
 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 

  



Seznam příloh: 

Skici 1, 2 

Vybrané rekonstrukce 1, 2  

1. Mesosauria 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku 

2. Chelonia 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku   

3. Nothosauria 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku 

4. Plakodoncia  

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku 

5. Plesiosauria 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku 

6. Ichthyosauria 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku  

7. Mosasauria 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku  

8. Crocodylia 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku  

9. Aves 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku  

10. Pinnipedia 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku  

11. Sirenia 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku  

12. Cetaceae 

3D modely, Zobrazení dynamického tlaku 

13. Postup 3D modelování 

 

 

 

 

 

 

 



Skici 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Skici 2 

 

  



Vybrané rekonstrukce  

Rekonstrukce  1:  nahoře hesperornisové, pod nimi  ichtyosaurus, vlevo plesiosaur, vpravo dole 

Polyptichodon. 



Vybrané rekonstrukce 

Rekonstrukce 2:  nahoře Mesosaurus, pod ním Nothosaurus, vpravo uprostřed Enaliarctos, pod ním 

Hydrodamalis. 



Mesosauria: 3D model 

  

Tab.1: Renderované obrázky 3D modelu mesosaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Pixlogic Sculptris. 



Mesosauria - dynamický tlak 

 

 

  

Tab. 2: Zobrazení dynamického tlaku na modelu mesosaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Chelonia - 3D model 

 

  

Tab. 3: Renderované obrázky 3D modelu mořské želvy. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Pixlogic Sculptris. 



Chelonia - zobrazení dynamického tlaku 

  

Tab. 4: Zobrazení dynamického tlaku na modelu mořské želvy. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. Teplota 

barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké hodnoty dynamického 

tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Placodontia - 3D model 

  

Tab. 5: Renderované obrázky 3D modelu plakodonta. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Blender. 



Placodontia - zobrazení dynamického tlaku 

  

Tab. 6: Zobrazení dynamického tlaku na modelu plakodonta. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Nothosauria -  3D model 

 

  

Tab. 7: Renderované obrázky 3D modelu notosaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Pixlogic Sculptris. 



Nothosauria -  zobrazení dynamického tlaku 

 

  

Tab. 8: Zobrazení dynamického tlaku na modelu nothosaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Plesiosauria - 3D modely 

 

 

  

Tab. 9: Renderované obrázky 3D modelu bazálního plesiosaura(blok nahoře) a pliosaura (blok dole). 

Levý sloupec odshora: izometrický pohled, laterální pohled. Střední sloupec odshora: frontální pohled, 

dorsální pohled. Pravý sloupec odshora: kaudální pohled, ventrální pohled. Renderování bylo provedeno 

v programu Pixlogic Sculptris. 

 



Plesiosauria - zobrazeni dynamického tlaku 

 

 

  

Tab. 10: Zobrazení dynamického tlaku na modelu bazálního plesiosaura (blok nahoře) a pliosaura (blok 

dole). Levý sloupec odshora: izometrický pohled, laterální pohled. Střední sloupec odshora: frontální 

pohled, dorsální pohled. Pravý sloupec odshora: kaudální pohled, ventrální pohled. Teplota barvy na škále 

udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké hodnoty dynamického tlaku. 

Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Ichthyosauria - 3D model 

 

 

 

  

Tab. 11: Renderované obrázky 3D modelu ichtyosaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Pixlogic Sculptris. 



Ichthyosauria - zobrazení dynamického tlaku 

  

Tab. 12: Zobrazení dynamického tlaku na modelu ichtyosaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Mosasauria -  3D model 

 

  

Tab. 13: Renderované obrázky 3D modelu mesosaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Pixlogic Sculptris. 



Mosasauria  - zobrazení dynamického tlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 14: Zobrazení dynamického tlaku na modelu mososaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Crocodylia - 3D model 

  

Tab. 15: Renderované obrázky 3D modelu metrioryncha. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Pixlogic Sculptris. 



Crocodylia -  zobrazení dynamického tlaku 

  

Tab. 16: Zobrazení dynamického tlaku na modelu metrioryncha. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Aves - 3D modely 

  

Tab. 17: Renderované obrázky 3D  modelu hesperornise (blok nahoře) a bazálního tučňáka (blok dole). 

Levý sloupec odshora: izometrický pohled, laterální pohled. Střední sloupec odshora: frontální pohled, 

dorsální pohled. Pravý sloupec odshora: kaudální pohled, ventrální pohled. Renderování bylo provedeno 

v programu Pixlogic Sculptris. 



Aves - zobrazení dynamického tlaku 

 

  

Tab. 18: Zobrazení dynamického tlaku na modelu hesperornise (blok nahoře) a bazálního tučňáka (blok 

dole). Levý sloupec odshora: izometrický pohled, laterální pohled. Střední sloupec odshora: frontální 

pohled, dorsální pohled. Pravý sloupec odshora: kaudální pohled, ventrální pohled. Teplota barvy na škále 

udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké hodnoty dynamického tlaku. 

Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Pinnipediomorfa - 3D model 

 

  

Tab. 19: Renderované obrázky 3D modelu enaliarcta. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Pixlogic Sculptris. 



Pinnipediomorfa - zobrazení dynamického tlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab. 20: Zobrazení dynamického tlaku na modelu enaliarcta. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Sirenia - 3D model 

 

  

Tab. 21: Renderované obrázky 3D modelu dugonda. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Pixlogic Sculptris. 



Sirenia - zobrazeni dynamického tlaku 

 

  

Tab. 22: Zobrazení dynamického tlaku na modelu dugonga. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Cetaceae -  3D model 

 

  

Tab. 23: Renderované obrázky 3D modelu basilisaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, dorzální 

pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický pohled. 

Renderování bylo provedeno v programu Blender. 



Cetaceae - zobrazení dynamického tlaku 

 

 

 

 

  

Tab. 24: Zobrazení dynamického tlaku na modelu basilosaura. Levý sloupec odshora: laterální pohled, 

dorzální pohled, ventrální pohled. Pravý sloupec odshora: frontální pohled, kaudální pohled, izometrický 

pohled. Teplota barvy na škále udává relativní hodnotu dynamického tlaku, tmavě modrá prezentuje nízké 

hodnoty dynamického tlaku. Červená barva prezentuje vysoké hodnoty relativního dynamického tlaku. 



Postup modelace 

 

 

 

 

 

 

Tab. 25: Postup modelace 1: vlevo nahoře -první výchozí fáze krychle. 2: vpravo nahoře - druhá fáze obsahuje 

vložení obrazové rekonstrukce jako pozadí a protahování a přepážkování krychle. 3: vlevo uprostřed- po 

vytvoření základních přepáže a základního tvaru, se provádí vizuální kontrola z izometrického pohledu. 

4: vpravo uprostřed - simultánně se zapnutou funkcí „subdividion surgface“ se provádí ladění celkového tvaru. 

5: vlevo dole - neustále se provádí vizuální kontrola ze všech směrů  a ověřuje se, zda model opravdu odpovídá 

podkladovému materiálu. 6: vpravo dole - po získání co možná nejpřesnějšího tvaru modelu se přistupuje 

k vytváření detailů. Všechny modely byly vytvořeny v programu Blender. 


