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Abstrakt: 

 

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

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

anatomie, zoologie, paleontologie, paleoekologie a biomechaniky. Odborná rekonstrukce stojí 

na pomezí vědy a umění. Náš pohled na fosilní mořská amniota se v průběhu času měnil 

s přibývajícími kosterními nálezy a taktéţ se vyvíjely i odborné rekonstrukce. I přesto 

samotné výstupy jako jsou rekonstrukce a zejména 3D modely mohou osvětlit řadu nových 

nebo nevysvětlených poznatků týkajících se této skupiny. A odborná rekonstrukce tak můţe 

svou činností nejen zkrášlit, ale i obohatit vědecké poznání, nebo dokonce nastínit nový směr 

dalšího výzkumu. 

 

Klíčová slova:  

Odborná rekonstrukce, fosilní mořská amniota, adaptace, anatomie, evoluce, paleoekologie 

biomechanika, 3D modely, trendy. 

 

 

 

 

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 and also biomechanics. Reconstruction It stands on the borderline between art 

and science. Our view on the fossil marine Amniotes change over time with advancing 

skeletal findings, and also changed a scientific reconstruction. Although the actual outputs, 

such as reconstruction and in particular 3D models can explain a number of new or 

unexplained informations about this group. A reconstruction expert can not only beautify their 

actions, but also enthance scientific knowledge, or even to outline a new direction for further 

research. 

 

Keywords: 

Scientific reconstruction, fossil marine amniotes, adaptation, anatomy, evolution, 

palaeoecology, biomechanice,  3D models, trends. 
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1. Úvod 

Tato práce se zaměřuje na téma, které je moţná opomíjeno a mnoho prací na toto téma dosud nebylo 

zpracováno. Odborná rekonstrukce je královskou disciplínou. Stojí na pomezí vědy a umění a z 

kaţdého oboru se snaţí vzít to nejlepší. Důleţitá je nejenom vědecká správnost, ale i výtvarné pojetí a 

preciznost provedení výsledku. Ve světle moderních technologií, např. 3D animací, má i přesto 

vědecká ilustrace své místo, protoţe počítače zatím nejsou schopny nahradit lidskou tvořivost a nejsou 

schopny výsledné rekonstrukci vtisknout punc přirozenosti. Hlavním bodem této práce, kromě 

provedení samotný rekonstrukcí, je i studium vědecké literatury, která se zabývá problematikou 

fosilních mořských amniot. Jedná se zejména o anatomii, morfologii, paleoekologii, ale i historický 

vývoj odborných rekonstrukcí se zaměřením na fosilních mořská amniota. Na základě získaných 

informací byly vytvořeny ke kaţdé skupině 3D modely. Na 3D modelech navíc byl zobrazen tzv. 

dynamický tlak, který nastínil či poodhalil některé nesrovnalosti dosud známých skutečností, a 

poslouţí jako nulté přiblíţení pro budoucí výzkum. Tyto nově získané informace nám pomohou lépe 

pochopit tvar, morfologii a biomechaniku skupiny. Pro tuto práci budou výstupy následně zhodnoceny 

v nových vytvořených rekonstrukcích. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při vytváření rekonstrukcí podle zbytku nalezených koster musí vědec pracovat s fantazií umělce a 

umělec zase s přesností vědce. Jen tak nás můţe paleontologie seznámit s podivuhodnými ţivočichy 

minulých věků a postupně doplňovat vývojovou mozaiku organického světa. 

Bořivoj Záruba (Záruba; 1992). 
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2. Techniky, styly a historický vývoj rekonstrukcí se zaměřením na fosilní mořská amniota 

Samostatně toto téma nebylo zatím zpracováno. V této práci jsou uvedeny poznatky z mnoha oborů 

paleontologie, evoluce, morfologie, dějin umění a teorie umění. Samotná rekonstrukce je velice 

náročnou záleţitostí zejména z časového hlediska. Je nutné pracovat s daty ze systematiky, 

paleoekologie, anatomie a mnoha dalších oborů, které jsou nutné pro provedení kvalitní a vědecky 

správné rekonstrukce. Po následném pochopení toho, co chceme vlastně rekonstruovat, můţeme 

teprve přejít k vlastní realizaci rekonstrukce, která vytvoří komplexním pohled na konkrétního 

vymřelého mořského obratlovce. Jedině tento postup zajistí co moţná vědecky nejsprávnější 

zobrazení. 

 

   2.1. Cíle a vývoj vědecké ilustrace  

Cílem odborné rekonstrukce je zobrazení fosilního organizmu v jeho prostředí, a to samostatně, 

nebo celého prostředí tak, aby splňoval současný vědecký pohled na danou skupinu organizmů. 

Ilustrace by měla znázorňovat důleţité taxonomické znaky a lehce na ně upozorňovat. Nicméně se 

jedná i o výtvarné dílo a proto je druhým, avšak neméně důleţitým faktorem estetická hodnota díla. 

Obě tyto sloţky musí být ve vzájemné harmonii a musí tvořit kompaktní celek.  

Co se týče vědecké rekonstrukce všeobecně, lze říci, ţe generace autorů na sebe pozvolna navazují 

a částečně si předávají styl, který zdědili. Ten dále předávají s úpravami a samozřejmě s ohledem na 

osobní rukopis. Jedná se tak o pozvolný vývoj vědecké ilustrace (viz Vývoj odborné ilustrace).  

Kompozice samotná, ač se to na první pohled nemusí zdát, hraje v odborné rekonstrukci nesmírně 

důleţitou úlohu. Kompozice dává charakter celému obrazu. Vyjadřuje například klid scenérie nebo 

dynamiku zápasu. To umoţňuje člověku ztotoţnění se s danou rekonstrukcí. Ztotoţnění s tématem, 

které není z hlediska lidského antropocentrismu a částečné, nevědomé neobjektivity člověku aţ zase 

tak blízké. Tato neobjektivita je však naštěstí kompenzována lidskou vlastností poznávat nové, se 

zájmem o jinakost. 

Existuje celá řada typů odborných rekonstrukcí. Nejstarším typem byl čistý schématický obrázek 

kostry lebky a jednotlivých kostí, avšak se stoupajícím zájmem o tyto skupiny organizmů začaly 

vznikat i první rekonstrukce ve smyslu obrazů tak, jak je známe dnes.  

Mezi rekonstrukce řadíme i sochařské artefakty, které se dnes často stávají hlavními lákadly mnoha 

populárně naučných výstav. S postupujícím rozvojem technologií přibylo i zobrazení ve formě 3D 

digitálních modelů, které nám mohou zprostředkovat i samotný pohyb fosilních ţivočichů. 

 

   2.2. Dnes používané techniky a styly odborné rekonstrukce 

    2.2.1. Techniky 

Kvaš: technika, která je v odborné ilustraci velice ceněná a asi nejpouţívanější. Kvašové barvy se liší 

od akvarelových tím, ţe překrývají papír daleko více neţ průhledné akvarelové barvy. Akvarelové a 

kvašové barvy lze při malování kombinovat a mnoho malířů tak skutečně činí (Parramón a Ballestar, 
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2003). Tato technika byla vyuţívána hojně Zdeňkem Burianem. Vyuţívá jí třeba i John Sibbick a 

mnoho dalších zahraničních i českých autorů. Avšak při porovnání jejich děl docházíme k závěru, ţe 

jejich styl je naprosto osobitý a nestejný. A přesto, ţe je pouţita stejná technika, vypadají díla těchto 

autorů jako malovaná zcela jinou technikou. Tato technika tedy dává volnost osobnímu stylu a 

nepotlačuje jej. Kvaš je vyuţíván spíše pro menší rekonstrukce zhruba do velikosti standardizovaného 

formátu A3. Větší obrazy provedené kvašovou technikou jsou vzácností. U kvašových rekonstrukcí 

jde především o detail provedení, na rozdíl třeba od olejomalby.  

Olej - Tempera: techniky, které hojně uţíval Zdeněk Burian na velká plátna zobrazující celkový 

pohled do dávných věků. Například: olejomalby prehistorických zvířat v ZOO Safari-Dvůr Králové 

nad Labem. Olejem hojně maloval velkoformátová plátna také Charles Robert Knight. Je tedy 

technikou uţívanou výtvarníky pro rekonstrukce větších formátů na rozdíl např. od kvaše. 

Grafitová tužka: technika vyuţívaná zejména pro skicování. Rovněţ se pouţívá pro černobílé 

doplňkové anatomické, či jiné ilustrace. V tomto ohledu plní stejnou roli jako „pérovka, avšak 

umoţňuje vytvoření jemnějších tónů, odstínů a světelných přechodů. 

Perokresba - „pérovka“: pérovkou lze zachytit kaţdý detail (Škropil; 2005). Linka se nanáší 

pomocí perka a je z různých druhů inkoustů či tuţí. Tato technika umoţňuje vytvoření opravdu 

drobných detailů. Stejně jako tuţka slouţí spíše pro vytvoření doplňkových zobrazení, zejména části 

kostry lebky, obratlů a dalších. Z hlediska reprodukce jsou perokresby dokonce mnohem lepší neţ 

klasická grafitová tuţka. Nicméně s postupným zdokonalováním digitalizačních technologií se tento 

rozdíl stírá. 

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

avšak v odborné ilustraci se také pouţívá. Akvarelové barvy se nanášejí na zvlhčený papír stejně jako 

kvaš. Papír se upíná na podloţku. Po nanesení akvarelové barvy je stopa částečně rozpita. Z toho 

důvodu nelze vytvořit tak detailní malbu jako u kvaše. Samotný pigment je stejný jako u kvaše, liší se 

pouze ředící sloţkou. U akvarelu je to voda. Kvaš je pigment mísený s krycí bělobou a pryskyřičnou, 

silně lepivou koloidní látkou (často arabská guma). Akvarel je však v odborné rekonstrukci vyuţíván 

zejména k dotvoření nerušivého prostředí pro detailně namalovaná zvířata. 

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

napojena na kompresor, který ţene vzduch pod tlakem do pistole. Tato technika dovoluje na plátně 

vytvořit stopu barvy a šířky od několika málo milimetrů aţ po desítky centimetrů. Touto technikou lze 

vytvářet velice plynulé přechody barev v ploše, stejně jako drobné detaily. Barvy jsou nanášeny v   

extrémně tenkých vrstvách, takţe na plátně nezůstává ţádná struktura samotné malby. U nás tato 

technika není tak často výtvarníky vyuţívána. V odborné rekonstrukci téměř vůbec. Je to také dáno 

vysokou pořizovací cenou samotného stříkacího zařízení a barev. Dalším faktorem je jistě její 

technická náročnost. 

Tiskové techniky: v samotných začátcích odborné rekonstrukce a ilustrace se jednalo jednoznačně 

o nejpouţívanější techniky. Byl vyuţíván zejména mědiryt a litografie. Mědiryt (chalkografie) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A1_guma
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je hlubotisková grafická technika vyuţívající  rytí čar a ploch do měděné matrice (Winter, 1913). Do 

takto vzniklých prohlubní v matrici se vetře tiskařská barva a ta se následně pod tlakem tiskařského 

stroje přetiskuje na navlhčený papír a tak  zanechává otisk. Výsledné tisky byly často kolorovány 

akvarelovými barvami. Podstatou litografie je jemně vyhlazený kámen, druh vápence. Na kamennou 

desku se nanáší mastnou tuţí daný obraz, posléze se nanese tiskařská barva, která po umytí vodou ulpí 

pouze na nanesené mastné tuţi. Barva se následně přetiskne na papír. V dnešní době se od klasických 

tiskařských technik v odborných rekonstrukcích zcela ustoupilo a jsou pouţívány jen zcela výjimečně. 

Počítačová grafika: pod pojmem počítačová grafika jsou zahrnuty dva hlavní proudy.  2D a 3D 

zobrazování. 2D grafické editory dělíme v samotném základu na bitmapové a vektorové editory. 

V odborné rekonstrukci jsou z větší části vyuţívány bitmapové editory. Pomocí bitmapových editorů 

vznikají spíše obrazové fotorealistické rekonstrukce, které se pomalu stávají moderní alternativou 

klasické olejomalbě a kvaši. Jejich výhoda spočívá také v tom, ţe obraz je jiţ jako digitální vytvořen a  

nedochází tak ke zkreslení obrazu jak v baravnosti, tak v rámci detailu při následné přípravě 

reprodukce pomocí skeneru či fotografie. Uţivatelsky je digitální ilustrace mnohem přívětivější jak 

pro výtvarníka, tak pro případného vydavatele. Digitální ilustrace také nese nespornou výhodu 

z hlediska dalšího přepracování a úpravy ilustrace. Bitmapový grafický editor,  nebo také  rastrový 

grafický editor,  je počítačový program umoţňující uţivateli prostřednictvím  grafického 

rozhraní  vytvářet a upravovat soubory s rastrovou grafikou. Data jsou zaznamenávána v některém z  

formátů vhodných pro bitmapovou grafiku, jako např. JPEG, PNG,  GIF a TIFF. Mezi nejpouţívanější 

bitmapové editory patří Adobe Photoshop, GIMP, Corel Photo-Paint a mnoho dalších. Vektorový 

grafický editor  je  počítačový program umoţňující uţivateli prostřednictvím grafického rozhraní 

vytvářet a upravovat soubory s vektorovou grafikou. Data jsou zaznamenávána v některém 

z formátů vhodných pro vektorovou grafiku jako např. EPS, PDF, WMF, CDR nebo SVG. Vektorové 

editory jsou vyuţívány spíše pro doprovodné grafiky, schématizované ilustrace a nákresy. Mezi 

nejpouţívanější vektorové editory patří Adobe Illustrator, Corel DRAW, Inkscape a další. 

3D grafické modelovací programy, jako je například Autodesk Maya, ZBrush nebo open sorce 

alternativa v podobě programu Blender. Umoţňují vytváření trojrozměrných modelů, jejich 

následného polohování (i případnou animaci), osvětlení, texturování modelu aţ po následné 

renderování výsledného obrázku či videa. Jedná se o dosti náročnou techniku. Rekonstrukce jsou 

závislé na technické zdatnosti uţivatele, a proto řada rekonstrukcí má nízkou kvalitu a často nulovou 

vypovídající hodnotu. I přes tato negativa je zejména v zahraničí tato technika čím dál tím častěji 

vyuţívána. Nutno však podotknout, ţe pokud je autor opravdu zručný, výsledné rekonstrukce mohou 

dosáhnout nevídaného detailu a kvality. 3D modelování se často v odborné rekonstrukci vyuţívá při 

demonstrování rekonstrukce pohybu fosilních ţivočichů v oblasti, kde ilustrace není tak názorná jako 

video. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlubotisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rytina
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/GUI
http://cs.wikipedia.org/wiki/GUI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastrov%C3%A1_grafika
http://cs.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%A1_grafika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1t_souboru
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Encapsulated_PostScript&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_Metafile&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
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   Nevýhoda všech digitálních rekonstrukcí je, ţe ztrácejí jakýsi nepopsatelný spíše umělecký 

charakter oproti olejomalbě a dalším starším technikám. Pozorovatel často můţe nabýt dojmu odcizení 

a strohosti. Je to však vědecky těţko postiţitelné. 

Moderní počítačové programy se v dnešní době stávají jiţ plnohodnotnou alternativou klasické malbě 

či sochařskému umění. V dnešní době jiţ nezáleţí na tom, jakou techniku výtvarník pouţije, důleţitým 

se stává výsledek. Tím by měla být jak vědecká, tak i umělecká hodnota.  

 

    2.2.2. Styl  

   Existují dva styly a dva způsoby malby. Jedním je valeristický, druhým je koloristický. Zatímco 

valeristický malíř maluje pomocí světla a stínu, kolorista pouţívá pouze prosté barvy bez stínu 

(Parramón a Ballestar; 2003). Kaţdý styl vyuţívá různé typy nasvícení a osvětlení. 

Používáme tři základní osvětlení: 

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

koloristický směr dopadu světla; 

b) boční osvětlení: 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 ţivá zvířata. Aby byla dodrţena věrohodnost 

rekonstrukce musí výtvarník tato pravidla respektovat a aplikovat je i v odborných rekonstrukcích. 

 

   2.3. Historie odborné rekonstrukce a umělci zabývající se odbornou rekonstrukcí 

Následující kapitala se zabývá změnami, kterými zobrazování vodních amniot za celou dobu své 

historie prošlo. Vzhledem k obrovskému počtu autorů zabývajících se touto problematikou se 

zaměříme na hlavní autory a u nich zmíníme trendy, které naše vnímání těchto zajímavých tvorů 

formovaly aţ do dnešní podoby. 

Odbornou rekonstrukcí fosilních mořských amniot se prvoplánově nikdy nikdo nezabýval. Vţdy se 

jednalo o rekonstrukce pocházející od autorů, kteří umělecky ztvárňovali široké spektrum fosilních 

obratlovců. Fosilní mořská amniota se nikdy netěšila tak velkému zájmu veřejnosti a nikdy si 

nevybudovala status kultu ve společnosti, tak jako dinosauři. Snad je to i tím, ţe suchozemská zvířata 

jsou lidskému chápání bliţší. Mořské prostředí bylo a je obestřeno tajemstvím a stejně tak na nás 

působí i zvířata zde ţijící. Tento pohled se samozřejmě v rekonstrukcích odráţí a je spojen s tím, ţe 

zobrazení podvodního prostředí je nesmírně obtíţné a ne kaţdý autor ho zvládá.  Tento fakt 

nasvědčuje tomu, ţe počet rekonstrukcí fosilních mořských amniot je výrazně méně zastoupena neţ 

počet rekonstrukcí dinosaurů.  Pro většinu autorů zabývajících se odbornou rekonstrukcí jsou fosilní 

mořská amniota spíše okrajovou záleţitostí.  
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    2.3.1. Kulturně mytologické základy ranné odborné rekonstrukce 

   Mořské prostředí vţdy lidi fascinovalo svou tajemností a nedostupností. Báje všech civilizací mají 

vţdy nějaké monstrum z tohoto prostředí. Od antické Skylly nebo Hydry, přes biblického Leviatana, 

aţ po monstra z námořnických legend o mořských pannách, Krakenovi, apod. Moderní dějiny také 

znají mnoho popkulturních legend jako je třeba "lochneská příšera". Tento fakt je velice důleţitým 

výchozím stavem pro chápání toho, jak nahlíţeli tehdejší umělci spolu s rozmáhající se vědou na nově 

vznikající obrazové rekonstrukce nalezených kosterních materiálů. Mnoho autorů rekonstrukcí bylo 

inspirováno tímto kulturně mytologickým obdobím, a to se odrazilo i v jejich rekonstrukcích, které se 

mnohdy nápadně podobaly mýtickým příšerám z map a bestiářů. Byly tak spíše idealistickou 

představou, blízkou romantické biologii, neţ odborným pohledem na fosilního tvora. 

 

    2.2.1. 18. a 19. století  

Situace v 18. a 19. století se dá popsat jako 

průlomová, ale místy nepřehledná. Je to dáno 

vznikem moderního vědeckého nahlíţení na přírodu 

jako takovou a zvyšujícím se zájmem veřejnosti o 

tuto problematiku v závislosti na zvyšující se počet 

nálezů. Kosterní pozůstatky fosilních mořských 

amniot byly nacházeny samozřejmě jiţ dříve a daly 

vznik mnoha legendám. Nicméně vědecky popsány 

byly teprve v  pozdním osmnáctém století a na 

počátku  devatenáctého  století. Objevy zejména 

mořských  plazů výrazně přispěly k rozvoji vertebrátní paleontologie jako takové. Pro tuto vědu byly 

naprosto zásadní objevy  fosilních  krokodýlů  ve svrchním  liasu v Yorkshiru v roce 1758  a také 

objev slavné lebky mosasaura z Maastrichtu v Nizozemsku v 

roce 1780. Aţ v roce 1842, tedy o několik desetiletí později 

poté, kdy byl popsán první ichtyosaurus a plesiosaurus, byl 

popsán Richardem Owenem  nadřád Dinosauria. Hystoricky 

první a opravdu revoluční obrazové rekonstrukce se objevily 

ve významné knize „Duria Antiquior (1830) ― (obr.), jejichţ 

první tištěná verze byla kolorována akvarelovými barvami. 

Tato kniha je zřejmě vůbec prvním dokladem odborné 

rekonstrukce v historii. Autorem je anglický geolog  Henry De la Beche, který na přípravě knihy 

spolupracoval s Mary Anning. Mnoho informací do knihy čerpal z nálezů, které patřily právě této 

sběratelce (Benson; 2009).  K ruce měl tehdy významného ilustrátora George Johanna Scharfa (1788–

1860), který pro publikaci vytvořil litografické tisky zaloţené na původním olejovém obraze.  Za 

zmínku stojí ještě pár dalších autorů: Samuel Griswold Goodrich a jeho kniha „Illustrated Natural 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 „Duria Antiquiror― Henry De la Beche, 

Obr. 2 Charles R. Knight „Elasmosaurus“ 1897. 

http://www.fantasy-workshop.com/faw/image-files/elasmosaurus-

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_De_la_Beche
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_De_la_Beche
http://www.fantasy-workshop.com/faw/image-files/elasmosaurus-1.jpg
http://www.fantasy-workshop.com/faw/image-files/elasmosaurus-1.jpg
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History of the Animal Kingdom, vol. 2, s. 394.― Sochař Benjamin Waterhouse Hawkins posléze podle 

těchto rekonstrukcí vytvořil v roce 1852 modely pro výstavu dinosaurů v Crystal Palace v Sydenham. 

I tyto rekonstrukce jsou poplatné době a poznatkům, které byly k dispozici a tak zcela nereflektují 

aktuální vědecké poznatky. Přesto však informovaný pozorovatel rozpozná, ţe se zřejmě jedná o 

ichtyosaura a plesiosaura. Na rozdíl od rekonstrukce megalosaura a iguanodonta z téţe knihy, které 

jsou modernímu pohledu na tyto tvory opravdu velice vzdálené. Je to další hmatatelný důkaz toho, jak 

náš pohled na fosilní amniota a jejich habitus je během staletí rigidní a mění se spíše v detailech. 

V tomto období, vědou opojeném a  euforickém, vznikala celá řada rekonstrukcí, jejichţ kvalita byla 

často kolísavá a obsahovala značnou sloţku přidané fantazie. Revoluce v zobrazování fosilních 

mořských amniot nastává aţ na přelomu 19. a 20. století.  

 
    2.3.2. Konec 19. a začátek 20. století. 

Autor, který vznamně pozměnil dosavadní pohled na odbornou rekonstrukci fosilních obratlovců, 

byl Charles Robert Knight (1874-1953). Jiţ 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 neţ třicetiletá spolupráce s tímto muzeem. Spolupracoval téţ 

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 ţivé 

organismy, mající analogické vlastnosti s dnes ţijícími tvory 

(Knight Kalt; 2002). Stejně jako dnes byly nalézány zlomkovité 

fosilie, ale znalostí bylo daleko méně neţ dnes. Proto jsou jeho 

studie poplatné dobovým poznatkům.  

Knight často rekonstruoval vymřelé savce, ptáky a mořské plazi 

ve velmi dynamických a akčních pózách, avšak jeho velcí 

dinosauři jsou zobrazeni jako těţkopádná, baţinu obývající 

zvířata, „určená k vymření―. Odráţejí tedy spíše tradiční pojetí dinosaurů (Paul; 1996).  

Nejtypičtějším nešvarem historických rekonstrukcí (Buriana a Knighta nevyjímaje) je hadovité 

ohnutí krku u plesiosaurů. Dnes se má za to, ţe krk byl tuhý a slouţil jako jakýsi kýl udrţující stabilitu 

během pohybu tvora. Existují však studie, které tvrdí, ţe plesiosaurus mohl takto krk ohýbat. Tyto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 „Cryptocleidus―, Zdeněk 

Burian, (Špinar; 1988). 
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názory jsou minoritní. Zbytek těla plesiosarů a dalších mořských amniot se jiţ po cca 160 let 

zobrazuje zhruba stejně a novinky se týkají spíše interpretací pohybu ţivočichů více neţ jejich habitu. 

    Ch. R. Knight měl mnoho následovníků a obdivovatelů. Například umělec William Stout, který se 

zabývá rekonstrukcemi a který shromáţdil 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. Design tvorů, kteří se vyskytují v trikových scénách, např. ve 

filmu The Lost World (1925), či King Kong (1933), byl značně ovlivněn právě prací Ch. R. Knighta.       

Další nepříliš známou, ale zato velice významnou postavou paleoartu 19. a 20. století je německý 

výtvarník Heinrich Harder (1858-1935). Věnoval se jak klasické malbě, tak odborným rekonstrukcím, 

na kterých pracoval s archeologem a historikem umění Wilhelmem Bölschem.  

    2.3.3. Druhá polovina 20. století až současnost 

   Mezi Knightovi 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 ţivota pravěku. 

Ilustroval všechny Augustovy knihy s malířskými 

rekonstrukcemi vyhynulých ţivočichů i rostlin a přispěl 

tak jedinečně k popularizaci paleontologie a zapsal se do 

paměti několika generací nejen těmito obrazy, ale i 

kniţními ilustracemi dobrodruţných 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(obr.3), (Škropil; 2005). Mnoho 

kreseb namaloval Zdeněk Burian pomocí tuţe, tzv. „pérovka―, kde je opravdu dobře vidět kaţdý 

detail. Dále můţeme vidět v některých knihách i kombinované techniky – křída s pastelem, bělobou a 

tuţí. Originální perokresby můţeme vidět jiţ od velikosti několika 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 můţeme vidět například na obr. 5, kde je vyobrazen plesiosaurus s opravdu hadovitě 

pokrouceným krkem. Málo známý je fakt, ţe za svého ţivota 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 ţijící v 

zahraničí - Jan Sovák a Josef Moravec (Kanada a USA), a v Čechách ţijící a tvořící Petr Modlitba. 

 

 

 

 

Obr. 4 „Ichthyosaur― John Sibbick. 

www.Johnsibbick.com 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Heinrich_Harder
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Zřejmě nejznámějším umělcem, který v současnosti vytváří odborné rekonstrukce a ilustrace a patří 

mezi světovou špičku v tomto oboru je John Sibbick. 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 práce je nutno shromáţdit fosilní důkazy a konzultovat následné představy a 

informace s odborníky v oboru. Dále je pak třeba vypracovat řadu skic aţ po vybudování celkového 

obrazu struktury, chování a povrchových detailů. 3D 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. 4) a hotové kresby dokresluje 

perem a tuţí, nebo různými druhy tuţek (Sibbick; 2002). Sibbick tvoří rekonstrukce jiţ poměrně 

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

náš pohled na to, jak vymřelá zvířata vypadala, značně proměňoval. A to se odráţí i na Sibbickových 

dílech. Ke cti autora je nutno dodat, ţe neustále vše 

konzultuje s vědci a i přes občasné chyby neustrnul 

v jediné fázi vědeckého poznání tak, jak se to stalo 

mnohým jiným autorům.  

Dalším velmi významným autorem je Carl Buell. Není 

výslovně zaměřen na rekonstrukci fosilních mořských 

amniot, avšak tito tvorové tvoří značnou část jeho 

nedávné tvorby. V tomto ohledu je jeho tvorba výjimečná 

a i z odborného hlediska jsou jeho ilustrace opravdu 

kvalitní. 

Mezi další, v Čechách nepříliš známé, ale velice 

uznávané, patří autorka popularizační ilustrace Terryl Whitlatch. Její rekonstrukce působí nesmírně 

ţivým a dynamickým dojmem. Je zástupkyní klasické školy. Téměř vůbec nepouţívá počítačové 

technologie, maluje pomocí tuţky a fix. Autorka má zoologické vzdělání, takţe její ilustrace se 

vyznačují značnou vědeckou přesností. 

Nelze jmenovat všechny další aurory, ale za zmínku jistě stojí Julius T. Csotonyi, který mimo 

klasické kresby vytváří i počítačové rekonstrukce a dále pak Robert Nicholls, Stephanie Abramowicz, 

Luis V. Rey U těchto autorů se výrazně odráţejí moderní náhledy na mořská fosilní amniota, a to jak 

Obr. 5 „Platecarpus― Petr modlitba,  

2008. www.petrmodlitba.cz 
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pokud jde o kostru, tak vnější habitus (např. Luis V. Ray zohledňuje šupinový pokryv těla u 

mosasaurů). 

V Čechách je významnou osobností zejména výše zmíněný Petr Modlitba. Pokračuje ve stylu a 

v odkazu Zdeňka Buriana jak pokud jde o motivy, tak co se týká techniky malby. I v jeho dílech lze 

nalézt řadu mořských amniot. Například obrázky mosasaura nebo plesiosaura, či pliosaura, vytvořené 

pomocí kvaše. Petr Modlitba spolupracuje s řadou předních českých paleontologů, a proto se jeho 

rekonstrukce vyznačují vědeckou aktuálností. Zaměřuje se zejména na techniku olejomalby a kvaše 

(obr. 5). Některými pracemi je zastoupen i v brněnském Pavilonu Anthropos (Modlitba; 2010). Na 

obrazech zachycujících prehistorii Země spolupracuje převáţně s Přírodovědeckou fakultou 

Univerzity Karlovy v Praze (Modlitba; 2010). V Čechách ţije a tvoří řada dalších umělců,  jak 

s odbornými znalostmi, tak výtvarným umem, a to včetně mladé nastupující generace.   

Z populárně vědeckého hlediska nejsou fosilní mořská amniota tak atraktivním tématem jako jsou 

například dinosauři. Nicméně také částečně těţí z popularity, kterou těmto tvorům masmédia 

nastartovala např. filmem „Jurský park― z roku 1993.  Částečně i proto se snad britská stanice BBC 

rozhodla věnovat těmto tvorům ve svém dokumentu z roku 2003 „Sea monsters― (Putování 

s dinosaury: Monstra pravěkých oceánů). 

Zobrazování fosilních mořských amniot během cca sto let neprodělalo větší změny. Tedy ne tak 

markantní jako třeba v případě teropodních dinosaurů. Je to v důsledku poměrně rigidního habitu 

všech mořských amniot a je v podstatě neměnný. Jediný rozdíl je snad v pohyblivosti krční části 

plesiosaurů, která nebyla tak ohebná, jak dříve někteří autoři zobrazovali. Liší se tedy pouze 

v detailech, nicméně celkový habitus je více či méně po dekády zachován a proto rekonstrukce 

mořských amniot mají dlouhodobější trvanlivost z pohledu vědecké korektnosti. Jedním důvodem je 

zmíněná rigidita habitu, dalším důvodem můţe být menší intenzita výzkumu v této oblasti oproti třeba 

dinosaurům. Tato dlouhotrvající aktuálnost těchto rekonstrukcí je také důsledkem niţšího počtu 

rekonstrukcí.  

 

3. Vývoj odborné ilustrace 

V této kapitole se na obrazových materiálech od různých autorů z různých výše zmíněných období 

zaměříme na podobnosti a vývoj odborné rekonstrukce. Povšimneme si vznikajících a zanikajících 

trendů, přebírání kompozic a vzájemného kopírování. S ohledem na téma této práce se zaměříme 

výhradně na rekonstrukce fosilních mořských amniot.  
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Celý vývoj bude shrnut do několika bodů a bude prezentován na obrazovém materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma: 1. Oprázky následují v řadě (po řádcích) za sebou první je vlevo nahoře a poslední vpravo dole. Číslování obrázků platí pouze pro toto schéma. 

Obr1. Autor neznámí, jedná se o výjev z hystorické mapy. http://jackfit.blogspot.cz/2012/02/world-is-flat.html2. Gustave Doré „ Zničení 

Leviathana“ 1865. http://www.britannica.com/EBchecked/media/117056/Destruction-of-Leviathan-engraving-by-Gustave-Dor-1865 3. „Setkání 

ichtyosaura a plesiosaura―. Z Knihy LOUIS FIGUIER THE WORLD BEFORE THE DELUGE. 1863. 

http://www.geology.19thcenturyscience.org/books/1872-Figuier-BeforeFlood/htm/doc.html 4, Obrázek z knihy „křídové ryby“ The University 

Geological Survey of Kansas, Volume VI, 1900. http://www.oceansofkansas.com/ePapers.html 5. Charles R. Knight „Elasmosaurus“ 1897. 

http://www.hmnh.org/archives/2007/11/18/extreme-bizarre-goofy-and-strange/6. Heinrich Harder „Mosasaurus a Ichthyosauři“ , 

1912.http://www.copyrightexpired.com/Heinrich_Harder/mosasaurus_ichthyosaurus.jpg7. Heinrich Harder „plesiosaurus“, 1916. http://www.proof-

of-evolution.com/loch-ness-monster.html  8. Heinrch Harder „Ichthyosaurus“ 1916.http://www.copyrightexpired.com/Heinrich_Harder/ichthyosaur.jpg  

9. Charles R. knight „Mosasaurus“ .Datum vytvoření nezjištěno.  http://fieldmuseum.org/explore/multimedia/photo-archives-charles-knight-paintings-

gallery 10. Charles R. knight  „Druh mosasaura žijící v Kansasu“.  Datum vytvoření  nezjíštěno. http://national-

geographic.cafepress.com/art.604065042?substrate=Framed%20Print&size=Small 11. Charles  R. Knight. „Mosaasaurus“, 1919. 

http://mysite.verizon.net/markcrowell/czerkas-and-glut.html 12. Zdeněk Burian „Basilosaurus“, 1964.  

http://www.flickr.com/photos/timetravelnow/5882798565/. 13 Zdeněk Burian „ Elasmosauři“, 1964. 

http://robotslovedinosaurs.com/post/20015310903/scientificillustration-elasmosaurus-by-zdenek 14. Zdeněk Burian „Pterodon a Tylosaurrus“ ,cca. 1941. 

15. Zdeněk Burian „Elasmosaurus a Mosasaurus“, 1963 http://www.plesiosauria.com/life_restorations.php 16. Zdeněk Burian „Mixosaurus“, 1962 

http://www.flickr.com/photos/timetravelnow/5927122014/in/set-72157626014578047/ 17. Zdeněk Burian „ Kronosaurus“ ,1981. 

http://mysite.verizon.net/markcrowell/augusta.html 18. William Stout „Mosasaurus“,  1993. http://www.search4dinosaurs.com/mosasaur.html   19. Petr 

Modlitba „Mosasaurus conodon“, 2006 http://www.petrmodlitba.cz/paleoart.php?poradi=4 20. Petr Modlitba „Platecarpus“ 2007 

http://www.petrmodlitba.cz/paleoart.php?poradi=5 21. john Sibbick „Ichtyosauři“ Datum vytvoření nezjištěno. 

http://planetdi.startlogic.com/paleo_art/john_sibbick.htm 22. BBC „Putování s pravěkými zvířaty“, 2001. http://forusrakos.blog.cz/1009/filmy-putovani-s-

pravekymi-

zviraty 23. Dan Varner “Mosasaurus“, 2002. http://www.oceansofkansas.com/ 24. Mark Heine „ Basilosaurus“, datum vydvoření nezjištěno. http://w

ww.mheine.com/nbasilo.html 

http://www.britannica.com/EBchecked/media/117056/Destruction-of-Leviathan-engraving-by-Gustave-Dor-1865
http://www.geology.19thcenturyscience.org/books/1872-Figuier-BeforeFlood/htm/doc.html
http://www.oceansofkansas.com/ePapers.html
http://www.hmnh.org/archives/2007/11/18/extreme-bizarre-goofy-and-strange/
http://www.copyrightexpired.com/Heinrich_Harder/mosasaurus_ichthyosaurus.jpg
http://www.proof-of-evolution.com/loch-ness-monster.html
http://www.proof-of-evolution.com/loch-ness-monster.html
http://www.copyrightexpired.com/Heinrich_Harder/ichthyosaur.jpg
http://fieldmuseum.org/explore/multimedia/photo-archives-charles-knight-paintings-gallery
http://fieldmuseum.org/explore/multimedia/photo-archives-charles-knight-paintings-gallery
http://national-geographic.cafepress.com/art.604065042?substrate=Framed%20Print&size=Small
http://national-geographic.cafepress.com/art.604065042?substrate=Framed%20Print&size=Small
http://mysite.verizon.net/markcrowell/czerkas-and-glut.html
http://www.flickr.com/photos/timetravelnow/5882798565/
http://robotslovedinosaurs.com/post/20015310903/scientificillustration-elasmosaurus-by-zdenek
http://www.plesiosauria.com/life_restorations.php
http://www.flickr.com/photos/timetravelnow/5927122014/in/set-72157626014578047/
http://mysite.verizon.net/markcrowell/augusta.html
http://www.search4dinosaurs.com/mosasaur.html
http://www.petrmodlitba.cz/paleoart.php?poradi=4
http://www.petrmodlitba.cz/paleoart.php?poradi=5
http://planetdi.startlogic.com/paleo_art/john_sibbick.htm
http://forusrakos.blog.cz/1009/filmy-putovani-s-pravekymi-zviraty
http://forusrakos.blog.cz/1009/filmy-putovani-s-pravekymi-zviraty
http://forusrakos.blog.cz/1009/filmy-putovani-s-pravekymi-zviraty
http://www.oceansofkansas.com/
http://www.mheine.com/nbasilo.html
http://www.mheine.com/nbasilo.html


18 
 

1. Obr.1 a 2. Nejedná se ještě o odbornou rekonstrukci v pravém slova smyslu. Na obrázku je 

výřez z novověké mapy a na obrázku 2 je Levyathan od malíře Gustava Doreho. Styl 

zobrazení a kompozice byly posléze pouţity jako výchozí bod pro odbornou rekonstrukci a  

tyto obrázky tvoří jakési předpřipravené podhoubí pro rozrůstající se obor odborné 

rekonstrukce. Vyznačují se monumentální epičností zobrazující moře, jako sveřepou 

neuchopitelnou moc, plnou záhadných a temných tvorů. 

2. Obr. 3 a 4. Zde se jedná o první fázi odborné rekonstrukce. Lze si povšimnout aţ biblické 

epičnosti s drsným mořem a oblohou v pozadí (obr. 3), a aţ rajských tropických „pravod― 

(obr. 4). Trendem byla značná idealizace a výrazně se na rekonstrukcích podílela i fantazie 

autora. Zvířata nesou výrazně plazí rysy a značně odkazují na dávná zobrazení mořských 

monster. Zde je ovšem důleţité si povšimnout, ţe v této první fázi jsou mořská amniota 

zobrazována většinově z pohledu ze souše (prostoru nadhladinovém), nikoliv podvodním. 

Tento trend je zřejmě ovlivněn silně lidským antropocentrizmem a poměrně dlouhou dobu se 

drţel na výsluní jako hlavní zobrazovací pohled. Radikální ústup od tohoto trendu se projevil 

aţ v několika posledních dekádách. 

3. Obr. 5 aţ 11. Nastává  „boom― odborné rekonstrukce a přistupuje se zejména k olejomalbě a 

kolorovaným grafikám. Jedná se o první významnější rozvoj odborné rekonstrukce. Obr. 5 a 6 

prezentují ranné pokusy o podvodní zobrazení, avšak na dlouhou dobu poslední. Jinak celý 

zbytek fáze je trend v nadhladinovém zobrazení., s pozitivním přístupem ke zpřesňování 

detailu. Objevuje se i trend „desoliterizace―, tedy namalování ještě jiných dalších tvorů 

k dotváření prostředí. Často v této fázi vznikají dioramata. 

4. Obr. 12 aţ 18. Všechny obrázky jsou rekonstrukce od Zdeňka Burian, který pokračuje 

v trendech,  nastolených Ch. R. Knightem. Pokračuje další vědecké zpřesnění rekonstrukcí. 

Mohli bychom jej nazvat jako „Zlaté období odborné rekonstrukce―. Jiţ ubývá 

suchozemského zobrazení na úkor podvodního, přesto nijak razantně. Lze si povšimnout 

kompoziční podobnosti mezi obr. 2, obr. 11 a 12. Myšlenka kompozice zůstává stále 

zachována. To samé na obr. 3 a 9 a obr. 16 a 17, které zobrazují podobný úhel pohledu tj. 

laterální na obě zvířata, která jsou k sobě otočena čelem. Tato kompozice je velice častá a  

donedávna ještě pouţívaná. 

5. Obr. 19 aţ 21. Poměrně současné období vyznačující se odkazem a obdivem k dřívějším 

autorům a silně z nich stylově vychází i kompozičně. Identické kompozice jsou na obr. 19 a  

10. Jedná se o „Stříbrné období―.  Trendem je ovšem zvyšující se tlak vědecké veřejnosti na 

přesnost zobrazených detailů, coţ má za následek kompoziční změny, snahu o zobrazení 

zvířat v kontextu jejich přirozeného prostředí. Z toho vyplývá nástup zobrazování tvorů ve 

vodním „podhladinovém― pohledu.  

6. Obr. 21 aţ 25. Jedná se o moderní, současné zobrazení, často zahrnující 3D renderované 

modely, které nejsou často kvalitní. Fosilní mořská amniota se jiţ téměř vůbec nezobrazují 
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z pohledu nadhladiny. Tento trend nastoupil velmi rychle na přelomu tisíciletí a úspěšně se 

dále drţí. Je majoritním. Snahou je i vysoký tlak na vědeckou správnost rekonstrukcí. Další 

překvapivý trend, je lehký ústup od dynamické kompozice. Trend dynamiky byl největší právě 

v době Burianova „Zlatého období―, kdy dosáhl vrcholu. Je pravděpodobné, ţe se trend brzy 

vrátí, protoţe oscilace tohoto trendu je mnohem rychlejší neţ je tomu např. u nadhladinového 

zobrazení. Vznikají nové typy kompozic a od starých se pomalu upouští. Promněny barev 

víceméně ţádné trendy nevykazují. 

 

4. Fosilní mořská amniota   

    Následující kapitoly jsou shrnutím základních obecných charakteristik všech fosilních mořských 

amniot. Kaţdá podkapitola je rozdělena na systematiku, obecný přehled a anatomii. Součástí těchto 

kapitol je část o pohybu a celkové dynamice tvora. U kaţdé skupiny je uveden obrázek s vizualizací 

dynamického tlaku, která byla vytvořena v programu Paraview. Jde o 18 originálních 3D modelů, 

vytvořených speciálně pro tuto práci tak, aby odpovídaly současným vědeckým představám. 

Prezentovaná zobrazení dynamického tlaku poskytují další informace o tvaru těla níţe zmíněných 

skupin. Poodhalují detaily, kterých bychom si prostým prohlíţením obyčejného modelu nikdy 

nepovšimli. Poskytují další důleţité důkazy pro potvrzení několika teorií o daných skupinách. 

Výsledná srovnávací analýza pomáhá lépe pochopit mnohé z anatomie některých fosilních amniot. 

Vţdy je zmíněn i předpokládaný celkový vzhled, který pomůţe i při vytváření obrazových 

rekonstrukcí. Dále v kaţdé kapitole následuje podkapitola o dané skupině v odborné rekonstrukci. Zde 

se zaměříme na nejdůleţitější obrazové milníky. Vlastní nové rekonstrukce, vytvořené v rámci této 

práce jsou posléze řazeny v příloze.  

Fósilní záznam vlastních amniot začíná asi před 315 miliony let v pozdním karbonu, to znamená asi 

50 milionů let po proniknutí prvních čtvernoţců na suchou zem. Při vzniku amniot se obratlovci 

oprostili od závislosti na vodě (bylo to umoţněno výrazným vývojem zárodečných obalů (viz. níţe), 

coţ jim umoţnilo proniknout a přizpůsobit se nejrůznějším typům terestrického prostředí. To ve svých 

důsledcích znamenalo výraznou morfologickou diverzifikaci celé skupiny (Roček; 2002).   

Mají rozvinuté kleidinické vejce, které se vyvinulo jako adaptace na suchozemské prostředí. Vytvářejí 

se v něm obaly Amnioun, Chorion a Alantois. Právě podle jednoho z těchto obalů dostala skupina 

jméno (podle Ročka; 2002 a Gaislera a Zimy; 2007). Jiţ v ranných fázích u basálních linií amnit se 

objevuje tendence zpětného návratu do vodního prostředí. Zcela jistě první sekundárně akvatickou 

skupinou amniot byli anapsidní plazi, mesosauři.  

 

   4.1.Anapsida  

Amniota, vyznačující se anapsidním typem lebky (Špinar; 1984), tedy lebkou, u které temporální 

oblast není porušena ţádnou spánkovou jámou. U paleozoických anapsidních plazů je vyvinuta příčná 

lišta na pterygoidu; v temporální oblasti je přítomno pouze supratemporale a tabulare, zatímco 
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intertemporale zaniklo (Roček; 2002). V dnešním pojetí k nim klademe tři řády. Jsou to starobylí 

suchozemští Cotylosauria, vodní mesosauria (Špinar; 1984). Ţelvy mají sice anapsidní lebku, nicméně 

tento stav je sekundárním odvozením z diapsidní lebky a proto budou ţelvy detailněji probrány 

později. Zaměříme se na jedinou skupinu mesosauria. 

 
    4.1.1. Mesosauria 

V některých studiích je skupina Mesosauria úplně vyčleňována mimo skupinu anapsida. Občas se 

povaţují za sesterskou větev reptilií. Systematika není doposud ustálena a panuje okolo ní mnoho 

nejasností. 

      4.1.1.1. Obecná charakteristika a anatomie  

První popis člena této skupiny byl pořízen profesorem Gervaisem z Paříţe v roce 1867. Měl 

k dispozici pouze přední část kostry z naleziště Karoo v Jihoafrické republice. Tento nález pojmenoval 

Mesosaurus. Termín znamená „střední― nebo „průměrný― ještěr. Nic víc se nevědělo o jakékoliv jiné 

formě aţ do roku 1885, kdy profesor Cop popsal vzorek z karbonu Brazílie a nazval jej Stereosternum. 

Jde o nesmyslný termín, protoţe  zvíře nemá pevnou hrudní kost (Williston; 1914). Mesosauři jsou 

vůbec první akvatičtí amnioti (Pough a Janis; 2005), kteří se přizpůsobili ţivotu ve vodním (mořském) 

prostředí (Roček; 2002). Nemají však zřetelné fylogenetické vztahy k jiným vodním skupinám plazů 

(Gaisler a Zima; 2007). Známí jsou ze spodního permu z jiţní Afriky a Jiţní Ameriky (Pough a Janis; 

2005). Tedy na území bývalé Gondwany (Špinar; 1984). Museli nicméně vzniknout mnohem dříve 

(Kardong; 2009).  Pravděpodobně se objevili jiţ ve svrchním karbonu (Špinar; 1984). Doposud se 

však nalezlo jen pár fosílií. (Kardong; 2009). Fosilní pozůstatky mesosaurů jsou nalézány na obou 

stranách dnešního Atlantského oceánu. Ten ovšem v době mesosaurů neexistoval a jejich rozššíření 

bylo jedním z prvních dokladů existence jediné pevniny a kontinentálního driftu. Dosahovali délky 

pouze jednoho metru. Vnějším vzhledem vzdáleně připomínali krokodýly. Patrně byli draví a ţivili se 

rybami (Gaisler a Zima; 2007), ale zřejmě nepohrdli ani korýši a jinou drobnou faunou (Špinar; 1984). 

Mesosauří kostra stále nese znaky nejstarších amniot (např. chybějí spánkové jámy - starší 

rekonstrukce jsou v tomto ohledu chybné), avšak vnější vzhled byl silně ovlivněn ţivotem ve vodě. 

Preorbitální část lebky byla výrazně prodlouţena (Roček; 2002). Konkrétně se silně protaţenou nosní 

částí (Špinar; 1984). Vnější nozdry se nacházejí v blízkosti očí. To by podporovalo teorii, ţe zadní 

umístění nozder je výsledkem ţivota v mořském otevřeném prostředí spíše neţ v mělkovodním. 

Zřejmě však je postavení nozder jen výsledek velkého protaţení frontální části před nosní dírky. Oči 

měly sklerotikální prstenec (v případě druhu Stereosternum, nikoliv u druhu Mesosaurus), (Williston; 

1914). Měli primitivní (anapsidní) lebku bez spánkových jam (Gaisler a Zima; 2007). Na čelistech 

byly velmi četné, jemné a ostré zuby (Špinar; 1984). Marginální zuby byly delší. Směrem k přední 

části lebky se zuby stávaly více poléhavé a vystrčené ven. Tvrzení, ţe mesosauři pouţívali tento zubní 

aparát jako filtrační zařízení, je zaloţeno na chybných rekonstrukcích. Reinterpretace morfologie a 

organizace okrajových zubů mesosaurů naznačuje, ţe byly pouţívány k zachycení samostatně 
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plovoucí, malé, nektonické kořisti (Modesto; 2006).  

Zajímavostí je, ţe dřívější teorie o filtrační funkci zubů se 

objevuje téměř ve všech učebnicích a odborné literatuře a je 

brána jako pravdivá. Krční část páteře měla tendenci se 

prodluţovat, byla sloţená z deseti nebo dvanácti obratlů. Je to 

další důkaz toho, ţe mesosauři ţili ve vodě. Stejný znak sdílí s 

ostatními skupinami mořských plazů (Williston; 1914). Přední 

končetiny byly krátké, zadní nápadně delší a silné (Špinar; 

1984). Velké zadní nohy měly zřejmě plovací blánu (Pough a Janis; 2005). Nohy fungovaly víceméně 

i jako podpora a jako lokomoční orgán pro pohyb na souši a pravděpodobně slouţily i jako doplňkový 

pohon ve vodním prostředí. Sacrum dvou obratlů je poměrně silné, ale pánev a zadní nohy jsou 

spojeny pevně s páteří, stejně jako u krokodýlů (Williston; 1914). Pánev byla drobná, málo 

osifikovaná (Špinar; 1984). Obzvláště na lopatce je zřetelná adaptace na vodní prostředí. Lopatka je 

krátká, vějířovitého tvaru, velmi podobná jako lopatka mosasaurů, ichtyosaurů a velryb. Tento tvar 

nepochybně dovoluje lepší úponu pro svaly, které pouţívají zejména k plavání (Williston; 1914). 

Končetinové pletence byly poněkud redukované, ale jejich distální části byly dobře vyvinuté (Roček; 

2002).  Prstní články nejsou výrazněji protaţené a nemají další přídatné články prstů. Prsty ruky i nohy 

jsou zakončeny jen tupým článkem. Mesosauři neměli výrazný dráp. Přítomnost blány na končetinách 

je pravděpodobná nejenom díky pozici, ve které byly články prstů nalezeny, ale také díky délce pátého 

prstu, který byl nejdelší. Podobný stav je typický u vodních savců jako například tuleňů a vyder. 

Samotné končetiny však vykazují daleko méně adaptací a v zásadě se moc neliší od končetin dnešních 

krokodýlů (Williston; 1914). Ţebra byla redukována do podoby zahnutých plochých tyček, podobně 

jako u druhotně ve vodě ţijících savců, např. sirén (Roček; 2002). Ţebra byla silně osifikována a 

slouţila jako zátěţ při potápění (Pough a Janis; 2005). Navíc nebyla pevně připojena k obratlům. Ze 

struktury ţeber lze tedy odvodit, ţe mesosauři ţili na dně mělkých vod. Obratle se vyznačují velmi 

primitivní stavbou. Jsou na kaţdém konci hluboce konkávní a perforované, pravděpodobně pro zbytek 

notochordu (Williston; 1914). Obratle byly stejné jako u kotylosaurů (Špinar; 1984). Kloubní plochy 

zygapofýz byly orientovány vodorovně a tím bránily ohybu dorzálnímu, ale podporovaly ohyb 

laterální (Sumida A Modesto; 2003). Dlouhé, štíhlé tělo dosahovalo délky okolo 90 cm a bylo 

zakončeno laterálně zploštělým ocasem, který byl hlavním orgánem pohybu (Špinar; 1984). Poněkud 

překvapivé je, ţe přestoţe se jednalo o vodní obratlovce, jejich distální ocasní obratle naznačují 

moţnost autotomie (Roček; 2002). Nedávno byla nalezena dokonale zachovalá mesosauří embrya z 

raného permu Uruguaye a Brazílie. Tato embrya poskytla nejstarší přímé důkazy o reprodukční 

biologii u prvohorních amniot. Absence skořápky u těchto nálezů naznačuje, ţe mesosauři byli 

ţivorodí nebo kladli vejce v pokročilém stádiu vývoje, čímţ se prodluţuje záznam viviparie o 90 aţ 60 

milionů let (Piñeiro a kol.; 2012). Izolované embryo je interpretováno buď jako předčasně narozený 

jedinec, nebo potrat. Předloţené důkazy naznačují, ţe březí samice obvykle v sobě nosily pouze jeden 

 

 

 

 

Obr. 7 Rekonstrukce mesosauřího 

embrya (Piñeiro a kol.; 2012). 
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aţ dvě embrya. Tento stav se obvykle vyskytuje u taxonů, které řadíme mezi tzv. K – stratégy (jako u 

savců, ptáků a vzácně squamá), (O'Keefe a Chiappe; 2011). Byla nalezena i embrya s náznakem 

skořápky. Paradoxně dvě reprodukční strategie mohly být u mesosaurů vyuţívány paraelně.  Recentní 

šupinatí mají nestabilní reprodukční strategie. Několik druhů má jak ţivorodé, tak i vejcorodé 

populace (Chapple; 2003).  K-strategie produkuje niţší počet vyspělých mláďat a je tak analogií, která 

nedávno byla prokázána nálezem ţivorodého plesiosaura (O'Keefe a Chiappe; 2011). Původ, vývoj 

rodičovské péče a viviparie nejsou dosud podrobně prozkoumány (Botha-Brink a Modesto; 2007). Ze 

všech prvohorních amniot je však právě mesosauří reprodukční biologie nejlépe a nejpodrobněji 

zdokumentována (Piñeiro a kol.; 2012). Doposud nebyl nalezen prokazatelný otisk mesosauří kůţe 

(Williston; 1914). To značně komplikuje situaci pro případné provedení odborné rekonstrukce. 

V úvahu přicházejí dvě alternativy. První je, ţe mesosauří kůţe mohla být docela holá, jako u mloků. 

Druhá, ţe kůţe moţná byla víceméně pokryta rohovitými šupinami nebo deskami (Williston; 1914) a 

byla zrohovatělá, ovšem ne do takové míry, jako u dnešních krokodýlů či šupinatých. Otázka víčka 

nebyla doposud nikde řešena. Často se mesosauři zobrazují s vypouklýma aţ „ rybíma― očima, viz 

Burian (1971) a Modlitba (2008). Je pravděpodobné, ţe víčka se podobala víčkům dnešních krokodýlů 

a v nich byla zahrnuta i mţurka. Barva se stanovuje velice těţko, s ohledem na neznalost struktury 

pokoţky. Vyloučit se však dají výraznější barvy typu oranţová, karmínová a exotické barvy jako je 

modrá aţ azurová. 

 

     4.1.1.2. Stratigrafické a regionální rozšíření  

Vyskytovali se od svrchvího karbonu aţ do spodního permu. Jejich fosilní zbytky nalézáme 

v sedimentech spodního permu na území bývalé Gondwany, v jiţní Africe a v jiţní Americe (Špinar, 

1984). 

 

    4.1.1.3. Pohyb ve vodě, anatomické odlišnosti  

   Nálezy ichofosílíí interpretované jako ichnotaxon  Mesosaurichnium igen natans (vytvořené blíţe 

neurčeným mesosaurem), mohou poskytnout důleţité informace o pohybu mesosaurů. Zatím byly 

publikovány dva nálezy, avšak ty se neshodují v popisu stop a oba autoři Sedor (2004) i Silva Rafael 

Cotsa da Silva (2009) interpretují stopy trochu jinak. Nicméně se shodují, ţe mesosauři pouţívali ocas 

jako hlavní orgán rychlého pohybu. Pádlovité končetiny slouţily jako významný doplňkový pohon 

během oscilačního plavání a zajišťovaly větší manévrovací schopnost během pomalého pohybu (Costa 

da Silva; 2009). Pohyb by tak byl velice podobný pohybu dnešních krokodýlů. Zobrazení  

dynamického tlaku přináší spíše jen potvrzení teorie o tom, ţe nohy mohly slouţit spíše jako regulační 

orgán pohybu. Zobrazení ukazuje, ţe na nich docházelo relativně k velkému odporu, coţ je typický 

stav u končetin, které slouţí jako regulátory směru. Zavedená teorie se tímto potvrzuje.   
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    4.1.1.4. Mesosauři v odborné rekonstrukci 

Mesosauři nikdy nebyli centrem pozornosti jako ichtyosauři a nebo plesiosauři. Je to také dáno 

malým počtem poznatků a nalezených fosílií. Avšak z hlediska fosilních mořských amniot prošlo 

jejich zobrazení některými změnami. Známé aţ ikonické zobrazení je od Zdeňka Buriana z roku 1971. 

Z pozdější doby stojí za zmínku rekonstrukce od Perta Modlitby z roku 2008, či artwork z článku 

z roku 2009 od Rafaela Costa da Silva, který vytvořila Renata Cunha. 

 

   4.1.2. Chelonioidea 

    Dnešní ţelvy jsou rozděleny na skupiny skrytohlaví (pleurodira) a skrytorhdlí (cryptodira). Mořští 

zástupci se vyskytují téměř výhradně u skupiny cryptodia Chalonia. Systematika mořských fosilních 

ţelv je velmi komplikovaná a nepřehledná a proto nelze vyloučit, ţe se mořští zástupci vyskytovali i  

ve skupině pleurodiryda. Jednalo se sřejmě o dvě skupiny ţelv, ale nejsou paleontologicky významné 

a krátce po svém vzniku rychle vymřely (Motani; 2009). 

 

     4.1.2.1. Obecná charakteristika, diagnóza 

    Mořské ţelvy jsou významnou skupinou moderních a fosilních mořských plazů. Panují názory, ţe 

ranné mořské ţelvy byly mnohem různorodější, neţ se dříve myslelo. Analýzy naznačují existenci 

nejméně pěti různých linií mořských ţelv (Kear a Lee; 2006). Například Rippel (1999) umistujě ţelvy 

do blízké fylogenetické příbuznosti se skupinou sauropterigia. Novější studie, které se zdají být 

pravděpodobnější, je však řadí jako sesterskou linii archosaurů, konkrétně nejblíţe krokodýlům 

(Bhullar;  2009). To ve své práci uvádí i Lyson (2010), a Zardoya a Meyer (2001). Byly jednou ze 

skupin plazů, kteří přeţili masové vymírání na rozhraní křídy a terciéru, a to relativně bez úhony 

(Lehmana a Tomlinson; 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Mesosaurus se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální pohled. 

Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole izometrický 

pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává nízké 

hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  

 



24 
 

     V současné době se všechny fosilní mořské ţelvy řadí do jedné ze dvou dochovaných linií, a to 

skupiny Cheloniidae a Dermochelydae a zaniklé skupiny Protostegidae, a méně významných 

Toxochelydae a Thalassemididae. Jedná se především o velké rozmanité křídové formy (např. 

mělkovodní Toxochelys, Ctenochelys,  Bouliachelys nebo  Notochelon a Cratochelone).  Největší 

jedinci skupiny Protostegidae se vyskytovaly v křídě (alb), (Kear a Lee; 2006). Nejstarším zástupcem 

všech ţelv je Proganochelys ze svrchního triasu Německa (Roček; 2002).  

   Tělní plán ţelv se od triasu téměř nezměnil (Zardoyaa  Meyer;  2001). Ţelvy mají velmi odvozenou 

anatomii (Li; 2008). Hlavním znakem ţelv je krunýř, který je společným derivátem epidermis a škáry.  

Jeho vnější rohovitá vrstva vzniká z epidermis (pokrývá rovněţ čelisti). Pod rohovitou vrstvou je 

endesmálně vznikající kost osifikující ze škáry. Krunýř se člení na dorzální část (carapax) a spodní 

plochou část (plaston).  Jednotlivé části krunýře se primárně zakládají z epidermrálních plakod 

(Roček; 2002). U mořských ţelv docházelo k redukci krunýře. Mnohdy dorůstaly značných velikostí 

(např. Archelon z pozdní křídy aţ 3m). Jednotlivé panely krunýře jsou navíc značně pórovité (Chen a 

kol.; 2011).  Lebka ţelv je bez spánkových jam, ovšem liší se od „pravé― anapsidní lebky ještě 

hlubokým spánkovým zářezem v zadní části. Tyto útvary nelze jednoznačně homologizovat s dolní 

spánkovou jámou synapsidního ani diapsidního typu lebky (Gaisler a Zima; 2007). Vzniká také 

jařmový oblouk, který tvoří jugale a quadratojugale. Funkci zubů přebírá rohovitý zoban. Pineální 

otvor není vyvinut (Špinar; 1984). Adduktory spodní čelisti se přetáčejí přes výběţek, tvořený stěnou 

sluchového pouzdra (Roček; 2002).  Mají nepárový nosní otvor, pterygoid spojený s neurokraniem, 

chybějící ektopterygoid, splynulé vomery, redukované nasale a lacrimale, zvětšené postfrontale 

(Gaisler a Zima; 2007). Na krčních obratlech mají malé rudimentiární příčné výběţky (Gaisler a Zima; 

2007). Ţebra se vyvíjejí vně kostí pletence lopatkového, počet presakrálních obratlů uvnitř krunýře je 

vţdy deset. Ţelvy jsou jedinou skupinou obratlovců, u nichţ jsou ţebra umístěna vně od elementů 

pletence lopatkového (Roček; 2002). Nikdy nejsou vyvinuta mezoplastra (Špinar; 1984). Pánev 

nesrůstá s krunýřem pevně, nýbrţ je k němu napojena pomocí vaziva chrupavky (syndesmoticky 

a synchondroticky), (Roček; 2002). Pouze krční a ocasní oddíly páteře jsou volné. Kromě prvního jsou 

všechny obratle pevně spojeny se středními deskami hřbetní části krunýře. Vlastní končetiny jsou 

značně specializovány a během vývoje získaly pádlovitý tvar (Špinar; 1984). Ţelvy mají velké 

houbovité plíce. U vodních ţelv se vyvinuly i přídatné dýchací orgány pro přijímání kyslíku z vody 

(Gaisler Zima; 2007). Jsou nuceny vracet se ke břehu, aby zde kladly vajíčka. Vyuţívají širokou škálu 

potravinových zdrojů. Pouze Dermochelys je skutečně pelagycká. Obývá otevřené moře a můţe 

se  ponořit do hloubky aţ 1 000 m (Hirayama; 1997). Např. u rodu Notochelon byly v oblasti ţaludku 

nalezeny  inocerámoví hlavonoţci (Kearn; 2006). Byli schopni lovit i pelagické amnioty (Kear a Lee 

2006). Nevyskytuje se však u nich piscivorie (Hirayama; 1997). Zástupci dermochelydů jsou schopni 

ţít i ve vysokých zeměpisných šířkách a mají tzv. gigantotermii (Devenport a kol.; 2009). Vejce 

mořských ţelv mají pergamenovou, jen málo zvápenatělou skořápku. Mezi ţelvami nejsou ţivorodé 

druhy a ţádný druh ţelv se nestará o vylíhlá mláďata (Gaisler a Zima; 2007). Mají teplotně určené 
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pohlaví (TSD), a to můţe být limitující faktor jejich rozšíření (Rasmussen a kol.; 2011). Významné 

jsou skupiny Cheloniidae, Dermochelyidae a fosilní Protostegidae. 

    Cheloniidae jsou mořské ţelvy s redukovaným karapaxem a specializovanými pádlovitými 

končetinami (Roček; 2002) se zakrnělými drápy (Gaisler a Zima; 2007). (Např. Plesiochelys je 

doloţena jiţ od svrchní jury; patří sem i křídové rody protostega a Archelon). Primitivní formy měly 

mesoplastra, u pokročilejších forem tyto elementy vymizely (Roček; 2002).  Ţijí na volném moři, 

hlavně v tropech a subtropech (Gaisler a Zima; 2007).  

  Dermochelyidae zahrnuje jen jeden ţijící druh - dorůstá aţ 2,5 m délky a váţí 600 kg. Rohovitá 

sloţka krunýře chybí, kostěný je redukován na malé destičky a je překryt tlustou kůţí. Nohy mají tvar 

vesel, přední jsou delší. Mají ocas a chybějí jim drápy. Je to jediný ţijící endotermní plaz, neboť je 

schopný svalovou aktivitou udrţovat tělesnou teplotu (Gaisler a Zima; 2007). Dermochelidům je 

blízce příbuzná skupina  protostegidae. 

    Protostegidae, měli velké jugale, boční procesus humerus na náběhové straně byl ztenčen. 

Hyohypoplastra byla velká a hvězdicovitá. Patří sem Archelon a Protostega (Hirayama; 1997). 

Archelon ischorys je největší z dosud nalezených ţelv. Délka hlavy dosahuje na exemplářích z Yale 

64 cm. (Beneš; 1991). Archelon zřejmě dosáhl maximální velikosti jako ţelvy. Jsou totiţ omezeni 

kladením vajec, coţ je limitující faktor velikosti u ţelv (Benson a kol.; 2012). Do skupiny 

Protostegidae patří také Notochelon z křídy (Kear; 2006). V protostegidů je evolučním trendem vývoje 

obrovská a masivní hlava, sníţení osifikace krunýře a gigantismu ( Hirayama; 1997). 

     4.1.2.2. Stratigrafické a regionální rozšíření 

   Ţelvy mají fosilní záznam jiţ z triasu (Roček; 2002). Nejstarší ţelvou je druh Proganochelys 

quenstedti z Německa (Reisz a Head; 2008). Nicméně nedávno byl nalezen druh Odontochelys. Pokud 

bychom ho zařadili mezi ţelvy, byl by rod Odontochelys nejstarší (Li; 2008). Skupiny Pleurodirida 

a cryptodirida byly konstituovánými na konci jury (Roček; 2002). Vyskytují se hojně i v recentu. 

    Cheloniidi byli dobře diverzifikovaní a vyskytující se v pozdní křídě Severní Ameriky a západní 

Evropy.  Protostegidi byli kosmopolitní, stejně jako dominantní od aptu do turonu, zanikli během 

maastrichtu. Mesozoičtí dermochelydi byli dominantní pouze v pozdní křídě Japonska. Většina 

mezozoických mořských ţelv byla endemická (Hirayama; 1997). Můţeme dále zmínit nálezy 

pozůstatků velké mořské ţelvy Terlinguachelys fischbecki, ze svrchní křídy (campan) v Texasu. 

(Lehmana a Tomlinson; 2004).  Moţné fosilní vejce bylo nalezeno v pozdní křídě z Pánve Paraná, 

Brazílie (Azevedo;  2000).  Bouliachelys suteri gen z albu Austrálie (Kear a Lee; 2006).  Chelonidi 

jsou také nacházeni v miocénních sedimentech Pietra Leccese, Itálie (Joice; 2009), Stupendemys, 

z pliocénu Venezuely. Atlantochelys mortoni z maastrichtu New Jersey (Hirayama; 1997). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cheloniidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Dermochelyidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Protostegidae
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       4.1.2.3. Pohyb ve vodě, anatomické odlišnosti 

Tvar těla fosilních mořských ţelv byl velice podobný tvaru dnešních karet. Tvarová heterogenita 

proto není u ţelv tak rozmanitá. Je spíše konzervativní. Je to dáno podmínkami vodního prostředí, ale 

také tvarovou homogenitou celé skupiny. Lze proto předpokládat, ţe fosilní mořské ţelvy 

vykonávaly pohyby srovnatelné s pohyby recentních zástupců této skupin, které jsou dobře známy 

a zdokumentovány. Při plavání pouţívají hlavně přední nohy, zabírají oběma současně (Gaisler 

a Zima; 2007). Základním problémem ţelv, ale i plesiosaurů je, ţe orgány pohybu, tedy přední 

končetiny přeměněné v ploutve, jsou umístěny v přední části a tak samotný generátor pohybu vytváří 

současně vyšší odpor neţ např. ocasní ploutev. Proto je tento způsob velice energeticky náročný. 

V případě ţelv ovšem anatomické modifikace suchozemských předků neumoţnily jiný vývoj. 

Zajímavostí je také jistě srovnání s plesiosaury, kteří podle nových objevů pouţívali spíše přední 

končetiny k pohybu. Zadní končetiny byly pak doplňkové. Vyvstává tak analogie právě s pohybem 

mořských ţelv. Ze zobrazení dynamického tlaku na 3D modelu mořské ţelvy (druh není určen, model 

zohledňuje pouze trendy) můţeme pozorovat vysoké hodnoty tlaku a odporu pro přední část hlavy 

krunýře a končetin. 

     4.1.2.4. Chelonia v odborné rekonstrukci 

Fosilní mořské ţelvy byly odedávna zobrazovány téměř výhradně jen jako jeden druh, a to 

Archelon. Jiné druhy nebyly a ani nejsou předmětem většího zájmu ani autorů a ani potencionálních 

autorů článků publikací či dokumentů. Nicméně rekonstrukce archelona jsou dosti početné. Nejstarší 

zřejmě pochází od Charlese R. Knighta z roku 1935. Burian archelona zobrazil s bravurou na obraze 

„archelon a tylosaurus― z roku 1962. Tato rekonstrukce zůstává i nadále jednou z nejlepších. John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9  Ţelva se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální pohled. Vlevo 

dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole izometrický pohled. 

Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává nízké hodnoty 

dynamického tlaku a červená vysoké.  
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Bindon vytvořil nádhernou dynamickou rekonstrukci, která opravdu prezentuje trendy moderních 

rekonstrukcí. Podobná novější rekonstrukce pochází od  Jaimeho Chirinose. 

 

   4.2 Diapsida 

Amniota s diapsidním  typem  lebky (dva otvory ve spánkové oblasti exokrania nad sebou). Obě 

spánkové jámy od sebe odděluje postorbitale a squamosum, spodní spánkovou jámu ohraničuje na 

ventrální straně jugale a quadratojugale. Toto schéma se konstituovalo jiţ v pozdním karbonu 

a zachovalo se beze změny aţ k moderním diapsidům. Na počátku evoluce diapsidů se nejprve 

vytvořila horní spánková jáma a aţ poté spodní. Oblast spodní spánkové jámy totiţ podléhala mnohem 

více evolučním modifikacím neţ horní spánková jáma. Tato okolnost se promítla do systému. Dnes 

jsou k diapsidům počítáni také Sauropterygia a patrně také ichtyosauři, jejichţ lebka se interpretuje 

jako pozměněná diapsidní (parapsidní). Eosuchia a Lepidosauria tvoří dohromady skupinu 

Lepidosauromorpha. Jejich výrazným diagnostickým znakem je dobře vyvinuté sternum. Skupina 

Eosuchia je základem, ze kterého se vyvinuli i dnešní ještěři a hadi. Kromě terestrických rodů sem 

patří i vodní plazi, jako je poměrně drobný Hovasaurus nebo Tangasaurus ze svrchního permu 

a spodního triasu jiţní a východní Afriky a Madagaskaru. Sphenodonta a Squamata se od všech 

ostatních amniot liší tím, ţe epifýzy jejich dlouhých kostí osifikují ze samostatných osifikačních center 

(Roček; 2002).  

    4.2.1.Squamata 

     4.2.1.1.Nadčeleď varanoidea 

Často je rovněţ nazývána Platynota. K blízkým 

příbuzným varanů patří mořské formy ze svrchní 

jury a z  křídy, které se shrnují do čeledí 

Dolichosauridae, Aigilosaridae a Mosasauridae. 

(Roček; 2002). Tyto skupiny jsou zřejmě 

výsledkem polytomie v ranných fázích vývoje 

skupiny (Caldwell; 2000). Jejich výrazným 

znakem  je streptostylie lebky, to znamená, ţe 

quadratum je k lebce připojeno pohyblivě 

prostřednictvím elastických vazů. I další elementy lebky byly navzájem spojeny tak, ţe se mohly 

pohybovat na sobě nezávisle. U mosasaurů se například vyvinul přídatný kloub na spodní čelisti. To 

vše mělo za účel pohlcovat bez porcování i velmi objemnou kořist, která svojí velikostí přesahovala 

průměr lebky (Roček; 2002). V systematice nadčeledi Varanoida panuje doposud mnoho neshod. 

Například někteří vědci Aigilosaury vyčleňují mimo mosasaury jako samosatatnou čeleď a jiní, jako 

např. Caldwell a  Lee (2001), je řadí jako podskupinu mosasaurů. Toto tvrzení vyvrací Dutchak 

(2005), který potvrzuje původnní doměnku oddělenosti těchto skupin.  

 

 

 

 

 

Obr. 10 Rekonstrukce březí samice aigilosaura 

(Caldwell a Lee; 2001). 
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Dolichosauridae  

Dolichosauři vedli podobný způsob ţivota jako nothosauři a recentní mořští hadi. Měli protáhlé 

tělo, krátkou hlavu a redukované končetiny (Roček;  

2002). Převládá názor, ţe Dolichosauridae jsou sesterskou skupinou skupin Aigialosauridae a  

Mosasauridae. (Caldwell; 2000).  

Aigilosauridae  

Aigialosauři byli semiakvatičtí mořští plazy (Dutchak; 2005). Byl u nich nalezen důkaz viviparie 

(ţivorodosti). A tento evoluční krok znamená důleţitý milník pro úplné osamostatnění skupiny na 

prostředí souše (Caldwell a Lee; 2001). Adaptace sdílí s ostatními vysoce přizpůsobenými vodními 

amnioty jako jsou kytovci, sirény a ichtyosauři (Caldwell a Lee; 2001). Nezávisle dosáhli odvozeného 

„mosasauřího― tělního plánu zahrnujícího adaptace, jako je rozšířená ocasní ploutev a pádlovité 

končetiny (Bell a Polcyn; 2005). Starší studie předpokládají, ţe Aigilosauridae patrně představují 

předky významné a rozšířené čeledi Mosasauridae (Špinar; 1984).   

 

     4.2.1.2.Mosasauridae 

      4.2.1.2.1. Obecná charakterisktika, diagnóza 

Skupina sekundárně vodních plazů, kteří zabírali širokou 

řadu nik v křídových mořských ekosystémech (Lindgren; 

2009).  Měřili aţ 12 m, tělo bylo zakončené dlouhým 

silným ocasem. Jejich rozvoj nastal po vymření  

ichtyosaurů, kdy rychkle zaplnili volné niky (Bell; 1997). 

Disponovali dobrým zrakem a zbytky chutě. Přítomnost 

kalcifikovaného tympana ve všech třech podčeledí 

naznačuje, ţe nebyli hlubinými tvory (Russell; 1967).  Byli, 

ale více pelagičtí (Gallagher; 2005). Mosasauři byli tedy 

obyvateli volného moře a ţivili se rybami, coţ dokazují silné a ostré zuby (Beneš; 1991). Důleţitám 

poznatkem je i to, ţe významnou sloţku jejich potravy tvořili křídoví hlavonoţci a  zřejmě mohlo 

docházet mezi těmito skupinami k významným koevolučním adaptacím. Mezi mořskými plazi 

vyvinuli nejrozsáhlejší škálu potravních strategií (Ross; 2009).  Některé rány na kosterních 

materiálech nasvědčují, ţe mosasauři byli loveni křídovými formami ţraloků  (Rothschild; 

2005).  Jejich diverzifikaze měla zřejmě za následek vymření na hranici křídy/terciéru (stejně jako 

tomu bylo u dinosaurů).  Nicméně díky své početnosti se také pouţívají pro stratigrafické členění 

(Ross; 2009). I přes neshody o jejich přesné fylogenetické postavení většina autorů povaţuje 

mosasaury za členy varanoidů (Schulp; 2005). Důkaz viviparie u mosasaurů zatím není, ale u mnoha 

příbuzných linií byla ţivorodost potvrzena a vzhledem k úspěšnosti skupiny lze předpokládat, ţe 

mosasauři ţivorodí byli (Motani; 2009). Vnitřní teplota těla mosasaurů je odhadována na 35 ° ± 2 ° C 

39 ° ± 2 ° (Bernard a kol.;  2010). 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Zachovalé šupyny mesosaura, 

s jasně viditelným středním kýlem 

(Lindgren; 2009). 
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Lebka byla zašpičatělá, dorzoventrálně zplošťelá. Nepárová premaxila tvořila nápadně protaţené 

kónické rostrum (Špinar; 1984). Mosasauři se vyznačovali kinetickou lebkou s aktivně rotujícím 

týlním segmentem.  Nicméně u pozdějších forem se kinetika vytrácí. Quadráta byli streptostylní a na 

sobě nezávislé v pohybu. Mosasauři mají dolní čelist sloţenou ze dvou jednotek, které jsou spojeny 

kloubně. Přední,  nebo-li dentální jednotku a zadní tzv. kloubní jednotky, které jsou rozděleny dobře 

rozvinutým intramandibulárním kloubem. Adaptivní vznik takovéto sloţité struktury je stále 

diskutován. Takto rozdělená dolní čelist byla spojena azpevněna vazy. Přední a zadní část mandibuly 

mohla také slouţit jako tlumící aparát při nárazech a bojích. Lebka také mohla slouţit k omráčení 

oběti. Kinetika lebky nebyla rozhodujícím prvkem, který musel být zachován (Russell; 1964). Stupeň 

kinetiky lebky se u pokročilejších forem sniţuje. Nicméně se stále udrţuje streptostylye a rozvijí se 

intramandibulární mobilita (Callison; 1967). Kineze lebky je zřejmě pouze děditstvím od pozemních 

předků (Russell; 1967). Na lebce mosasaurů lze stanovit několik os pohyblivosti, např. hlavní 

metakinetická osa a sekundární, příčně orientované osy (mesokinetické osy, které se nacházejí mezi 

frontalií a parietalií) a hypokinetické osy, které se nacházejí v oblasti kontaktu pterygoidu a palatina. 

Jedná se o velice komplexní a komplikovaný systém vzájemných vazeb a pohybů (obr. 12), (Russell; 

1964). Struktura mozkovny mosasaurů je velice podobná struktuře jakou mají varani a hadi (Rieppel; 

2000). Svaly na lebce mosasaurů se rekonstruují podle recentních varanovitých (Russell; 1964). 

Mosasauři zřejmě měli jazyk podobný jako má druh Heloderma nebo Lanthanotus .Vomeronasální 

orgán byl zřejmě přítomen i u mosasaurů (Schulp; 2005). Očnice byly velké, dozadu posunuté. 

Parietalia byla srostlá v jednu velkou plochou kost, která odklopovala foramen parietale. Zuby seděly 

v jamkách a byly silné, ostré a zpětně zahnuté (Špinar; 1984). Měly kuţelovitý tvar (Beneš; 1991). 

Avšak specializované formy, jako Globidens, měly zuby knoflíkovitě zaoblené, coţ svědčí o potravní 

specializaci (drcení schránek měkkýšů, např. amonitů), (Roček; 2002). Na upevnění zubů v čelisti se 

podílel acelulární cement, buněčný cement, mineralizované periodontální vazy a alveolární kost (Luan 

a kol.; 2009). Páteř se skládala z velkého mnoţství procelních obratlů (aţ 135), (Špinar; 1984).  Trup 

byl poměrně krátký, zato ocas byl silně prodlouţený, s ploutvovitým lemem, zvláště ve hřbetní části 

(Beneš; 1991). Obratle na špici ocasu byly dorzoventrálně rozšířené, coţ naznačuje přítomnost osasní 

ploutve (Roček, 2002). Trup mohl být tedy zakončen  mnohutným ocasem, který současně s 

hadovitým pohybem celého těla vydatně přispíval k pohybu zvířete (Beneš; 1991). Např. Platecarpus, 

měl jiţ ocasní ploutev ve tvaru půlměsíce. Ocasní ploutev se vyskytuje pouze u pokročilejších 

mosasaurů (Lindgren; 2010). Pánev ztratila kontakt se sakrálními obratli (Roček; 2002). Končetiny 

byly pádlovité, přední pětiprsté, zadní čtyřprsté (Beneš; 1991) a měly výraznou hyperfalangii (Špinar; 

1984). Ovšem bazální Mosasauridae si udrţeli původní prstovou stavbu končetin a proto přetrvávala 

dlouho doměnka, ţe trávili alespoň část svého ţivota na zemi. To ovšem vyvrátilo mnoho autorů.  

Jako důzkaz prezentovali, ţe jim chybělo sacrum, a proto nebyli schopni pobytu na souši (Motani; 

2009). Dříve se soudilo, ţe vylézali na břeh klást vejce, ale toto tvrzení nové vědecké objevy u 

aigilosaurů vyvracejí viz. Roček (2002) a Beneš (1991), Zima (2007). Je ale pravděpodobné, ţe byli 
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spíše viviparní či ovoviviparní. Šupinatost byla prokázána u druhů, jako jsou Platecarpus, 

Ectenosaurus a Tylosaurus. Ta měla zřejmě i jinou funkci neţ jen ochranu. Slouţila také jako účinný 

povrch na sníţení odporu při samotném plavání. Analogii nalézáme u moderních ţraloků. Ţraloci mají 

na ţupinách podélné hřebeny a brázdy. Tato topografie sníţuje vznik microturbulentního proudění v 

rámci hraniční vrstvy vody a tím brání energeticky nákladnému plavání. Je to zřejmě adpatace 

napelagický způsob ţivota (Lindgren; 2009). Dermální kryt se skládá z kýlovitých a moţná i 

osteodermálně vyztuţených šupin, které pravděpodobně přispívaly právě k předozadnímu směrování 

vodního toku a sniţovaly tak microturbulentní proudění po 

povrchu kůţe (Lindgren; 2009). Přední trupové šupiny 

nesly centrální kýl a byly šikmo uspořádané do střídavých 

vzorů. Sousední šupiny se navzájem překrývaly. To 

naznačuje, ţe přední část trupu byla více statická, čímţ se 

hnací síla pohybu omezila na zadní část těla a ocasu. 

Kombinace malých, pevně ukotvených šupin, 

uspořádaných do síťovinové struktury a k tomu překryv 

jednotlivých šupin měly zřejmě za následek strnulost 

celého trupu (Lingren; 2011). U mosasaurů byl nalezen i 

dekompresní syndrom. Ten se projevuje vznikem tzv. 

avaskulární nekrózy, která nasvědčuje ke způsobu ţivota 

v hlubokých vodách u několika druhů mosasaurů 

(Rothschild; 2005). Stejně jako většina sekundárně 

vodních tetrapodů vznikli mosasauři v horizontu cca 10 

milionů let (Lindgren; 2010). Existují doměnky, ţe 

počáteční evoluční fáze hadů vycházejí z mosasaurů. Ale 

tato teorie je i po několika desítkách let stále diskutabilní (Rieppel a Zaher; 2001). Dobře známým 

rodem je Mosasaurus, který ţil ve svrchnokřídových mořích kolem Evropy, Afriky a Severní 

Ameriky. Dosahoval délky přes 12 metrů (Špinar; 1984).  Mosasaurus mosasauroides: je evropským 

příbuzným amerického tylosaura, se kterým ho spojuje řada společných znaků (Beneš; 1991).   

    Jiný hojně rozšířený rod byl právě Tylosaurus, který ţil ve svrchní křídě Severní Ameriky a Afriky 

(Špinar; 1984).  Tylosaurus dyspelor byl dravý. Nejdůleţitější sloţkou jeho potravy byly ryby, ale 

dospělí jedinci se pouštěli i do mořských plazů, zvláště ţelv, plesiosaurů a ichtyosaurů. Ulovení tak 

velké kořisti se neobešlo bez tuhých bojů, o nich svědčí stopy různých poranění, hlavně vyhojené 

čelisti a ţebra (Beneš; 1991). Tylosaurs patří mezi nejstarší známé mosasaury. Pozůstatky mosasaura a 

tylosaura byly shromaţďovány z Evropy, Japonska, Nového Zélandu, Antarktidy a USA (Everhart; 

2005). Jiţ výše bylo zmíněno, ţe známe strukturu pokoţky a šupin, které tělo mosasaurů pokrývalo, a 

lze tedy dobře analogizovat pokryv těla s dnešními vodními a polovodními plazy. S ohledem na tento 

fakt se uvádí, ţe mosasauří osac a ocasní ploutev (pokud byla vyvinuta) a vůbec celý pokryv těla, 

Obr. 12 Kraniální kinetika mosasauří lebky 

prezentující ůhli ohybuv intrakraniálním 

kloubu 
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mohl nést barevné výrazné vzory stejně  jako u dnešních hadů vodnářů viz. níţe. Tato teorie je velice 

zajímavá, nicméně je nutno přihlédnout nejenom k taxonomické příbuznosti, ale i k velikosti těla a 

typu ţivota dané skupiny. Mosasauři byli o několik řádů rychlejší, větší a dravější tvorové neţ jsou 

dnešní elapidé, a proto by takto výrazné vzorování hrálo u plně akvatických forem spíše negativní, 

výsrtraţnou úlohu, která by u těchto tvorů byla přinejmenším neţádoucí. Pokud se navíc přidrţíme 

pravidla čím větší tvor tím jemnější vzor, nikdy bychom k takovémuto vzorování nedošli. V tomto 

ohledu se moderní rekonstrukce jeví jako nepřesné. Jemné tmavší či světlejší pruhy ovšem nejsou 

vyloučeny. Další problém spočívá spíše v anatomické oblasti. Jedná se o způsob, jakým byla 

tvarována přední část těla mosasaurů, konkrétně krk mosasaurů. Zda byl v jedné rovině s páteří (jak se 

v moderních rekonstrukcích uvádí), nebo zda byl prohnutý. 

 

      4.2.1.2.2. Stratigrafické a regionální rozšíření  

   Mosasauří pozůstatky jsou zachovány v mořských sedimentech od středního turonu aţ do pozdního 

maastrichtu (Everhart; 2005) Mosasauři nepřeţili klimatické změny na konci křídy a koncem druhohor 

vymírají (Špinar; 1984). Mosasaurs je znám ze všech kontinentů včetně Antarktidy (Motani; 2009). 

První lebka mosassaura byla nelezena v r. 1770 v psací křídě maastrichtu v Holandsku a v roce 1795 

(Beneš; 1991). Můţeme zmínit i nález z Česka z pískovců jizerského souvrstvi od Vehlovic (Chlupáč 

a kol.; 2011).  Z celého světa pochází spousta nálezů. Je to dáno hlavně tím, ţe se jedná o pelagické 

ţivočichy. Významná je křídová lokalita Smoky Hill (svrchní koniak) západního Kansasu, USA 

(Everhart; 2005). Pozůstatky mosasaura Clidastes propython byly nalezeny v  campanu 

Kristianstadské  pánve v jiţním Švédsku (Lingren; 2004). Druh  Dollosaurus byl  nalezen v mořských 

sedimentech  campanu v jiţním Švédsku (Lingren; 2005). Nový druh Russellosaurus coheni v niţším 

středním turonu, Cedar Hill, Dallas County, Texas, USA (Polcyn; 2005). Z horního campanu a z 

horního maastrichtiu v říčním údolí Wisły (centrální Polsko) pocházejí nálezy Plioplatecarpinae sp. a 

Hainosaurus. Ten je znám i jinde v Evropě (Švédsko, Belgie a Anglie), (Jagt; 2005). Jeho nalezené 

zubní korunky z počátku campanu jsou hojné v jiţním Švédsku (Lindgren; 2005). Druhu Clidastes  ze 

svrchního campanu je známý z turbiditních slínů s Münsternské pánve severozápadního Něměcka. 

Koexistoval s druhem Leiodon (Deidrich a Mulder; 2004). Druh Prognathodon saturator se nalezl ve 

svrchní křídě (maastricht) Nizozemska (Dortangs; 2002). Platecarpus sp. je popsán z horního turonu a 

coniaku (svrchní křída) pánve Sergipe v severovýchodní Brazílii, čímţ se prodluţuje geografický 

rozsah druhu Platecarpus mimo Afriku, Evropu a Severní Ameriku (Bengsto a Lingren; 2005). 

Neurčený mosasaurid byl nalezen v sedimentech campanu a maastrichtu z oblasti údolí řeky Wisły, 

centrální Polsko, pozdní maastricht z lomu Nasiłów, odtud je znám Mosasaurus hoffmanni (Machalski 
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a kol.; 2003). Tři duroprofágní mosasauří druhy jsou zastoupeny v horní křídě (maastricht) 

fosforečnanových loţisek Maroka. Jedná se o druh Globidens phosphaticus (Bardet; 2005). Druh 

Prognathodon byl nalezen ve spodním a horním maastrichtu v pánvi Ganntour (Maroko). Předchozí 

záznamy tohoto druhu jsou z Evropy a Brazílie (Bardet; 2005). Clidastes sp. byl objeven na čtyřech 

lokalitách v severozápadním Německu u obce Beckum a také v blízkosti vesnice Schöppingen. Jedná 

se o formace z pozdního campanu. Clidastes je také znám ze západní části Severního moře (Anglie), 

jiţního Švédska, stejně jako ze Severní Ameriky a Mexického zálivu (Caldwell a Diedrich; 2005). 

      4.2.1.2.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

Časné formy těchto skupin radikálně změnily ocasy, vyztuţily páteř a přeměnily končetiny 

v ploutve tak, aby splňovaly poţadavky pro mořský ţivot (Lindgren; 2010). Mosasauři  jsou 

povaţováni za anguilliformní plavce, tz. jejich hnací síla je vytvářena pomocí příčného vlnění 

laterálně sploštělého ocasu (Lindgren; 2010), který byl hlavním orgánem pohybu. Postraní ploutve 

zřejmě plnily důleţitou úlohu při vlnivém pohybu tvora a pomáhaly tělu proplouvat vodou. Celý 

pohyb byl tak zřejmě daleko komplexnější neţ se doposud předpokládalo. Ploutve sice neplnily úlohu 

hnací, ale významně se uplatňovaly jako korektor a regulátor pohybu. Ze zobrazení dynamického 

tlaku (obr. 13) vyplývá, ţe ač byli mosasauři dobře přizpůsobeni vodě, tak odporové plochy a její 

hodnoty jsou na takového tvora značné. To znamená, ţe buď se současné rekonstrukce provádějí 

špatně a krk by neměl být ve vodorovné pozici s páteří těla ale ohnutý, nebo se tento stav týká pouze 

statického odporu. Provedl jsem proto rozpohybování modelu (obr.14) a zjistil jsem, ţe vyšší hodnoty 

se částečně v pohybových sekvencích regulují a přesouvají na bok zvířete, čímţ dochází k redukci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Mososaurus se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální 

pohled. Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole 

izometrický pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává 

nízké hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  
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dynamického tlaku. Toto je důleţitý a netriviální poznatek, neboť do budoucna bude nutné provádět 

simulace zejména na pohyblivých modelech, protoţe statické neodráţejí tak dobře skutečnost. 

S ohledem na kořist, kterou se mosasauři ţivili (hlavonoţci jako belemniti či amoniti) lze soudit ţe 

mosasauři byli dobrými plavci a dobře manévrovali, nicméně rychlost nebyla vysoká, vyjma rychlých 

výpadů. Pro jejich plavecký styl tak, jak byl zde nastíněn, se v recentu nenachází adekvátní analogie a 

ani krokodýli jí nenaplňují. 

      4.2.1.2.4. Mosasauria v odborné rekonstrukci  

Mosasauři jsou, vedle plesiosaurů, rozsáhlou a 

v odborné rekonstrukci často ilustrovanou skupinou, 

zřejmě nejvíce zobrazovanou. Dříve převládal trendn 

zobrazovat mosasaury jako vyloţeně hadovitě stočené 

tvory např. Heinrich Harder (1912). Od toho ustoupil jiţ 

Ch. R Knight a nastolil trend (obrázek z roku 1899), který 

částečně drţel i Z. Burian. Tento trend reflektuje 

příbuznost ke squamátním plazům, ale volí jakousi střední 

cestu. Například Burianovo diorama z roku 1963. Kvalitní 

ilustrace pocházejí také od Dana Varnera či Luise V. 

Reye a jedna z nejuznávanějších rekonstrukcí je od Johna 

Sibbicka. V současnosti vzniká celá řada více či méně 

kvalitních rekonstrukcí. V řádu Squamata se tendence 

k přechodu ţivota zpět do mořského prostředí vyskytuje nejenom u fosilních zástupců nadčeledi 

Varanoidea. Z poznatků, které máme od těchto recentních zástupců lze odvodit některé informace, 

které mohou částečně doplnit chybějící data i u fosilních zástupců. Jedná se o informace celkového 

vzhledu, zbarvení, biomechanická data týkající se metabolických procesů a genetický materiál. 

Hydrophiinae: podčeleď čeledi Elapidae. Jsou nejvíce adaptováni na ţivot v moři ze všech recentních 

plazů. Nikdy dobrovolně nevylézají z vody. Mají šupinatou kůţi. Chybí rozšířené břišní šupiny a 

schopnost pohybovat se na souši. Páteř mořských hadů je slabá a neposkytuje dostatečnou oporu pro 

zvládnutí pohybu mimo vodu.  Zde lze spatřit analogii s mosasaury. Všichni mají rozšířený konec 

ocasu do podoby ploutve. Všichni jsou ţivorodí (Hellyer a Aspinall; 2005).   

Iguanidae : čeleď vyznačující se spíše semiaquatickým způsobem ţivota. V moři sice získávají 

potravu, ale neţijí v něm trvale a vylézají pravidelně na souš. Lze tedy u nich mluvit jen o tendenci 

k přechodu do vodního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Model mosasaura během 

jednotlivých fází plavání. Se zobrazeným 

dynamickým tlakem. 

http://www.thefullwiki.org/Heinrich_Harder
http://en.wikipedia.org/wiki/Iguanidae
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    4.2.2. Sauropterygia  

Sauropterygia byli vysoce specializovaní mořští diapsidi, kteří mohli dobře plavat, a to způsobem, 

který byl velmi podobný pohybu dnešních mořských ţelv nebo tučňáků (Roček; 2002). Byli výborně 

přizpůsobení k ţivotu v moři (Špinar; 1984). Zuby byly umístěny v jamkách. Měli pineálni otvor, 

nozdry vzadu na vrcholu hlavy, obratle slabě amficelní aţ platycelní, sakrální obratel byl jen jeden. 

Gastraualia byla silně vyvinuta. Skapula a ilium byly redukovány, kdeţto ventrální elementy obou 

pletenců byly podstatně rozšířeny, protoţe slouţily k upnutí mohutných svalů, umoţňujících pohyb 

ploutvovitých končetin (Špinar; 1984). Ţili od svrchního permu do svrchní křídy. Tvar těla měli 

značně rozmanitý. Zmíněn by měl být rovněţ původní a dnes jiţ nepouţívaný termín Euryapsida (viz 

např. Špinar (1984), který byl zaloţen na existenci jediné, horní spánkové jámy. Dnes se však tato 

anatomická situace povaţuje za jednu z variant diapsidního typu lebky, kdy se spodní spánková jáma 

sekundárně uzavřela. Další společné znaky jsou elementy pletence lopatkového a pánevního (coracoid, 

pubis, ischium), které byly rozšířeny do plochy a slouţily tak jako rozsáhlé úponové plochy pro svaly 

ovládající velké pádlovité končetiny (Roček; 2002). Nejstarší zástupci skupiny se však nejspíše ještě 

pohybovali hadovitým pohybem dlouhého těla a ocasu, končetiny jako hlavní pohybový orgán se 

přeměnily v ploutve aţ později (Roček; 2002).  Nejstarší Sauropterygia jsou ze spodního triasu, ale je 

moţné k nim jiţ počítat svrchnopermský rod Claudiosaurus. Měli dvě doby rozkvětu: první ve 

středním triasu a druhou ve svrchní křídě. Počáteční triasové typy byly jen menší formy dlouhé kolem 

1 m. Poslední, svrchnokřídové, dosahovaly délky aţ 12 m (Elasmosaurus), (Špinar; 1984). 

Anatomické podobnosti sdílí Sauropterygia s primitivními terestrickými diapsidy typu Thadeosaurus 

a Ctiudiosairus. Ti se vzhledově značně podobali nothosaurům a spolu s nimi pravděpodobně 

představují přechodné stadium od terestrických předků k plně akvatickým plesiosaurům (Roček; 

2002). Jejich současné postavení se klade do blízkosti lepidosauromorf (Kardong; 2009). Vývojové 

pokračování neměli (Gaisler a Zima; 2007). 

 

     4.2.2.1. Nothosauria 

Doposud bylo popsáno přibliţně 20 rodů, které lze shrnout do dvou základních skupin 

klasifikovaných na úrovni čeledí (Roček; 2002), a to Nothosauridae s rozšířenou spánkovou jámou 

a Pahypleurosauridac s malou spánkovou jámou (Špinar; 1984).   

      4.2.2.1.1. Obecná charakteristika, diagnoza 

Pachypleurosauridae a Nothosauridae. Pachypleurosauři byli menší a doposud málo specializovaní. 

Jméno získali podle sekundární osifikace na ţebrech, ke které u zástupců této skupiny často docházelo. 

Svrchní spánková jáma byla ještě velmi malá. Dosahovali v průměru délky okolo l20 cm aţ 4 m. Měli 

malou hlavu posazenou na dlouhém a pohyblivém krku.  Jejich končetiny byly jiţ výrazně redukovány 

v souvislosti s vodním způsobem ţivota a patrně se jiţ nemohly v kloubech ohýbat. Z toho lze 

usuzovat podle tvaru kloubních ploch. U některých druhů je jiţ naznačena hyperfalangie (zmnoţení 
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článků prstů), (Roček; 2002). Notosauři byli lépe přizpůsobeni ţivotu ve vodě. Dosahovali mnohem 

větší velikosti neţ pachypleurosauři (někteří i 1 m délky), (Roček; 2002) středně velcí, ale i 3 aţ 5 m 

dlouzí mořští plazi (Špinar; 1984) a o jejich schopnosti pohybovat se na souši se pochybuje (Roček; 

2002). Notosauři ţili asi jako dnešní lachtani a svou kořist, hlavně ryby, lovili v mělkých pobřeţních 

vodách světových oceánů (Špinar; 1984). Lebka se prodlouţila, zejména její temporální část. Výrazně 

se zvětšila horní spánkóvá jáma (na rozdíl od řady jiných vodních tetrapodů, u nichţ se při 

sekundárním návratu do vodního prostředí prodlouţila preorbitální část lebky; viz. krokodýli 

a ichtyosauři). Mají splynulou premaxilu nasalia, frontalia a parietalia, také nehybné jugále (Klein a 

Albers; 2009). Čelisti byly vyzbrojeny dlouhými ostrými zuby (Špinar; 1984), a to dokazuje, ţe to byli 

aktivní piscivorní predátoři (Roček; 2002). Ve vztahu k postkraniální kostře se však lebka výrazně 

zmenšila. Rovněţ krční část páteře se protáhla do délky. Distální část končetin byla jiţ zcela bez 

moţnosti ohybu (Roček; 2002). Mezi prsty byla vyvinuta plovací blána (Špinar; 1984). Dobře známé 

jsou rody Nothosaurus, Simosdurus či Ceresiosaurus. Nejmenší byl Nothosaurus marchicus, který měl 

pouze 46 mm na délku (Špinar; 1984). Pistosaurus ze středního triasu představuje, soudě alespoň 

podle postkraniálního skeletu, anatomický mezistupeň mezi nothosaury a plesiosaury (Roček; 2002). 

Nálezy jejich pokoţky zatím nebyly zaznamenány, nicméně lze předpokládat, ţe byla hladká nebo 

nesla tenké šupiny. Barevnost nothosaurů se mohla pohybovat v rozmezí šedavé se světlou ventrální 

stranou, aţ po nahnědlou, s předpokládanou jemnou nepříliš výraznou kresbou. Byla stanovena 

hypotéza na řadě kosterních pozůstatků, ţe nothosauři byli ţivorodí (Renesto; 2003). To by byla jedna 

z významných buď adaptací nebo dokonce preadaptací pro ţivot ve vodním prostředí. 

 

      4.2.2.1.2. Stratigrafické a regionální rozšíření 

Nothosauři známe  podle stovek nalezených exemplářů (Roček; 2002). Poprvé se objevili koncem 

permu, dobou jeiich hlavního rozkvětu však byl střední trias. Vymírají koncem tohoto údobí. 

Nejznámější druh Nothosaurus je ze sponího aţ svrchního triasu Evropy a Jordánska, 

a Pachypleurosaurus ze středního aţ svrchního triasu švýcarských Alp (okolí Tessinu), (Špinar; 1984). 

Dále pak z nalezišť Monte San Giorgio v jiţním předhůří Alp. Je to naleziště, které poskytuje 

informace o diverzitě sauropterygií v příbrěţních zónách rovníkového moře Thetys (Roček; 2002). 

Důleţitý je nález Nothosaurus juvenilis ze středního triasu Německa z Hauptmuschelkalk a Wiesloch 

u Heidelbergu (Rieppel; 1994).  Další konkrétní nálezy pocházejí z Dolního Muschelkalku (spodní 

anis, střední trias) lokality Winterswijk, Nizozemsko. Zde objevený nový druh Nothosaurus 

winkelhorsti  představuje spolu s Nothosaurus juvenilis  nejvíce bazální nothosaury  (Klein a Albers; 

2009).  Z Evropy lze ještě zmínit nálezy z formace Besano (také spodní anis) severu Itálie (Renesto; 

2010). Jsou známi také z jihovýchodní Asie a Severní Ameriky (Špinar; 1984). Dále vzorky z 

pozdního triasu Monte San Giorgio (kanton Ticino, Švýcarsko) a Keichousaurus z Číny, které byly 

interpretovány jako zachovalá embrya a další z Itálie, stáří pozdní ladin (Renesto; 2003). 
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      4.2.2.1.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti  

   Jak jiţ bylo zmíněno výše, předpokládá se, ţe nothosauři se na souši pohybovali podobně jako 

ploutvonoţci. To je zajímavá analogie, protoţe pokud se podíváme na zobrazení dynamického tlaku 

(obr. 15) zjistíme, ţe se velice podobá dynamickému tlaku u modelu enaliarkta. Je však zřejmé, ţe se 

tvor pohyboval vlnivými pohyby laterálním směrem. Ja také nutné zmínit, ţe nohy mohly hrát ještě 

významnou úlohu jako další pohybový orgán, kromě ocasu. Zvláštností je relativně dlouhý krk. Ten 

zřejmě také vykonával částečné boční pohyby. Pohyb si lze představit jako syntézu pohybu dnešních 

krokodýlů a vyder, vlnivý laterální pohyb s celkovou větší dynamikou těla. Výplývala by z toho 

i myšlenka, ţe se jednalo o rychlé a velice agilní piscivorní lovce.  

 

      4.2.2.1.4. Nothosauria v odborné rekonstrukci 

Nejedná se o početnou a ani populární skupinu, nicméně pár kvalitních rekonstrukcí existuje. 

Například od Petra Modlitby z roku 2008 a starší rekonstrukce od Zdeňka Buriana z roku 1962. Velice 

vydařené rekonstrukce vytvořil John Sibbick. Jedná se o jeden kvaš a perokresbu. Datum vytvoření se 

bohuţel nepodařilo dohledat. V odborné rekonstrukci nothosaurů se nedají sledovat trendy, a to 

z  toho důvodu, ţe nebylo vytvořeno dostatečné mnoţství rekonstrukcí, aby je bylo moţné stanovit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Nothosaurus se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální 

pohled. Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole 

izometrický pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává 

nízké hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  
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     4.2.2.2. Placodontia 

      4.2.2.2.1. Obecná charakteristiky a diagnóza 

Prodělali velmi rychlou evoluci od vzhledově typických čtyřnohých plazů s dlouhým 

ocasem  a poměrně malou hlavou na krátkém krku a řadou gastralií na ventrální straně trupu, aţ po 

formy, jejichţ tělo bylo kryto kompaktním krunýřem, takţe při zběţném pohledu připomínají mořské 

ţelvy (Roček; 2002). Impulsem pro tyto proměny byla nepochybně potravní specializace, coţ lze 

dedukovat z charakteru jejich zubů. Ale jiţ u rodu Placodus, který rovněţ vzhledově připomíná 

výchozí formy, je dentice pozměněná do podoby velkých knoflíkovitých zubů, rozmístěných jak při 

okrajích čelistí, tak i po celém ústním patře. Svědčí to o přechodu k durofagii, tzn. schopnosti drtit 

tvrdou potravu, v tomto případě schránky mořských měkkýšů, které plakodonti vyhledávali na dně 

šelfových moří (Roček; 2002). Převáţnou část ţivota trávili v moři a na souš vylézali pouze 

k odpočinku, nebo kdyţ kladi vejce. U specializovaných forem byly však čelisti pokryty rohovitými 

deskami jako u ţelv. Páteř se skládala z četných amficelních obratlů, které měly dlouhé příčné 

výběţky. Tělo a krk byly krátké, ocas však obvykle velmi dlouhý. Tělo bylo zpevněné podkoţním 

pancířem z pravoúhle zahnutých abdominálních ţeber (Špinar; 1984). Přitom vznikl rozšířením ţeber 

a jejich splynutím s dermálně osifikujícími ventrálními ţebry (gastralia). Kompaktní krunýř, jako např. 

u Placochelys, vznikl splynutím obratlů a ţeber s dermálními kostmi vznikajícími ve škáře, jako jsou 

gastralia a kostní štíty (tedy elementů mesodermálního sklerotomu a dermatomu), s lištami 

epidermálního původu. Vznikl tak krunýř, kde původní elementy splynuly a v morfologii krunýře se 

dále jen těţko identifikují. Takový krunýř měl např. Henodus (Roček; 2002). Končetiny byly vyborně 

přizpůsobeny k plavání, měly plovací blánu, byly pětiprsté a ani počet prstových článků nebyl nijak 

zvýšen. Existují 3 podřády; Hebetict sauroídea, Placodontoidea a Cyarnodontoidea (Špinar; 1984). 

Stojí ještě za zmínku, ţe v rámci postupné specializace plakodontů se u jejich pokročilých forem 

z nějaké příčiny uzavřela svrchní spánková jáma. Nejprimitivnější formou je rod Paraplacodus, který 

měl ještě relativně velký počet málo pozměněných zubů a na lebce lze rozeznat typické znaky 

diapsidů. Pravděpodobně měli společné předky s nothosaury. Na jeho příbuzenské vztahy 

k  sauropterygiím lze usuzovat podle stavby pletence lopatkového (Roček; 2002).  Otisky kůţe 

a nálezy měkkých částí doposud nejsou hlášeny, coţ značně komplikuje situaci, nicméně lze 

předpokládat, ţe dřívější provedené rekonstrukce např. Burian (1964) jsou správné a pořád poplatné 

vědeckému poznání. Barva se pohybovala v rozmezí hnědavé a zelenavé se světlým, doţluta 

zabarveným břichem. Ovšem s moţnými barevnými vzory či skvrnami na ocase.  

      4.2.2.2.2. Stratigrafické a regionální rozšíření 

Jejich existence je doloţena pouze z triasu a geograficky jsou omezeni pouze na oblast Tethydy 

a přilehlých moří (Roček; 2002). Plakodonty známe ze středního triasu švýcarských Alp (v okolí 

Tessinu). Zvláštní typy plakodontu jako Henodus či Placochelys  ţily ve středním aţ svrchním triasu 
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Evropy (Špinar; 1984). Zejména je známe z různých vrstev a rozšířených evropských regionů 

v germánské pánvi (Deitrich; 2001). 

      4.2.2.2.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

V současnosti existuje velice dobrá analogie, ze které lze odvodit pohyb plakodontů. Je to příklad 

mořských galapáţských leguánů. Pohybují se ondulárně v laterální rovině. Hlavním hnacím orgánem 

byl ocas a končetiny se učastnily pohybu zejména ve chvílích konzumování potravy podobně jako 

u sirén. Ještě je nutno podotknout, ţe pohyb plakodontů zřejmě nebyl nijak rychlý, spíše se jednalo 

o pomalejší herbivorní tvory. Rychlejších pohybů zřejmě uţívali výhradně k úniku. Jistou analogii lze 

spatřit i s pohybem ocasatých obojţivelníků. Zobrazení dynamického tlaku (obr. 16) na modelu druhu 

Placodustuto doměnku jen potvrzuje. Vysoké hodnoty po relativně velké ploše těla značí v tomto 

případě přizpůsobení na pomalejší způsob plavání a výše zmíněné paleoekologické teorie jen 

potvrzuje.  

 

      4.2.2.2.4. Placodontia v odborné rekostrukci 

    Naprosto legendární rekostrukce je ta od Zdeňka Buriana z roku 1964 a jeho studie hlav plakodontů. 

Ty jsou, i přes nové poznatky, stále poplatné době a aktuální. I přes neatraktivnost skupiny je odborný 

a kvalitních rekonstrukcí překvapivě hodně. Zmiňme nekteré lepší např. od Dana Varnera, Johna 

Sibbicka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  Plakodont se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální pohled. 

Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole izometrický 

pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává nízké 

hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  
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     4.2.2.3 Plesiosauria 

      4.2.2.3.1. Obecný přehled, diagnóza 

Plesiosauři jsou jednou z nejznámějších skupin druhohorních mořských plazů. Velikostně se 

pohybovali mezi 2 m aţ 18 m. Nicméně evoluční historie je stále nedokonale pochopena 

a monofyletičnost, či dyfiletičnost skupiny není jasná (Smith a Dyke; 2008).  Plesiosauři byli plně 

přizpůsobeni ţivotu ve vodním prostředí (Roček; 2002). Představují vysoce specializované mořské 

diapsidy (Roček; 2002).  Jiţ rané formy měly všechny adaprace typické pro tuto skupinu (Benson a  

kol.; 2012). Podřád zahrnuje dravé mořské druhy, které byly ze všech skupin plazů nejlépe adaptovány 

na vodu (Špinar; 1984). Jejich trup byl široký a dorzoventrálně zploštělý (Roček; 2002),  zcela 

neohebný (Špinar; 1984) a opatřený pouze relativně krátkým ocasem (Roček; 2002). Na řadě 

rekonstrukcí je na konci ocasu zobrazena menší ocasní ploutev, i kdyţ se nepodařilo  dohledat jediný 

záznam ve fosilním materiálu, ţe by tomu tak opravdu bylo, spíše se jedná o všeobecně přijímanou 

pravdu.  U plesiosaurů došlo k inverzi polohy scapuly a claviculy (Roček; 2002). To umoţnilo zvýšit 

rozsah pohybu končetin a zlepšit tak celkovou pohyblivost končetin. Ty byly jiţ zcela přeměněny na 

mohutné ploutve v podobě pádel. Počet prstů se sice zachoval, ale články se zmnoţily. Tento stav 

označujeme jako hyperfalangie (Roček; 2002).  

Kosti pletenců byly podstatně zvětšené a často splývaly. Z pletence lopatkového tak vznikal 

nápadný plastron. Za ním byla hustá spleť gastralií a dále za nimi pánev, vytvořená velkými plochými 

kostmi (Špinar; 1984). Podobně jako ţelvy, měli plesiosauři útvar podobný plastronu, někdy 

nazývaném jako diskrétní hrudní kost (Vickaryous a kol.; 2006). Nálezy avaskulárních nekróz 

dokazují, ţe plesiosauři byli citliví na dekompresní sindrom a je znakem toho, ţe se potápěli do 

větších hloubek. Jednalo se o mělkovodnější či ţijící spíše u hladiny (Rothschild, 2003). Choany 

nebyly zapojeny do procesu dýchání, ale slouţily místo toho v podvodním čichu. Plesiosauři se 

nadechovali ústy (Klein; 2010). Ţivili se hlavně rybami a měkkýši (Špinar; 1984). Plesiosauři, co se 

týká potravy,  nebyli vybíraví a zřejmě mohli být i významnými konzumenty mršin (Taylor; 1993). 

Výskyt viviparie se u plesiosauruů a sauropterigií všeobecně předpokládá. Nedávno byla potvrzena 

např. u druhu Keichousaurus hui v triasu Číny (Cheng Y-n a kol.; 2004). Také nález Polycotyla 

poskytuje spolehlivý důkaz o ţivorodosti této skupiny. Odhaduje se, ţe rodili pouze jedno vyspělé 

mládě (O’Keefe a Chiappe; 2011). Tato strategie byla samozřejmě daleko výhodnější pro tvory 

přizpůsobené pelagickému ţivotu neţ oviparie (Cheng Y-n, Wu X-c, Ji Q; 2004). Nálezy plesiosaurů 

ze sladkovodních sedimentů Číny naznačují, ţe juvenilní jedinci trávili rané fáze vývoje ve sladkých 

vodách a jak dospívali tak se přesouvali do moře (Vandermark a kol.; 2006). Nové studie navíc 

naznačují, ţe měli genotypově určené pohlaví, coţ by umoţnilo jejich globální radiaci a následnou 

expanzi i do chladnějších oblastí (Organ a kol.; 2009), byli schopni udrţet konstantní vyšší tělesnou 

teplotu. Jejich odhadované tělesné teploty byly v rozmezí od 35 ° ± 2 ° C aţ 39 ° ± 2° C. To značí 

vysokou rychlost metabolizmu nezbytnou pro predaci a rychlé plavání na dlouhé vzdálenosti od 

pobřeţí (Bernard; 2010). Tělo obou typů bylo lysé (Špinar; 1984), bez šupin. Lze očekávat, ţe 
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zbarvení se výrazně blíţilo zbarvení dnešních pelagických ţraloků. Tedy světlá ventrální strana 

a tmavě šedá strana dorzální. Samozřejmě mohl být přítomen vzor imitující zrcadlení vody na 

mořském dně, nebo jemné tečkování, podobné jako mají recentní delfíni. Vzhledem k tomu, ţe se 

jednalo o aktivní dravce, lze pravděpodobně vyloučit jakékoliv pestré vzory. Plesiosauři se rozpadají 

na dva odlišné morfotypy, které se na první pohled dají dobře rozlišit podle délky krku (Roček; 2002). 

Pliosauromorpha s malou hlavou a s dlouhým krkem a plesiosauromorpha s krátkým krkem 

a relativně velkou hlavou. Tato dichotomie tvořila základ plesiosauří taxonomie pro více neţ 100 let 

(Smith a Dyke; 2008). Nedávné práce ovšem zpochybňují taxonomickou platnost této dichotomie, coţ 

naznačuje, ţe pliosauří morfotypy se vyvinuly na sobě několikrát nezávisle (Smith a Dyke; 2008). 

Panují také názory, ţe tyto dvě skupiny měly odlišné lovecké strategie (O’Keefe; 2002). Bazální linie 

většinou sdílejí společné adaptace obou morfotypů, ovšem nedosahují u nich takových extrémů. Patří 

k nim například rod Rhomaleosaurus (Smith a Dyke; 2008).   

Plesiosauromorpha: obecně mají delší přední končetiny neţ zadní. Ty mají střední kontakt 

s lopatkami a tělo i krk se výrazně protahuje v předozadní ose (O’Keefe; 2002). Vyústěním těchto 

trendů je vznik bizardních dlouhokrkých forem, jakou byl např. známý Elasmosauras a jemu pobobné 

rody Hydrotherosaurus ze svrchní křídy (Roček; 2002).    

 

Pliosauromorpha: chybí jim kontakt končetin s lopatkami a přední končetiny jsou kratší neţ zadní. 

Jejich kost sedací inklinuje k trendu prodlouţení ve srovnání s kostí stydkou. Měli poměrně velkou, 

protáhlou lebku (nozdry však zůstaly těsně před očnicemi) s velkými zuby, zejména v přední části. 

Oproti plesiosaurům tedy mohli lovit poměrně velké ţivočichy (ať uţ ryby nebo jiné mořské 

obratlovce, např. ţelvy), (Roček; 2002). Existují názory, ţe krátký krk a poměrně velká hlava se 

v rámci plesiosaurů vyvinula několikrát nezávisle. A proto by toto členění ztratilo do budoucna 

opodstatnění. Velká hlava a krátký krk jistě souvisí s konvergentní adaptací pohybového systému, 

nicméně tyto poznatky musí být ještě potvrzeny. Navíc zadní končetiny jsou relativně větší 

u pliosauromorph (O’Keefe; 2002). Známý je Peloneustes, Liopleurodon ze svrchní jury Anglie nebo 

Kronosaurus ze spodní křídy Austrálie (Roček; 2002).    

 

      4.2.2.3.2. Stratigrafické a regionální rozšíření  

Nejstarší plesiosauři jsou známi ze svrchního triasu, ale v této nejstarší době jejich existence 

je nelze ještě rozlišit na dlouhokrké a krátkokrké formy (Roček; 2002). Např. ale Špinar (1984 

uvádí, ţe se nalézají uţ v sedimentech středního triasu. V juře dosahují jiţ prvního rozkvětu a 

v křídových mořích dosáhli světového rozšíření (Špinar; 1984). Na konci křídy vymřela celá 

tato skupina (Roček; 2002). Můţeme zmínit nálezy evropského rodu Pistosaurus, který byl 

dlouhý asi 35 cm. V evropské juře ţil rod Thaumatosaurus. Velmi rozšířený byl dlouhokrký 

Plesiosaurus a rod Muraenosaurus.  Křídové rody dosahovaly vesměs značných rozměrů: 
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např. Elasmosaurus, nalezený v Kansasu. Je popsán také téměř stejně dlouhý rod 

Hydrotherosaurus z Kalifornie, v Austrálii pak rod Kronosaurus. Ve svrchní křídě České 

republiky byl nalezen plesiosaur Polyptychodon. Několikrát byly nalezeny jeho velké, ostře 

špičaté zuby, zbytky čelistí a dlouhých kostí (Špinar; 1984). Významné nálezy embrií byly 

učiněny v břidlicích liasu  toarku z hrabství Yorkshire (Thulborn;1982). V juře Irska byli 

plesiosauři nalezeni relativně nedávno (Smith; 2010).  Ze spodní jury pocházejí významné 

nálezy  z lokality Holzmaden v Německu (Baden-Wurttemberg), (Roček; 2002), a to 

například rod  Rhomaleosaurus victor (Smith a Vincent; 2010). Další nález je dokonce ze 

sladkovodních sedimentů, který byl učiněn v juře Číny (Sato, a kol.; 2003). Pozůstatky 

plesiosaura byly také nalezeny ve 

formaco Dorotea (maastricht, 

severovýchodně od Puerto Natales, 

Chile (Otera kol.; 2009). V roce 1935 

nalezl von Huene část plesiosaura na 

území Grónska v oblasti Kimmeridgian 

Milne (Smith a Stuart; 2007). 

Antarktidští plesiosauři jsou známi od 

svrchní křídy z lokality  Snow Hill 

Island (campan aţ maastricht), a dále 

z formace Santa Marta (santon) 

severozápadní části ostrova Jamese 

Rosse (Kellner a kol.; 2001). Zajímavé 

nálezy pocházejí ze sladkovodních 

sedimentů svrchní křídy na ostrově 

Axel Heiberg z Kanadské Arktidy 

(Vandermark a kol.; 2006).  Fosilní 

nálezy známe také ze Španělska. 

Konkrétně z jury (pliensbach) Asturie, 

kde byl objeven juvenilní plesiosaur 

(Bardeta kol.; 2008).  Plesiosaur z 

Dolního toarku formace posidoniových 

břidlic u obce   Holzmaden, Baden-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.  Plesiosauria se zobrazeným dynamickým tlakem. 

Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální 

pohled. Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře 

frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole 

izometrický pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává 

relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává 

nízké hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké. Popis je 

stejný pro všechny tři skupiny,(odshora bazální plesiosauři, 

pliosauři a plesiosaury). 
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Wurttembergsko, Německo (O´Keefe; 2004).  

 

       4.2.2.3.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

   Na téma vodní lokomoce pleciosaurů byla zpracována celá řada studií. Některé jsou více jiné méně 

věrohodné. Plesiosauří pohybová dynamika je jedinečná v tom, ţe disponovali čtyřmi plně vyvinutými 

ploutvemi. V recentu bohuţel nenacházíme adekvátní analogii (Halstead; 1989). Pohybové trendy u 

plesiosaurů jsou významně ovlivněny morfotypem a relativní velikostí těla a poměru hlavy.  

Jednotlivé trendy se zřejmě vyvinuly na sobě několikrát nezávisle a byly výsledkem 

ekomorfologického přizpůsobní (O'Keefe; 2001). Plesiosauři se pohybovali pomocí veslování 

končetin. Ploutve se s největší pravděpodobností pohybovaly tak, ţe špička ploutve opisovala 

pomyslné číslo osm, podobný pohyb jako vykonávají tučňáci, mořské ţelvy a lachtani.  Panují názory, 

ţe buď se ploutve pohybovaly synchronně, či asynchronně (např: přední ploutve v dolní pozici, zadní 

ploutvě v horní pozici, v jedné fázi pohybu), (Carpenter a kol.; 2010).  Jednotlivé fáze pohybu ploutví 

mohly podporovat součinnost mezi turbulentními víry, produkovanými předními končetinami a 

zadními končetinami. Tím se mohli vyhnout turbulentním proudům a nedocházelo by ke zpomalení 

jejich pohybu (Halstead; 1989). Třetí variantou je, ţe hlavním orgánem pohybu byly pouze přední 

končetiny a zadní vykonávaly pouze regulační pohyby. Vše se dedukuje pouze na základě odhadu 

rozmezí pohybu na ramením a kyčelním kloubu.  Bylo zjištěno, ţe zejména u pliosaurů byl pohyb 

odvislý zejména od natočení ploutve. To naznačuje, ţe měli vynikající manévrovatelnost (Carpenter a 

kol.; 2010). Vzhledem k viskóznějšímu vodnímu prostředí mají niţší setrvačnost a jsou více 

ovladatelní v manévrování (Roßmann; 2008). Existují ještě teorie, které předpokládají, ţe plesiosauři 

zabírali synchronně končetinami v horizontálním pohybu, který byl jako jakýsi skif. Tento stav lze 

předpokládat u dlouhokrkých forem (Roßmann;2008). Roßmann naznačuje, ţe pro kaţdý morfotyp by 

se měla vytvořit speciální analýza a typ pohybu se u pliosaurů a plesiosaurů mohl lišit. Stanovil, ţe 

těţiště obou morfotypů se nachází v přední části mezi prvním párem končetin. To znamená, ţe se zde 

generuje poměrně výkonná hnací síla a teoreticky tak nepotřebují dodatečný pohon zadních končetin 

(Roßmann; 2008). Krátkokrké formy jsou povaţovány za aktivní rychlé dravce, kteří byli schopni 

kořist pronásledovat a potápět se do větších hloubek. Naproti tomu dlouhokrké fomy byly lovci ze 

zálohy a pluly spíše u hladiny (O´Keef; 2005). 

     Ze zobrazení dynamického tlaku (obr. 17) vyplývá, ţe se jednalo o vodnímu prostředí velmi dobře 

přizpůsobené tvory. Bazální linie sdílí s oběma morfotypy v mnoha částech podobné rozloţení 

potencionálního tlaku (viz kapitola 5.2.). Tlak na předním (náběhovém) okraji ploutví byl poměrně 

vysoký, coţ můţe potvrzovat teorii o vynikající manévrovatelnosti zejména u pliosaurů. Do budoucna 

by jistě bylo dobré provést kompletní pohybovou CFD analýzu pro všechny morfotypy. 
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      4.2.2.3.4. Plesiosauria v odborné rekonstrukci 

Plesiosauři i Pliosauři jsou opravdu vděčným tématem odborných rekonstrukcí. Početně sice 

nedosahují výsledku jako dinosauři, ale v kategorii fosilních mořských amniot jsou jednoznačně 

nejzobrazovanější. Vţdyť historicky první provedená rekonstrukce zahrnovala obě tyto skupiny. Bylo 

to jiţ výše zmíněné diorama od George Johanna Scharfa  z roku 1830. Charles R. Knight se postaral 

o vytvoření řady rekonstrukcí této rosáhlé skupiny. Zmiňme rekonstrukci elasmosaura (1893?) 

a plesiosaura.  V případě takto starých rekonstrukcí se roky bohuţel velmi špatně dohledávají. Zde by 

bylo dobré poukázat na nedostatečné uvedení informací i na oficiálních stránkách autora. Známá je 

dále rekonstrukce „Plesiosaurus― z roku 1916 od Heinricha Hardera.  Zdeněk Burian se zejména 

svými ilustracemi plesiosaurů z roku 1962, a celou řadou dalších, zapsal do zlatého fondu světových 

paleoartistů. Opravdu krásná rekonstrukce plesiosaura pochází od Vladimíra Krba. Stáří ilustrace se 

bohuţel nepodařilo dohledat, ale splňuje všechny parametry moderních rekonstrukcí. Další moderní 

rekonstrukcí je obrázek druhu  Polycotylus od Stephanie Abramowicz z roku 2011.  Nelze nezmínit 

výrazný obraz „Elasmosaurus a Criorhynchus― od Johna Sibbicka, který je i velice často 

reprodukován, ovšem naplňuje podstatu spíše dávných trendů odborných rekonstrukcí. Všechny 

autory bohuţel jmenovat nelze. 

 

    4.2.3.Ichthyosauria  

     4.2.3.1. Obecná charakteristika, diagnóza 

Ichtyosauři jsou známi věděcké komunitě více jak 180 let, avšak jejich fylogeneze je jen málo 

prostudována (Motani; 1999). Fylogenetické analýzy ukazují, ţe se jedná o Diapsida (Maisch; 2010). 

Často se také kladou do blízkosti skupiny Sauropterygia. Důvodem jsou podobnosti vzniklé 

konvergentním vývojem v důsledku přechodu zpět do vodního prostředí (Roček; 2002). Fylogenetická 

analýza podporuje monofyletičnost této skupiny (Jiang a Schmitz; 2006).  Nicméně není znám 

charakter bazálních předků (Motani; 1999). Fylogeneticky nejbazálnějším členem skupiny je 

Utatsusaurus (Motani a kol.;  1998) a dále pak Chaohusaurus (Motani; 2000), avšak postavení celé 

skupiny není ustáleno (Karedong; 2005) a skupina je brána jako incertae sedis (Roček;  2002).  Panují 

ještě dohady o tom, zda rod Ophtalamosaurus  skutečně patří mezi ichtyosaury, protoţe řada znaků 

tomu nenasvědčuje (Motani; 2000). Ze všech skupin plazů se nejvíce přizpůsobili vodnímu ţivotu 

(Špinar; 1988). Jedná se o permanentně vodní amniotní obratlovce (Roček; 2002). Tvarem těla se 

podobali dnešním delfínům průměrné délky kolem 2 m (Špinar; 1988). Byli dokonale přizpůsobeni 

pelagickému způsobu ţivota (Špinar, 1984). Dokonce i nejstarší známí ichtyosauři byli zcela 

přizpůsobeni mořskému ţivotu a neměli ţádné blízké a hrubé morfologické podobnosti s jinými 

skupinami vodních amniot (Callaway; 1997). Triasové rody jako Mixosaurus byly velmi primitivní 

(Špinar; 1984). Rod Chensaurus a další ranné formy dokládají, ţe přechod do vodního prostředí byl 

poměrně náhlý a odehrál se v ranném triasu (Roček; 2002). Ranné formy měly poněkud protaţený krk 

a rovněţ končetiny připomínají spíše pádla neţ ploutve. V juře a křídě prodělali ichtyosauři bouřlivou 
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radiaci (Roček; 2002). Některé rody dosahovaly velikosti dnešních vorvaňů (Karedong; 2005). 

Největší známým ryboještěrem byl rod Shonisaurus, který dosahoval aţ 15 metrů délky (Gaisler 

a Zima; 2007). Ichtyosauři  vůbec vykazují mnoho evolučních konvergencí s moderními kytovci 

(Sander; 2011).  Jejich vyhledávanou potravou byly zřejmě olihně a obyvatelé velkých hloubek. Byli 

vybaveni relativně velkými očima (Karedong; 2005). Např. Ophthalmosaurus se mohl snadno potopit 

od 600 do 1 500 m (Motani; 2000).  Ţaludek měl slepé výběţky (Roček; 2002). Fosilizované zbytky 

ţaludku svědčí o tom, ţe se jednalo o aktivní rychlé lovce (Karedong; 2005). Vyznačovali se 

potravním oportunismem a zřejmě nepohrdli ani mršinami ţelv a ptáků. Mnoho forem se adaptovalo 

na lov hlavonoţců (Kear; 2003). Trávení také pomáhaly gastrolithy (O’Keefe; 2009). Podle Motaniho 

(2010) mohli být schopní udrţet stálou tělesnou teplotu (byli tedy homeotermní), (Motani;  2010). 

Všechny formy byly viviparní. Embrya jsou často nálézána orientací hlavou dopředu, tzn., ţe se 

mládata rodila ocasem napřed (Roček; 2002). Stejně jako u kytovců. Lebka měla velké orbity (Roček; 

2002). Ichtyosauři měli v poměru k tělu absolutně největší oči ze všech mořských tetrapodů a ani dnes 

neexistuje tvor s podobným poměrem očí. Takto relativně velké oči zřejmě velmi dobře slouţily 

v málo prosvícených mořských hloubkách (Karedong; 2005). Lebka byla maximálně přizpůsobena 

k proráţení vody. Uspořádání lebečních kostí bylo velmi primitivní. Přední část lebky byla protaţena v 

dlouhé rostrum. Vnější nozdry leţely daleko vzadu. V protáhlé tlamě měly obvykle ostré zuby, 

kterých bylo aţ 200. Homodontní dentice byly umístěny v rýze, nikoliv v oddělených alveolách 

(výjimkou jsou spodnětriasové a střednětriasové formy), (Roček; 2002). Známe však i rody bezzubé 

(Špinar; 1984). Například bezzubý rod Shastasaurus (Sander; 2011). Zuby se skládaly ze skloviny, 

dentinu, buněčného a acelulárního cementu. To je podobný stav jako mají savci, archosauři a 

mosasauři. Zuby byly v dráţce drţeny vazy a dásněmi (Maxwell; 2011). Přítomen byl také parietální 

otvor a velké horní spánkové okno. Na rozdíl od jiných plazů byl však okraj spánkových jam tvořen 

kostmi postfrontale a supratemporale, kdeţto kosti postorbitale a squamosum leţely značně níţe; tento 

typ lebky se nazývá parapsidní (Špinar; 1984). Krční krajina nebyla vyvinuta (Špinar; 1984). Na 

končetinách je charakteristické zmnoţení prstních článků (polyfalangie), (Roček; 2002). Kosti 

končetin byly velmi zkrácené a vyjma humeru a femuru byly přeměněny v hexagonální nebo 

kruhovité terčíky. Počet prstů se měnil. Někdy se zmenšil na pouhé tři, jindy se zvýšil na sedm aţ osm. 

Končetiny, přeměněné ve veslovité útvary, slouţily výhradně k pohybu ve vodě (Špinar; 1984). Oba 

pletence však byly silně redukovány a pánev ztratila kontakt s páteří (Roček; 2002). Pletence navíc 

nebyly dobře osifikovány (Špinar; 1984). Avšak všechny končetiny byly zachovány i co se týče 

kostních elementů  (Maxwell; 2003). Byla také ještě zachována gastralia. Ţebra měla (s výjimkou 

některých triasových forem) dvě artikulační hlavice, ale obě se kloubily s centrem nikoliv tak, ţe by se 

dorzální kloubila s příčným výběţkem (Roček; 2002). Páteř ryboještěrů byla dlouhá a mnohdy sloţená 

z více neţ dvou set obratlů. Více neţ třetina jich připadala na ocas (Špinar; 1984). Byla vytvořena  

hypocerkní ocasní plooutev (i kdyţ během pozdějšího vývoje se vně stala symetrickou) (Roček; 2002). 

Dorzální ploutev neobsahovala ţádné kostěné elementy (Motani; 2009). U ranných forem nebyla 
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obratlová centra výrazně amficoelní jako u pozdějších forem (jejich přední i zadní povrch nebyl ještě 

výrazně konkávní), (Roček; 2002). Ocasní ploutev u bazálních forem ještě neměla symetrický tvar, 

coţ lze vyčíst z absence zalomení páteře při bázi ploutve.  Pozdější ichtyosauři si uchovali vysoký 

počet obratlů, získali torpédovitý tvar těla a amficoelní (diskoidní) tvar obratlových center (Roček; 

2002). Dorzální ploutev byla vyztuţena velmi hustou pojivovou tkání, nebyla vyztuţena ţádnou kostí 

(Liem a kol.; 2001). Tělo bylo lysé, bez šupin (Špinar; 1984). Zbarvení bylo zřejmě velice podobné,  

jako mají dnešní delfíni a drobnější kytovci. V barevné škále šedavě modré, se světlým břichem. 

Vzory však nelze vyloučit, protoţe se jednalo o tvory obývající teplé vod. Mláďata se mohla zdrţovat 

v útesech, kde mohla hledat ochranu před nepřáteli. 

     4.2.3.2. Stratigrafické a regionální rozšíření  

Nejstarší zástupci jsou doloţeni z nejsvrchnějšího spodního triasu Japonska, dále Utahu (Roček; 

2002). Utatsusaurus byl nalezen v Britské Kolumbii (Callaway; 1997), Špicberkách a Čině 

(Chensaurus, Chaohusaurus). Ze středního triasu jsou známy rody Cymbospondylus (Nevada), 

dosahující déIky aţ 10 m a Mixosaurus, který patří mezi nejrozšířenější druhy, s kosmopolitním 

rozšířením ve Špicberkách, Alpách, USA, Číně a Indonésie. V pozdním triasu ţil Shonisaurus, který 

svými 15 m délky patřil mezi největší známé ichtyosaury (Roček;  2002). Známe ho z noru, svrchního 

triasu severovýchodní Britské Kolumbie a pozdního carnu ze západu Nevady  (Nicholls a kol.; 2004).  

Známý je ichtyosaurus z liasu (spodní jura) a pozdnějurský a raněkřídový rod ophthalmosaurus 

(Roček; 2002).  Ţil i ve svrchní křídě Evropy a Severní Ameriky (Špinar; 1984). Byl rozšířen na 

severní polokouli v oblasti východního Pacifiku, Špicberkách, v západní Tethys, severních Alpách 

a v Nevadě (Sander a Faber; 2003). Nejlépe zachované kosti ryboještěrů se nalézají v tmavých 

spodnojurských břidlicích na úpatí bavorských Alp,  Holzmadenu, Německo (Špinar; 1988). Nedávno 

byli nalezeni i ve výchozech spodní jury Irska (Smith; 2010) také v Anglii a to ve formaci Cambridge, 

lokality Greensand (Jiang a Schmitz; 2006). Do pozdní křídy přeţil i rod Platypterygius (Špinar; 1988) 

a ze svrchního albu ze severozápadní Francie (Fischer; 2012). Jeho kosmopolitní a stratigrafické 

rozšíření je však značné (Roček; 2002), například i z křídy Austrálie (Maxwell; 2011, Zammit a Kear; 

2011). Ichtyosauři vymřeli pravděpodobně před koncem křídy (Špinar, 1988). Vývojové pokračování 

neměli (Gaisler a Zima; 2007). 

 4.2.3.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

U pokročilých forem byl pohyb patrně velmi rychlý, o čemţ svědčí velká a symetrická ocasní 

ploutev, která se podobá ploutvi recentních makrel a tuňáků. Ranné formy se pohybovaly podobně 

jako úhoř (Roček; 2002). U celé skupiny se vyskytují dva způsoby pohybu: angillimorfní 

(„úhořovitý―) vlnivý a tuniformní („tuňákovitý―). Pohyb byl generován rychlými pohyby ocasní 

ploutve. Celé tělo se vyznačovalo zvýšenou tuhostí a zpevněním (Motani; 2002, Motani a kol.; 1996). 

Pokročilé pojurské formy disponují opravdu téměř dokonalým hydrodynamickým tvarem. 
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Předpokládá se, ţe dokonalý hydrodynamický tlak se také vyvinul díky hloubkovým ponorům, které 

ichtyosauři často podnikali (Motani; 2000). Celý tvar těla ichtyosaurů velice připomíná stav těla 

dnešních delfínů. Jedná se téměř o konečné, vrcholné vyřešení hydrodynamického tvaru těla, jakého 

mohou tetrapodi sekundárně se vracející do vodního prostředí dosáhnout. Není proto ani překvapivé, 

ţe ichtyosauři mají, i co se zobrazení dynamického tlaku (obr. 18) týká, podobné hodnoty jako delfíni. 

Ichtyosauři, jak jiţ bylo výše zmíněno, se pohybovali dvěma typy pohybu. Jedním vlnivým, 

podobným jako příbřeţní druhy ţraloků a druhým, podobným dnešním kytovců (pokročilé formy). 

Zadní pár končetin zřejmě nekladl významnější odpor, dokonce naopak mohl ještě zvyšovat celkovou 

manévrovatelnost tvora v oblasti pohybové dynamiky.  Proto u této skupiny nepanuje příliš dohadů a 

tento konsenzus je všeobecně přijímán. (Pomocí matematických modelů testoval jiţ rychlost 

pokročilých Ichthyisaurů Motani (2002).  

     4.2.3.4. Ichtyosauria v odborné rekonstrukci 

Rekonstrukcí zaměřujících se na ichtyosaury je opravdu bezpočet. Jedná se zřejmě, po 

plesiosaurech, pliosaurech a mosasaurech, o nejzobrazovanější skupinu. Překvapivé je, ţe za dobu, co 

byla provedena první rekonstrukce této skupiny, se vizuální pohled na tyto tvory téměř vůbec 

nezměnil a ve své podstatě zůstává stejný. Heinrich Harder zobrazoval poměrně často tuto skupinu. 

Zmínit můţeme například obrázek z roku 1916. Charles R. Knight vytvořil za svou kariérů překvapivě 

velice málo rekonstrukcí této skupin. Dají se odhadovat na jednotlivé kousky a zcela jistě se nejedná 

o nějakou řadu. Zdeněk Burian však tyto tvory zobrazoval velice často, např: ―Mixosaurus„ 1962 

a řada podobných obrázků se skupinkou Stenopretigyu, zachycenou v momentu výskoku nad hladinu. 

Téma ichtyosaurů je velice časté například u Johna Sibbicka, který vytvořil opravdu řadu velmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  Ichtyosaur se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální pohled. 

Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole izometrický 

pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává nízké 

hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  
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detailních a v mnoha ohledech nepřekonaných rekonstrukcí, bohuţel s nedohledatelným datem vzniku. 

Dále můţeme znímit Julia T. Costonyho. Opominout bychom neměli ani způsob, jakým tato skupina 

byla zobrazena v legendárním dokumentu britské stanice BBC „Putování s dinosaury―. 

    4.2.4 Archosauria  

Velká a značně rozšířená skupina plazů (Špinar; 1984), disponující diapsidním typem lebky, z nichţ 

většina můţe být od ostatních diapsidů odlišena podle přítomnosti antorbitálního okna (výjimkou jsou 

nejstarších archosauři), (Roček; 2002). Chybí párové postfrontale, tabulare, postparietale a foramen 

parietale (Špinar; 1984). Antorbitální okno je diagnostickým znakem archosaurů (i kdyţ se mohlo 

zachovat také u některých ptáků). Protoţe u semiakvatických krokodýlů (patřících rovněţ mezi 

archosaury antorbitální okno zaniklo), (Roček; 2002).  Nikdy neměli a nemají otvor pro temenní oko 

(Gaisler a Zima; 2007). Na vnější straně dolní čelisti se někdy objevuie okno, leţící mezi kostmi 

dentale, angulare a supraangulare (Špinar; 1984). Zuby jsou uloţeny v jamkách (thekodontní, resp. 

alveolární dentice), zuby na pterygoidech palatinech a vomerech chybějí (Roček; 2002).  Hrudní kost 

původně chyběla (Gaisler a Zima; 2007).  Rozdíly jsou v rozdílnosti tarsu (např. kontaktu mezi 

astragalem a calcaneem), (Roček; 2002). Archosauři vznikli z thekodontních předků pravděpodobně z 

okruhu forem podobných rodu Youngina (Špinar; 1984). Jsou vedle skupiny lepidosaurů druhou 

hlavní linií diapsidních amniot (Roček; 2002). Vyskytují se od permu do recentu (Špinar; 1984). 

Skupina Thalattosauria je silně odvozená a velice dobře přizpůsobená ţivotu ve vodě, nicméně 

nejednalo se zřejmě o mořské zástupce. Habitem silně připomínali krokodýly. Není rozebrána skupina 

Phytosauria. S největší pravděpodobností se totiţ nikdy nejednalo o vyloţeně mořské formy, ale pouze 

o sladkovodní. Ze stejného důvodu nebyla zmíněna ani skupina Choristodera, která sdílela s krokodýly 

podobnou tělesnou stavbu. 

 

     4.2.4.1. Crocodylia  

U této skupiny se zaměříme primárně na mořské zástupce. Samotné vymezení můţe být 

problematické s ohledem na schopnost ţít v podmínkách moře i sladké vody. Proto se zaměříme na 

odvozené, mořskému prostředí dobře přizpůsobené formy.  

 

      4.2.4.1.1. Obecný přehled, diagnóza  

Archosauři s preorbitální částí lebky protaţené do podoby rostra, avšak antorbitální okno se během 

jejich evoluce uzavřelo a u moderních forem chybí. Kosti lebky jsou pneumatizovány (systém dutin 

vyplněných vzduchem), (Roček; 2002). Lebka je plochá, u ryboţravých typů nápadně protaţená 

v dlouhé rostrum, tvořené hlavě svrchními čelistmi a mezičelistmi (Špinar; 1984).  Lebka je masivní, s 

malými spánkovými jámami, u pozdějších forem bez antorbitálního okna. Zesílení lebky a splynutí 

některých kostí je dáváno do souvislosti s mohutnými ţvýkacími svaly a potřebou jejich úponů. 

Frontalia a parietalia obou stran navzájem splynula, zanikla postfrontalia a postparietalia. Týlní oblast 
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lebky je zploštělá. Pterygoidy se podílejí na tvorbě tvrdého patra. Mají nepárovou nosní chodbu 

(vnější nozdry jsou dvě), (Roček; 2002). Squamosum vybíhá v otikální oblasti v nápadný vyběţek. 

Spánkové jámy jsou dvě, horní bývá menší, thekodontní zuby jsou kuţelovité, zašpičatělé a ostré, 

často zpět zahnuté. Vnější nozdry jsou na předním konci rostra. U krokodýlů je dobře vyvinuto 

druhotné kostěné patro, tvořené patrovými vyběţky mezičelistí, svrchních čelistí a rozšířenými kostmi 

patrovými (Špinar; 1984). Jejich kostnaté druhotné patro jim umoţňuje dýchat a jíst ve stejnou dobu 

(Liam; 2001). Před pánví je 7-8 párů gastralií (Špinar; 1984). Jako sternum se označuje chrupavčitý 

útvar, který později v ontogenezi kalcifikuje. Clavicula zanikla jiţ u ranných krokodýlů (Roček; 2002) 

S výjimkou několika mořských forem mají všichni krokodýli 24 presakrálních obratlů, 2 sakrální 

obratle a 30-40 obratlů ocasních (Roček; 2002). Mají dlouhé tělo, dorzoventrálně zploštělé, 

s dlouhým, ze stran zploštělým ocasem, který je hlavním orgánem pohybu. V pletenci lopatkovém 

chybí klavikula; inteklavikula je hůlkovitá, v protaţeném korakoidu je otvor. V pletenci pánevním je 

uzavřené acetabulum, pod nímţ se na kosti sedací nachází subacetabulární výběţek. Kost stydká je 

rudimentární a funkčně je nahrazena kostí praepubis. Přední končetiny jsou zpravidla podstatně slabší 

neţ zadní. Pátý prst je zakrnělý. Na zadní končetině není vyvinut tzv. mezotarzální kloub jako u 

většiny plazů (kde kloubní linie probíhá jednak mezi kostmi astragalus a calcaneus, jednak mezi 

kostmi tarsalia distalia a metatarsalia), nýbrţ vzniká u nich krurotarzální kotníkový kloub, kde kloubní 

linie probíhá mezi kostí astragalus a calcaneus (Špinar; 1984). Všichni krokodýli jsou kvadrupední. 

Ţiví se rybami i různými suchozemskými zvířaty. Některé druhy jsou i durofágní (Hua a Buffetaut; 

1997). Protoţe se jedná o ektotermní tvory, ţijí pouze v tropických vodách.  U  recentních krokodýlů, 

kteří ţijí v mořích, je přebytečná sůl regulována pomocí tzv. solné ţlázy, umístěné na jazyku. Ta je 

zvláště aktivní u recentního mořského druhu Crocodylus porosus. Tato struktura je bohuţel 

nezjistitelná na fosilním materiálu (Hua a Buffetaut; 1997). Evoluce jurských krokodýlů byla velmi 

rychlá. Řada forem se přizpůsobila ţivotu v mořích (Roček; 2002). 

Thalattosuchia  

Jsou zvláštní skupinou mořských krokodýlů. Objevili se během jury (Buchy; 2008).  Jsou bazální 

linií skupiny Crocodyliformes, skládající se ze skupin  Pelagosauridae  Metriorhynchidae 

a Teleosauridea.  Lze zmínit významné druhy jako: Dakosaurus maximus, Geosaurus giganteus, 

Geosaurus gracilis Machimosaurus hugii, Metriorhynchus superciliosus,  Metriorhynchus hastifer  

Metriorhynchus leedsi,  Pelagosaurus  platysuchus, Steneosaurus baroni, Steneosaurus bollensis 

Steneosaurus boutilieri či Steneosaurus priscus, nebo Teleosaurus cadomensis. Teleosauridi a 

metriorhynchidi jsou potvrzeni jako monofiletické skupiny (Mueller-Töwe; 2005). Mají úzkou vazbu 

na  dyrosauridy, jsou také bazální linií všech krokodýlů (Jouve; 2009). 

Teleosauridae 

Známe je ze svrchní jury a pozdní křídy. Jiţ nejrannější zástupci jsou uzpůsobeni pro ţivot ve 

vodním prostředí, avšak trávili ještě hodně času v pobřeţních vodách a na pevnině. Redukoval se jim 

postupně pancíř a nohy se lépe adaptovaly k plavání, a to během callovu a oxfordu. Teleosauridae 
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vykazují tři hlavní trendy tvaru lebky a zubů. Zřejmě čekali na dně a kořist lovili výpady. To by 

vysvětlovalo, proč jsou obvykle nalézáni v  relativně mělkovodních usazeninách. Dobře známí jsou 

z jílů Oxfordu (Anglie). Teleosauridi byli dobrými plavci (Hua a Buffetaut; 1997). Teleosauridae měli 

dobře vyvinutý  anteorbitální otvor, který se u pozdějších krokodýlů jiţ nevyskytuje. Horní spánkový 

otvor byl větší neţ u ţijících rodů. Vnitřní nozdry leţely dosud mezi kostmi patrovými. Obratle byly 

mírně amficélní.  Vyznačují se dlouhými rostry (Špinar, 1984). Končetiny byly pravděpodobně málo 

pouţívány k pohybu. Zadní končetiny nesly plovací blánu. Byli značně diverzifikovaní a obsadili řadu 

mořských ekosystémů, např.  piscivorie, durofagie. To mohlo vést k rychlému zániku této skupiny. Na 

počátku křídy totiţ tato skupina zcela vymřela. Občas jsou teleosauři zmiňováni jako podskupina 

Metriorhynchdae (Hua a Buffetaut; 1997) Jedinci řádu Teleosauridae se často nalézají v lokalitě 

Holzmaden ve Wiirttembersku (Německo), (Špinar; 1984). 

Metriorhynchidae  

Mořští krokodýli se vyskytují od jury a vymírájí na konci křídy (Gandola a kol.; 2006). Pokročilí 

metriorhynchidi jako rod Metriorhynchus vykazují četné a dalekosáhlé anatomické změny 

k mořskému způsobu ţivota. Lebka a tělo se částečně podobaly mosasaurům. Lebeční kosti byly 

extrémně spongiózní. Mandibulární fenestra byla redukována a tvar spodní čelisti byl konvergentní 

s pliosauří čelistí. Zygapofysialální fasety mají vertikální orientaci podobně jako teleosauridi. To 

zajišťovalo zvýšenou tuhost těla (Hua a Buffetaut; 1997). Měli tzv. ziphodontní chrup. Ten se také 

vyskytoval u jiných tetrapodů, například u teropodních dinosaurů (Andrade a kol.; 2010). Jejich 

krunyř byl redukován. Hlavním orgánem pohybu byl ocas, který měl vyvinutou hypocerkní ocasní 

ploutev (Špinar; 1984). A není pochyb o tom, ţe ocasní ploutev byla přítomna u všech vyspělých 

metriorhynchidů. Přední končetiny byly velmi krátké a pádlovité, zatímco zadní byly delší. 

Předpokádá se vzhledem ke způsobu ţivota, ţe byli ovoviviparní.  Rod Dakosaurus byl největší 

známý metriorhynchid. Dosahoval délky aţ 4 m (Hua a Buffetaut; 1997). Odvozené rody Dakosaurus 

a Geosaurus například vykazují makroevoluční trendy k tzv. hyperkarnivorii (Andrade a kol.; 2010). 

Ţili v moři a ţivili se převáţně rybami. Byli hojní koncem jury. Nejznámější rod Metriorhynchus je 

znám ze střední aţ svrchní jury Evropy a Jiţni Ameriky (Špinar; 1984). Zcela jistě museli disponovat 

mechanismem pro zpracování soli, ale máme zatím pouze nepřímý fosilní důkaz o pozici a tvaru 

solných ţláz. Byla totiţ zjištěna  dutina v antorbitalním regionu, kde se solná ţláza mohla teoreticky 

nacházet (Gandola a kol.; 2006). Můţeme ještě zmínit významnější druhy jako je Metriorhynchus 

brachyrhynchus a Mystriosaurus bollensis. 

Pholidosauridae  

Po zániku Thalattosuchidů, zástupci rodiny Pholidosauridae podnikli krátký vpád do mořského 

prostředí a to během křídy (alb – cenoman). Pouze jeden rod, Teleorhinus, byl nalezen výhradně 

v mořských sedimentech. Druh je známý z albu a cenomanu, Severní Ameriky (Hua a Buffetaut;  

1997). 
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Dyrosauridae  

Tato skupina představuje poslední „pokus― krokodýlů trvale kolonizovat mořské prostředí. Mladí 

jedinci ţili ve sladkovodním prostředí, zatímco dospělí ţili v moři. Osteotermální kryt je redukován, 

rys typický pro krokodýly ţijící na mořských stanovištích, s lehce stavěnou lebkou.  Neurální trny jsou 

výrazně vyvinuté, coţ naznačuje výkonné svalstvo podporující laterální vlnění. Měli silné končetiny. 

To naznačuje, ţe se často pohybovali po souši. Měli lehce stavěné lebky, s dlouhými štíhlými 

a špičatými zuby v čelisti. Měli širokou globální distribuci zejména v Atlantiku a Thetydě (kromě 

severní oblasti).  Skupina nikdy nedosáhla rozsahu dvou předešlých skupin, ale i tak byla poměrně 

uspěšná a zaplnila niky vymřelých mořských krokodýlů (Hua a Buffetaut;  1997). 

 

      4.2.4.1.2. Stratigrafické a regionální rozšíření 

Krokodýli vznikli koncem triasu, pravděpodobně z podřádu Pseudosuchia (Špinar; 1984). Přeţívají 

do recentu. Co se skupiny Dyrosauridae týče, nejstarší známé exempláře jsou ze sladkovodních 

sedimentů křídových usazenin v Súdánu. Reflektuje to tedy trend u krokodýlů, tedy přechod ze sladké 

vody řek a jezer do brakických aţ do mořských vod (Hua a Buffetaut; 1997). Dryosauridi jsou také 

nově nalézáni v palaeocénních sedimentech severovýchodní Brazílie. Konkretně třeba druh 

Guarinisuchus munizi, který přeţil vymírání na hranici K/T. A podařilo se mu přes Atlantik 

proniknout do Severní a Jiţní Ameriky. Zde zaplnili uvolněné niky po mosasaurech. Další druhy jsou 

např. zejména v Africe Guarinisuchus munizi, Chenanisuchus lateroculi a Rhabdognathus keiniensis 

z  pobřeţních sedimentů New Jersey (Barbosa; 2008). Dyrosauridae jsou nacházeni na indickém 

subkontinentu, v Arábi, v severní a západní Africe a na východní pobřeţí Severní Ameriky, Brazílie 

a Andském regionu (Hua a Buffetaut; 1997).  Talatosuchidi se hojně nalézají např. na lokalitě formace 

Posidonienschiefer (toark, spodní jura) v Německu. Nebo na lokalitách Peterborough a Yorkshire, 

(Velká Británie), či Nusplingen, (Německo), (Hua a Buffetaut; 1997). Dyrosauridi byli nedávno 

nalezeni i ve sladkovodních sedimentech cenomanu v Súdánu, ale nejznámější nálezy pocházejí 

z mastrichtu a eocénu mělkomořských usazenin v Africe a v Severní a Jiţní Americe.Jejich  

pozůstatky známe také z  eocéne v Pákistánu. Ty zejména z ranných třetihor Afriky. Je známo několik 

disartikulovaných koster (Hua a Buffetaut; 1997). V Evropě byl zřejmě hojný i rod  Machimosaurus  

(teleosauridae), který je znám z Valencie (východní provincie Španělska z období tithon) a 

z Rakouska, Portugalska a Pyrenejského poloostrova (Ruiz-Omeñaca; 2010). Metriorhynchid byl 

nalezen na lokalitě Nusplingen Plattenkalk a Kimmeridgian tithon v jiţním Německu. Dakosaurus 

a Geosaurus byli nalezeni na lokalitě  Nusplingen a Solnhofen  v Německu (Andrade a kol.; 2010).  

Další nalezy pocházejí ze severovýchodu Mexika, rod Dakosaurus (Buchy; 2008). Teleosauridi se 

nacházejí v ranné juře Číny. Evropská paleogeografie během jury je prezentovala jako výrazně 

ostrovní a příbřeţní tvory. Během bathu se vyskytoval rod Teleosaurus geoffroy hlavně v přímořských 
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vodách. Naopak, během jury se rod Steneosaurus mnohem lépe přizpůsobil ţivotu v otevřených 

mořích (Hua a Buffetaut; 1997). 

 

      4.2.4.1.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

    Mořští fosilní krokodýli se zřejmě pohybovali podobným způsobem jako ti recentní, nicméně 

protoţe se mohlo jednat i o pelagické tvory, lze očekávat, ţe tělo nebylo tak ohebné a bylo zpevněno. 

To by se odrazilo i v pohybu tvorů, který by byl stále v laterální rovině, ale mnohem menšího rozsahu 

stejně jako je tomu třeba u kytovců nebo pelagických ţraloků a ichtyosaurů. Končetiny byly 

ploutvovité, neslouţily by jako hlavní orgán pohybu a vykonávaly by zcela jistě pouze stabilizační 

funkci. Pro rychlý pohyb těchto zvířat také svědčí přeměna ploutví v pádlovité končetiny a protahující 

se rostrum. Tělo dostávalo více proudnicový tvar. Zobrazení dynamického (obr. 19) tlaku poměrně 

dobře znázorňuje, ţe metriorhynchus byl opravdu dobře přizpůsoben vodnímu způsobu ţivota.  

Celkový tvar těla nasvědčuje  pelagickému způsobu ţivota. 

 

      4.2.4.1.4. Crocodylia v odborné rekostrukci 

Ač je tato skupina hojně zastoupená ve fosilním záznamu, rekonstrukce výhradně mořských 

krokodýlů se prováděly spíše sporadicky a ani v moderní době nejsou příliš časté. Spoléhá se spíše na 

starší rekonstrukce. Přelomová rekonstrukce Methryorincha je od Zdeňka Buriana z cca roku 1963-

64? Později se dočkala mnoha napodobenin a revizí. Lze ještě zmínit 3D rekonstrukci, která byla 

vytvořena pro televizní stanici BBC jakou součást dokumentu „Putování s pravěkými monstry―.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19  Metriorynchus se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální 

pohled. Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole 

izometrický pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává 

nízké hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  
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4.2.4.2. Aves 

I u zástupců třídy Aves se vyskytují fosilní zástupci, kteří měli, či v případě recentních příbuzných 

druhů (tučňáci), mají výrazné anatomické přizpůsobení ţivotu ve vodním prostředí. V kontextu lze 

tyto modifikace korelovat s trendy změn u jiných fosilních mořských amniot a proto ani tuto skupinu 

nelze opominout. S ohledem na téma práce se budeme nadále věnovat fosilním zástupcům. Zaměříme 

se především na zcela vymřelý řád Hesperornithiformes a pak na recentní řád Sphenisciformes 

(tučňáci) s řadou fosilních zástupců. 

      4.2.4.2.1. Hesperornithiformes  

    Někteří autoři Hesperornise spolu s Ichtyornisem  řadí do skupiny „Odontognathae―, ale důkazy pro 

monofyletičnost této skupiny jsou značně nejisté (Liem; 2001). Mezi Hesperornithoidea se také řadí 

tři vymřelé rody „incertae sedis―  Judinornis, Pasquiaornis Potamornis.  

         

4.2.4.2.1.1. Obecná charakteristika, diagnóza 

Všichni známí zástupci jsou specializované potápivé, nelétavé typy (Špinar; 1984). Jedná se 

prokazatelně o endotermní formy (Gaisler a Zima; 2007). Podobali se asi 1m dlouhým potáplicím se 

silně dozadu posunutými zadními končetinami. Kostry zástupců tohoto řádu jeví řadu primitivních 

znaků, jako jsou amficélní obratle, paleognátní typ patra a snad nesrostlou symfýzu na mandibule. Je 

obecně přijímané tvrzení o přítomnosti zubů v celé dolní čelisti a v maximlární části horní čelisti 

(Roček; 2002). Lebka byla protáhlá. Horní čelist je přeměněna v zobák. Hrot zobáku (premaxila) je 

však bezzubý (Beneš; 1991). Alveolární zuby podléhaly pravidelné výměně (Roček; 2002). Kromě 

četných znaků primitivních, vykazuje skupina i znaky vysoké specializace (Beneš; 1991). Měli silně 

redukovaná křídla na rudimentární humerus (Roček; 2002). Křídla u všech zástupců druhotně ztratila 

schopnost letu a změnila se tak ve veslovité orgány (Beneš; 1991, Roček; 2002). Křídla pak plnila 

spíše stabilizační funkci. Ploché sternum bez kýlu a nesrostlé klíční kosti; ocasní část páteře netvoří 

pygostyl, není vytvořeno notarium a konce kosti kyčelních, sedacích a stydkých jsou nesrostlé, takţe 

není vytvořeno typické sysnsakrum (Roček; 2002). Všichni zástupci měli peří podobné srsti (Roček; 

2002). Zadní končetina připomíná nohu potáplic nebo kormoránů. Je tříprstá, zevní prst je nejdelší, 

vnitřní nejkratší (Beneš; 1991). Dříve se předpokládalo, ţe prsty byly srostlé blánou. Novější objevy 

naznačujíí spíše rozšíření plochy jednotlivých prstů pomocí koţních elementů. Dozadu posunuté nohy 

naznačují, ţe se dobře potápěl (Roček; 2002). Ocas byl ptačího typu (Hespeornis), (Gaisler a Zima; 

2007). Zajímavostí je, ţe některé nálezy dolní čelisti byly povaţovány za dolní čelist patřící nejspíše 

juvenilním jedincům rodu Mosasaurus (Reptilia), jejichţ kosterní elementy byly nalezeny společně se 

zbytky těchto ptáků (Špinar; 1984). Tradičně se v literatuře jak populárně naučné, tak i vědecké, 

zobrazuje převáţně druh Hesperornis regalis. Zbarvení těchto tvorů řada autorů udává od tmavě šedé 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hesperornithiformes
http://en.wikipedia.org/wiki/Sphenisciformes
http://mickopedia.org/mickify.py?topic=Judinornis
http://mickopedia.org/mickify.py?topic=Pasquiaornis
http://mickopedia.org/mickify.py?topic=Potamornis
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dorzální poloviny trupu aţ po šedomodrou přes světle šedou, s bělavým aţ lehce ţlutým břichem. Peří 

bylo svou strukturou zřejmě velice podobné peří dnešních tučňáků, které je přeměněné v šupinám 

podobné útvary. 

       4.2.4.2.1.2. Stratigrafické a regionální rozšíření  

Zástupci této třídy jsou známi jiţ od roku 1880. Jsou představiteli prvních moderních ptáků. 

Hesperornithiformes byli poměrně hojně rozšíření, jak taxonomicky, tak i geograficky (do této 

skupiny je také řazen rod Coniornis ze svrchní křídy Montany, Baptornis, Parahesperornis 

a Hesperornis ze svrchní křídy Kansasu (Roček, 2002). Ve svrchní křídě JiţníAmeriky (Chile) byly 

nalezeny další pokročilé formy (Gaisler a Zima; 2007). Konkrétně druh Neogaeornis ze svrchní křídy 

Chile (Roček; 2002). Většina zástupců této skupiny ţila při mořském pobřeţí (dokumentují to 

především nálezy ze Severní Ameriky), ale v poslední době byly jejich fosilní zbytky nalezeny rovněţ 

ve sladkovodních sedimentech bývalé Turgajské úţiny, která v křídovém období probíhala v místě 

dnešního Uralu (Roček; 2002). Do stejného řádu snad patří rod Enaliornis ze spodní křídy Anglie. 

Jeho dokladový materiál je však neúplný; totéţ platí pro svrchnokřídový rod Neogaeornis z Chile 

(Špinar; 1984). 

        4.2.4.2.1.3. Způsob pohybu ve vodě anatomické odlišnosti 

Způsob pohybu lze poměrně snadno odvodit z tvaru těla. Hesperornis nebyl schopen letu a na souši 

se pohyboval jen s obtíţemi (Beneš; 1991). Hlavním generátorem pohybu byly zadní nohy, buďto 

s blánami, ale pravděpodobněji s koţovitým rozšířením jednotlivých prstů. Nohy simultálně zabíraly 

předozadním pohybem. Zmenšená křídla plnila funkci regulace stability pohybu. Ze zobrazení 

dynamického tlaku (obr. 20) vyplývá, ţe dalším stabilizačním a kormidlovým orgánem mohl být i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Hesperornis se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální 

pohled. Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole 

izometrický pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává 

nízké hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  
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ocas, který kladl po změně polohy dostatečný odpor. Manévrovatelnost by se tak výrazně zvýšila a 

Hesperornis mohl být opravdu vynikajícím lovcem. Hrudní přední část těla kladla docela velký odpor. 

To reflektuje trend k zuţování a protahování tělesného plánu těchto tvorů. 

    4.2.4.2.2. Spheniciformes   

   Tento řád je poměrně rozsáhlý co do počtu druhů, ovšem jeho systematické postavení není doposud 

uspokojivě vyřešeno. Navíc poslední objevy vedly k vytvoření linie tzv. bazálních, systematicky 

nezařazených tučňáků. Řád obsahuje zástupce jak fosilní tak recentní, a proto je nutno zdůraznit 

snadnější aproximaci poznatků při provádění odborných rekonstrukcí fosilních zástupců této třídy.  

   Řád Sphenisciformes zahrnuje i druhy a rody „incertea sedis― jako je například Waimanu sp., 

Pseudaptenodytes macraei, Inguza predemersus nebo v tomto roce popsaný Kairuku waitaki. Jedná se 

o tzv. bazální tučňáky, kteří se obtíţně zařazují, nicméně z hlediska morfologického a evolučního jsou 

nesmírně významní.  

       4.2.4.2.2.1. Obecná charakteristika, diagnóza 

Dostupná literatura o fosilních tučňácích (Sphenisciformes) je dosti objemná.  Kostra těchto ptáků 

je velice zajímavá a jejich fosilní záznam je datován na polovinu eocénu a moţná i do pozdního 

paleocénu (stáří cca 59 mil. let). Nejstarší známé exempláře pocházejí z ostrova Seymour Island 

(Antarktida), (Dyke a Van Tuinen; 2004). Také se zachovaly jejich četné fosilní zbytky z miocénu 

Jiţní Ameriky, z eocénu Nového Zálandu a oligomiocénu Austrálie (Špinar; 1984). Systematické 

zařazení těchto ptáků zůstává poněkud nejisté; někteří vědci se domnívají, ţe jsou tučňáci 

(Sphenisciformes) odvozené formy z trubkonosích (Procellariiformes), zatímco jiní tvrdí, ţe jsou 

úplně mimo klád Neornithes. Molekulární poznatky podporují úzkou vazbu na potáplice a trubkonosé 

(Dyke a Van Tuinen; 2001). Obecně platí, ţe fosilní nálezy a vztahy tučňáků zůstávají i nadále 

problematické. Ţádné detailní analýzy zahrnující jak všechny recentní, tak fosilní zástupce, nebyly 

zatím provedeny (Van Tuinen; 2004). Tučňáci jsou ptáci neschopní letu, extrémně specializovaní 

k plavání a potápění v moři. Kosti nejsou pneumatizovány. Kostra je zkrácená a zploštělá. Loketní 

kloub je u recentních zástupců nepohyblivý (Gaisler a Zima; 2007). Stav je podobný jako u kytovců. 

To naznačuje, ţe tento znak je jedním z klíčových přizpůsobení u fosilních mořských amniot. U 

fosilních zástupců byl ovšem mobilní (viz níţe). Celé křídlo je přeměněno v „ploutev― (Gaisler a 

Zima; 2007). Nohy u tučňáků jsou posunuty dozadu, palec je malý a tři velké prsty jsou spojeny 

plovací blánou (Gaisler a Zima; 2007). Prsty jsou zakončeny mohutnými drápy. Vnější nozdry jsou 

uzavřeny (Gaisler a Zima; 2007), znak celkem ojedinělý u tvorů sekundárně přizpůsobených vodnímu 

prostředí. U ostatních amniot jsou vnější nozdry uzavíratelné, ovšem u tučňáků nejsou obklopeny 

dostatečným mnoţstvím tkáně a proto  se v průběhu evoluce uzavřely. Letky chybějí a celé tělo je 

kryto jednotným opeřením modifikovaných obrysových per. Pod kůţí je tlustá vrstva tuku, kostrční 

ţláza je velká. Jsou to většinou v koloniích ţijící ptáci s vyspělým sociálním chováním. Ţiví se rybami 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudaptenodytes_macraei&action=edit&redlink=1


55 
 

a hlavonoţci, potápějí se aţ 265 m hluboko. Tučňáci pelichají všechno peří najednou a v době 

narůstání nového peří se nemohou potápět a tudíţ ani lovit (Gaisler a Zima; 2007). To je jeden 

z významných důvodů, proč tučňáci doposud nebyli schopni osídlit mořské prostředí trvale. Dalším 

důvodem je kladení vajec, které ptáky nutí se na souš vracet. Mají 1-2 nidikolní mláďata. Řád byl a je 

rozšířen výhradně na jiţní polokouli (Gaisler a Zima; 2007). Dřívější teorie naznačují, ţe klimatické 

změny hrály v evoluci tučňáků významnou úlohu. Někteří autoři zastávají názor, ţe tučňáci vznikli ve 

vysokých jiţních šířkách a přešli do rovníkové oblasti relativně nedávno, před cca 4-8 mil. lety na 

hranici posledního globálního ochlazování eocénu/oligocén. Nedávné nálezy fosilie tučňáka 

ze  středního a pozdního eocénu Peru nutí však k přehodnocení těchto hypotéz. Objevy ukazují, ţe 

tučňáci pronikli do nízkých šířek o 30 milionů let dříve, neţ předchozí údaje naznačovaly, a to během 

jednoho z nejteplejších intervalů kenozoika (Clarke a kol.; 2007). Navzdory globálnímu ochlazování 

v pozdním terciéru, se průměrná velikost tučňáků sniţovala (Clarke a kol.; 2007). To je lehce 

v kontradikci s tzv. „Bergmanovým pravidlem―, které by pro tento případ udávalo, ţe velikost těla by 

se měla s postupným ochlazováním zvyšovat (Clarke a kol.; 2007). Výzkum Clarkeové ukázal, ţe 

velikost tučňáků přímo nesouvisí s globálními změnami klimatu. Potvrdily to nálezy teplomilných 

foraminifer Asterigerina ve stejné horninové matrix, jako byl nalezen druh tučňáka Perudyptes 

ponderosus, který je stejně velký jako rod Icadyptes. Proto se velikost těla tučňáků nezdá být 

korelovatelná s globálními změnami klimatu (Clarke; 2007). Většina dnes ţijících tučňáků má 

v základu velice podobné zbarvení. Opět tmavý dorzální hřbet se světlou, převáţně bílou břišní částí, 

s bodovými fleky v oblasti přechodu dorsální a ventrální strany. Zbarvení se u recentních tučňáků liší 

pouze v detailech a napříč řádem je celkem uniformní. Výjimku mohou tvořit sekundární změny okolo 

hlavy, prezentované převáţně ţlutou aţ ţlutooranţovou barvou. Lze proto předpokládat, ţe zbarvení 

fosilních zástupců bylo velice podobné či stejné. Výjimku mohou ale tvořit právě bazální linie předků 

tučňáků. Zde mohla být barva podobná jako u výše zmíněných Hespeornitiformes. Pestré barevné 

vzory jsou u této skupiny velmi nepravděpodobné, a proto je lepší se drţet recentního materiálu a 

vycházet z něho. 

Bazální linie tučňáku 

Bazální tučňáci zřejmě hráli důleţitou roli i v radiaci ptáků ke konci křídy (Slack a kol.; 2006). 

Slack a kol. popisují  postupný pokles počtu pterosaurů, zároveň s radiací moderních ptáků. Byl 

zaznamenán pokles taxonomické rozmanitosti pterosaurů a malé aţ středně velké druhy zmizely těsně 

před koncem křídy v korelaci s nárůstem moderních ptačích linií (Slack a kol.; 2006). 

Fosilie rodu Waimanu, (stáří okolo 61 - 62 mil.let) dokazují, ţe k divergenci tučňáků a ostatních 

ptáků došlo mnohem dříve neţ se předpokládalo. Tato fakta naznačují, ţe radiace moderních ptáků 

proběhla jiţ v období pozdní křídy. To potvrzuje starší konzervativní odhad, ţe moderní mořští 

a příbřeţní ptáci divergovali v pozdní křídě, tedy před cca 74 +-3 miliony let (campan), (Slack a kol.; 

2006). Julia. A. Clarkeová ve své práci z roku 2007 popsala dva nové druhy tučňáků z paleogénu Peru. 
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Provedla zatím nejrozsáhlejší fylogenetické analýzy řádu Sphenisciformes, kombinující morfologická 

a molekulární data. Tato analýza umísťuje bazální tučňáky mimo recentní skupinu (Clarke a kol.; 

2007). Druh Perudyptes devries  je nejvíce diverzifikovaný druh řádu Sphenisciformes (Clarke a kol; 

2007). Perudyptes v sobě snoubí jedinečnou kombinaci znaků, které vyplňují mezeru mezi morfologií 

křídla nejvíce bazálního tučňáka Waimanu a recentními tučňáky. Křídlo současných tučňáků je značně 

modifikované do zpevněné, pádlovité struktury a je vybaveno redukovanou sadou vnitřních křídelních 

svalů. Pohyblivost loketního kloubu je minimalizována.  Přítomnost nápadného hřbetního supra-

kondylického hrbolku a odlišný pisiformní výběţek u druhu Perudyptes naznačují, ţe zřejmě měli 

zachovány fungující velké vnitřní křídlové svaly extensor carpi radialis a flexor digitorum profundus, 

tedy svaly upínající se právě na tyto výběţky. Stejně jako další bazální tučňáci má Perudyptes 

zachovalý výrazný ulnární kondyl, který potenciálně dovoluje větší flexi na paţní kosti a loketním 

kloubu, i kdyţ velký výčnělek přilehlý ke kondylu zřejmě omezoval ohnutí během spodního záběru. 

Tyto nové údaje spustily další biomechanické výzkumy a tím odhalují i nové poznatky pohybu 

a potravní ekologie u bazálních tučňáků (Clarke a kol.; 2007). Avšak vše je zatím ve stádiu výzkumu 

(Clarke a kol.; 2007). U dnešních tučňáků hřbetní suprakondylický hrbolek chybí, a pisiformní 

výběţek je sníţen na sotva znatelný hřeben (Clarke a kol.; 2007). Hlavním svalem pro pohyb 

veslovitými křídly je u recentních tučňáků musculus pectoralis minor (Gaisler a Zima; 2007). 

Dalším neméně zajímavým druhem Icadyptes salasi,  je „obří― druh tučňáka (> 1,5 m na výšku). Je 

to největší tučňák, který byl doposud popsán (Clarke a kol.; 2007). Ten je ovšem v moderní 

systematice řazen nikoliv mezi bazální tučňáky, ale do podčeledi Palaeeudyptinae, tedy mezi pravé 

fosilní tučňáky. Kairuku je charakterizován protáhlou, úzkou hrudní kostí, krátkým a rozšířeným 

coracoidem, prodlouţenými, úzkými „ploutvemi― a robustnými zadními končetinami. Pygostyl u 

Kairuku postrádá odvozený derivát trojúhelníkovitého tvaru  jaký mají recentní tučňáci. Naznačuje, ţe 

ocasní pera měla více ptačí uspořádání a ocas pravděpodobně postrádal opornou funkci, kterou má u 

dnešních tučňáků (Ksepka a kol.; 2012). Je řazen mezi bazální větev. Významná je také podčeleď 

Palaeeudyptinae. Skládá se  celkem z pěti druhů Palaeeudyptes Archaeospheniscus, Anthropornis, 

Pachydyptes a Platydyptes.  

       4.2.4.2.2.2. Stratigraficé a regionální rozšíření 

Skupiny se vyckytuje od Spodní prokazatelně od eocén (Špinae; 1984). Zatím nejkompletnější 

nálezy fosilních tučňáků, které doposud byly objeveny, jsou tři shromáţděné kostry pocházející z 

konce oligocénu oblasti Kokoam Greensand na Novém Zélandu. Druhy zde popsané jako Kairuku, 

Waitaki a Kairuku grebneffi, odhalují nové detaily o klíčových elementech skeletu prvních kmenových 

tučňáků. Na Novém Zélandu byla nalezena i řada dalších koster druhů eocén-oligocéními 

Palaeeudyptes antarcticus nebo Palaeeudyptes sp., Palaeeudyptes antarcticus, Palaeeudyptes 

marplesi, Kairuku Waitaki, Kairuku grebneffi a nepojmenovaný druh z formace Burnside (Ksepka a 

kol.; 2012).  
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       4.2.4.2.2.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

Plavou rychlostí téměř 15 km/h (Gaisler a Zima; 2007). Hlavním orgánem pohybu byla a jsou 

přední křídla doprovázená relativně hydrodynamickým, kapkovitým tvarem těla. Pouţívají k pohybu 

ve vodě křídel (Špinar; 1984). Mávání ploutví (křídel) v dorzoventrálním směru se děje však 

s mnohem vyšší frekvencí neţ tomu bylo například u plesiosaurů, ale zase s niţší frekvencí neţ u dána 

i endotermií tučňáků. Zobrazení dynamického tlaku na vytvořeném 3D modelu vymřelého druhu 

Kikuri sp. ukazuje, ţe relativně velké nohy mohly být zdrojem sice nevelkého, ale nezanedbatelného 

tření. To se zřejmě v pozdějším vývoji odrazilo v trendu zmenšování nohou a v důsledku ztráty 

masivní opory končetin vedlo k vytvoření oporného derivátu pygostylu, jaký mají recentní tučňáci. Je 

to logické řešení. Velké nohy zvyšovaly tření, a tudíţ zpomalovaly pohyb, coţ znevýhodňovalo 

tučňáky ve vodním prostředí, kde se nalézá jejich hlavní zdroj obţivy. Řešením proto tedy bylo 

zmenšení nohou a následné vytvoření jiného oporného systému na souši. Protaţený zobák nebyl větší 

odporovou překáţkou. Jinak lze usuzovat, ţe pohyb bazálních tučňáku byl téměř identický jako pohyb 

recentních zástupců. 

 

       4.2.4.2.2.4. Spheniciformes ptáci v odborné rekonstrukci 

Poměrně hojně byl rekonstruován druh Hesperornis. Poprvé v roce 1916 výtvarníkem Heinrichem 

Harderem. Známý obrázek je také od J. M. Gleasona z roku 1929. I Zdeněk Burian hojně maloval 

tento druh. Nejznámější je obrázek zřejmě z roku 1958. V současné době vzniká další řada obrazových 

rekonstrukcí a Hespeornis je vděčným tématem. Situace je o něco jiná, co se týče tučňáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21  Bazální tučňák se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální 

pohled. Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole 

izometrický pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává 

nízké hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Heinrich_Harder
http://commons.wikimedia.org/wiki/Heinrich_Harder
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V minulosti docházelo k rekonstrukci této skupiny opravdu ojediněle a významnější obrázky vznikají 

teprve v novější době. Za zmínku jistě stojí rekonstrukce druhu Kairuku z března roku 2012 od Chrise 

Gaskina.  

   4.3. Synapsida  

Jsou amniota se synapsidním typem lebky. Synapsida se odštěpila od hlavního vývojového kmene 

amniot jiţ velmi brzy poté, co se amniota konstituovala; jako samostatná skupina (tedy jiţ v pozdním 

karbonu). Odštěpení od hlavních linií je dáváno do souvislosti s potravní specializací. Jiţ u raných 

synapsidů se totiţ prolouţily špičáky a zvětšily se i ostatní zuby (Roček; 2002). 

  

    4.3.1.Mammalia  

První savci se na Zemi objevili koncem triasu. Vyvinuli se pravděpodobně ze středně aţ svrchno 

triasových cynodontů, tedy savcovitých plazů. Celé druhohory připomínaly tyto formy spíše dnešní 

drobné savce typu rejsek. Po rychlé a rozsáhlé adaptivní radiaci savců na začátku třetihor osídlili 

všechna moţná prostředí a všechny světadíly. Lebka je k páteři kloubena dvěma týlními hrboly. Mají 

druhotné tvrdé patro. Ve středním uchu jsou přítomny 3 sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka 

a třmínek). Mají heterodontní chrup a dolní čelist tvoří pouze kost dentále. Bederní obratle jsou bez 

ţeber a krční ţebra trvale srůstají s obratlemi. Na lopatce je výrazný silný hřeben zvaný „spina 

scapulae―. Je přítomná jedna kost pánevní. Prstový index je 2, 3, 3, 3, 3. A vedle toho i významné 

znaky, které jsou bohuţel paleontologicky jen těţko postiţitelné (Špinar; 1984). 

 

     4.3.1.1. Pinnipedimorpha 

      4.3.1.1.1 Obecná charakteristika, diagnoza  

     V pozdním oligocénu se přizpůsobyli vodnímu (mořskému) prostředí (Roček; 2002). Odštěpili se 

od některých linií pozemních šelem a jsou tedy součástí taxonů „Fissipedia―a Carniformia (Gaisler 

a Zima; 2007). Lebka je zploštělá, čenich krátký, mozek poměrně velký a do značné míry připomíná 

mozek kunovitých šelem. Umějí uzavřít nozdry. Čichové orgány jsou redukované, hmatové vousy 

jsou dobře vyvinuty (Špinar; 1984). Projevuje se tendence k homodoncii  (Gaisler a Zima; 2007). 

V důsledku piscivorie se dentice druhotně poněkud unifikovala (Roček;  2002).  Zuby mají skoro 

stejný kuţelovitý tvar, protoţe potrava není kousána, ale poliká se v celku (výjimkou jsou mroţi). 

Počet řezáků je zmenšen a také zadní moláry chybějí (Špinar; 1984). Na lebce lze vysledovat shodné 

znaky s primitivními mědvědovitými šelmami, coţ můţe naznačovat jejich původ (Roček; 2002). 

Adaptace na vodu nepokročila  tak daleko jako např. u ichtyosaurů nebo u kytovců. Mají také 

pohyblivý, ale zkrácený krk. Stavba páteře umoţňuje velkou pruţnost těla. To je velké, protáhlé 

a vřetenovité (Špinar; 1984). Končetiny jsou zkrácené a silně specializované (Špinar; 1984). Byly 

změněny v ploutve (Rybczynski;  2009). Je zachováno pět prstů, kdeţto u pozemních šelem jsou 

zpravidla jen čtyři. První prst přední končetiny je zesílen a prodlouţen (Gaisler a Zima; 2007). Přední 
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slouţí ke kormidlování a k udrţení rovnováhy, zadní jsou obvykle stočeny dozadu a slouţí jako ocasní 

ploutev (Špinar; 1984).  Na pevninu vystupují jen v době línání, páření a kdyţ vrhají mláďata (Špinar; 

1984). Mají prekociální mláďata (1-2). Rozmnoţují se a odpočívají ve velkých societách na pobřeţích. 

Jako jediní savci pronikají na břehy Antarktidy. Existuje 36 recentních druhů (Gaisler, Zima, 2007). 

Důleţitou adaptací je zvláštní úprava oběhového ústrojí; krev je více nasycena hemoglobinem, coţ 

umoţňuje setrvat poměrně dlouho pod vodou, aţ 20 minut (Špinar; 1984).  Tradiční pohled  navrhuje 

difyletičnost skupiny, a to tak, ţe ploutvonoţci vznikli ze dvou karnivorních linií, Odobenidae (mroţi) 

plus Otariidae (lachtani), kteří jsou příbuzní řádu Ursidea (medvědi) a Phocidae (tuleni), kteří jsou v 

těsné vazbě ke skupině Mustelidea (lasičky, tchoři, vydry). Alternativní hypotéza tvrdí, ţe 

medvědovití a lasicovití měli společného ancestrálního předka s ploutvonoţci. Pinnipedimorpha 

zahrnují tři dochované linie: Otariidae, Phocidae a Odobenidae a dvě zaniklé skupiny:  

Desmatophocidae a bazální řád Enaliarctidae. Pinnipedimorpha je tedy označení ploutvonoţců 

recentních a jejich fosilních předků a zahrnují archaické ploutvonoţce druhů Enaliarctos a 

Pteronarctos (Berta; 2009).  

Čeleď: Otariidae  

Čeleď lze sledovat od spodního miocénu, odkud známe rod Allodesmus. Prakticky všechny fosilní 

nálezy pocházejí z pobřeţí Pacifiku, kde pravděpodobně tito ploutvonoţci vznikli (Špinar; 1984).   

Vývojově nejpůvodnější se mohou postavit zadní nohy pod tělo a chodit po souši.  Mají zachované 

boltce. Jsou pouze mořští a ţiví se rybami, hlavonoţci a korýši. Dnes ţije 16 druhů (Gaisler a Zima; 

2007).  Otariidae jsou diagnostikováni tím, ţe mají rozšířené frontale dopředu mezi nasalia.  Otariidi 

jsou často rozdělováni do dvou podčeledí  Otariinae a Arctocephaline, včetně málo známého 

ithanotaria z konce miocénu Kalifornie a tři druhy Thalassoleona popsané z pozdního miocénu 

a spodního pliocénu Kalifornie, Mexika a Japonska. Byl popsán i Callorhinus z konce pliocénu v jiţní 

Kalifornii, Mexiku a Japonsku.  Několik existujících druhů Arctocephalus mají fosilní záznam 

z pleistocénu jiţní Afriky a Severní Ameriky (Kalifornie). O fosilních nálezech moderního lachtana se 

ví jen velice málo (Berta; 2009).  Fosilní lachtani Thalassoleon mexicanus jsou popsány ze svrchního 

miocénu a spodního pliocénu jiţní Kalifornie. Thalassoleon mexicanus a Thalassoleon macnallyae 

(Demre a Berta; 2005). Lachtani jsou paleontologicky nejstarší skupinou ploutvonoţců. Jejich fosilní 

záznam pochází jiţ z konce oligocénu aţ ranného miocénu (Roček; 2002). 

Čeleď: Odobenidae   

Vedlejší linie lachtanovitých. Patří sem větší typy, které mají boltce zcela redukované a chrup 

adaptovaný na drcení schránek měkýšů. Snad nejtypičtější rysem moderního mroţe je dvojice 

dlouhých, stále rostoucích klů (horní špičáky). Fosilní záznam ukazuje, ţe tyto kly se vyvinuly jen 

v jediné linie mroţů (Berta; 2009). Většina ostatních zubů je redukována, zůstává jen několik  

premolárů slouţících k drcení (Špinar; 1984). Fosilní mroţi se poprvé objevili v raném miocénu (16 - 

18 mil. let). Fosilní záznam se nalezl v Prototaria v Japonsku a Proneotherium v Severní Americe 

(Oregon), (Berta; 2009). Nejstarší známý rod je Prorosmarus ze svrchního miocénu východní části 
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Severní Ameriky; svou stavbou se ještě blíţí lachtanům (Špinar; 1984). Kromě rodu Proneotherium, 

Prototaria byl nedávno popsán rod Pseudotaria, Neotherium, Imagotaria a Dusignathinae a 

Odobeninae s diverzifikací ve středním a pozdním miocénu (Berta; 2009).  V recentu se vyskytuje 

pouze jeden druh Odobenus rosmarus (Gaisler a  Zima; 2007).  Ze středního miocénu jsou známí 

mroţi, kteří jsou s lachtany bezpochyby blízce příbuzní (Roček; 2002). 

Čeleď: Phocidae  

Nejpočetnější a na vodu nejlépe adaptovaná čeleď. Mají poměrně dlouhý čenich, malé orbity, 

nemají boltce. Zadní končetiny se jiţ nemohou obracet kupředu. Lícní zuby mají dva kořeny (Špinar; 

1984). Ţiví se rybami, jeden druh je dravý.  Celkem je známo 19 druhů. Z toho dva ve vnitrozemských 

jezerech, ostatní mořské (Gaisler a Zima; 2007). Fosilní tuleně známe od miocénu, a to rody 

Pristiphoca (miocén – pleistocén Evropy a severní Afriky) a Phocanella (pleistocén Evropy), (Špinar; 

1984). Ačkoli phocids tradičně byli rozděleni do dvou nebo čtyř hlavních subskupin, nedávné 

molekulární studie podporují teorii monofyletičnosti skupin Monachinae a Phocinae (Berta; 

2009).  O diskuzi, týkající se původu tuleňů, byla jiţ zmínka a někteří autoři je odvozují od společného 

předka s kunovitými šelmami. Jejich nejstarší paleontologické doklady pocházejí rovněţ ze středního 

miocénu, rody Leptophoca  a  Montherium (Roček; 2002). 

Čeleď: Enaliarctidae 

Enaliarctos byl malý, zcela vodní. Měl nůţkovité čelisti (stav typický pro většinu suchozemských 

šelem), flexibilní páteř a přední a zadní končetiny se změnily v ploutve. Některé rysy naznačují, ţe 

zadní končetiny Enaliarctos pouţíval k pohybu na souši. Trávil zde zřejmě více času v příbřeţní 

oblasti neţ dnešní ploutvonoţci. Měl velké přední, výrazně osvalené ploutve (Berta a kol.; 1989). 

Enaliarctos zřejmě pouţíval k plavání jak přední, tak i zadní končetiny, avšak nové objevy se 

přiklánějí spíše k pouţívání předních končetin (Berta; 2009).  Enaliarctos ze svrchního oligocénu nebo 

spodního miocénu měl ještě články prstů poměrně krátké, neprodlouţené (Roček; 2002). Dalším 

významným znakem byly horní stoličky, které se zmenšily. Měli krátký robustní humerus, 

deltopektorální hřeben na kosti paţní a byl silně vyvinutý. Známý druh Enaliarctos je ze svrchního 

oligocénu a spodního miocénu Kalifornie. Dále je známo dalších pět druhů. Pravděpodobně se ţivil 

rybami a jinými vodními ţivočichy. Monofyletičnost rodu Enaliarctos je zpochybňována, ale je 

prokázáno, ţe je sesterskou linií jiných ploutvonoţců (Berta; 1991). Axiální skelet Enaliarctos 

naznačuje moţný pelagický způsob ţivota. Později se vyvíjely linie blízké recentním ploutvonoţcům 

neţ byl Enaliarctos. Na závěr můţeme zmínit rod Pteronarctos z eomiocénu pobřeţí Oregonu. 

Pteronarctos je uznáván jako první ploutvonoţec (Berta; 2009). 

Čeleď: Desmatophocidae  

   Je vymřelá skupina archaických ploutvonoţců. Jsou charakterizováni protaţenou lebkou, velkými 

očnicemi. Ve skupině jsou zahrnuty dva rody, Desmatophoca a Allodesmus a jsou povaţováni za 

společné předky tuleňů.  Allodesmus je různorodý taxon Allodesmus, který si zřejmě zachoval mnoho 

adaptací pro ţivot na souši a jeho hlavním orgánem pohybu byly ploutve (Berta; 2009). 
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      4.3.1.1.2. Stratigrafické a regionální rozšíření  

   Jejich fosilní záznam sahá do svrchního oligocénu (Berta; 2009) a vyskytují se aţ do recentu. 

Recentní ploutvonoţci představují jen malý zlomek všech existujících druhů této skupiny (Hartington; 

2008).  Není vyloučeno, ţe o monofyletickém či polyfiletickém původu ploutvonoţců vypovídá 

rovněţ jejich rozšíření (a to jak v minulosti, tak nyní); zatímco lachtani a mroţi jsou nacházeni 

v oblasti Pacifiku, tuleni jsou vázáni na Atlantik a Středozemní moře (Roček; 2002).  Phocidi 

z  pozdní oligocén Jiţní Karolíny existují na obou stranách severního Atlantiku známé taxony z 

východní Evropy. Několik archaických tuleňů (tj. Acrophoca a Piscophoca) je známo z konce 

miocénu nebo ranného pliocénu Jiţní Ameriky, Peru a Chile, Homiphoca z Jiţní Afriky. Další 

tuleňovití byli izolováni v Paratethetydě  v dnešní oblasti Černého, Kaspického a Aralského moře, kde 

přeţívají dodnes (Berta; 2009). Rod Miophoca byl nalezen v miocénu, Nizozemsko, na lokalitě 

u Devínské Nové Vsi, Slovensko (Schneider a Heissig; 2005). Rnason a kol. (2006) se domnívá, ţe 

vznikli ploutvonoţci na severním americkém kontinentu na severu Atlantiku a později se přemístili do 

Arktidy a Antarktidy (Hartington; 2008). Nový Enaliarctos byl nalezen i v oligocénu a miocénu 

Oregon (Berta; 2009). Vymřelí mroţi Aivukus a Alachtherium a Gingimanducans a Prorosmarus, 

Valenictus a Protodobenus byli nalezeni v pozdním pliocénu centrálního Japonska. Ranní mroţi jsou 

známí z obou stran Pacifiku z pozdního pliocénu (Hartington; 2008). Tulení stehenní kost byla 

nalezena na  Fürstenau-Dalum na 

severozápadě Německa. Vyvstala tak 

myšlenka, ţe vznik ploutvonoţců se 

odehrál v tropickém podnebí eocénu 

Evropy (Deitrich; 2011). Enaliarctos, z 

konce oligocén Oregonu a  Kalifornie. 

Devinophoca, byl popsán z ranného 

miocénu východní Evropy (Uhen; 2007). 

Hartington (2008) ve své práci popisuje i 

řadů nálezú koster tuleňů z Aljašky, 

Švédska a okrajů Severního moře 

(Hartington; 2008).  Desmatophocidi jsou 

známí od počátku středního miocénu 

západního pobřeţí USA a Japonska (Berta; 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21.  Pinnipediomorfa se zobrazeným dynamickým 

tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed 

dorsální pohled. Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře 

frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole 

izometrický pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává 

relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává 

nízké hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké. Popis je 

stejný pro oboje skupiny,(odshora Enaliarctos, Hydrurga). 
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      4.3.1.1.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

Společné pro předky ploutvonoţců bylo vytvoření pohybového funkčního aparátu, který fungoval 

jak na vodě, tak na souši. Flexibilita jejich axiálního skeletu naznačuje moţnost vlnivého pohybu. 

I přesto, ţe Potamotherium a Enaliarctos pouţívali všechny čtyři končetiny k pohybu, je 

pravděpodobné, ţe se u nich uţ konstituoval jakýsi tulení vzorec plavání (Williems; 1999). Pohyb se 

odehrává střídavým máváním zadních končetin spolu s vlnivým pohybem laterálního směru. Ploutve 

byly schopné hnát tvora dokonce i v rozbouřené neklidné hladině. Pohyb se dokonce blíţí tzv. 

carangiformnímu, rybímu plavání, coţ je zřejmě nejefektivnější způsob pohybu ve vodním prostředí 

(Fish; 1988). Na zobrazení dynamického tlaku (obr. 21) barvy krásně dokládají tlakovou podobnost u 

fosilních i recentních zástupců. Je to tvarový trend, který byl pouze modifikován. Odmyslíme-li si 

výrazné velké plochy předních končetin, jedná se téměř o stejné zobrazení. 

      4.3.1.1.4. Pinnipediomorfa v odborných rekonstrukcích 

S rekonstrukcemi fosilních ploutvonoţců se setkáváme jen zřídka a ani v minulosti rekonstruování 

fosilních ploutovnoţců nebylo příliš časté. Je to za prvé způsobeno jejich bohatým recentním 

výskytem a dále malou četností nálezů kosterních pozůstatků. Přítomnost této skupiny v recentu je 

výhodou v případě aproximace některých poznatků na tuto skupinu. Odborné rekonstrukce téměř 

neexistují. Za zmínku snad stojí pouze rekonstrukcee rodu Enaliarctos z roku 1989 v článku od 

Bertové (Berta a kol.; 1989). 

     4.3.1.2. Sirenia  

   Dva rody Protosirenidae a Dugongidae jsou recentí, avšak obsahují řadu fosilních zástupců. Další 

dva rody Protosirenidae a Prorastomidae jsou zcela vyhynulé. 

 

      4.3.1.2.1. Obecná charakteristika, diagnóza  

   Řád Sirenia dostal název podle mytologických mořských bytostí, které doháněly námořníky 

k šílenství svým zpěvem a naváděly lodě na útesy (Parsons a kol.; 2012). Sirény, čili ochechule, jsou 

trvale mořskými savci podobně jako kytovci, avšak poněkud méně extrémně přizpůsobené vodnímu 

ţivlu (Gaisler a Zima; 2007). Dnes jsou zastoupeny dugongem (Dugong), několika druhy kapustňáka 

(Trichechus) a do poloviny 17. století ţijícím korounem, zvaným téţ mořská kráva (Hydrodamalis). 

Za primitivního společného předka je povaţován rod Moeritherium (Špinar; 1984). Na rod Dusisiren 

je moţné anatomicky navázat chladnomilný recentní rod Hydrodamalis (Liam a kol.; 2001), který je 

znám na základě paleontologických dokladů jiţ z pliocénu (Roček; 2002). Sirény jsou a zřejmě byly 

výhradně herbivorní, (Walker; 2003) výjimka mezi savci (Roček; 2002). Ţijí v příbřeţí mořského 

prostředí nebo v estuáriích či řekách (Liem a kol.; 2001). Rodí jediné prekociální mládě, které po 

narození samo vyplouvá na hladinu k nádechu (Gaisler a Zima; 2007), podobně jako u kytovců. Navíc 

se také rodí ocasem napřed (Marsh; 2011). Ranné formy byly ještě poměrně malé (délka těla 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protosirenidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Protosirenidae
http://www.cambridge.org/aus/catalogue/searchResult.asp?ipcode=240094&sort=Y
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nepřashovala 1,5m) a měly kompletní dentici. Na lebce byly ještě zachovány některé kosti, které u 

pozdějších zástupců chybějí (např. nasalia a lacrimalia). Eotheroides měl ještě zachovány funkční 

zadní končetiny (Roček, 2002). Vývojově pokročilejší formy mají jiţ torpédovitý tvar těla (Špinar; 

1984). Mají těţkou masivní lebku, která připomíná lebky chobotnatců (Špinar; 1984). Fosilní druhy se 

vyznačovaly anteriorními postaveními orbitamy a tvarem a umístěním squamosa (Marsh; 2011). 

Očnice jsou u fosilních druhů spojeny se spánkovou jámou, postorbitální přepáţka vzniká aţ u 

geologicky mladších druhů. Mezičelisti jsou silně prodlouţené, dorzoventrálně zahnuté; vzniká tak 

rostrum, z něhoţ trčí přední pár řezáků, přeměněných v krátké kly. Nozdry jsou umístěny vzadu na 

dorzálním povrchu lebky. Kosti nosní jsou zakrnělé. Lícní zuby jsou bunodontní a lofodontní a jejich 

počet kolísá mezi 4 a 15; větší počet zubů je charakteristický hlavně pro rod Mantis. Na obratlích jsou 

silné trnové výběţky a zygapofýzy. Těla obratlů i jejich výběţky srůstají, a to zejména v krční oblasti 

páteře. To je u savců ojedinělá záleţitost. Chybí kost klíční (Špinar; 1984). Přední končetiny jsou 

přeměněny v pádlovité ploutve se zbytky kopýtek. Loketní kloub zůstává ohebný (Gaisler a Zima; 

2007). V přední končetině nápadně odstává páté metacarpale, čímţ se silně zvětšuje plovací plocha 

autopodia. Mají pět prstů s normálním počtem prstových článků. Epifýzy prstových článků zůstávají 

poměrně dlouho odděleny. Tento jev je pokládán za stupeň vývoje vedoucího k hyperfalangii (Špinar; 

1984). Ploutve jsou pouţívány k přesnému manévrování a minoritně ke korektivním pohybům a 

orientaci tvora (Walker; 2003). Postrádají z vnějšku viditelné zadní končetiny (Liem a kol.; 2001), 

jsou redukovány aţ na zbytky pánve (Gaisler a Zima; 2007). Kost stehenní je rudimentární a zůstává 

skryta pod kůţí. U fylogeneticky mladších forem bývá spojena ligamentem s velmi pozměněnou 

pánví. Její nestejně velké volné poloviny, nespojené v symfýze, se kloubí s vnějšími konci příčných 

výběţků sakrálního obratle (Špinar; 1984). Mají jednu širokou, horizontální ocasní ploutev (Liem; 

2001). U druhu Dugong a Hydrodamalis je ocasní ploutev středově prolomená a připomíná ploutev 

delfína, u druhu Trichechus je ocasní ploutev oválná aţ kulatá (Walker; 2003). Ušní boltce chybějí, 

bránice je šikmá, chrup je redukován na řezáky a stoličky, které se horizontálně vyměňují jako u 

slonů. Podobné je i axiální umístění prsních bradavek. Mají rozštěpený, svalnatý horní pysk a 

několikadílný ţaludek (Gaisler a Zima; 2007), redukovanou srst a koţní ţlázy (Špinar; 1984). I 

původní formy byly zřejmě lysé a podobaly se dnešním hrochům. 

Jak je jiţ výše zmíněno, obecně se předpokládá, ţe mají blízký vztah k dnešním slonům (řád 

Proboscidea). Usuzuje se tak na základě paleontologických a molekulárních dat. (Parsons a kol.; 

2012). Panuje ovšem mnoho otázek okolo monofiletičnosti této nové skupiny (Marsh, 2011). 

Morfologické rozdíly mezi čeleděmi naznačují, ţe se štěpily dle specializace na určitý typ potravy 

(Velez-Juarbe; 2012). 

 

      4.3.1.2.2. Stratigrafické a regionální rozšíření 

Nejstarší sirény jsou známy podle fragmentárních zbytků ze spodního eocénu Maďarska a středního 

eocénu lokality Fayum v severní Africe (rody Eotheroides a Protosiren), Francie (Roček; 2002) 

http://www.cambridge.org/aus/catalogue/searchResult.asp?ipcode=240094&sort=Y
http://www.cambridge.org/aus/catalogue/searchResult.asp?ipcode=240094&sort=Y
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a nověji i Indie (Walker; 2003). Protoţe se nejvíce fosilních zbytků těchto zvířat nachází právě 

v Africe, lze se oprávněně domnívat, ţe na tomto kontinentě sirény i vznikly. K jejich rozsáhlé migraci 

však došlo velmi brzy, neboť jiţ ve středním eocénu byly popsány z Jamajky (Prorastomus). Evoluční 

trendy sirén jsou tak podobné evolučním trendům u chobotnatců, ţe jen stěţí lze pochybovat 

o příbuznosti těchto skupin (Špinar; 1984). V miocénu a pliocénu byly sirény velmi hojné, i kdyţ 

druhově nepříliš rozmanité. V této době ţily například v dolních tocích evropských řek. Jejich nejlépe 

prostudovanými zástupci jsou rody Halitherium z oligocénu aţ spodního miocénu Evropy a Dusisiren, 

jehoţ nejstarší nález pochází z miocénu, z doby před přibliţně 19 miliony let (Roček; 2002). Je 

zřejmé, ţe ještě v subrecentu byly sirény hojné v celém severním Pacfiku, poté však před 20 tisíci lety 

nápadně ustoupily (patrně v souvislosti s klimatickými změnami). Ţivé byly objeveny beringovou 

expedicí v roce 1741, ale jiţ o 20 let později byly téměř vyhubeny a poslední záznam o jednotlivých 

exemplářích je z pobřeţí Beringových ostrovů před 150 let (Roček; 2002). 

 

      4.3.1.2.3.  Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

Hlavním orgánem pohybu je u sirén ocas s výraznou, horizontálně orientovanou ocasní ploutví. 

Tvar ocasní ploutve můţe u různých druhů být různý. Od kruhového tvaru, aţ k formám podobným, 

jako mají delfíni např. Dugong dugong. Hlavní pohyb ocasu se odehrává v dorzoventrální rovině, 

stejně jako u kytovců. Tak jako recentní zástupci, ani fosilní druhy nebyly výrazně rychlými plavci. 

Souvisí to také s celkovým stupněm sirénního metabolizmu a s typem potravy, kterou přijímají. 

Zobbrazení dynamického tlaku (obr. 22) na 3D modelu druhu Dugong dugong naznačuje, ţe na přední 

části poměrně velké hlavy (v poměru k tělu) docházelo k velkému tření, které by výrazně omezovalo 

případný rychlý pohyb. Na tom se také podílí těţká sekundárně masivně osifikovaná kostra, která 

napomáhá ţivočicha udrţet při dně. Odpovídá to způsobu ţivota sirén, který je mělkovodní, kde 

pomalu okusují porosty řas. Nicméně zajímavostí zůstává, ţe zbylé cca tři čtvrtiny těla jsou velmi 

dobře adaptované k vodnímu způsobu ţivota. Svědčí o tom nejenom dobrý hydrodynamický tvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22  Dugong se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální pohled. 

Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole izometrický 

pohled. Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost dynamického tlaku. Tmavě modrá udává nízké 

hodnoty dynamického tlaku a červená vysoké.  
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téměř bez tření, ale i dobře vyvinutá a  rozpoznatelná ocasní ploutev. Odpor na ocasní ploutvi je 

podobný jako u dnešních kytovců. Břišní ploutve vykonávají funkci stabilizační a příchytně opornou, 

při spásání porostů chaluh. I přes to jsou však celkem dobře hydrodynamicky stavěny. Loketní kloub 

je plně funkční a napomáhá flexibilitě končetin při spásání. Celkově lze tedy říci, ţe jsou perfektně 

přizpůsobeny svým ţivotním podmínkám. 

 

      4.3.1.2.4. Sirenia v odborné rekonstrukci 

Pokud je, nebo byla nějaká skupina v odborné 

rekonstrukci opomíjena, tak je to právě skupina Sirenia. 

Je proto v odborné rekonstrukci jakýmsi „černým 

Petrem―. Snad je to dáno i na první pohled 

neatraktivností skupiny a nedostatkem populárně 

zajímavých faktů. V minulosti stojí za zmínku snad jen 

nákres druhu Hyrodamalis gigas ze subrecentu. Ani 

v poslední době rekonstrukce sirénám příliš nepřejí. Za 

zmínku stojí snad jen ilustrace ke článku Jorge Velez-

Juarbea z února 2012, od autora Carla Buella (obr. 23).  

 

     4.3.1.3. Desmostylia   

 Jedná se o jediný řád mořských savců, který zcela vymřel. Pravděpodobně herbivorní akvatičtí 

savci ţili v intervalu před 30 - 7 miliony lety (Parsons a kol.; 2012). Jedná se o odvozenou skupinu, 

nicméně její pozůstatky se vyskytují v mořských sedimentech, a proto je nutno tuto skupinu také 

zmínit.  

 

      4.3.1.3.1.Obecná charakteristika, diagnóza 

Vymřelá skupina obojţivelně ţijících kopytníků, jejichţ zbytky se nacházejí v terciérrních  

mořských sedimentech severního pobřeţí Pacifického oceánu. Dosahovali aţ velikosti hrocha. 

Končetiny nebyly redukovány, ani přeměněny v ploutve; byly pětiprsté, opatřené kopýtky. 

Desmostylia představují samostatnou linii kopytníků, kteří se adaptovali na ţivot v mělkých 

pobřeţních vodách a osídlovali pobřeţí severního Pacifiku. Způsob jejich ţivota se dá srovnat 

s ţivotem hrochů.  

 

      4.3.1.3.2.Stratigrafické a regionální rozšíření 

Vykytovali se od svrchního oligocénu aţ po spodní pliocén (Špinar; 1984). Vymřeli v miocénu 

(Špinar; 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Kosmopolitní rozšíření sirén. (Velez-

Juarbe; 2012). 
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      4.3.1.3.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické odlišnosti 

Jedná se o velice odvozenou skupinu, ţijící spíše akvaticky. Kůţe byla zřejmě lysá a připomínala 

hroší. Pohyb ve vodě byl také zřejmě stejný jako u hrocha, tedy plavecký styl tzv. na „čubičku―, to je  

střídavé zabírání končetin simulující jakousi „chůzi― ve vodě. Zobrazení dynamického tlaku nebylo 

provedeno z důvodu téměř nulového tvarového přizpůsobení vodnímu prostředí.  

      4.3.1.3.4.Desmostylia v odborné rekonstrukci 

V rekonstrukci se objevuje výslovně ojediněle, jedná se o velice odvozenou skupinu, a to se odráţí i 

v četnosti provádění rekonstrukcí. 

 

     4.3.1.4. Cetaceae  

 Cetacea, Mesonychia a Artiodactyla jsou shrnováni do společné skupiny Cetartiodactyla, protoţe 

Mesonychia (syn. Acreodi) jsou dnes povaţováni| za fylogenetický základ kytovců. Obě skupiny patří 

do jediného řádu s názvem Cete; Mesonychia a Cetacea a jsou pak klasifikováni na úrovni podřádů 

(Roček; 2002). Artiodactyla (sudokopytníci) jsou v případě, ţe se k nim řadí Cetaceae, povaţováni za 

parafyletickou skupinu (Uhen; 2007). Nedávné nálezy astragalu fosilních velryb, podpořené 

molekulárními hypotézami, dokazují, ţe velryby jsou blízce příbuzné se sudokopytníky. Nejblíţe jsou 

jim zřejmě hroši (Geisler a Uhen; 2003). Astragalus, společně se stavbou vnitřního ucha, poslouţil u 

mnoha objevů jako referenční znak vymezující bazální kytovce jako členy této skupiny. 

    

     4.3.1.4.1. Obecná charakteristika, diagnóza 

   Představují vrchol v adaptivním přispůsobění tetrapodů, kteří měli původní terestrické předky 

a dokázali se přizpůsobit plně vodnímu prostředí (Rose; 2005).  Nejsou schopni pohybovat se na souši 

(Roček; 2002). Patří k nim největší obratlovci všech dob, dosahující délky aţ 33 m a hmotnosti přes 

150 t. Jejich maximální přizpůsobení na vodní prostředí činí studium jejich fylogeneze značně 

obtíţným (Špinar; 1984). Tradiční rozdělení forem podle přítomnosti zubů na ozubené (Odontoceti) a 

kosticovce (Mysticeti) je zpochybněno (Gaisler a Zima; 2007). Mnoho autorů se proto domnívalo, ţe 

se vyvíjeli nezávisle na sobě, z různých terestrických předků (Rose; 2005). Vznikli zřejmě ze 

suchozemských předků, blízkých sudokopytníkům. Za pravděpodobný mezičlánek mezi kopytníky a 

kytovci je povaţována skupina karnivorních savců Mesonychia,  například rod Mesonyx. Mesonychia 

dosahovali velikosti lasičky aţ medvěda a jejich způsob ţivota se podobal ţivotu dnešních vlků či 

hyen. Od ostatních savců se však lišili svojí denticí, která se jiţ značně podobá dentici kytovců. Ve 

fylogenetické posloupnosti směřující ke kytovcům jsou výchozím článkem rody Pakicetus Nalacetus a 

Ichthyolesres (Roček; 2002). Jsou řazeni to skupiny Archaeoceti (prakytovci). Ti měli malý primitivní 

mozek. Lebka byla nízká, bilaterálně souměrná. Nozdry byly poměrně vpřed. Mají zachovaný 

processus coronoideus. Chrup byl heterodontní. Během fylogeneze se přední končetiny zvětšovaly a 

zadní postupně zmenšovaly. Obvykle měli 7 volných krčních obratlů, 12-22 hrudních, 13 bederních a 

1-2 sakrálních. Páteř byla u různých zástupců odlišná. S výjimkou rodu Protocetus uţ byla pánev silně 
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redukována, takţe se lze dovmnívat, ţe zadní končetiny jiţ neplnily funkci hlavního pohybového 

orgánu. Byli obyvateli mělkých vod. Jsou známi z Afriky, Evropy, Severní Ameriky a nového 

Zélandu. Mezi prakytovci lze rozeznat několik vývojovych linií pokládaných za čeledě, jako 

Protocetidae, Basilosauidae, Durodontidae,  Aetiocetidae (Špinar; 1984). 

    Moderní kytovci, na rozdíl od Archaeoceti, mají velké torpédovité tělo, strukturně i funkčně jiţ 

natolik přizpůsobené pobytu ve vodě, ţe jsou-li vlnami vyhozeni na břeh, nedovedou se sami dostat 

zpět do vody a hynou. Během vývoje se kostra kytovců značně měnila.  Některé její části byly 

redukovány, jiné zvětšeny a přizpůsobeny k ţivotu ve vodním prostředí. U pokročilejších forem 

prodělala dalekosáhlé přeměny hlavně lebka (Špinar; 1984) asymetricky uspořádanými kostmi štřechy 

lebeční (Roček; 2002). Lebka je velká s dutinami, má prodlouţené rostrum a poměrně malou 

mozkovnu. Mozek však bývá gyrencefální (Gaisler a Zima; 2007). U kosticovců se zachovaly obě 

nozdry odděleně (Roček; 2002). Vnější dýchací otvory (nozdry) se přemístily dozadu a dutina nosní se 

přeměnila v jednoduchý kanál, přivádějící vzduch do plic. Zmizely ušní boltce (Špinar; 1984). Zevní 

zvukovod je zarostlý, ale sluchový orgán je dokonalý. Moderní kytovci jsou schopni echolokace 

(Gaisler a Zima; 2007). Nejstarší formy měly heterodontní chrup a existovala u nich výměna zubů. 

Pozdější typy mají zuby tvarově stejné, jednokořenové, kuţelovité. U některých došlo k redukci, např. 

recentní vorvani mají v dolní čelisti 40-60 velkých zubů, kdeţto zuby horní čelisti zůstávaijí skryté 

v dásni (Špinar; 1984) a u kosticovců mají zuby jen mláďata. Po narození zuby nikdy neproráţejí 

dásně (Gaisler a Zima; 2007). U narvalů se přední špičák přeměňuje v tzv. „narvaní kel― (Špinar; 

1984). Krční část páteře se skládá vţdy ze sedmi obratlů, které navzájem srůstají (Liem a kol.; 2001). 

Došlo tak k úplnému vymizením krku. V pletenci lopatkovém chybí kost klíční. Kosti přední 

končetiny jsou značně zkrácené a celá končetina se pohybuje jen v ramenním kloubu. Má 4-5 prstů a 

počet prstových článků je vţdy zmnoţen. Jakýkoliv náznak nehtů nebo paznehtů chybí (špinar 1984). 

Rozdíly v morfologii ploutve jsou spojovány s ekologií kytovců (Weber; 2009).  Pánev je silně 

redukována; tvoří ji pouze dvě podélně protaţené destičky, které nejsou s páteří spojeny (Špinar; 

1984). Zadní končetina je redukována. Můţe být vytvořena hřbetní ploutev, která však nemá kostru 

(Gaisler a Zima; 2007). Srst byla během vývoje redukována a kůţe má zvláštní strukturu s tlustou 

pokoţkou, v níţ převládá stratum germinativum (Gaisler a Zima; 2007). Hlavním orgánem pohybu je 

ocasní ploutev, leţící vodorovně. U mnohých rodů se vyskytuje i ploutev hřbetní, která je stejně jako 

ploutev ocasu jen rozšířeným lalokem kůţe, bez jakýchkoliv kostěných podpěr (Špinar; 1984). 

Moderní kytovci mají dozadu protaţené plíce a šikmou bránici (stabilizace polohy těla ve vodě) a 

mnoho adaptací pro dlouhé potápění: speciální vazbu kyslíku na hemoglobin a myoglobin a toleranci 

vůči vysokým koncentracím oxidu uhličitého (Gaisler a Zima; 2007). Srst byla redukována; někdy se 

zachovalo jen málo sinusových chlupů. Vytvořila se silná vrstva podkoţního tuku, slouţící jako 

tepelná izolace (Špinar; 1984). Mládě je prekociální, rodí se ocasem napřed. Většina kytovců ţije v 

societách, někteří mají bohatou vnitrodruhovou komunikaci. Ţiví se hlavně rybami, někdy i mořskými 

savci a ptáky, nebo naopak hlubinnými hlavonoţci (Gaisler a Zima; 2007). Zvláště nápadným znakem 
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četných linií kytovců je sklon ke gigantismu. Vyvinul se jako forma pasívní obrany proti nepřátelům a 

jako prostředek k uchování teploty. Kytovci ţijí dnes ve všech světových oceánech a výjimečně i ve 

sladkých vodách velkých řek (Špinar; 1984). Evoluce kytovců je velice zajímavá a proto bychom měli 

zmínit některé důleţité fosilní zástupce, prezentující jednotlivé formy. Tyto rody nemusejí nutně 

dokumentovat na sebe navazující stadia fylogenetického vývoje, naznačují však evoluční modifikace, 

kterými předci kytovců museli projít.  

Pakicetus ze spodního eocénu Pákistánu, byl nejstarší známý kytovec, který ţil ještě na souši. 

Pohyb ve vodě se u něho uskutečňoval dorzoventrálním pohybem zadních končetin a ocas přitom 

nehrál ţádnou úlohu. Bezprostřední předci kytovců plavali jako mořská vydra.  

Ambulocetus mohl se ještě pohybovat po souši (ačkoliv vedl spíše obojţivelný způsob ţivota), ale 

má jiţ některé vodní adaptace kytovců, včetně velikosti těla. Jeho odhadováná váha je 720 kg. Měl 

ještě poměrně dlouhý ocas (který však nebyl pohybovým orgánem) a také přední a zadní končetiny 

byly dobře vyvinuty, s funkčními klouby na všech úrovních. Prsty byly zakončeny kopýtky. 

Reprezentuje klíčové přechodné stadium mezi suchozemskými savci a vodními kytovci. 

Rodhocoetus byl pokročilejší formou v evoluci kytovců z čeledi Protocetidae. Je geologicky mladší 

(střední eocén) a má pokročilejší adaptace pro ţivot ve vodním prostředí (krátké krční obratle, velké 

a oddělené sakrální obratle, redukovaný femur).  

Protocetus v sedimentech indikujících hlubokomořské prostředí, z čehoţ lze soudit, ţe jiţ velmi 

dobře plaval a měl jiţ kosmopolitní rozšíření (Roček; 2002). 

Fylogenetickou souvislost s moderními kytovci lze vysledovat aţ u zástupců čeledi Basilosauridae 

(s rodem Basilosaurus) ze svrchního eocénu, kteří se patrně vyvinuli z nějaké formy z okruhu čeledi 

Protocetidae. Basilosaurus byl dravec; ţivil se zřejmě hlavně rybami a hlavonoţci. Dosahoval délky 

aţ 25 m. Měl poměrně dlouhé, štíhlé,  rybovité tělo a nízkou, aţ l50 cm dlouhou lebku. V čelistech 

měl mnoho pilovitých zubů (Špinar; 1988).  

 

      4.3.1.4.2. Stratigrafické a regionální rozšíření 

K vodnímu způsobu ţivota přešly první rané formy kytovců ve spodním eocénu. Známé jsou nálezy 

z Pakistánu (Weber; 2009). Dokládají to i kosterní nálezy prvních členů skupiny Archaeoceti 

(Gingerich; 2003). Kytovci jsou rozšířenou skupinou aţ do současnosti. Nejstarší nález příslušníka 

čeledi Archaeoceti je rod Anglocetus, popsaný ze spodního eocénu Anglie.  Čeled Cetotheriidae 

(mysticeti), je známa od středního oligocénu. Nejstarší známý rod je Mauicetus z oligocénu Nového 

Zélandu. Další rody jsou známy z miocénu Patagonie, Evropy a Severní Ameriky. Recentní kosticovci 

se vyvinuli koncem paleogénu. Balapnidae jsou známa ze spodního miocénu a rod Balapna je znám 

od pliocénu.  Agorophius, Xenorophus nalezení v sedimentech mladšího eocénu Severní Ameriky. 

Jsou známi také od oligocénu do miocénu Evropy, obou Amerik, Nového Zélandu, Austrálie. 

Nadčeleď Susuoidea je známá z miocénu jiţní Evropy a Severní Ameriky. Z nadčeledi Delphinoidea 

známé vymřelé skupiny Eurhinodelphidae, Hemisyntrarhelidae, které se objevily v miocénu. Čeleď 
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Anodelphidae je známa z miocénu Evropy a Severní Ameriky. Čeled Eurhinodelphidae z miocénu 

Evropy, Japonska a obou Amerik a Hemísyntrachelidae ve spodním pliocénu Evropy.  Recentní 

Monodontidae známe od pliocénu. Čeleď Delphinidae zahrnuje asi 41 fosilních rodů a 47 rodů 

receních. Fosilní rod Delphinus je znám jiţ z oligocénu západni Evropy a z miocénu Severní Ameriky, 

dále pak z pliocénu západní Evropy a východní Asie.  Rod Physeter macrocephalus je znám od 

spodního miocénu. Fosilní rody byly značně menší. Lze ještě uvést rod Diaphorocetus ze spodního 

miocénu Jiţní Ameriky (Špinar; 1984). 

      4.3.1.4.3. Způsob pohybu ve vodě, anatomické modifikace 

   Z výše uvedených poznatků vyplývá, ţe kytovci, co se týče pohybu, byli v minulosti tvarově dosti 

rozmanití. První kytovci vyuţívali jako hlavní hnací orgán zadní nohy a nikoliv ocasní část, nebo 

dokonce ocasní ploutev. Nicméně během pohybu se jiţ jistě uplatňoval dorzoventrální pohyb páteře, 

který je pro všechny savce naprosto charakteristický. Bazální kytovci zřejmě nebyli příliš dobří plavci. 

Pozdějším vývojem ustoupil význam nohou a začal se uplatňovat právě dorzoventrální pohyb celého 

těla a především ocasní části, s tím, ţe nohy mohly slouţit jako přídavný orgán pohybu jak např. 

u rodu Rhodocetus, jak zmiňuje  

Gingerich (2003).  Pohyb mohl být 

podobný mořským vydrám nebo 

tuleňům. Pohyb pokročilých forem jako 

byl Basilosaurus a Durodon, byl uţ 

velice podobný dnešním kytovcům. 

Zejména u durodona. Basilosaurus byl 

spíše obyvatelem mělčích vod a příbřeţí. 

Tomu odpovídá i jeho tvar a způsob 

pohybu, tedy podlouhlé tělo s dlouhou 

ocasní částí. Jak můţeme vidět na 

přiloţeném zobrazení dynamického tlaku 

(obr. 24), tělo basilosaura bylo dobře 

přizpůsobeno pohybu ve vodě. Ovšem 

přední část si zachovala podobný tvar, 

jako měly vývojově starší formy jako 

Rhodocetus. Z celkového tvaru lze 

usoudit, ţe Basiolosaurus byl spíše lovec 

ze zálohy a rychlé pohyby konal jen po 

omezenou dobu. Moderní kytovci však 

jiţ dosáhli téměř hydrodynamického vrcholu. Zpevněné torpédovité tělo s rychlými pohyby 

horizontální ocasní ploutve (tuniformní pohyb). U této skupiny lze, co se týče vývoje pohybu, spatřit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24  Cetaceae se zobrazeným dynamickým tlakem. Vlevo 

nahoře laterální pohled. Vlevo uprostřed dorsální pohled. 

Vlevo dole ventrální pohled. Uprostřed nahoře frontální pohled 

a pod ním kaudální pohled. Vpravo dole izometrický pohled. 

Vpravo nahoře škála. Teplota barev udává relativní velikost 

dynamického tlaku. Tmavě modrá udává nízké hodnoty 

dynamického tlaku a červená vysoké. Popis je stejný pro oboje 

skupiny,(odshora Basilosaurus, delfín). 
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částečnou analogii s ichtyosaury, kteří měli na začátku vývoje také další formy ţijící v příbřeţí. Ty se 

pozdějším vývojem změnili v torpédovité, pokročilé ichtyosaury, jako byl například 

Ophtalamosaurus. Prsní ploutve pomáhají při stabilizaci těla během pohybu. Jejich průřez je velice 

podobný průřezu moderních triskových letadel (Weber; 2009). 

 

      4.3.1.4.4. Cetaceae v odborné rekonstrukci 

   Fosilní kytovci nejsou zase tak častým tématem odborných rekonstrukcí. Prim by v této kategorii 

hrál jednoznačně Basilosaurus. Ten byl zobrazován řadou autorů a dokonce lze na jeho rekonstrukcích 

dobře pozorovat trendy vývoje odborné rekonstrukce. Od vodního tvora, který se vlní jako had, přes 

přechodné formy jako maloval například Z. Burian, aţ po moderní formy s tuhým tělem a více 

areodynamickým tvarem těla oproti dřívějším rekonstrukcím. Je také zajímavé, ţe v případě 

basilosaura existuje poměrně velké mnoţství 3D modelů, jejichţ kvalita je velice dobrá. Ostatní 

vývojově niţší formy kytovců se objevují v rekonstrukcích aţ v poslední době. Je to samozřejmě 

způsobeno také tím, ţe byly učiněny důleţité fosilní nálezy zejména v oblasti Pakistánu a Středního 

východu. Uhen (2007) navíc dodává, ţe je správnější rekontruovat tyto formy bez srsti. Z rekonstrukcí 

bychom měli zmínit obrázek basilosaura z roku 1913, jehoţ autorem je Charles R. Knight. Dílo se 

nazývá „Zeuglodon― (coţ je synonymum pro basilosaura). Basilosaura ztvárnil také Zdeněk Burian 

v roce 1964. Dále lze zmínit například basilosaura a durodona od výtvarníka Marka Heineho. Tyto 

rekonstrukce jsou hojně vyuţívány v publikacích na internetu jako doprovodný obrazový materiál. 

Ještě je nutno podotknout, ţe způsob, jakým se dnes basilosaurus zobrazuje, byl významně ovlivněn 

seriálem televizní stanice BBC „Putování s pravěkými zvířaty―. Nelze vyloučit, ţe takto Basilosaurus 

opravdu vypadal, nicméně je zajímavé si povšimnout, jak masmédia silně ovlivňují představu o 

daných skupinách ţivočichů.  

 5. Metodika provádění reonstrukcí 

 5.1. Teoretická příprava na rekonstrukci 

Odborná rekonstrukce vymřelých zvířat byla (a vţdy bude) důleţitým nástrojem paleontologické 

komunikace (Schulp; 2005).  Ať jiţ interně v paleontologické vědecké obci, nebo externě s veřejností, 

např. v populárně naučných publikacích. Proces odborné rekonstrukce zahrnuje studium fosilních 

pozůstatků a porovnávání celkového habitu s recentními tvory (aktualismus). Rekonstrukce nesmí 

zobrazovat pozice, které jsou pro zobrazovaný objekt biomechanicky nemoţné. Musí respektovat 

přirozené pohyby (Czerkas; 1997). Přírodovědecké vzdělání můţe autorovi poskytnout neocenitelné 

informační a kontextuální zázemí, které je posléze neocenitelnou a v mnoha ohledech nenahraditelnou 

zkušeností. Autor je schopen provádět okamţitou autokorekci a nemusí proto spoléhat na konzultace 

s odborníky. Odborná rekonstrukce můţe být buď ve formě ilustrace, nebo sochy (reálné nebo 

virtuální), ale v obou případech výchozím bodem je upínání svalu na kostru - konkrétně na detailní 

nákres kostry či kvalitní odlitek. Studují se zejména svalové vtisky a vtisky šlach. Tato činnost se 
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provádí v kombinaci se srovnávací anatomií podobných, či příbuzných zvířat (Czerkas; 1997). 

Výtvarník nesmí spoléhat jen na tento postup. Během práce je nucen průběţný stav korelovat se svými 

vědomostmi a virtuálním obrazem tvora ve své hlavě, lidově řečeno se musí částečně řídit 

i instinktem. U kaţdé rekonstrukce je nesmírně důleţité zaujmout nezaujatý, co nejvíce holistický 

pohled bez předsudků a tlaku společnosti, kultury, módy. Pod takovými tlaky často vznikají mnohdy 

aţ bizarní „vědecké― rekonstrukce příliš nezohledňující vědecká fakta. Uvědomění si systematické 

příslušnosti je prvním krokem k vytvoření rekonstrukce. V potaz musí být brána také velikost zvířete, 

protoţe obecně platí čím větší zvíře, tím jemnější zbarvení a vzorování má. Pozorování ţivých zvířat 

můţe poskytnout mnoho vodítek k vysvětlení funkce dané barvy a můţe pomoci při výběru barev 

a vzoru pro budoucí rekonstrukci. Rovněţ je třeba se vyhnout podhodnocení tak, aby nebyla nijak 

sníţena hodnota vědeckých faktů,  která jsou známa. Oblasti studie zahrnují biomechaniku pohybu, 

chování a fyziologie ţivých recentních zvířat. Všechny tyto disciplíny by měly být zahrnuty do faktů 

tvořících podklady pro rekonstrukci (Czerkas; 1997).  

 

  5.2. Postup rekonstrukce fosilních mořských amniot 

Samotná praktická část, v tomto případě rekonstrukce fosilních mořských amniot, má několik fází, 

které nelze obejít, ani se jim nelze nijak vyhnout. Jak jsem jiţ výše zmínil, nejdříve je nutné 

nastudovat si odborná fakta o druhu, který chceme rekonstruovat. V tomto případě bylo mnoţství 

literatury doslova enormní. Je to dáno rozsahem skupin, které byly rekonstruovány. Základem je 

studium anatomie a aktuálních známých informací o stavbě kostry a biomechaniky. Studie kostry je 

provedena ze všech pohledů, tj. z kaudálního pohledu, z frontálního pohledu a z laterálního pohledu. 

Nejdříve je nutné vytvořit celkový obraz a posléze se lze zaměřit na jednotlivé části jako je lebka, 

lopatky, ocas, dolní a přední končetiny. Dá se říci, ţe dochází ke zjemňování rastru. Tento postup je 

stejný jako v případě malování např. digitálního obrazu. Postupuje se od celkového základního tvaru 

ke sloţitějším jemnějším detailům. Z hlediska výtvarného a ve své podstatě s ohledem na finální 

výsledek  je prioritní, aby výtvarník pochopil dynamiku pohybů tvora, kterého rekonstruuje. Musí si 

vštípit tvar těla, anatomické rysy a celkový habitus. Posledním bodem je vytvoření rekonstrukce, která 

bude vzhledově přijatelná. Vzhledově přijatelná je velice nespecifické měřítko, nicméně autor musí 

s dávkou sebereflexe rozhodnout, zda dané dílo kvalitativně i informačně splňuje poţadavky. 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 dodrţet 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 jako taková, je 

královská disciplína, které se věnují ti nejlepší výtvarníci, jako výše zmiňovaný Sibbick či Burian. 
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Rekonstrukce má několik fází: 

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

s odborníky v oboru. V případě přírodovědného vzdělání autora dochází k okamţité autokorekci. Skici 

bývají většinou dynamické a tvor je zobrazován v nějaké akčnější poloze. 

2. fáze, kdy dojde k vytvoření nákresu kostry a jednotlivých kostí jako je lebka, končetina, ocas, 

pokoţka, aţ po celkový pohled.  

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

orgánů, (pokud existuje dostatek informací). Pokud ano, tak probíhá před nanášením svalstva. 

4. fáze je vytváření konečného vzhledu, tady pokoţkové struktury textury a barva. 

 

    5.2.1. 3D modely 

Součástí této práce je také celkem 18 originálních 3D rekonstrukcí (modelů) viz. přílohy. Byly  

vymodelovány pomocí 3D grafického programu Blender (ve verzi 2.60 64-bit). Všechny modely byly 

vytvořeny speciálně pro tuto práci. Ve vědecké ilustraci a rekonstrukci je nesmírně důleţité 

podchycení a uvědomění si samotného tvaru daného organizmu a právě nejenom tomu by měly tyto 

modely slouţit.  Při tvorbě modelů jsem vycházel z faktů a informací uvedených výše v kapitole 3. 

Soubor modelů je průřezem všech taxonomických skupin, které jsou v práci zahrnuty. Konkrétně se 

jedná o modely: nothosaura, ichtyosaura, plesiosaura, pliosaura, mesosaura, mosasaura, sirény (druh 

Dugong dugong), tuleně leopardího, enaliarktose, delfína, basilosaura, kosatky, ţelvy, hespeornise a 

vymřelého tučňáka druhu Kairuku. Posledním přídavným modelem je ţralok rodu Carcharodon, a to z 

důvodu tvarových homologií ve vodním prostředí. Výše je moţné srovnat dynamický tlak vznikající 

při pohybu ţraloka, ichtyosaura a delfína. Jedná se o klasickou prezentaci homologie. V této práci jsou 

rekonstrukce unikátně rozšířeny i o třetí rozměr, spolu se zobrazením dynamického tlaku a s důrazem 

na hyrodynamickou podobnost. 

Vytvoření modelů je velice pracnou a časově náročnou záleţitostí. Lze samozřejmě koupit jiţ 

hotové modely, ale tato varianta je finančně nesmírně nákladná. Hlavním problémem prodávaných 

modelů je spíše zaměření na běţného laického uţivatele. Modely jsou buď nekvalitní (z hlediska 

standardu zpracování), nebo nejsou vhodné pro další vědeckou práci (špatná anatomie, podivné 

proporce). Dalším problém je i neexistence či nedohledatelnost některých modelů (Enaliarktos, 

Kairuku). V neposlední řadě byl problém i s dohledáním dostatečně kvalitního obrazového materiálu, 

který slouţí jako podklad při samotném procesu 3D modelace. U některých taxonů neexistují určité 

úhly pohledu. Jedná se zejména o frontální pohled, ale také často překvapivě i o dorzální pohled 

(mosasauři). Absence podkladových materiálů je aţ zaráţející a zřejmě byla i překáţkou pro vytvoření 

3D modelů v dostatečné kvalitě, bez výrazných disproporcí a chyb. Díky prostudovaným materiálům 

zahrnujícím systematiku, anatomii, morfologii, evoluci a biomechaniku, jsem byl schopen sníţit 

a minimalizovat tuto chybovost. Jediným problémem byla tedy má schopnost na 100% ovládat 
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grafický program. Při tvorbě modelů jsem se zaměřil na proporce a snaţil se modely vytvořit co 

moţná nejpřesněji. Výše zmíněné modely, aţ na pár výjimek (Dugong, Mesosaurus, Enaliarktos) 

odráţejí spíše tvarový trend neţ zobrazení daného druhu (model mořské ţelvy). 

 

     5.2.1.1.Postup modelace 

Základním principem vytvoření opravdu kvalitního 3D modelu je nastudováním informací o daném 

taxonu a opatření dobrého obrazového materiálu. Samotný proces je velice náročný a nelze jej tedy 

detailně popsat, navíc kaţdý autor má svůj specifický postup a některé postupy mohou být předmětem 

tajemství a know how autora. Jedná se často o velice cenné informace, obrazně i reálně vyvaţované 

zlatem.  Model lze vytvořit i bez podkladů, coţ je ovšem velmi neefektivní a nepřesné a v případě 

dalšího pouţití modelů pro vědecké účely dokonce neţádoucí. 

Samotný postup v mém případě má tyto fáze: 

1. Opatření obrazového podkladového materiálu. V ideálním případě se jedná o „multipohledový― 

obrázek z odborného článku. Schéma by mělo zahrnovat pohled laterální (u bilaterálních ţivočichů 

nejdůleţitější pohled z hlediska modelování), dorzální či ventrální a v ideálním případě frontální či 

kaudální. Zobrazení na jednom schématu by samozřejmě měla být ve stejném měřítku. Pozn.: zjistil 

jsem, ţe mnohá schémata jsou v ohledu zachování poměrů velmi nepřesná, i kdyţ se na první pohled 

jeví v pořádku. Například případ schématu pliosaura z odborného článku Smith a Dyke (2008), kde 

poměry nebyly přesně zachovány.  

2. V samotném 3D editačním programu se tyto obrázky vloţí jako podklad.  

3. Základním tvarem je krychle, která se pomocí funkce rozdělí a zrcadlově kopíruje. Tento proces se 

odrazí na jakékoliv další změně, kterou na základním tvaru provedete. Zrcadlo se vyuţívá díky tomu, 

ţe v případě amniot se jedná vţdy o bilaterálně souměrné ţivočichy. Asymetrie lebky kytovců se na 

vnější morfologii neprojeví natolik, aby se tento fakt zohlednil na modelu. Nicméně dodatečná 

nebilaterální úprava je moţná. 

4. Modelování pokračuje střídavě v několika pohledech. Začíná se od vymodelování laterálního tvaru, 

pokračuje se přes dorzální a frontální pohled. Modelace v izometrickém pohledu se příliš neuplatňuje, 

s výjimkou korekce drobnějších detailů v posledních fázích modelace. Vţdy se postupuje od hrubého 

tvaru, po jemnější detaily, stejně jako je tomu u ilustrace. Samotná modelace se děje na základě 

protahování, lámání a přepáţkování výchozího tvaru. 

5. Model se pomocí funkce „subdivision surface― vyhlazuje a dostává tak hladký tvar. Funkce 

„subdivision surface― je automatická funkce, která na základě zpřesňování výpočtů zaobluje tvary. 

V poslední fázi se pomocí této funkce a dodatečné modelace ladí finální tvar modelu. 
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6. Poslední fází je exportování do jiných, pro ostatní programy, čitelných formátů, nanesení  finální 

textury (tu jsem z důvodu nepotřebnosti neprovedl) a renderování, tedy generování obrazového 

výstupu ze 3D modelu pro budoucí obrazovou prezentaci. 

„Screenshoty― z jednotlivých fází modelování kaţdého modelu jsou v příloze sekce 3D modely. 

Všechny modely jsem se rozhodl zdarma poskytnout studentům a pedagogům Přírodovědecké fakulty 

UK pro případné další vědecké a studijní účely. Modely jsou ve svém původním formátu přiloţeny 

k této práci na CD. 

 

     5.2.1.2. Zobrazení dynamického tlaku  

Na 3D modelech lze velmi dobře demonstrovat tzv. dynamický tlak, který má dvě sloţky: statickou 

(v našem případě mysleme hydrostatický tlak) a dynamickou sloţku proudící kapaliny (či jiné 

fluidum). Výsledky je moţné interpretovat jako tlak vrstev proudící kapaliny na těleso. Ten je 

samozřejmě na náběhových plochách hlavy, končetin a ploutví větší. Teplota barev ukazuje relativní 

hodnotu dynamického tlaku působící na těleso. Škála je relativní a nereprezentuje tedy konkrétní 

hodnotu. Zabarvení nám tedy udává informaci, kde na modelu dochází k největšímu tlaku na těleso 

během pohybu (červená barva škály) a kde naopak k nejniţšímu (tmavě modrá barva škály). Tón 

barvy tedy udává hodnotu dynamického tlaku. Tlak není nulový, proto začínáme hodnotou 0,1 a škála 

je zakončena hodnotou nejvyšší tlak 1. Program na modelu pomocí ryzí geometrie počítá hodnoty pro 

dané polygonální plochy a následně jim přidělí barvu z barevné škály. Provádí to tak, ţe k dané ploše 

stanoví normálu (pozn.: tato problematika byla konzultována na MFF UK). Dále stanovíme osu a její 

směr (v našem případě osa odpovídá mediálnímu rozdělení modelu) a program vytvoří výslednici 

námi zvolené osy a normály dané plochy. Hodnotě výslednice je pak přiřazena daná barva, tedy 

plocha, jejíţ normála je stejná jako směr osy,  má hodnotu 1 a je červená. Naopak normála mající 

opačný směr, jako námi zvolená plocha, by měla hodnotu -1. Zobrazení bylo vytvořeno pomocí 

programu Paraview (ve verzi 3.14.1 64-bit). Jedná se o volně staţitelný program pro paralelní, 

interaktivní, vědeckou vizualizaci. Prorgam Paraview není softwerově náročný, na druhou stranu 

nenabízí moţnost vytvoření detailní simulace jako jiné CFD (Computer Fluid Dynamic) programy, 

které ovšem vyţadují obrovskou výpočetní kapacitu a jsou předmětem mnohamilionových zakázek. 

I přesto je program Paraview vyuţíván United States Army Research Laboratory a švýcarskou 

laboratoří École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 

    Je nutné ovšem brát na vědomí, ţe se jedná o předběţné výsledky, tedy o tzv. nulté přiblíţení či 

aproximaci. Výsledky jsou velmi podobné některým dřívějším studiím Piggot (2007) či studiím 

provedeným Dr. Pavlovem na delfínech v roce 2009, avšak s ohledem na to, ţe nemáme přesné 

tlakové a rychlostní hodnoty (jako u zmíněných studií), máme jen relativní hodnoty. Výsledky měly 

ověřit, zda je tato problematika vhodná pro případný budoucí výzkum. Výsledky je moţné 

interpretovat i jako odpor prostředí (pro pohyb tělesa v kapalinách se uţívá odpor prostředí, nikoliv 

termín tření). Ten má vliv na moţnou rychlost a zároveň se zvyšuje při vyšších rychlostech. Nicméně 
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termín dynamický tlak je přesnější a proto byl uţit. Výsledky a jejich následná interpretace, dále 

i postup práce a podstata procesu vytváření zobrazení dynamického tlaku na modelech byl 

konzultován na MFF UK u RNDr. Ladislava Hanyka Ph.D. a RNDr. Petry Maierové z Ústavu 

Geofyziky, kteří s programem Paraview pracují. 

 

 6. Tělní plány, vývoje adaptace, dynamický tlak 

V rozpoznání stavebních plánů je doporučeným kritériem ekologické přizpůsobení danému 

prostředí a niky, které obsazují.  Massareová v roce 1988, 1994 a 1997 definovala 4 základní tělesné 

plány pro mořské plazy takto: „Kaţdý má specifický styl plavání―.  

Tělní plán I: (ichtyosaurus) rychlejší dravci, trvale plovoucí. Tělní plán II: (mosasaurs, mořští 

krokodýli, triasoví ichtyosauři),  měli úzký dlouhý tvar těla a pohybovali se vlnivými pohyby ocasu. 

Tento tělní plán prezentuje spíše dravce schopné rychlého zrychlení. Nejedná se o trvalé plavce. Tomu 

nasvědčuje mnoho znaků např. široký ocas, a rozšíření jeho distálního konce. Tělní plán III: 

(plesiosaurs, nothosaurus). Tělní plán IV: (placodonti a mořské ţelvy) byl dorzoventrálně zploštělý 

(Massare; 1997). Přidrţíme se proto postupu, který pouţila Massarová. Abychom teorii tělních plánů 

rozšířili i na fosilní mořská amniota, musíme přidat ještě synapsidní linii, tedy savce. A navíc ještě 

ptáky, tj. tučňáky a druhy typu hesperornis. Nový stav by tak vypadal následovně: 

Tělní plán I: byl nejpokročilejší u rychlých vodních predátorů a zahrnoval by ichtyosauri, a kytovce, 

konkrétně delfíny. Zahrnoval by největší gigantické formy, tedy plejtváky a keporkaky, nebo 

basilosaury.  

Tělní plán II: byl by zachován a zahrnoval 

mosasaury, metriorhynchidy, mesosaury, a rané 

ichtyosaury. Tento tělní plán se jeví jako 

nejpřirozeněji vymezený. Vyskytuje se totiţ 

výhradně u plazů. U synapsidů a ptáků nikoliv. 

Tělní plán III: by zahrnoval celou skupinu 

Sauropterygia, (plesiosaury, pliosaury), kromě 

skupiny Nothosauria. 

Tělní plán IV: plakodonti a ţelvy. Tento tělní 

plán je, ač se to nemusí na první pohled zdát, 

velice blízký stavebnímu plánu III, a to zejména pokud jde o pohybovou stránku.  

Tělní plán V: ploutvonoţci, a sirény. Zde by mohly být zařazen i některé formy plakodontů. Do této 

skupiny by patřily i některé formy bazálních kytovců. Je sem zařezen také notosaurus a vodní ptáci. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 25:  Schéma tělních plánů fosilních mořských amniot. 

S nově přidaným tělním pláněm číslo V. 
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Je nutné brát na vědomí, ţe se jedná o rámcové vymezení typů a u jednotlivých tělních plánů by 

mohly být stanoveny podkategorie. Nicméně tělní plány slouţí také k tomu, aby situaci zjednodušily.  

V této oblasti by však mělo dojít k hlubší revizi a bylo by dobré přehodnotit některá data od 

Massarové (1997) a ujasnit, na jakých principech by byly tělní plány přesně stanoveny. Vybraným 

kritériem byla ekologická nika, nebo počet končetin, či způsob pohybu a konečně i potravní strategie. 

Massarová, definuje tělní plány ţivočichů na principu nik a občas podle způsobu pohybu, nebo typu 

lovu potravy. Nemá tedy pevně stanovený systém hodnocení tělních plánů. 

   6.1.  Adaptace na vodní prostředí 

Na základě výše uvedených faktů z kapitoly 3. lze definovat základní adaptace a trendy, které se 

víceméně projevují u všech amniot. 

 Tvar těla se stává více hydrodynamickým často mediální rovině elipsoidní. Dochází k redukci 

krunýřů, srsti a dermálních krytů. 

 Přeměna končetin v ploutve: u méně vývojově pokročilých taxonů se vytváří plovací blána. 

 U pokročilých typů dochází k polyfalangii častěji, neţ k polydaktylii. 

 Humerus ulna a radius často tvoří unikátní element a končetina je schopná se pohybovat pouze 

v ramenním kloubu. 

 Dochází k celkovému zmnoţování obratlů, zejména v ocasní části. 

 Krční část páteře se buďto významně zkracuje nebo významně prodluţuje. 

 Vytváří se gastralia, nebo a u pokročilejších typů vznikají ploché kostěné elementy na 

ventrální straně.  

 Vzniká ocasní lem, u pokročilejších typů vzniká ocasní ploutev.  

 U tvorů s laterálním pohybem páteře vzniká hypocérkní ocasní ploutev. U tvorů 

s dorzoventrálním pohybem se vytváří horizontální ploutev bez kostěné a páteřní výztuhy. 

 Velice častý je výskyt viviparie, a to buď je to  preadaptace, nebo se jedná o adaptaci právě na 

vodní prostředí. 

 U pokročilých forem je tendence ke gigantizmu. 

U těchto adaptací je důleţité rozlišovat, zda se jedná o evolučně pokročilou formu, nebo o bazální 

linii. Bazální linie sdílejí niţší počet výše zmíněných znaků, neţ vyspělejší formy. Evoluce postupuje 

postupným vyvíjením znaků, tzv. Gradualistická evoluce (Flégr; 2007). Tabulka znázorňuje některé 

zvolené adaptace pro ţivot ve vodním prostředí u zvolených taxonů. Níţe je porovnání některých 

podobností. 
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Vysvětlivka: „Ocn― = ocasem napřed 

Pokud srovnáme výše uvedené znaky, zjistíme zajímavou věc: ichtyosauři, vodní hadi a mosasauři se 

shodují ve všech zvolených znacích. Tyto čtyři skupiny bychom mohli rozdělit do dvou podskupin a 

to: mosasaury a vodní hady, kteří dle některých teorií si jsou blízce příbuzní.  Kytovci a ichtyosauři, 

kde je podobnost čistě konvergentní a u nichţ lze říci, ţe sdílejí podobný stavební plán I. To také 

ukazuje, ţe stavební plány nejsou příliš korelovatelné s dalšími reprodukčními nebo dokonce i 

některými anatomickými změnami, ale jedná se ryze o konvergence.   

   6.2. Srovnání vizualizací dynamického tlaku napříč skupinami 

    Na úvod se podíváme na klasické homologické schéma, které se objevuje snad ve všech učebnicích 

evoluce a anatomie obratlovců. Schéma zahrnuje vţdy ţraloka, ichtyosaura a delfína bez další 

specifikace druhu. Zde vidíme toto klasické schéma znázorněné pomocí programu Paraview se 

znázorněným dynamickým tlakem. Toto znázornění je zde z důvodu abychom si uvědomili, jak 

obrazový materiál můţe být rozšířen o další informační rozměr, v tomto případě dynamický tlak. 

Interpretace výsledků (viz. schéma výše). Všechna porovnání se v následujícím textu týkají 

dynamického tlaku zobrazeného na 3D modelech. Je teoreticky moţné, ţe by se v pokročilejších 

fázích budoucího výzkumu dala vytvořit pomocí vizuální korelace výsledků zobrazení dynamických 

tlaků a srovnávací analýza tvarů těl jednotlivých skupin. 

 

 

 

 

 

 

 Ţivorodost Okamţitá 

schopnost 

plavat po 

narození 

Pohyb 

pomocí 

ocasu 

Pohyb pomocí 

končetin 

Dorzální 

pohyb 

nelaterální 

Ocasní 

ploutev 

Ichthyosauria Ano/ocn Ano Ano Ne Ne Ano 

Plesiosauria Ano/ocn Ano Ne Ano Ano Ano 

Cetaceae Ano/ocn Ano Ano Ne/bazální 

Ano 

Ano Ano 

Mososauria Ano/ ocn Ano Ano Ne Ne Ano 

Pinipedia Ano Ne Ne Ano Ne Ne/chybí 

ocas 

Crocodylia Ne Ano Ano částečně Ne Ano 

Chelonia Ne Ano Ne Ano Ano Ne 

Spheniscidae  

 

Ne 

 

Ne Ne Ano Ano Ne 

Hesperornitifrmes Ne Ano Ne Ano Ne Ne 

Mesosauria Ano Ano Ano Částečne Ne Ano/Llem 

Placodonta ? ? Ne Ano Ne Lem 

Nothosauria Ano Ano Ano Ano Ne Lem 

Hydrophiinae Ano/ocn Ano Ano Ne Ne Ano 
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Obr. 26 Srovnání dynamických tlaků napříč skupinami. V řádku je vţdy pouţitý model ze všek 

pohledů. Kaţdý sloupec popisuje vţdy jeden pohled. Červená čára odděluje fosilní (nahoře) a 

recentní druhy (dole). Škála udává relativní dynamický tlak tmavě modrá barva znázorňuje 

nízké hodnoty, červená barva vysoké hodnoty dynamického tlaku. 
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 Enaliarctos má z laterálního pohledu velmi podobné rozloţení tlaku jako Hesperornis. Je to 

zřejmě dáno podobným způsobem ţivota. 

 Bazální plesiosauři mají podobné tlakové rozloţení s oběma dalšími morfotypy. Z laterálního 

pohledu jsou to stopy podobné s plesiosaury. Z ventrálního pohledu jsou ovšem podobné se 

stopami pliosaura. Na dorzální straně můţeme vidět podobné tlakové rozloţení všechny tří 

skupiny.  

 Hesperornis a Kairuku mají podobné rozloţení tlaku v přední části zobáku, krku a části 

hrudní, a to ve všech úhlech pohledu. 

 Z frontálního pohledu jsou si nesmírně podobní. Pokud jde o tlakové stopy nothosaura a 

enaliarctose, jsou zřejmě způsobeny podobným tvarem těla a podobným ţivotním stylem. 

 Také Metriorhynchus a Mesosaurus si jsou podobní, a to téměř ze všech úhlů pohledu. Opět je 

to upomínka na podobný ţivotní styl a stavební plán. Zajímavostí je dorzální strana 

ichtyosaura. Podobá se ventrálnímu pohledu tučňáka rodu Kairuku. Dorsální strana Kairuku se 

podobá ventrální straně ichtyosaura. Je to zřejmě způsobeno podobným sklonem náběhových 

ploch, avšak u obou skupin dorzoventrálně otočenými.  

 U pliosaura se na hlavě z ventrální strany nacházejí podobná rozloţení jako u metrioryncha na 

stejné straně hlavy. Důvodem můţe být podobné tvarování hlavy. 

 Mosasaurus má podobné rozloţení tlaku jako Nothosaurus ve frontálním, laterálním, 

ventrálním a dorsálním pohledu. Ve frontálním pohledu se navíc velice podobá druhu 

Enaliarctos. To je u takto přizpůsobené a pokročilé formy zaráţející. Tato disproporce je 

diskutována v kapitole 6. 

  Mosasaurus a Basilosaurus sdílejí podobné rozloţení tlaku z dorzálního a frontálního 

pohledu. 

 Mosasaurus, Metriorhynchus, Enaliarctos, Mesosaurus a relativně i plakodont, mají 

z laterálního pohledu podobný tvar tlakového rozloţení v oblasti okolo předních končetin (obr.      

). U pokročilejších forem se tento tvar hlouběji vykrajuje směrem k frontální části, aţ vytvoří 

tvar leţatého písmene V se špicí směřující vţdy kraniálně.  

 Lze si povšimnout uţ i dříve zmíněné velké podobnosti u ichtyosaura a delfína. 

 Z dorzálního pohledu si můţeme povšimnout podobnosti rozloţení tlaku u delfína, dugonga, 

tuleně leopardího a ichtyosaura. 

 Vzhledem k  částečnému přizpůsobení všech zde zobrazených tvorů a vodnímu prostředí, je 

z kaudálního pohledu stav u všech skupin naprosto stejný. Tedy s nízkými hodnotami 

dynamického tlaku. 
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7. Diskuze  

    Během práce jsem narazil na mnoho nesrovnalostí v odborných rekonstrukcích, ale také na 

informační nesrovnalosti. Například Roček (2002) tvrdí, ţe Hesperornis měl kýl na kosti hrudní a 

Beneš (1991) tvrdí, ţe nikoliv. Další méně významné nesrovnalosti zde bohuţel není moţné z 

kapacitních důvodů zmínit. Během shromaţďování materiálu jsem narazil na zaráţející nedostatek, 

absenci a neexistenci některých rekonstrukcí. Jedná se zejména o dorzální a frontální pohledy (z 

hlediska rekonstrukcí pohledy velmi důleţité) u mosasaurů, plakodontů, notosaurů, ale i mesosaurů. V 

příloze této práce jsou tyto pohledy uvedeny a částečně vycházejí ze 3D modelů. Nejedná se však 

jenom o absenci některých pohledů, ale i o sporadické alternativní rekonstrukce. Existují například jen 

dvě kvalitnější dohledatelné rekonstrukce Desmostyluse nebo Enaliarctose, který je zobrazen pouze na 

jedné rekonstrukci. Ostatní jsou jen nekvalitní kopie. Proto bylo v tomto případě velmi sloţité vytvořit 

jeho model. U mesosaurů existuje pár pouţitelných rekonstrukcí, nicméně frontální nebo dokonce 

dorzální pohled se mi nepodařilo nikde dohledat.  

Zajímavým a velkým problémem byl tvar přední části těla mosasaura. Výsledky, které vykazovala 

vizualizace dynamického tlaku, byly  podivné. Tlak v přední části tvora byl opravdu velký a odpovídá 

hodnotám stejným, jako mají taxony méně přizpůsobené vodě. Existují víceméně tři varianty 

vysvětlení, proč k tomu došlo. První je, ţe odborné rekonstrukce, podle kterých byl model vytvořen, 

jsou chybné. Nabízí se tedy řešení, ţe krční část páteř by byla prohnuta a nikoliv vodorovná se 

zbytkem osního skeletu tvora. Tím by došlo k vytvoření náběhových ploch a k redukci odporu. Tvor 

by tak byl mnohem lépe přizpůsoben vodnímu prostředí. Druhá je, ţe odborné rekonstrukce jsou 

provedeny správně, k částečné redukci odporu v přední části docházelo jakýmsi typem  

anguilliformního pohybu s tím, ţe se výrazně hýbala i přední část těla a velké ploutvovité končetiny se 

na tomto pohybu významně podílely.  Třetí varianta je, ţe odborné rekonstrukce jsou správné. Odpor 

nebyl významně regulován pohybem a mosasauři tak byli zřejmě pomalejší plavci, neţ se doposud 

předpokládalo.  Můţe to částečně souviset i s typem jejich potravy, tj. s křídovými hlavonoţci, kteří 

byli plavci spíše středních rychlostí. Odpovědi bychom se zřejmě dočkali po vytvoření kompletní 

animované CFD analýzy. Nicméně jedna z těchto variant zřejmě bude správná. 
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8. Závěr  

   Fosilní mořská amniota ajsou fascinující skupinou sekundárně vodních ţivočichů, kteří se i přes 

značnou limitovanost prostředí tvarově i behaviorálně značně lišili. Celá tato práce má výrazně 

multioborový charakter a obsahuje v sobě paleontologii, biomechaniku, anatomii, matematice a fyzice 

přidruţené vědy. Významnou sloţku práce tvoří i historie a teorie umění a zkušenosti ve výtvarné 

sféře. V kapitole 2. Vývoj odborných rekonstrukcí, je vymezen trend nadvodního a podvodního 

zobrazování a upozornění na přebírání kompozičních schémat. Dále pak ústup od idealizace 

rekonstrukcí s postupným prohlubujícím se věděním o fosilních mořských amniotech. Důleţitý je také 

relativní ústup od dynamické kompozice. Zajímavostí je jistě také to, ţe jednotlivé trendy v 

zobrazování se vrací v periodách. Některé mají periody kratší a jiné delší. Lze zde proto pozorovat 

analogii s módou. 

Vymezil jsem a doplnil také charakteristiku stavebních plánů, které stanovila Massarová (1997) tak, 

aby tyto plány zahrnovaly všechna fosilní mořská amniota. Je však třeba podotknout, ţe tuto 

problematiku je nutné rozpracovat samostatně a stanovit exaktní přesná kritéria. 

Pro tuto práci jsem vytvořil osmnáct 3D modelů, které měly původně poslouţit jako pomůcka při 

vytváření rekonstrukcí zejména v pohledech, ve kterých se nedají dohledat. Vytvoření modelů 

proběhlo na základě informací získaných z odborných článků a publikací a kvalitních vědecky 

uznávaných odborných rekonstrukcí. Později jsem však 3D modely vyuţil také k ověření 

hydrodynamiky tvaru těchto skupin pomocí vizualizačního programu Paraview (viz. Kapitola 4 

Metodika). Bylo tak vytvořeno „Nulté přiblíţení―, které poodhalilo několik zajímavých faktů o 

skupinách a nabouralo některé zavedené představy o anatomickém přizpůsobení vodnímu prostředí u 

zvolených skupin (viz. problém s mosasaurem). Například u hesperornise poodhalilo, ţe ocas byl 

dalším významným regulátorem pohybu. U sirén poukazuje na relativně velmi dobré přizpůsobení 

vodnímu ţivotu a analogizuje je s plakodonty. Také byl potvrzen ţivotní styl nothosaura, který se v 

rámci zobrazení dynamického tlaku velice podobá ploutvonoţců. U plesiosaurů potvrzuje domněnku 

existence bazální linie, která sdílela znaky s ostatními dvěmi morfotypy. Srovnání vizualizací na 

modelu delfína a ichtyosaura potvrzuje, ţe ţili podobným způsobem ţivota. Stejný případ nastává u 

druhu Hesperornis a druhu Enalioarctos. Další viz. kapitola 5. Srovnání dynamických tlaků. 

Výše zmíněné údaje naznačují, ţe potencionál výzkumu v této oblasti je vysoký a jeho výsledky, 

jak vyplývá z nultého přiblíţení, by mohly být velice uţitečné. Na základě zkušeností jsem navrhl 

hrubý postup pokračujícího výzkumu. Ten by musel být dopředu detailně přípraven a důkladně 

naplánován. Měl by se skládat ze dvou částí: technické a informační. Technická část by zahrnovala 

výběr programu, který by generoval fluidní dynamiku, tedy tzv. CFD (Computional Fluid Dynamic) 

program. V úvahu přicházejí spíše komerční programy neţ otevřené volně staţitelné, a to zejména s 

ohledem na jejich přesnost a kvalitu výstupních dat. Dalším problémem je jejich vzájemná 

nekompatibilita. Mohlo by se jednat o program Fluend od firmy ANSYS, Autodesk Simulation CFD, 

který je dokonce volně staţitelný pro licenci UK, nebo program COMSOL Multiphysics. Po výběru 
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zvoleného programu by bylo nutné zajistit zařízení, které má odpovídající parametry na vyýočet takto 

sloţitých matematických modelů. To by nicméně neměl být tak závaţný problém, protoţe řada 

institucí jak v České republice, ale i v zahraničí, má tuto technologii k dispozici. Jedinou překáţkou by 

pak byla délka generování jednotlivých výstupů, která se můţe pohybovat v řádu dnů. Jen pro 

přesnost, rovnic, která se týká tohoto problému, popisuje tzv. Navierova-Stokesova rovnice. Ta 

popisuje proudění nestlačitelné Newtonovské kapaliny a pro tento projekt by byla naprosto 

rozhodující. Na základě zvoleného programu by byl vybrán program pro tvorbu 3D modelů. Program 

blender se velice osvědčil v případě svého uţivatelského rozhraní, nicméně je značně nekompatibilní s 

programy, které zpracovávají CFD animace a výstupy. Blender pracuje se sítí polygonu a vytváří tedy 

polygonální modely. Zatímco programy pracující s CFD jsou kompatibilní s formáty CAD (Computer-

aided design). Ve stručnosti lze říci, ţe zatímco polygonální plocha modelů vytvořených v blendru je 

3D síť, tak formáty CAD, jako například igs, nebo stp. pracují s modely, které mají 2D plochu a proto 

lze s těmito modely pracovat, neboť 3D síť obsahuje velké mnoţství dat. Proto jsou programy jako 

Autodesk Maya, Blender a LightWave 3D nevhodné pro další vědeckou práci (hodí se spíše pro 

vizualizaci, nikoliv pro vědecké bádání). Měly by být spíše pouţity modelovací programy typu 

Rhinoceros 3D, či AutoCAD nebo Autodesk 3ds Max. Dalším krokem by byla příprava co moţná 

nejpřesnějších multi-pohledových obrazových rekonstrukcí, které by poslouţily jako základ pro 

modelování. Zde je nutno vyzdvihnout neupadající a dokonce se rozvíjející význam odborné 

rekonstrukce, která tak bude plnit další nezastupitelnou úlohu. Nesmírně důleţitý fakt, na který jsem 

narazil, je pohyblivost modelů. Statické neanimované modely mohou po vizualizaci poskytnout 

zajímavé údaje. Nicméně tím, ţe nepostihují pohybovou dynamiku u tvorů, kteří se téměř 

permanentně hýbou, nenaplňují zcela svou podstatu. V budoucím výzkumu by bylo naprosto prioritní 

vytvořit pohyblivé modely a ty testovat v CFD programech tak, aby tvořily dynamický systém. Jedině 

tak zpřesníme naše poznatky v tomto oboru. Navíc by bylo dobré zohlednit i dostupné poznatky o 

měkkých částech těl, protoţe ty se mohly také významně podílet na zlepšování hydrodynamiky 

pohybu (viz např. pokoţka u delfínů, která eliminuje vznik turbulentního proudění okolo těla a 

změnou tvaru reaguje na tyto proudy). Jednotlivé animační výstupy by následně byly analyzovány a 

data utříděna. Výzkumný tým by vyţadoval odborníky z relativně odlišných oborů paleontologie, 

biomechaniky, matematiky a podle potřeby i dalších oborů např. designu. V této počáteční fázi jsem 

byl schopen tyto profese částečně zastoupit, ale další detailnější výzkum jiţ vyţaduje hluboké znalosti 

jednotlivých oborů, které bohuţel v silách jednotlivce v současnosti nejsou.  

Výše zmíněné poznatky a výstupy dynamického tlaku jsou tedy nultým přiblíţením (aproximací) 

potencionálních výsledků, které také měly ověřit, zda je tato problematika perspektivní a pokud ano, 

tak do jaké míry. Výsledky naznačují, ţe by tomu tak mohlo být. Následný výzkum by mohl zaplnit 

řadu mezer v jednotlivých oborech a nebyl by tak pouze matematickým nebo paleontologickým 

projektem. Jeho přínos do budoucna by mohl být opravdu významný a není vyloučeno, ţe by se jeho 

poznatky mohly promítnout i v oblasti konstrukčních technologií.  
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Důleţité je také zmínit, ţe lze vytvořit i jednotlivé modely kostí a v programech k tomu určených 

lze testovat moţnost celkové kinematiky zvolených částí kostry a například i svalů. To by mohlo 

vyřešit také zatím nerozhodnutou otázku o pohybu plesiosaurů. Nemuseli bychom se navíc omezovat 

pouze na obratlovce, ale bylo by moţné jistě testovat i modely některých invertebrátních ţivočichů 

pokud jde o hydrodynamiku, nebo tlaků a deformací. To dává 3D modelování v paleontologii 

ohromný potencionál a v budoucnu by tyto technologie mohly být hojně vyuţívány. Mohly by také 

pomoci při poodhalení dosud nevyřešených problémů. 
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