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Abstrakt: 

 

K vytvoření kvalitní vědecké rekonstrukce je nutná nejen řemeslná a umělecká zručnost 

malíře a znalost historie zobrazování prehistorických živočichů, ale i odborné znalosti z oborů 

anatomie, zoologie, paleontologie, paleoekologie. Rekonstrukce podoby teropodních 

dinosaurů se stalo královskou disciplínou odborné ilustrace. Stojí na pomezí vědy a umění. 

Náš pohled na teropodní dinosaury se v průběhu času měnil s přibývajícími kosterními nálezy 

a taktéž se vyvíjely i odborné rekonstrukce. 

 

 

Klí čová slova:  

 

teropoda, odborná rekonstrukce, anatomie, paleoekologie, Carnotaurus sastrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

To create a good scientific reconstruction is important artistic skills and knowledge of history 

painting of prehistoric animals, and also knowlages in the anatomy, zoology, palaeontology, 

palaeoecology. Reconstruction of theropods dinosaurs became the royal discipline of 

professional illustration. It stands on the borderline between art and science. Our view on 

theropod dinosaurs has changed over time with advancing skeletal findings, and also changed 

a scientific reconstruction. 

 

Keywords:  

 

theropods, scientific reconstruction, anatomy structure, palaeoecology, Carnotaurus sastrei. 
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1. Úvod 

 

Ve své práci se věnuji tématu, které je možná opomíjeno a mnoho prací na toto téma dosud 

nebylo zpracováno. Rekonstrukce teropodních dinosaurů a dinosaurů vůbec je královskou 

disciplínou vědecké ilustrace. Stojí na pomezí vědy a umění a z každého oboru se snaží vzít to 

nejlepší. Důležitá je nejenom vědecká správnost, ale i výtvarné pojetí a preciznost provedení. 

Ve světě moderních technologií 3D animací má i přesto vědecká ilustrace své místo, protože 

počítače zatím nejsou schopny nahradit lidskou tvořivost a nejsou schopny rekonstrukci 

vtisknout punc přirozenosti. Hlavním bodem této práce, kromě samotné rekonstrukce, je 

studium vědecké literatury,  která se zabývá problematikou teropodních dinosaurů. Jedná se 

zejména o anatomii, fyziologii, paleoekologii, etologii, ale i historický vývoj odborných 

rekonstrukcí se zaměřením na teropodní dinosaury. V závěru práce se pokusím na základě 

odborné literatury a standardních postupů vytvořit několik vlastních a vědecky aktuálních 

obrazových rekonstrukcí druhu Carnotaurus sastrei. K dispozici budu mít kvalitní repliku 

kostry tohoto druhu, která je vystavena v  Chlupáčově muzeu historie Země na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Při vytváření rekonstrukcí podle zbytků nalezených koster musí vědec pracovat s fantazií 

umělce a umělec zase s přesností vědce. Jen tak nás může paleontologie seznámit 

s podivuhodnými živočichy minulých věků a postupně doplňovat vývojovou mozaiku 

organického světa.“  

 

Bořivoj Záruba  (Záruba, 1992) 
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2. Techniky, styly a historický vývoj rekonstrukcí 

 

Samostatně toto téma nebylo zatím zpracováno. Zároveň jsem během shromažďování 

materiálu, který jsem v této práci ocitoval, narazil na značný nedostatek literatury, zabývající 

se problematikou rekonstrukcí teropodů, jenž by byl zároveň stále aktuální a odpovídal 

současnému pohledu na tyto majestátní tvory. Tato je práce jakýmsi kompilátem, kde jsou 

uvedeny poznatky z mnoha oborů paleontologie, morfologie, dějin umění a teorie umění. 

Samotná rekonstrukce je velice náročnou záležitostí zejména z časového hlediska. Je nutné 

zpracovat data ze systematiky, paleoekologie, anatomie a mnoha dalších oborů, které jsou 

nutné pro provedení kvalitní rekonstrukce. Po následném pochopení toho, co chci vlastně 

rekonstruovat, mohu teprve přejít k vlastní realizaci rekonstrukce, která vytvoří komplexní 

pohled na konkrétního teropodního dinosaura..  

 

2.1. Dnes používané techniky a styly odborné  rekonstrukce  

 

2.1.1.Techniky 

 

Kvaš:  technika, která je v odborné ilustraci velice ceněná a asi nejpoužívanější. Kvašové 

barvy se liší od akvarelových tím, že překrývají papír daleko více než průhledné 

akvarelové barvy. Akvarelové a kvašové barvy lze při malování kombinovat a mnoho 

malířů tak skutečně činí (Parramón a Ballestar, 2003). Tato technika byla využívána hojně 

Zdeňkem Burianem. Ale využívá jí i John Sibbick. Avšak při porovnání jejich děl 

docházíme k závěru, že jejich styl je naprosto osobitý a nestejný. A přesto, že je použita 

stejná technika, vypadají díla těchto autorů jako malovaná zcela jinou technikou.   

 

Olej - Tempera:  techniky, které užíval Zdeněk Burian na velká plátna zobrazující 

celkový pohled do dávných věků. Například: Olejomalby prehistorických zvířat např. 

ZOO Safari-Dvůr Králové nad Labem. Ale olejem hojně maloval i Charles Robert Knight 

svá velkoformátová panoramata. 

 

Americká retuš (Airbrush):  je způsob nanášení barev za pomocí rozprašovače. Stříkací 

pistole je napojena na kompresor, který žene vzduch pod tlakem do pistole. Tato technika 

dovoluje na plátně vytvořit stopu barvy, šířky od několika málo milimetrů až po desítky 
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centimetrů. Touto technikou lze vytvářet velice plynulé přechody barev v ploše, stejně 

jako drobné detaily. Barvy jsou nanášeny v extrémně tenkých vrstvách, takže na plátně 

nezůstává žádný malířský rukopis. U nás však není tak často výtvarníky akceptována. 

Snad je to dáno nákladností a technickou náročností této techniky. 

 

Grafitová tužka:  je technika využívaná zejména pro skicování. Také se používá pro 

černobílé doplňkové anatomické ilustrace. V tomto ohledu plní stejnou roli jako 

„pérovka“.  

 

Perokresba - „perovka“: kde je opravdu perfektně vidět každý detail (Škropil, 2005). 

Linka se nanáší pomocí perka a je z různých druhů inkoustů či tuží. Tato technika 

umožňuje vytvoření opravdu drobných detailů. Opět jako tužka slouží spíše pro vytvoření 

doplňkových zobracení, zejména části kostry lebky, obratlů a dalších. Z hlediska 

reprodukce je pero dokonce mnohem lepší než klasická grafitová tužka. 

 

Akvarel: technika, která nedovoluje vytvoření takového detailního obrazu jako technika 

kvaše, avšak v odborné ilustraci se také používá. Akvarelové barvy se nanášejí na 

zvlhčený papír, který se upíná na podložku. Po nanesení akvarelové barvy je stopa 

částečně rozpita a z toho důvodu nelze vytvořit tak detailní malbu jako u kvaše. Tato 

technika se velice  hodí při zasazení zvířete do prostředí, ve kterém žilo. 

 

Počítačová grafika: jedná se o 2D grafické editory a 3D modelování a zobrazování. Tyto 

programy sice umožňují perfektní zobrazování tvora, avšak působí velice staticky 

a nepřirozeně. Jen potvrzují, že práce lidské ruky je při rekonstrukci naprosto 

nenahraditelná. 

 

2.1.2. Styl 

 

Co se týče stylů, existují dva styly, dva způsoby malby. Jeden je valeristický, druhý je 

koloristický . Zatímco valeristický malíř maluje pomocí světla a stínu, kolorista používá 

pouze prosté barvy, bez stínu (Parramón a Ballestar, 2003). Každý styl využívá dále různé 

typy nasvícení a osvětlení.  
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Existují 3 základní typy osvětlení:  

a) čelní osvětlení: hra světla a stínu se neuplatňuje. Je to nejméně dokumentaristický 

a nejvíce koloristický směr dopadu světla;  

 

b) boční osvětlení: toto je ideální osvětlení pro dokumentární umění, neboť výrazná hra 

světla a stínu, kterou vytváří, nejdokonaleji zachycuje podobu modelu; 

 

c) zadní osvětlení: vyznačuje se světelným kruhem okolo zobrazovaného zvířete, 

světlem, které vychází zpoza něj (Parramón a Ballestar, 2003). Tento typ osvětlení působí 

nejemotivněji.  

 

Všechna tato pravidla se aplikují na recentní živá zvířata, ovšem pokud je snahou dodržet 

věrohodnost rekonstrukce výtvarníci musí tato pravidla respektovat a aplikovat je. 

 

2.2. Historie odborné rekonstrukce a umělci zabývající se odbornou rekonstrukcí 

teropodních dinosaurů 

 

V této kapitole se budu zabývat 

změnami, kterými zobrazování 

teropodních dinosaurů a dinosaurů 

obecně za celou dobu své historie prošlo. 

Zaměřím se na hlavní autory a u nich 

zmíním trendy,  které naše vnímání 

těchto majestátních tvorů formovaly až 

do dnešní podoby.  

 

2.2.1. 19. století 

 

Máme-li začít s historií vytváření 

vědeckých rekonstrukcí, začneme hned u 

prvního dinosaura, popsaného ve vědecké literatuře. Byla to kostra druhu Megalosaurus 

(velký ještěr), svrchnojurských teropodních dinosaurů. V roce 1815 byly ve vápencovém 

lomu Stonesfield (Tayntononské vápencové souvrství datována do střední jury, stupeň bath 

167,7 mil. let) (Benson, R.B.J. 2009), nalezeny fragmenty kostry teropoda z rodu 

Obr.1: Rekonstrukce megalosaura a pterodactylů Samuel 
Griswold Goodrich z roku 1859. Toto zobrazení je typické pro 
časné rekonstrukce. Na obrázku je megalosaurus zobrazen jako 
čtyřnožec, moderní rekonstrukce  již zobrazují všechny 
teropody jako bipední. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Megalosaurus). 
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Megalosaurus (velký plaz), který později 

dostal binomické jméno Megalosaurus 

bucklandii. Jednalo se o kus dolní čelisti se 

zuby, fragmenty pánve, lopatky, zadní 

končetiny a obratle. S nejvyšší 

pravděpodobností od různých jedinců. Tyto 

fragmenty zkoumal profesor geologie na 

Oxfordské Univerzitě, William Buckland. 

V roce 1818 za pomoci věhlasného 

srovnávacího anatoma Georgese Cuviera, 

určili, že se jedná o kosti obřího ještěra. Avšak 

Buckland své poznatky tajil až do roku 1824, 

kdy na jedné přednášce zveřejnil své poznatky. První obrazová rekonstrukce se objevila 

v knize „Samuel Griswold Goodrich: Illustrated Natural History of the Animal Kingdom, vol. 

2, s. 394.“  (Obr. 1). Sochař Benjamin Waterhouse Hawkins vytvořil v roce 1852 model 

Megalosaura pro výstavu dinosaurů v Crystal Palace v Sydenham. Tento model vycházel 

z první rekonstrukce od  Samuela Griswolda Goodriche. 

Rekonstrukce je jako každá rekonstrukce poplatná době a poznatkům, které byly k dispozici. 

Navíc vše bylo ovlivněno nekompletností kostry. Na rekonstrukci můžeme vidět jasnou 

tendenci zobrazit tělo dravce v savčím duchu. Bylo by srovnatelné s tělem medvěda či 

kočkovité nebo psovité šelmy. Dnešním představám je tato rekonstrukce na hony vzdálena 

snad ve všem.  

Druhý historicky zobrazovaný dinosaurus byl Iguanodon. Popsal ho Gideon Mantell v roce 

1825. Stejně jako rekonstrukci megalosaura tak i iguanodona vytvořil Samuel Griswold 

Goodrich. Trpí z dnešního úhlu pohledu stejnými neduhy jako rekonstrukce megalosaura. 

Dalším problémem rekonstrukcí je to, že spolupráce mezi vědci a výtvarníky při 

rekonstrukcích nebyla tak úzká jako je dnes. To se však s přibývajícími poznatky a léty stalo 

nezbytností.  

 

2.2.2. Konec 19. a začátek 20. století.  

  

V tomto období se dostáváme k autorovi, který diametrálně 

pozměnil dosavadní pohled na dinosaury. Není to nikdo jiný než 

Obr. 2: Rekonstrukce iguanodona podle Samuela 
Griswolda Goodriche z knihy Illustrated Natural 
History of the Animal Kingdom z roku 1859. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iguanodon). 

 

Obr.3: Tyrannosaurus. Jedna 
z ranných rekonstrukcí  Ch. 
R.Knighta z roku 1906. 
(http://www.jlpbbs.com/read.php?tid
=9187 ) 
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Charles Robert Knight (1874 -1953). Již koncem 19. století se začal specializovat na 

paleontologické rekonstrukce. Byl snad tím nejpovolanějším. Skvěle ovládal zvířecí anatomii 

a jeho malířské umění bylo na špičkové úrovni. Specializoval se na techniku akvarelu a 

olejomalby. Jeho první práce pro Americké Přírodovědecké muzeum ohromily jak 

návštěvníky, tak i samotné paleontology. Započala tak více než třicetiletá spolupráce s tímto 

muzeem. Spolupracoval též s časopisem National Geographic a podílel se na řadě populárně 

naučných a vědeckých publikací, jako například: Before the Dawn of History (1935), Life 

Through the Ages (1946), či Animal Drawing: Anatomy and Action for Artists (1947). Jeho 

mentorem v paleontologii byl profesor Edward Drinker Cope (1840-1897), kurátor 

paleontologických sbírek na Academy of Natural Sciences. Ten pomáhal Knightovi 

prezentovat dinosaury jako živé organismy, mající analogické vlastnosti s dnes žijícími tvory 

( Knight Kalt, 2002). 

Stejně jako dnes, byly nalézány zlomkovité fosílie, ale znalostí bylo daleko méně než dnes. 

Proto jsou jeho studie poplatné dobovým poznatkům. Přestože Knight prováděl 

muskuloskeletální studie živých zvířat, nikdy tyto studie neaplikoval na dinosaury 

a rekonstruoval mnoho dinosaurů s typicky plazými končetinami a boky (Paul, 1996). A to 

i přesto, že v  roce 1920 byla známa studie slavných paleontologů Alfreda Romera a Gerharda 

Heilmanna, která potvrdila, že dinosauři měli široké, ptákům podobné boky. Knight často 

rekonstruoval vymřelé savce, ptáky a mořské plazy ve velmi dynamických a akčních pózách, 

ale jeho velcí dinosauři jsou zobrazeni jako těžkopádná, bažinu obývající zvířata, „určená 

k vymření“. Odrážejí tedy spíše tradiční pojetí dinosaurů (Paul, 1996), (obr. 3; obr. 4). 

V knize Before the Dawn of History (Knight, 1935), popisuje dinosaury jako "pomalu se 

pohybující hlupáky", kteří byli "nepřizpůsobiví a neprogresivní", ale připouští, že malí 

Obr.4: Tyrannosaurus a Triceratops. Mezi lety 1926-1930. Toto je jednoznačně Knightova nejznámější práce.  
© Field Museum of Natural History Chicago, Illinois (Negativ CK9T) (http://www.charlesrknight.com/FMNH.htm). 
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dinosauři byli více aktivní ( Knight Kalt, 2002). Tento názor odráží též názor odborné  i laické 

veřejnosti na dinosaury v první polovině 20. století. To se logicky odráží i v rekonstrukcích, 

na nichž lze již spolehlivě poznat, že se jedná o dinosaury. Ne jako v případě Goodrichových 

rekonstrukcí, které jsou z dnešního vědeckého hlediska též nesprávné. Ch. R. Knight měl 

mnoho následovníků a obdivovatelů. Například umělec William Stout, který se zabývá 

rekonstrukcemi a který shromáždil skici Ch. R. Knighta v souborném díle nazývajícím se  

Charles R. Knight Sketchbook I-III. Mezi jeho největší obdivovatele a umělce, které 

inspirovala Knigtova práce, patřili bezesporu paleontolog a popularizátor Stephen Jay Gould 

a světoznámý mistr přes vizuální efekty Ray Harryhausen. Dinosauři, kteří se vyskytují ve 

trikových scénách, např. ve filmu The Lost World (1925), či King Kong (1933) byli značně 

inspirováni prací Ch. R . Knighta.  

 

Mezi Knightovy obdivovatele patřil i  Zdeněk Burian (1905 

–1981). Jeho pravěké ilustrace vycházejí poprvé v roce 

1932 v časopise Malý čtenář, v povídce Eduarda Štorcha 

„Lovci sobů a mamutů“ s pěti ilustracemi. V srpnu 1935 se 

Zdeněk Burian poprvé setkává s  Josefem Augustou 

a posléze tvoří pod jeho vedením prvních šest obrazových 

paleontologických rekonstrukcí. Později z této spolupráce 

vznikly světovou odbornou veřejností uznávané 

rekonstrukce prehistorických zvířat a života pravěku. 

Ilustroval všechny Augustovy knihy s malířskými rekonstrukcemi 

vyhynulých živočichů 

i  rostlin a  přispěl tak 

jedinečně k popularizaci 

paleontologie a zapsal se do paměti několika generací nejen 

těmito obrazy, ale i knižními ilustracemi dobrodružných děl 

(Škropil, 2005). Na pravěkých obrazech spolupracuje v pozdější 

době i s dalšími vědci jako je Zdeněk V. Špinar, Vratislav 

Mazák, Josef Wolf, Bořivoj Záruba a Josef Beneš 

(Škropil, 2005). 

Zdeněk Burian ilustroval většinu knih pomocí techniky 

kvaše, což je stručně řečeno černá a bílá tempera, ale i tuž Obr.6 Tarbosaurus. © Zdeněk Burian. 
ŠPINAR, Z. V. 1988. Kniha o pravěku. 253 
pp. Albatros, Praha 

  

Obr 5: Iguanodon,  © Zdeněk Burian. 
ŠPINAR, Z. V. 1988. Kniha o pravěku. 
253 pp. Albatros, Praha 
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s bělobou malovaná na vlhký papír a po zaschnutí dokončovaná (Škropil, 2005). Mnoho 

kreseb namaloval Zdeněk Burian pomocí tuže, tzv. „pérovka“, kde je opravdu dobře vidět 

každý detail. Dále můžeme vidět v některých knihách i kombinované techniky, kde je 

používána křída, pastel, běloba a tuž. Originální perokresby můžeme vidět ve velikosti od pěti 

centimetrů. Olejomalby prehistorických zvířat např. v ZOO Safari-Dvůr Králové nad Labem, 

jsou malovány na plátna ve velikém formátu. Nicméně Burian pokračuje ve stylu, který 

nastolil Ch. R. Knight a přebírá ho i s jeho neduhy. Jak můžeme vidět například na obr. 5, kde 

je vyobrazen rod Iguanodon s nešvary z dřívější doby - iguanodon  tahá ocas po zemi a to i 

přesto, že dlouhou dobu se již považovalo za správné, že jak bipední, tak kvadrupední formy 

nosili ocas zdvižen nad zemí.  Rovněž na obr. 6 můžeme vidět vzpřímenou pozici 

tarbosaurua, která rozhodně není jen chvilkovou momentkou. Představa humanoidní chůze u 

teropodů je anatomicky neopodstatněná. Dinosauři na Burianových obrazech vypadají 

„plazovitě“. Jak u tarbosaura, tak u iguanodona si můžeme též povšimnout jakési zvláštní, 

jako u obojživelníků, bradavičnaté pokožky. Barevnost dinosaurů se nese ve stejném duchu 

jako u Ch. R. Knighta, tedy nevýrazné hnědé, zelené či šedivé tóny bez náznaku barevného 

zdobení či jiných textur (Ryan a Russell, 1997 in Currie a Padian). Málo známý je fakt, že za 

svého života Zdeněk Burian opravoval detaily na svých starších obrazech tak, aby odpovídaly 

nejnovějším vědeckým poznatkům (Drábek, 2008). V současnosti  v Burianově odkazu 

pokračují další významní čeští ilustrátoři pravěku. Dva žijící v zahraničí - Jan Sovák a Josef 

Moravec (Kanada a USA), tak v Čechách žijící a tvořící Petr Modlitba.  

 

2.2.3. Druhá polovina 20. století  až současnost 

 

John Sibbick je zřejmě nejznámějším umělcem, který v současnosti vytváří rekonstrukce 

dinosaurů a patří mezi světovou špičku v tomto oboru. Jeho prehistorické rekonstrukce se 

hojně objevují v knihách, časopisech, muzeích, televizi a dalších médiích (Sibbick, 2002). 

Mezi jeho nejznámější publikace se řadí:  The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs (1985), 

Dinosaurs a Global View (1990), The Illustrated Encyclopedia of Pterosaurs (1991), 

Prehistoric Life, the Rise of the Vertebrates (1994), The Kingfisher Illustrated Dinosaur 

Encyclopedia (2001), The Evolution and Extinction of the Dinosaurs (2005). Jeho práce jsou 

vystaveny zejména ve Velké Británii, včetně Dinosaur Gallery v londýnském Muzeu přírodní 

historie, v Beginnings v edinburgském Skotském muzeu, v Gamagori Museum v Japonsku 

a v Sea Dragons Gallery v Bristolu (Sibbick, 2002). Sám na svých stránkách velmi dobře 

popisuje způsob, jakým při vytváření paleorekonstrukcí postupuje. V první etapě jakékoliv 
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práce je jít po fosilních důkazech 

a konzultovat následné představy 

a informace s odborníky v oboru. Dále si 

pak vypracuje řadu skic až po vybudování 

celkového obrazu struktury, chování 

a povrchových detailů. 3-D modely jsou 

výborným pomocníkem při práci 

v osvětlení a tvorbě různých úhlů pohledu. 

Jakmile se všechny prvky sejdou v jednom 

bodě, započne práce na finálním díle. 

Obrazy jsou provedeny technikou kvaše 

(obr. 7) a hotové kresby dokresluje perem 

a tuží, nebo různými druhy tužek (Sibbick, 

2002). Sibbick tvoří rekonstrukce již 

poměrně dlouho, zhruba od 70. let dvacátého století, kdy se vydal na dráhu nezávislého 

autora. Během let se náš pohled na to, jak dinosauři vypadali značně proměňoval. A to se 

odráží i na Sibbickových dílech. Od obrazu, které jsou podobny vzpřímenému postoji 

tarbosaura – viz obr.6  se propracoval až do fáze, kdy jeho tělo, krk a ocas teropodi drží 

v  horizontální poloze a vyjadřuje tak současný náhled na tyto majestátní tvory. Ke cti autora 

je nutno dodat, že neustále vše konzultuje s vědci a i přes občasné chyby neustrnul v jediné 

fázi vědeckého poznání tak, jak se to stalo mnohým jiným autorům. Nelze jmenovat všechny 

další, ale za zmínku jistě stojí Julius T. Csotonyi,  který mimo klasické kresby vytváří 

i počítačové rekonstrukce a dále pak Michael Skrepnick, Luis V. Rey nebo Gabriel Lio 

(obr. 8). U těchto autorů se výrazně odrážejí moderní náhledy na teropodní dinosaury, a to jak 

pokud jde o kostru, tak vnější habitus. O změnu 

pohledu na teropodní dinosauři se však přičinil do 

jisté míry i filmový průmysl. Přelomem byl film 

Jurský park z  roku 1993, kde triková společnost 

ILM (Industrial Light & Magic) použila počítačové 

modely, které umožnily dinosaury rozpohybovat 

v dosud neviděné podobě. Tento zlomový projekt 

změnil i pohled samotných paleontologů na to, jak 

se zřejmě teropodní dinosauři pohybovali. 

Obr. 7: Deinonychus – v běhu, na obrázku lze vidět odhalené  
svalstvo a kosti. © John Sibbick. Zapůjčeno s laskavým 
svolením Johna Sibbicka (http://www.johnsibbick.com/). 

 

Obr. 8 Dilophosaurus sinensis © Gabriel Lio 
(http://4.bp.blogspot.com/_DAAcHJHDRPU/Sb
MfuC0WrHI/AAAAAAAAEBk/cOlE2XxxXCs
/s1600-h/dilofossauro+8.JPG). 
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Počítačová animace totiž ukázala, jak se například Tyranosaurus pohyboval a jaké postoje mu 

byly vlastní a jaké nikoliv. Do širokého povědomí se tak dostaly teorie o horizontálním držení 

těla dinosaurů, což mělo i do budoucna poměrně zásadní vliv na to, jakým způsobem se tito 

tvorové rekonstruují a na změnu chápání celé jejich paleoekologie. 

 

3. Teropoda – komplexní souhrn faktů 

 

3.1. Systematika teropodů 

 

Systematika nám pomůže v orientaci fylogenetických vztahů a umožní částečnou extrapolaci 

některých poznatků z jiných příbuzných taxonů.  

 

Pozice taxonu Theropoda v zoologickém systému  

●Říše: Animalia (živočichové) Linnaeus, 1758 

         ●Kmen: Chordata  (strunatci) Bateson, 1885 

        ●Třída: Sauropsida (plazi) Huxley, 1869 

      ●Podtřída: Diapsida Osborn, 1903 

   ●Infratřída: Archosauromorpha von Huene, 1946 

     ●Nadřád: Dinosauria (dinosauři) Owen, 1842 

      ●Řád: Saurischia (plazopánví) Seely, 1888 

      ●Podřád: Theropoda Marsh 1881 

 

●Theropoda: jedná se o podřád, který se dále dělí do dvou základních infrařádů: původnější 

Ceratosauria, a Tetanurae, jehož zástupci nesou více odvozených znaků, jako je například 

snížení počtu prstů ruky na tři prsty, velké dozadu posunuté čelistní fenestry, manus alespoň 

dvoutřetinové délky humeru plus předloktí (Gauthier, 1986). 

 

●Ceratosauria - vyskytovali se  od svrchního triasu do svrchní jury a zahrnují křídové 

abelisauridy Jižní Ameriky a Afriky. V rámci skupiny vyčleňujeme klády: 

●Coelophysoidea - (pojmenovaný podle rodu Coelophysis, a to včetně některých 

souvisejících, méně známých forem), Typickými rody jsou Coelophysis a Syntarsus. 

●Neoceratosauria – skupina pojmenovaná po rodu Ceratosaurus.  

 

●Tetanurae (v překladu „tuhoocasí“). Zahrnuje nadčeledi Spinosauroidea a Aveterapoda. 
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●Spinosauroidea: jedná se o středně velké, až velké zvláštní formy, které žily blízko 

vod. S největší pravděpodobností se jednalo o rybožravé formy. Patří sem např. 

Spinosaurus, Irritator , Baryonyx, Suchomimus. 

 

●Avetheropoda: Tato skupina se dělí na dvě podskupiny, Coelurosauria 

a Carnosauria. 

Coelurosauria. Tato skupina zahrnuje  mnoho malých až velkých forem 

teropodů, mimo jiné také nejznámější tyrannosauroidy. Zahrnuje také některé 

malé formy jako Maniraptora (Ornithomimosaurs a Oviraptorosaurs). Dále 

sem patří therizinosauridi (zřejmě jediní herbivorní teropodi) a mnoho dalších. 

Z fylogenetického hlediska k této skupině patří i ptáci.  

Carnosauria. Skupina jejímiž nejvýznačnějšími členy jsou alosauři 

a karcharodontosauři. Původně byly názvem Carnosauria označovány všechny 

velké formy dravých saurischidních dinosaurů. Jak se ale později, na základě 

anatomických studií ukázalo, jednalo se pouze o konvergentní vývoj a velikost 

nelze u teropodů použít jako určovací znak příbuznosti (Fastovsky 

a Weishampel, 2009). 

 
3.2. Teropodní dinosauři  

 

Název Theropoda znamená „obludné“ nebo „monstrózní“ nohy. Theropoda je v současné 

době dobře diagnostikována, monofyletická  skupina (Fastovsky a Weishampel, 2009).  Jedná 

se podřád, který vymezil  O. C. Marsh už v roce 1881. Stratigrafický výskyt se datuje od 

svrchního triasu až do současnosti. Je to z toho důvodu, že ptáci (Aves) jsou řazeni taktéž do 

tohoto podřádu, nicméně v této práci se budu věnovat pouze neptačím teropodům. Celková 

historie teropodů je tedy něco okolo 230 miliónů let. Theropoda byli poměrně málo početní, 

což je dáno jejich postavením v potravní pyramidě. Nicméně se vyznačují vysokou druhovou 

diverzitou. Tvoří zhruba 40% z přibližně 300 rodů dinosaurů, které jsou v současné době 

uznány za platné. Přibližně 50% ze všech  600-700 druhů dinosaurů je založeno na jednom 

exempláři. „Kompletní“ lebky a kostry jsou známy pouze u 20% ze všech dinosaurů (Dodson, 

1990). Vzhledem k těmto faktorům je taxonomie teropodů velmi volatilní a citlivá na změny 

(Currie, 1997 in Currie a Padian). Velikost teropodů se pohybovala od cca jednoho metru 

(Microraptor), až ke zvířatům, která měla na délku až 18 m (Spinosaurus) (Fastovsky 

a Weishampel, 2009). 
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 3.2.1.Anatomie  

 

Unikátní znaky, které definují teropody, můžeme nalézt na lebce i postkraniálním skeletu 

(Currie, 1997 in Currie a Padian). Značná je tendence k pneumatizaci všech kostí. Jako 

u jiných například recentních šelem, tak i  teropodi měli větší hlavu v poměru k tělu. Obecně 

lze říci, že teropodní lebka je ale spíše primitivní  (Fastovsky a Weishampel, 2009). Lacrinale 

(kost slzní) zasahovala až na střechu mozkovny (Roček, 2002). Na lebce dochází 

k pneumatizaci. Antorbitalní otvory vylehčují lebku. Uprostřed spodní čelisti je vyvinutý 

intramandibulární kloub (Sereno a Novas, 1993). Někteří měli zuby opatřené pilovitým ostřím 

a mezi nimi měli interdentální destičky, 

které přiléhaly k bázím zubů (Roček, 

2002). Na páteři je přítomno přinejmenším 

pět sakrálních obratlů. Tvar krční části 

páteře měl trend k  silnějšímu zakřivení 

a obratle se postupně v jednotlivých 

částech páteře výrazně odlišily. Hmota těla 

byla rozložena přes pánev a páteř byla  

téměř v horizontální pozici. Těžiště bylo 

umístěno v blízkosti boků (viz. obr. 9). U 

většiny teropodů se pohyblivost ocasu 

zvyšovala směrem ke konci. Masivní ocas fungoval jako vahadlo.  Přední končetiny byly 

tříprsté a jejich prsty byly zakončeny dobře vyvinutými drápy s ostrou špicí (Roček, 2002). 

Scapula (lopatka) byla protažena. Humerus (kost pažní) je kratší než polovina délky femuru 

(stehenní kosti). Manus (ruka) v níž třetí prst je nejdelší a dobře vyvinutý má tendenci 

k prodlužování. Mnozí jurští teropodi měli 3 funkční prsty. Avšak Tyrannosaurus měl 

dokonce počet prstů redukován na dva. U rodu Mononykus byl zachován pouze jeden prst 

(Currie, 1997 in Currie a Padian). Ohledně zmenšených předních končetin existuje teorie, 

která říká, že „Malé ruce měly kompenzovat poměrně velkou masu hlavy přední části těla tak, 

aby řešily případnou hmotnostní disbalanci těla“ (Fastovsky a Weishampel, 2009). Všichni 

teropodi byli obligátně bipední a schopni chůze nebo běhu pouze na zadních končetinách. 

Noha byla  digitigrádního typu. Postupem času se u teropodů projevila tendence 

k prodlužování zadních končetin. Jejich stehenní kost byla krátká ve srovnání s délkou zbytku 

zadní končetiny, stav typický pro rychle se pohybující bipední formy živočichů (Currie, 1997 

Obr. 9 Levý laterální pohled na lebku a skelet (a) 
Ceratosaurus a (b) Allosaurus. měřítko 50 cm. 
FASTOVSKY, D E., WEISHAMPEL, D B. 2009. 
Dinosaurs : A Concise Natural History. 394 pp. Cambridge 
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in Currie a Padian). Při běhu kladli jednu nohu před druhou. Zadní končetiny byly drženy 

blízko u těla. Navíc bipední pohyb je energeticky méně náročný než kvadrupední. Zároveň se 

výrazně zvýší mrštnost a rychlost tvora. Rychlost jakou se dinosauři pohybovali lze měřit 

z některých otisků stop (viz. Box 1: Výpočet rychlosti ze zachovaných stop). Výsledky 

z takovýchto měření naznačují, že mnozí malí až středně velcí teropodi museli být velmi 

rychlí běžci (Padian,1997 in Currie a Padian). Zadní končetina měla tři prsty (druhý až 

čtvrtý), které sloužily jako podpora (Currie, 1997 in Currie a Padian). Astragalus se 

prodlužuje až na 25% délky holeně. Fibula ( lýtková kost) se pojí  k výklenku na straně bérce. 

Spodní konec fibuli (lýtková kost) a calcaneus (patní kost) měl tendenci ke zmenšování 

a tento element byl nakonec u některých druhů zcela potlačen. Distální konec pubis (kost 

stydká) je rozšířen v hřebenovitý výčnělek. Ilium (neboli kost kyčelní) má rozšířenou 

preacetabularní  oblast.  

 

3.2.1.a. Histologie kostí 
 

Sekundární kost je uložena v podobě cévních kanálků zvaných „Haversovy  

kanálky“. Při přestavbě primární kosti na sekundární dojde k hustému sekundárnímu 

zahuštění těchto kanálků. Ovšem příčin vzniku takovéto kosti může být více, např. stáří, 

velikost těla, množství mechanického namáhání, kterým kost prošla a obrat živin (Fastovsky 

a Weishampel, 2009). 

Poměr izotopů kyslíku 18O : 16O v kostech závisí na tělesné teplotě v době, kdy došlo 

k depozici kostí. Výsledky  poměrů 18O :16O ukázaly, že poměry jsou obdobné v celém 

skeletu dinosaurů, což naznačuje, že jejich teplota byla relativně konstantní v celém těle po 

celý čas a nahrává tak teorii o jejich endotermii  (Barrick a Showers, 1994).  
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3.2.1.b. Svalstvo 
 

Svaly byly rekonstruovány u celé řady dinosaurů a tento proces je nezbytným předpokladem 

pro provedení rekonstrukce (Paul, 1987). Běžnou praxí se stalo rekonstruování teropodního 

svalstva pod vlivem studia ptačího svalstva. Např. (Galton, 1969; Russell, 1972). Srovnávací 

rekonstrukce čelistních svalů a svalů končetin u mnoha typů dinosaurů vytvořil (Paul, 1987). 

Lebeční svalovinu teropodních dinosaurů obnovili např. (Adams, 1919; Raath, 1977). 

Teropodi měli na lebce dobře vyvinuté svalstvo, které umožňovalo rychlé zavírání čelisti 

(Parrish, 1997 in Currie a Padian). Svalstvo předních končetin u teropodů rekonstruovali 

(Ostro,1974; Nicholls a Russell, 1985). 

 
BOX 1: 
Výpočet rychlosti: 
 
Zachované stopy nezřídka prozrazují tvar a velikost 
zvířete, které je zanechalo. Můžeme rozeznat prsty 
a někdy i otisky drápů. Změříme-li vzdálenost mezi 
dvěma stopami téže nohy, zjistíme délku kroku 
a podle toho i velikost zvířete a také rychlost, kterou 
se pohybovalo. Čím rychleji zvíře běží, tím 
vzdálenější jsou jednotlivé stopy.  
 
Tímto jednoduchým způsobem lze zjistit, že 
dinosauři se pohybovali rychlostí 4 - 20 km/h, podle 
velikosti. Malí celurosauři běhali  tempem 4 - 13 
km/h. Největší rychlosti běhu asi 56 km/h. dosahoval 
Gallimimus (obr B1 a B2) (Benton, 2000). 
 
Jiný přístup k odhadu rychlosti zahrnuje rekonstrukce 
svalové hmoty a ukazuje, že pro rychlý běh velkých 
teropodů by bylo zapotřebí tolik svalové hmoty, že 
by ji dané zvíře mělo problém unést. 
 
Nezaujaté tvrzení proto navrhuje jakousi zlatou 
střední cestu. 
 
Existují i teorie o tom, že teropodi byli schopni 
plavat. V roce 2007 byl objeven otisk ve Španělsku 
jasně ukazující otisky středně velikého teropoda, 
který proplul nad sedimentem.  

Obr. B2 Gallimimus bullatus 
rekonstrukce ©Brian Franczak. 
(http://animals.howstuffworks.com/dinos
aurs/gallimimus.htm) 

Obr. B1 Gallimimus bullatus kostra. 
FASTOVSKY, D E., and WEISHAMPEL, D 
B. 2009. Dinosaurs : A Concise Natural 
History. 394 pp. Cambridge University Press, 
Cambridge.  
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3.2.1.c. Kůže 
 

Typická dinosauří kůže se skládá z bradavičnatě tvarovaných šupin (Czerkas, 1997 in Currie 

a Padian). Nikoliv však ve smyslu dnešních krokodýlů, či ještěrů. Analogické  formy takto 

strukturované pokožky můžeme nalézt u dnešních chameleonů (Czerkas, 1997 in Currie 

a Padian). Jediné přímé informace o vzhledu teropodí kůže pochází z nálezu kostry druhu 

Carnotaurus sastrei  (Fastovsky a Weishampel, 2009). Díky lepšímu zhodnocení fosilních 

nálezů a objevování nových otisků kůže se začíná mnoho vědců domnívat, že dinosauří 

exteriér byl ve skutečnosti mnohem více dekorativní než se doposud  myslelo (Czerkas, 1997 

in Currie a Padian). U teropodů, podobně jako u jiných živočichů může mít zbarvení  

a textura kůže multiplicitní funkci, např. tepelné regulace a zároveň funkce maskování. 

Jednou z funkcí barvy u plazů je absorpce a eliminace tepla. Dále slouží ke zvýšení sexuální 

atraktivity pro partnery a  jsou využívány v  sociálních interakcích. Je předpokládána 

i zastrašující a varovná funkce zbarvení. ( Pough, 1988). 

Většina zvířecích pigmentů je rozpustná ve vodě a proto jsou tyto pigmenty náchylné 

 k rychlému rozložení.  Melaniny (pigmenty z hnědé a černé barvy) jsou obecně mnohem 

méně rozpustné, nicméně se stejně nedochovaly ve stavu (vyjma opeřených forem), který má 

pro nás vypovídající hodnotu. Z toho plyne, že zřejmě nikdy nebudeme znát skutečnou 

barevnou paletu dinosaurů. Umělci, kteří rekonstruovali dinosaury v první polovině tohoto 

století (např. Charles Knight a v menší míře i Zdeněk Burian – viz. historie) obvykle malovali 

dinosaury v nevýrazné zelené, hnědé nebo šedé barvě. Tito umělci se zejména inspirovali 

analogií u savců jako byl slon nebo hroch, či u šupinatých ( Ryan a Russell, 1997 in Currie 

a Padian). Současní umělci jako je Sibbick či Roy, nám však předložili mnohem pestřejší 

nabídku. 

Je nutné se krátce zmínit i o opeření neptačích teropodních dinosaurů. Perové struktury 

a pokryv je předpokládán u vysoce aktivních teropodů, jakými byli dromaeosauridi nebo 

troodontidi. Někteří paleontologové spekulují, že u velkých teropodů se mohlo peří 

vyskytovat u juvenilních forem, kterým by zřejmě sloužilo jako termoizolační vrstva 

(Fastovsky a Weishampel, 2009). V Číně v polovině roku 1990 bylo nalezeno peří a peří 

podobné struktury u neptačích theropodů. Mezi nejznámější nálezy patří Caudipteryx 

a  Microraptor.  
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3.2.1.d. Smysly 
 

Je naprosto zřejmé,  že klíčovým smyslem 

byl pro teropody zrak, a to se projevilo i na 

velikosti očí (Fastovsky a Weishampel, 

2009). U modernějších teropodů lze 

pozorovat naprosto jasnou tendenci 

přesouvání očí do přední části lebky, což jim 

umožnilo stereoskopické vidění. Nedávné 

práce naznačují, že u tyrannosaurů bylo 

binokulárního vidění v rozsahu  55° (obr. 

10), (Fastovsky a Weishampel, 2009). 

Zajímavé je, že trend stereoskopického 

vidění se objevuje až od křídy (Currie, 1997 

in Currie a Padian). Dá se předpokládat, že 

mohli dokonce vidět i UV spektrum 

světelného záření, podobně jako dnešní ptáci. Zřejmě také viděli barevně, což se následně 

mohlo odrazit i v jejich vzhledu.  U mnoha teropodů známe velikost čichové oblasti mozku 

(bulbus olfactorius). Jeho velikost naznačuje, že  teropodi měli velmi vyvinutý čich.. Dalším 

smyslem je sluch, který je zvláště pro dravce velice důležitý. Mnoho studií naznačuje, že byli 

zvláště citliví na nízkofrekvenční zvuky (Fastovsky a Weishampel, 2009). Není vyloučeno, že 

dorozumívání jedinců pomocí vokalizace mohlo probíhat právě na těchto frekvencích 

(Weishampel, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Tříčtvrtinový pohled na lebku Tyranosaura, 
ukazující 55° oblast binocularního vidění 
FASTOVSKY, D E., and WEISHAMPEL, D B. 2009. 
Dinosaurs : A Concise Natural History. 394 pp. 
Cambridge University Press, Cambridge.  



 20 

3.2.2. Fyziologické vlastnosti teropodů 
 

3.2.2.a. Teplokrevnost  - endotermie 
 

Při studiu mnoha materiálů vyvstává jeden důležitý bod. Ve skutečnosti nelze používat výrazy 

jako "teplokrevný" a "studenokrevný", protože většina "studenokrevných" obratlovců má také 

teplou krev. Proto organismy 

lze rozdělit do dvou kategorií:  

endotermní, tedy  organismy, 

které regulují svou teplotu interně 

a   ektotermní organismy, které 

využívají externí zdroje tepla 

k regulaci své tělesné teploty. 

U některých organismů, tzv. 

poikilotermů (poikilo - měnící 

se), teplota fluktuuje, ale 

u jiných, tzv. homeotermů 

teplota zůstává konstantní 

(Fastovsky a Weishampel, 

2009). Bylo odhadnuto, že 

endotermie stojí 10 až 30 krát 

více energie než ektotermní 

způsob života. Zčásti proto, 

že se značné množství této vytvořené energie spotřebovává na udržení konstantní teploty těla. 

Paleontolog R.T. Bakker odvodil, že pokud toto pravidlo platí, tak se u endotermů bude lišit 

poměr kořisti a predátora. Bakker spočítal, že poměry predátor : biomasa kořisti je pro 

ektotermní organismy kolem 40%, zatímco predátor : biomasa kořisti pro endotermní 

organismy je 1-3%. Jeho výsledky se zdály být jednoznačné (obr. 11). Ukázaly, že poměr 

predátor :  biomasa kořisti byl velmi nízký, v rozmezí od 2% do 4%  (Bakker, 1975, 1986). 

Na základě těchto analýz postuloval, že teropodní dinosauři byli endotermní. Bakker však 

hned na začátku výzkumu udělal teoretické chyby, které výše uvedená čísla částečně 

zpochybňují (Fastovsky a Weishampel, 2009).  Například předpokládal, že kořist je stejné 

velikosti jako predátor. Dále jeho výpočty předpokládají, že jsou všechna úmrtí v důsledku 

predace.  

Obr. 11 Poměry predátorů a kořisti (P : P) ve vybraných geologických údobích. 
Podle R. T. Bakkera jsou predátoři  znázorněni šedivou barvou; kořist je 
znázorněna bílou barvou. (a) Spodní perm oblast Nového Mexika; (b) Svrchní 
jura oblast Severní Ameriky; (c) Svrchní křída oblast Severní Ameriky; (d) 
Střední kenozoikum oblast Severní Ameriky. Upraveno podle  FASTOVSKY, D 
E., and WEISHAMPEL, D B. 2009. Dinosaurs : A Concise Natural History. 
394 pp. Cambridge University Press, Cambridge.  

Predátor 

Kořist 

Střední Kenozoikum 

Spodní Perm 

Svrchní Křída 

Svrchní jura 
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Teropodní fyziologie se zdá být složitou kombinací různých strategií, které se týkají 

velikosti, chování a zřejmě souvisejí i s životním prostředím. Zejména velcí  teropodi  měli 

pravděpodobně kombinaci endotermní homeotermie jako nedospělí jedinci a postupem 

dospívání se z nich stávali spíše homeotermní ektotermové. Malí až středně velcí teropodi, 

mohli být homeotermní endotermové po celou dobu svého aktivního života. Tím můžeme 

s vysokou pravděpodobností říci, že dinosauři nebyli ani endotermní v savčím smyslu ani 

ektotermní v krokodýlím smyslu.  

 

3.2.2.b. Růst  
 

Škály fází růstu (od embryonálního, mláďat přes  subadultní, až k dospělým jedincům) 

paleontologové sledují prostřednictvím ontogenetických změn v hrubé morfologii (Raath, 

1990) nebo obecné ontogenezi v kontextu způsobu života (Weishampel a Horner, 1994). 

Studie LAGs (lines of arrested growth = přírůstkové linie) teropodů naznačují, že v nepříznivé 

 

BOX: 2  

Odhad hmotnosti dinosaurů: 

 
Existují dva běžně používané způsoby odhadu dinosauří 
hmotnosti. 
 
První je založen na vztahu mezi velikosti průřezu končetiny a 
hmotností (obr. B4). Navrhl jí J. F. Anderson (Anderson et al. 
1985). Tento vztah má svou logiku,  protože  je  samozřejmé, 
že čím masivnější tvor, tím větší oporu těla potřebuje. Otázka 
je, zda poměrné zvětšování je stejné pro všechny tetrapody. 
Pokud ano, pak by se  jediná rovnice mohla vztahovat na 
všechny dinosaury, tudíž i na teropody. Je však jasné, že tomu 
tak není. Jak již bylo uvedeno, naše znalosti o dinosauří 
svalovině jsou jen kusé a nepřesné.  A tak i tato metoda 
nemůže být dokonale přesná. Tato metoda se považuje za 
jednodušší, ale i přesto je používána mnoha odborníky 
(včetně R.T Bakker).  
 
 
Druhou metodu, propagoval americký paleontolog  
E.H. Colbert. Ta zahrnuje výrobu  zmenšeného modelu 
dinosaura a následný výpočet jeho posuvu ve vodě (obr. B5). 
Výsledné posunutí je posléze vynásobeno číslem zmenšení 
modelu dinosaura. Pokud byl například model 1 / 32 původní 
velikosti, vysídlené posunutí vodní hladiny se vynásobí 32. 
Nakonec se provedou přepočetní korekce, aby se číslo co 
možná nejvíce přiblížilo realitě. Tato druhá metoda je 
náročnější, ale zároveň je považována za přesnější než metoda 
první. 
 

Obr. B4 Odhad hmotnosti dinosaura na základě srovnání 
průměru příčného řezu končetinou. FASTOVSKY, D E., 
and WEISHAMPEL, D B. 2009. Dinosaurs : A Concise 
Natural History. 394 pp. Cambridge University Press, 
Cambridge.  

 

Obr. B5 Odhad hmotnosti dinosaura na základě posunutí 
vodní hladiny. FASTOVSKY, D E., and 
WEISHAMPEL, D B. 2009. Dinosaurs : A Concise 
Natural History. 394 pp. Cambridge University Press, 
Cambridge. 
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době byli schopni zpomalit metabolismus (např. období sucha nebo chladu). Podobné údaje 

byly zjištěny u mnoha teropodů např. Coelophysis, Allosaurus, a Troodon, což naznačuje, že 

růst teropodů byl více citlivý na vnější klimatické vlivy (Fastovsky a Weishampel, 2009). 

Odhady tempa růstu u druhu Syntarsus naznačují, že mu trvalo i 7 roků než dosáhl váhy 20 kg 

(tedy 3 kg/rok) 

 

3.2.2.c. Inteligence  
 

Inteligence dinosaurů se odhaduje z poměru mezi velikostí mozku a velikostí těla. Již v roce 

1896 došel O. C. Marsh  na základě tohoto výpočtu k závěru, že mozek byl poměrně malý 

a přiřknul dinosaurům nižší inteligenci. Tato představa je u  mnoha lidí zakořeněna dodnes. 

Avšak Jerison ve své základní práci „Evoluce mozku a inteligence (1973)“ zjistil, že hmotnost 

mozku u žijících zvířat je přibližně úměrná dvěma třetinám mocniny celkové tělesné 

hmotnosti zvířete viz. Box 2 (Odhad hmotnosti dinosaurů). Ale protože dinosauři byli 

poměrově větší, než recentní tvorové, jejich mozek se jen zdá být malý (Russell, 1997 in 

Currie a Padian). Velikost dinosauřího mozku je na úrovni mezi plazi a ptáky. Vývoj mozku 

obratlovců je v zásadě autokatalytický (exponenciální) proces a poměrový objem mozku 

k tělu roste v průběhu evoluční historie (Russell, 1997 in Currie a Padian).  Nicméně odhady 

mozkové velikosti jsou k dispozici pouze u méně než 5% známých rodů dinosaurů (Russell, 

1997 in Currie a Padian). 

    

  3.2.3. Zoogeografie  

 

Teropodi byli celosvětově rozšířeni a byli 

nalezeni od severních svahů Aljašky až po 

Antarktidu (Dashzeveg et al., 1995) (obr. 

12). Takovéto globální rozšíření se též 

považuje za důkaz, že teropodi byli 

endotermní. Endotermie by jim umožnila 

přežít i v méně příznivých životních 

podmínkách. (Fastovsky a Weishampel, 

2009).   

 

Obr. 12 Globální distribuce necoelurosauridních Teropodů. 
FASTOVSKY, D E., and WEISHAMPEL, D B. 2009. 
Dinosaurs : A Concise Natural History. 394 pp. Cambridge 
University Press, Cambridge.  
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3.2.4. Sociální vývoj a chování dinosaurů 
 

3.2.4.a. Pohlavní dimorfismus  
 

Pohlavní dimorfizmus byl zjištěn u rodů Syntarse (Raath, 1990) a Coelophysise a (Carpenter, 

1990) Tyrannosaurus (Carpenter, 1990). U těchto tří teropodů měla jedna ze dvou forem 

každého druhu výrazně delší lebku a krk, silné končetiny a mocně vyvinuté svaly kolem lokte 

a kyčle, zatímco druhá  forma má kratší lebku a krk a také štíhlejší končetiny (Fastovsky 

a Weishampel, 2009). 

Vedou se poměrně vášnivé diskuze o tom, zda větší forma byla samec či samice. Protože 

ptáci (Aves) mají genetické určení pohlaví typu Abraxas (Flegr, 2007), lze očekávat, že 

teropodní dinosauři měli stejný typ určení pohlaví. U typu Abraxas nalézáme homogametické  

samce (ZZ) a heterogametické samice (ZW), které produkují dva typy gamet (Flegr, 2007). 

Například u ptáků jsou takovéto samice často větší nebo minimálně stejně velké jako samci. 

Lze tedy očekávat, že robustnější typ syntarse a coelophysise byly samice. Jedno je ovšem 

otázka velikosti a druhé otázka přítomnosti vizuálních znaků. Ukazuje se, že geny pro 

preferenci samců s nevýhodnými znaky (excesivní struktura, vznikají na nepárovém 

pohlavním chromozomu (na W-chromozomu) (Flegr, 2007).  Bude tak přenášen vždy pouze 

z matky na dceru. A postupnou selekcí, tedy tím, co samice budou považovat za atraktivní, se 

tak u samců vytvářejí nevýhodné znaky čili např. předimenzované excesivní struktury. Samci 

tak tedy budou menší než samice,  ale jejich excesivní struktury budu výraznější a větší než 

u samic. 

Tyto struktury fungovaly jako ukazatele 

prezentující sílu a reprodukční schopnost 

jedince. Patří mezi ně morfologické 

struktury jako rohy, hroty, hřebeny, dlouhé 

zuby, velké oči, atd. (Vickaryous a Ryan, 

1997 in Currie a Padian). Mezi tyto 

struktury patří i neurální trny na krku 

a ocasu (obr. 13). Tyto struktury jsou 

považovány za polyfyleticky vznikající 

a jsou nalézány u různých známých 

teropodů  (Vickaryous a Ryan, 1997 in Currie a Padian).  

 

 

Obr. 13 Ornitholestes. © BBC. HAINES, T . 2002. Putování s 
dinosaury. 288 pp. Slovárt. Praha. ISBN 80-7209-258-8. 
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3.2.4.b. Chování 
 

 Interpretace sociálního chování dinosaurů se pohybuje v rozmezí od faktické až po vysoce 

spekulativní (Horner, 1997 in Currie a Padian). Jakákoliv forma chování, včetně hnízdění, 

družnosti, rodičovské péče, jsou spekulativní a mohou být pouze hypotézou na základě 

paleontologických důkazů a srovnání se spřízněnými žijícími taxony (Coombs, 1989). 

Významné jsou nálezy většího počtu jedinců stejného druhu na jednom nalezišti. Zahrnují jak 

mladé, tak i dospělé jedince obou pohlaví. V takovýchto asamblážích se nalézají druhově 

uniformní společenstva, jako například Coelophysis (Colbert, 1989), nebo Syntarsus (Raath, 

1990). Tyto lokality jsou velice cenné, protože mohou poskytnout poměrně velké množství 

vzorků jedinců z jedné zeměpisné lokality a jednoho stratigrafického horizontu. A tím máme 

jistotu, že se jedná o jedince jednoho druhu a snad i jedné populace (Sampson a Ryan, 1997 in 

Currie a Padian).  

Rodičovská péče zahrnuje veškeré investice do potomků. Mezi teropody bylo nalezeno 

několik takovýchto příkladů (Horner a Weishampel, 1988).  Jedním z nich je nález dospělého 

oviraptora sedícího na snůšce vajec a víme že Oviraptor seděl na svých vejcích alespoň jednu 

instanci (Norell et al., 1996). Dalším zajímavým zjištěním je, že Troodon žil v koloniích 

a používal hnízdiště více než jeden rok (Horner a Weishampel, 1988). 

Teorie lovící skupiny je založena na objevu kosterních pozůstatků Deinonychus 

a Tenontosaurus v Montaně viz. kapitola „Získávání potravy“. Nálezy byly použity 

k prokázání sociálního chování u dromaeosauridů (Maxwell a Ostrom, 1995). 

Nedospělí jedinci velkých teropodů mohli soutěžit o stejnou ekologickou niku jako malé 

a střední druhy, což by mohlo mít za následek virtuální absenci malých druhů na některých 

lokalitách. Je však také možné, že mladí jedinci koexistovali ve skupině se staršími jedinci 

a proto by nekonkurovali přímo  malým druhům teropodů (Horner, 1997 in Currie a Padian). 

Nebo např. malí, více pohybliví jedinci mohli tvořit lovecké skupiny, které se s  postupným 

dospíváním rozpadly (Farlow, 1976). Teropodi zřejmě využívali mnoha loveckých strategií 

(Ostrom, 1969). Je totiž nepravděpodobné, že by nalezli dostatek potravy, pokud by se opírali 

pouze o jeden životní styl. Nálezy  nejméně 1000 jedinců rodu Coelophysis na lokalitě Ghost 

Ranch dokazují, že tvořili velké skupiny pouze po krátkou dobu za účelem odchovu mláďat, 

či migrace. Velcí teropodi se vyskytovali v menších skupinách o dvou nebo třech jedincích 

(Horner, 1997 in Currie a Padian).  
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3.2.4.c. Získávání potravy 
 

Jaký typ potravy teropodi přijímali lze snadno odvodit z morfologie zubů a  biomechaniky 

čelistí (Farlow, 1976). Jedná se z drtivé většiny o masožravce. Jejich čelisti fungují jako 

jakési nůžky, které části svaloviny dobře odstříhávaly na stravitelné kusy. Hrany zubů mají 

často vroubkování. 

U nálezu mnoha koster se v bývalém prostoru žaludku nalezlo několik artefaktů, které nám 

mohou přiblížit složení stravy teropodů. Existují teorie, že hlavní zdroj potravy mladých 

jedinců byl hmyz a drobní lepidosauři. Nálezy známe u druhů Compsognathus (Ostrom, 

1978) a dále u druhu Syntarus (Raath, 1969). Ale potrava byla mnohem pestřejší. U některých 

druhů byly nalezeny pozůstatky jejich potravy: Sinosauropteryx (ještěrky a savci), Baryonyx 

(části ryb), a Daspletosaurus (kosti hadrosaurů). Otisky zubů z pánve triceratopse se na 

základě tvaru připisují tyranosaurovi. Otisky zubů byly též nalezeny na kostech tenontosaura 

a byly přisouzeny skupině deinonychů. Je však k diskuzi, zda ho skupina ulovila nebo se jen 

sešla u zdechliny (Maxwell a Ostrom, 1995). U  jedné kostry rodu Coelophysis byl nalezen 

v hrudním koši juvenilní jedinec stejného druhu. Z toho se usuzuje, že kanibalismus u tohoto 

druhu nemusel být až zas tak vzácný. Nicméně je možné, že se jednalo o mládě, které zemřelo 

a matka ho pozřela stejně, jako to dělají některé dnešní šelmy. O stravě může vypovídat 

i analýza koprolitů (Fastovsky a Weishampel, 2009). 

 

4. Materiál a metodika 

 

4.1. Teoretická příprava na rekonstrukci 

 

Proces odborné rekonstrukce zahrnuje studium prvků kostry, porovnávání celkového habitu 

s recentními tvory (aktualismus). Rekonstrukce nesmí zobrazovat pozice, které jsou 

biomechanicky nemožné. Musí respektovat přirozené pohyby. Odborná rekonstrukce může 

být buď ve formě ilustrace nebo sochy, ale v obou případech výchozím bodem je upínání 

a přirozené „nabalení“ svalů na kostru - konkrétně na detailní nákres kostry či kvalitní odlitek. 

Studují se zejména svalové vtisky a vtisky šlach. Tato činnost se provádí v kombinaci se 

srovnávací anatomií podobných zvířat (Czerkas, 1997 in Currie a Padian). U každé 

rekonstrukce je nesmírně důležité zaujmout nezaujatý, co nejvíce holistický pohled bez 

předsudků a tlaků společnosti. Pod takovými tlaky často vznikají mnohdy až bizardní vědecké 
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rekonstrukce příliš nezohledňující vědecká fakta. Uvědomění si systematické příslušnosti je 

prvním krokem k vytvoření rekonstrukce.  

V potaz musí být brána také velikost zvířete, protože obecně platí čím větší zvíře, tím více 

jemné zbarvení má. Pozorování živých zvířat může poskytnout mnoho vodítek k vysvětlení 

funkce dané barvy a může pomoci při výběru barev a vzorů pro danou rekonstrukci. Též je 

třeba se vyhnout nadhodnocení tak, aby nebyla nijak snížena hodnota vědeckých faktů, která 

jsou známa. Oblasti studie zahrnují biomechaniku pohybu, chování a  psychologii živých 

zvířat. Všechny tyto disciplíny by měly být zahrnuty do faktů tvořících podklady pro 

rekonstrukci (Czerkas, 1997 in Currie a Padian). 

 

4.2. Základní informace o druhu Carnotaurus sastrei 
 

4.2.1.Systematické postavení druhu Carnotaurus sastrei 
 

●Podřád: Theropoda Marsh, 1881 

 ●Infrařád: Ceratosauria Marsh, 1884 

  ●Čeleď: Abelisauridae Bonaparte a Novas, 1985 

   ●Podčeleď: Carnotaurinae Sereno, 1998 

    ●Rod: Carnotaurus Bonaparte, 1985 

     ●Druh: Cernotaurus sastrei Bonaparte, 1985 

Systematické postavení upraveno podle (Bonaparte et al., 1990). 

 
 

4.2.2. Čeleď Abelisauridae 
 

Druh Carnotaurus sestrei je zástupce skupiny Abelisauridae, významné gondwanské čeledi 

křídových teropodů (Bonaparte et al., 1990). Tato skupina byla dokumentována na 

gondwanských kontinentech (Jižní Amerika, Madagaskar a Indie) a během křídy prošla  

významnou evoluční radiací, kdy se druhy z této čeledi stávají aktivními predátory velkých 

rozměrů. Během aptu a albu, se abelisauři vyvíjeli směrem k bizarní formám jako je právě 

např. Carnotaurus sastrei. Tato čeleď byla poprvé popsána Bonapartem a Novasem v roce 

1985. Seznam abelisaurů se v poslední době rozrostl např. o Carnotaurus sastrei (Bonaparte 

et al., 1990), Indosaurus matleyi a Indosuchus raptorius (oba taxony ze svrchnokřídového 

souvrství Lameta v Indii; Bonaparte a Novas, 1985). K diagnostickým znakům čeledi 

Abelisauridae patří krátké premaxili. Dorsoventralně vysoký čenich na úrovni nasálních 
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otvorů. Frontale (kost čelní) je dorsoventrálně sploštělá. Zuby mají volný kontakt 

s postdentální kostí (Bonaparte et al., 1990). 

 

4.2.3. Nález kostry druhu Carnotaurus sastrei 
 

Carnotaurus (ve volném překladu „masožravý býk“)" byl  nalezen v Argentině v dolní části 

souvrství La Polonia (maastricht) (Anolido & Delpino, 1987), (nutno však poznamenat, že 

formace La Colonia, kde byl C. sastrei nalezen, byla původně interpretována jako alb, ale 

podle novějších palynologických analýz bylo její stáří překlasifikováno na maastricht) 

(Bonaparte et al., 1990; Ardolino a Delpino, 1987). Byl objeven a popsán světoznámým 

paleontologem José F. Bonapartem. Nalezla se jediná, téměř kompletní kostra dokonce 

s otisky kůže téměř na celé pravé straně, viz. níže. Celá kostra je holotypem, s inventárním 

označením MACN-CH 894 ( Bonaparte et al., 1990). 

 

4.2.4. Anatomie druhu Carnotaurus sastrei 
 

Carnotaurus byl velký theropod, asi 8 m na délku. S hmotností pohybující se mezi 1488 -  

2626 kg (Bonaparte et al., 1990).  Jeho nejbližšími příbuznými jsou Aucasaurus (Argentina), 

Majungasaurus (Madagaskar), a Rajasaurus (Indie). Dohromady tito dinosauři tvoří podčeleď 

Carnotaurinae. 

 

Unikátními znaky na lebce jsou široké, krátké a vysoké jugale (kost lícní). Carnotaurus je 

charakteristický dvěma masivními rohy nad očima, které vznikají laterodorsálním rozšířením 

frontale (kost čelní ) (Bonaparte et al., 1990). Ve skutečnosti je  tento druh jediným známým 

příkladem bipedálního masožravého obratlovce, který má čelní rohy  (Mazzetta; Cisilino et 

al., 2009). Oči druhu Carnotaurus jsou posunuty vpřed  a lze u nich předpokládat binokulární, 

prostorové vidění, i když ne v  takovém úhlovém rozsahu jako například u druhu  

Tyrannosaurus, viz. kapitola „Smysly“ (Barker, 1986). Šev mezi čelní a nosní kostí je rovný 

(Mazzetta et al., 1998). Na lebce byly nalezeny i volné švy např. na nasale  (kost nosní), které 

naznačují kinetický charakter lebky (Bonaparte et al., 1990). Volné švy nejsou zrovna 

typickým znakem teropodní lebky (Bakker, 1986). Carnotaurus měl zřejmě mnohem více 

volných švů než zbytek známých teropodů. Spodní čelist byla volně skloubena ze dvou částí. 

Přední část nesla zuby, zadní část úpony svalů a čelistní kloub. Obě části dolní čelisti byly 

volně spojené (pravděpodobně pomocí elastických vazů) (Mazzetta et al., 1998). Na zvíře 
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s tak mohutně působící lebkou se silnými žvýkacími svaly měl Carnotaurus sastrei spodní 

čelist až příliš štíhlou, dokonce se dá říci až slabou. Také neobyčejně tenké zuby neodpovídají 

velikosti tohoto teropoda (Lambert, 2001). Kinetika lebky druhu Carnotaurus sastrei 

umožňovala pohyblivost jednotlivých kostí, podobně jako například hadí lebka, i když ne 

v takovém rozsahu (Mazzetta et al., 1998). 

Carnotaurus sastrei, má velmi malé přední končetiny. Nicméně, kloubní hlavice paže je 

rozšířená a polokulovitá, na rozdíl od většiny teropodů. To naznačuje větší rozsah pohybu 

(Santer a Parrish, 2006). V kontrastu s tímto je loket nehybný. Je to znak,  který se vyvinul již 

v minulosti u dřívějších abelisaurů a je plesiomorfně zachován u druhu Carnotaurus 

(Bonaparte et al.,1990). Rozměry a morfologie přední končetiny svědčí o její malé 

pohyblivosti. Jiná teorie říká, že přední končetiny karnotaura byly velmi špatně inervovány 

(Giffin, 1995). Někteří autoři se domnívají, že přední končetiny ve skutečnosti žádnou 

biologickou funkci neplní a jsou pouze reliktem (Santer a Parrish, 2006). Carnotaurus sastrei 

má také neobvykle dlouhý krk (v porovnání s jinými abelisaury) (Bonaparte et al., 1990). 

Krční obratle nesou odvozené znaky modernějších teropodů, jako např. snížení spinálních 

výběžků. Zadní končetiny byly výrazně prodlouženy. Z toho usuzujeme, že Carnotaurus byl 

poměrně zdatný běžec a kořist dokázal pronásledovat. Všechny zvláštní anatomické 

modifikace skeletu karnotaura, které ho odlišují od ostatních teropodů např. ze Severní 

Ameriky, jsou zřejmě výsledkem dlouhé geografické izolace Laurasie a Gondwany 

(Bonaparte et al., 1990). 

 

4.2.5. Svalstvo lebky 
 

Čelistní svaly byly sdruženy do tří funkčních celků (Mazzetta; Cisilino et al., 2009) : 

1) zadní adduktor 

2) skupina temporální oblasti (zahrnující adduktor externus a pseudotemporalis) 

3) skupina pterygoidálních svalů (skládající se z předního a zadního pterygoidea). 

Tyto svalové jednotky byly rekonstruovány přímo na lebce C. sastrei (Mazzetta; Cisilino et 

al., 2009). Jejich analýzy ukazují, že Carnotaurus pravděpodobně byl výrazně závislý spíše 

na rychlosti uzavření čelist, než na síle stisku. Maximální skus by mohl být v rozmezí mezi 

3341 N a 5274 N.  Síla stisku čelistí Carnotaura byla tedy srovnatelná se lvem 4168 N 

a hyenou 4500 N (Mazzetta; Cisilino et al., 2009).  
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4.2.6. Kůže 
 

Nález kostry karnotaura je unikátní též tím, 

že se nalezly i velmi dobré otisky kůže. Jeho 

habitus se tak pro nás stává lépe 

představitelný než u jiných teropodů. Kůže 

byla zachována na pravém boku dinosaura 

a dále pak v blízkosti kořene ocasu. Tyto 

otisky odhalily základní plán celé pokožky. 

Carnotaurus postrádal peří, na rozdíl od 

vyspělejších coelurosaurů. Místo toho měl 

na kůži malé vystouplé kónické knoflíky 4 

nebo 5 cm v průměru, které byly uspořádány 

v nepravidelných řadách přibližně 8-10cm od sebe podél celé páteře až k ocasu. Tyto kónické 

výstupky neměly kostěné jádro (v tomto ohledu se podobají výstupkům u sauropodů či 

iguanodonů.) a okolo byly obklopeny hrbolky asi 5 mm v průměru. Konické hrbolky se 

zvětšují od ocasu k hlavě. Dále se ukázalo, že nejmenší šupiny se nalézají na břišní straně 

zvířete. Vysoce variabilní rozložení šupin mohlo pomáhat zvýrazňovat barevnou kresbu kůže 

( Bonaparte et al., 1990).    

 

4.2.7. Způsob života druhu Carnotaurus sastrei 
 

Carnotaurus byl současníkem sauropoda chubutisaura, třikrát větším než byl sám. Patrně se 

živil jeho mláďaty, ale lovil i dospělé středně velké ornitopody. I přesto se patrně částečně 

živil i jako mrchožrout (Lambert, 2001). Rohy, hlava a krk Carnotaurus mohly být použity 

jako zbraně při vnitrodruhových soubojích. Mohly být používány stejným způsobem jako 

u některých dnešních kopytníků (Novas, 1989). Lebka  mohla odolávat nárazu  až o síle  

225 kN (tedy 225 000 N) (Mazzetta; Cisilino et al., 2009). Rázová síla byla lokalizována na 

distálním konci čelních rohů. Není vyloučena ani možnost, že rohy byly pokryty rohovinou 

(Bonaparte et al., 1990). Navíc srůst frontale a parietale v úrovni rohů by měl účinně rozložit 

tlak na lebku (Mazzetta; Cisilino et al., 2009). Jiným příkladem vnitrodruhových soubojů jsou 

ty, které praktikují samci dnešních žiraf. Tento typ souboje je jednou z variant, které 

Carnotaurus mohl praktikovat. Probíhá tak, že soupeři stojí vedle sebe, vzájemně si uštědřují 

Obr. 14 Otisk kůže druhu Carnotaurus sastrei. Měřítko 
10 cm. BONAPARTE, J. F., NOVAS, F. E., & CORIA, R. 
A. 1990. Carnotaurus sastrei Bonaparte, the horned, lightly 
bulit Carnosaur from the Middle Cretaceous of Patagonia. 
416 pp. Natural History Museum of Los Angeles Count,, 
Contributions in Science No. 1–42. 
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rány hlavou a krkem do boků (Mazzetta; Cisilino et al., 2009). Čelní rohy mohly také hrát roli 

ve vnitrodruhové komunikaci, nebo mohly dokonce sloužit k lovu (Mazzetta et al., 1998). 

 

4.4. Postup rekonstrukce druhu Carnotaurus sastrei 

  

Samotná praktická část, v tomto případě rekonstrukce teropoda druhu Carnotaurus sastrei má 

několik fází, které nelze obejít, ani se jim jinak vyhnout. Jak již jsem výše zmínil, nejdříve je 

nutné nastudovat si odborná fakta o druhu, který chceme rekonstruovat. Základem je studium 

anatomie a současných známých fakt o stavbě kostry. Studie kostry je provedena ze všech 

pohledů, tj. zezadu, zepředu a z boku. Nejdříve je nutné vytvořit celkový obraz a posléze se 

lze zaměřit na jednotlivé části jako je lebka, lopatky, ocas, dolní a přední končetiny. 

Z hlediska výtvarného a ve své podstatě s ohledem na  finální výsledek je podstatné, aby 

výtvarník pochopil dynamiku tvora, kterého rekonstruuje. Musí si vštípit postavení těla, 

anatomické rysy a celkový habitus tvora. Posledním bodem je vytvořit rekonstrukci, která 

bude vzhledově přijatelná. To, co výtvarník vtiskne svému dílu, se v něm odrazí a proto je 

nutné, aby měl jakýsi mentální obraz, který je schopen reprodukovat i zpaměti. Pak teprve 

dostává rekonstrukce správný a uvěřitelný charakter. Vedle vštípení si představy je podstatné 

nastudovat dostupnou literaturu a dodržet samozřejmě vědeckou správnost. Odborná 

rekonstrukce není ani druhořadé umění ani druhořadá věda. Je to systematická práce s daty, 

literaturou a anatomií. Odborná rekonstrukce, ale i ilustrace je královská disciplína, které se 

věnují ti nejlepší výtvarníci, viz. již dříve zmiňovaný Sibbick či Burian.   

 

 

Rekonstrukce má několik fází:  

1) fáze přípravná, tj. studium literatury jiných rekonstrukcí, vytváření prvních skic 

a konzultace s odborníky v oboru; 

2) fáze, kdy dojde k vytvoření nákresu kostry a jednotlivých kostí jako je lebka, 

končetina, ocas, až po celkový pohled;  

3) fáze restaurování svalových struktur na kostru. V této fázi je zahrnuta i rekonstrukce 

vnitřních orgánů,  která probíhá simultánně s nanášením svalstva. 

4) fáze je vytváření konečného vzhledu, tady pokožkové struktury textury a barva; 
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5) fáze nemusí být součástí rekonstrukce, ale je pravidlem, že se provádí a vytvoří se 

finální podoba tvora zasazeného do přirozeně vyhlížejícího prostředí.  

Při této rekonstrukci jsem postupoval tímto standardizovaným způsobem. K dispozici jsem 

měl 8 metrovou repliku (kvalitně provedenou) kostry druhu Carnotaurus sastrei, vystavenou  

od prosince roku 2008 v Chlupáčově muzeu historie Země na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy. Jedná se o vůbec první repliku kostry dinosaura v České republice, která 

je umístěna ve stálé expozici. 

V první přípravné fázi jsem zběžně zhodnotil celkový habitus a vytvořil prvních několik 

studií. Další postup byl získat co možná největší počet informací o tomto druhu. Nastudování 

jeho paleoekologie a anatomických specifik. Dále jsem nafotil kostru a z těchto fotografií 

jsem vytvořil panoramatický snímek pro celkový pohled. 

Následně jsem se zaměřil na kostru a  využil jsem snímky a nákresy celkových koster z prací 

(Bonaparte et al., 1990; a Fastovsky a Weishampel, 2009). Hlavním nedostatkem předešlých 

nákresů koster byl zejména zkroucený „ptačí krk“, který v moderních rekonstrukcích příliš 

uznáván není. V další fázi jsem provedl nanesení svalů na mnou vytvořenou kostru. Při 

rekonstruování svaloviny jsem se inspiroval anatomickými rekonstrukcemi jiných autorů 

a následné svalové partie jsem velikostně doopravil tak, aby splňovaly pohybové možnosti. 

Také jsem vytvořil rekonstrukci, na které jsou vidět vnitřní orgány. Tato rekonstrukce byla 

částečně převzata z (Lambert, 2001), protože k relevantní rekonstrukci vnitřních orgánů 

samotná replika kostry nestačí. Na závěr jsem provedl rekonstrukci celkového pohledu v 

různých barevných variantách.  
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5. Závěr  

 

Teropodní dinosauři jsou fascinující skupinou plazopánvých dinosaurů. S přibývajícími 

vědeckými poznatky a zlepšujícími se interpretacemi těchto poznatků se mění i náš pohled na 

ně a v budoucnu se jistě bud měnit dále. Tento trend se podepisuje i na vytváření odborných 

rekonstrukcí.  

V práci jsem nastudoval množství informací o infrařádu Theropoda. Zejména jsem se pak 

zaměřil na informace týkající se druhu Carnotaura sastrei. Hloubkové studium jeho 

paleoekologie, anatomie, fakt ohledně jeho nálezu a repliky kostry mi umožnilo vytvoření 

nových vědecky aktuálních a didakticky přijatelných rekonstrukcí. Věřím, že výsledek mé 

práce bude využit i v praxi. Předběžně jako doprovodné ilustrace k replice kostry karnotaura 

v Chlupáčově muzeu historie Země. 
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7.  Obrazová příloha 

 

7.1. Přípravné skici 

 

 

 

 

 

 

Na obr. a (skica hlavy teropoda), obr. b (Velociraptor - studie 
pohybu plavání teropodů), obr. c (Carnotaurus sastrei první skica). 

a) b) 

c) 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. a (Carnotaurus sastrei, studie hlavy), obr. b 
(Carnotaurus sastrei, studie hlavy). 

a) 

b) 
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7.2. Kostra, svalstvo a orgány Carnotaurus sastrei 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Obr. a (Carnotaurus sastrei, studie lebky, pohled z profilu), obr. b 
(Carnotaurus sastrei, studie lebky, pohled zepředu), obr. c (Carnotaurus 
sastrei, studie lebky, pohled seshora), obr. d (Carnotaurus sastrei, studie 
lebky, pohled zezadu).  

a) b) 

c) d) 
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Obr. a (Carnotaurus sastrei, kostra), obr. b (Carnotaurus sastrei, 
svalstvo), obr. c (Carnotaurus sastrei, celkový vzhled).  

a) 

b) 

c) 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

srdce 

játra 

svalnatý žaludek 
 

kloaka 

kost sedací 

tenké střevo 

tlusté střevo 

plíce 

lopatka 

kost kyčelní 

kost stydká 

průdušnice 

hrudní obratle 

a) 

b) 

Obr. a (rekonstrukce očí), obr. b (rekonstrukce uložení vnitřních orgánů druhu Carnotaurus 
sastrei). 
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7.3. Celkový pohled na druh Carnotaurus sastrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. a (rekonstrukce celkového pohledu na druh Carnotaurus 
sastrei). 

a) 
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Obr. a (Carnotaurus sastrei v pískové barvě), obr. b (Carnotaurus 
sastrei v zelené barvě). 

a) 

b) 


