množství vlasů. 
Vlasy zbavené povrchové kontaminace výše uvedeným způsobem byly zataveny do 
polyethylenových (PE) diskových pouzder a byly podrobeny krátkodobému i dlouhodobému 
ozařování se syntetickými multielementními standardy (MES) stanovovaných prvků a 
prázdnými PE pouzdry (pro korekci na blank). Pro variantu INAA s krátkodobým ozařováním 
byl použit režim 1 min ozařování, 10 min vymírání a 10 min měření. Varianta INAA s 
dlouhodobým ozařováním byla provedena ve dvou režimech (ozařování – vymírání – 
měření): 2 h–2 d–30 min. a 2 h–22 d–180 min. Měření spekter záření gama bylo provedeno 
pomocí HPGe detektorů záření gama o relativní účinnosti 21–78 % zapojených do 
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spektrometrické trasy ovládané systémem Canberra Genie 2000. Podrobnosti o INAA 
s relativní standardizací lze nalézt v našich dřívějších pracech 15. 

Také kosti ukládají do své struktury prvky v různém časovém období růstu a mohou být proto 
použity k vyhodnocení expozice prvkům. Časové rozlišení expozice není tak dobře 
definováno jako u vlasů či vousů, ale informace o možné expozici sahá do mnohem delší 
minulosti než u vlasů a vousů. Z těchto důvodů byly analyzovány i vzorky kostí a zubů Tycha 
Braha a jeho domnělého manželky Kristíny. Ze zvláštních důvodů byla analyzována kost 
z oblasti aparertury piriformis. (kostěná podpora zevního nosu). Cílem této analýzy bylo 
pokusit se zjistit z jakého materiálu byla protéza, kterou Tycho Brahe nosil po ztrátě části 
nosu při souboji. Na rozdíl od vzorků vlasů, vousů a obočí, bylo vzorků kostí k analýzám 
dostatek (několik set mg), takže analýzy výše uvedenými metodami INAA a RNAA 
s relativní standardizací nečinily zvláštní obtíže a bylo možno stanovit soubor až 25 prvků. 

 
Analýzy vlasů iontovou mikrosondou 

Pro získání detailního rozložení koncentrací vybraných prvků, zejména rtuti, po délce vlasu či 
vousu byly provedeny i analýzy s využitím iontové mikrosondy (µ-PIXE) na urychlovači  
Tandetron  4130 MC, v němž je svazek urychlených protonů fokusován na průměr 1 µm. Pro 
tento typ analýzy bylo zapotřebí vyvinout speciální držák, do něhož se upevnil vlas 
s identifikovaným kořínkem tak, aby ho bylo možno skenovat svazkem urychlených protonů 
po dobu několika hodin, aniž by docházelo ke změně polohy vlasu účinkem protonů (viz 
Obr. 5). Náročná byla i kvantifikace výsledků analýz. 

 

   

Obr. 5 Vyústění svazku urychlovače Tandetron do iontové mikrosondy (vlevo) a uchycení 
vlasu v iontové mikrosondě (vpravo). Foto: J. C. Raven.  
 
Přes experimentální náročnost této analýzy se podařilo získat koncentrační profil některých 
makroprvků podél vlasů, P, S, Cl, K, Ca, ale i stopových prvků, jako Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, 
Zn, Se, Br, Hg, Ag a Pb. 

 
Diskuse 

Použité metody INAA a RNAA byly navrženy na základě našich dřívějších zkušeností 
s podobnými analýzami, např. stanovení As v segmentech vlasů zemřelé osoby pro zjištění, 
zda smrt nastala v důsledku akutní nebo chronické otravy10 nebo stanovení Hg v kostech 
Bedřicha Smetany pro vyjasnění okolností jeho hluchoty 16. V případě analýzy segmentů 
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vlasů metodami k0-INAA a RNAA se jednalo o náročný analytický úkol, protože jsme však 
měli k dispozici jen velmi malé množství vzorků. Zcela nová byla problematika stanovení 
prvků po délce jednotlivých vlasů metodou µ-PIXE. Výsledky kontrolních analýz 
referenčního materiálu NIST SRM 1515 Apple Leaves metodami k0-INAA a RNAA 
prokázaly správnost výsledků našich analýz. Např. námi stanovená koncentrace rtuti 40,5 ng 
g-1 ± 0,5 ng g-1 (aritmetický průměr ± směrodatná odchylka z 6 nezávislých stanovení) se 
v rámci nejistot shoduje s certifikovanou hodnotou NIST, která činí 44 ng g-1 ± 4 ng g-1. 
Výsledky metody µ-PIXE se příliš neliší od hodnot zjištěných metodami k0-INAA a RNAA, 
zejména přihlédneme-li k tomu, že metodou µ-PIXE byly analyzovány miniaturní úseky jen 
jednotlivých vlasů. Lze se tedy domnívat, že výsledky dosažené v této práci přispějí ke 
spolehlivému objasnění okolností smrti Tycha Braha.  

 
Tato studie byla podpořena grantem GAČR P108/12/G108. 
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Methods of analysis of Tycho Brahe´s remains in Nuclear Physics Institute ASCR, Řež 
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The article reviews nuclear analytical methods employed for analysis of Tycho Brahe´s remains in Nuclear 
Physics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The samples included hair, beard, eyebrow, 
bones and teeths, which were obtained during reopening of the Tycho Brahe's tomb in Prague in November 
2010. The main purpose of this study was to elucidate the reason of Tycho Brahe´s death, namely the possibility 
of poisoning by mercury. Determination of a large number of elements was performed by instrumental neutron 
activation analysis using both relative and k0 standardization. Sectioned hair and beard samples were analyzed to 
determine element concentration profiles along the hair length. The main emphasis was put on determination of 
Hg, which was carried out by radiochemical neutron activation analysis. Selected hair and beard samples were 
also studied using ion microprobe for 2D distribution of various elements, including mercury. 


