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ÚVOD

Původ člověka zasazený na „černý kontinent“- do Afriky- je dnes již všeobecně přijímaným 

faktem, avšak nebylo tomu tak vždy. První, kdo vyjádřil myšlenku Afriky jako kolébky lidstva, 

byl Charles Darwin ve své revoluční knize O původu druhů (1987). Jeho vysvětlení bylo 

jednoduché – jelikož v každém velkém regionu světa žijí savci úzce spříznění s rozvinutými 

druhy téhož regionu, můžeme usuzovat, že Afrika byla dříve obydlena vymřelými opicemi, 

blízce spřízněnými s gorilou a šimpanzem. Protože jsou nyní tyto dva druhy nejbližšími 

známými příbuznými člověka, je pravděpodobné, že raní předkové žili na africkém 

kontinentě.(Leakey, Lewin, 1984:20) Ch. Darwin přišel se svými teoriemi v době, kdy nebyly 

známy žádné objevy raných lidských fosilií. Jedinými tehdy známými fosiliemi byly nálezy 

ostatků neandrtálců v Evropě, které však na celé věci nic neměnily, protože neandrtálci 

představují poměrně pozdní stadium lidského vývoje (Leakey, Lewin, 1984: 20). Afrika 

nebyla podle tehdejších teorií vhodné místo, které by mohlo dát vznik bytosti jako je Homo 

sapiens. Když začalo docházet k objevům lidských fosilií na nalezištích v Evropě a v Asii, 

idea o africkém původu lidstva se – i v kontextu koloniálního přezírání - zdála být naprosto 

vyloučená. 

Když se tedy významný paleoantropolog Louis S. B. Leakey vydal ve třicátých letech 

dvacátého století hledat důkazy o původu člověka do východní Afriky, nesetkával se u svých 

kolegů s přílišným pochopením. Syn anglického misionáře, jehož rodištěm byla právě 

východní Afrika, se však od své myšlenky odradit nenechal a dnes je to již třetí generace 

klanu Leakeyů, která teorii o Africe coby kolébce lidstva potvrzuje stále novými objevy na poli 

výzkumu původu člověka. Na stránky už i odborných knih vstoupila kolokace „Leakey´s Luck, 

která odráží neobvyklé štěstí na objevy, které doprovází příslušníky této významné 

paleoantropologické rodiny. 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na nejvýznamnější objevy, které učinili příslušníci rodu 

Leakeyů na poli paleoantropologického bádání. Prostřednictvím této přehledové práce bych 

chtěla šířeji představit rodinu, která již ve třetí generaci pokračuje v neúnavném bádání na 

poli výzkumu původu člověka. Chtěla bych zde však upozornit, že ačkoli se 

paleoantropologická praxe v rodině Leakeyů vztahuje už i na třetí, nejmladší generaci klanu, 

na prvorozenou dceru Richarda a Meave – Louise, rozhodla jsem se její osobu ze své práce 

vynechat, a to především z toho důvodu, že stanoveným úkolem práce je zaměření se na 

významné objevy na poli paleoantropologie, jaké ten který člen za posledních téměř 

osmdesát let výzkumu učinil. Louise Leakeyová se spíše než na samostatnou terénní práci 

v současné době soustřeďuje na vedení výzkumného projektu tábora Koobi Fora, na jeho 
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finančním a provozním zajištění a na popularizaci paleoantropologie jako takové (formou 

různých přednášek pro veřejnost apod.). Na terénních výzkumech spolupracuje se svou 

matkou Meave a pokud se na některém z významných objevů podílela, bude její osoba 

v této práci vždy zmíněna. 

Důraz je v celé práci kladen především na nejpodstatnější profesní úspěchy každého 

z představitelů rodiny Leakeyů. Prostřednictvím informací z „běžných životů“ jsem se 

pokusila vytvořit na tomto omezeném prostoru alespoň zčásti komplexní obraz těchto 

výjimečných osobností. Zároveň se i s ohledem na stáří (a někdy i na kontroverzi) některých 

nálezů pokusím o revizi významu jejich objevů ve světle současné paleoantropologie, za 

pomoci i jiných možných přístupů k celé problematice, než jakou zvolili ve své době 

Leakeyové.

Celá práce je strukturována do dvou větších celků, první část tvoří manželská dvojice Louise 

a Mary Leakeyových, kteří stáli u jakýchsi pomyslných začátků působení této rodiny 

v paleoantropologii. Druhá část pojednává o Richardovi a Meave Leakeyových, synovi a 

snaše výše zmiňovaných paleoantropologických velikánů. V každém z obou celků jsem si 

pak stanovila cíl, představit vědce jako takového s ohledem na nejzásadnější milníky jeho 

života a těžištěm celé práce pak bude představení a revize nejvýznamnějších nálezů, které 

dotyční učinili. Toto dělení do dvou celků podle jednotlivých manželských dvojic jsem si 

zvolila především s ohledem na časové kritérium, kdy zpočátku oba páry začínaly pracovat 

v terénu společně a až po čase se jejich cesty rozdělily. Nicméně prolínání jejich profesních 

životů je natolik zásadní, že mi tato skutečnost nedovolila oddělit strukturu celé práce podle 

jednotlivých osobností, ač by se to na první pohled mohlo zdát snadnější. 

Má práce je založena na prostudování obsáhlého seznamu převážné zahraničních publikací 

a odborných článků, které se problematice celé rodiny a především jejich významným 

nálezům věnují. Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že tato práce není empirická, neklade 

si tedy za cíl vytvořit nějakou novou univerzální teorii studovaného jevu. Hlavním záměrem 

této práce by mělo být představení problematiky týkající se této významné vědecké rodiny a 

jejich profesních úspěchů, čemuž se doposud v českém prostředí příliš pozornosti 

nevěnovalo. Na druhou stranu bych však také ráda poukázala na vývoj paleoantropologie, 

který nemusí být vždy určován jen významnými a něčím výlučnými objevy. Hnací silou vědy 

mohou být také výjimečné osobnosti, které jsou v ostatních schopny vzbuzovat zvědavost a 

v celé vědecké komunitě pak potřebu k horlivé diskuzi, která onen vědní obor posouvá dál a 

zároveň i blíž ke skutečnostem, které se snaží objevit, a jejichž pravdivost se snaží prokázat.
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1. LOUIS A MARY LEAKEYOVI

1.1 „Bílý Afričan“ - Louis S. B. Leakey (1903 – 1972)

Paleoantropolog a archeolog Louis Seymour Bazett Leakey se narodil 7. srpna 1903 do 

rodiny anglických misionářů, kteří v té době žili mezi příslušníky kmene Kikuyů v Kabete, 

v Keni (Mazák, 1977:kap. XII). Malý Louis byl vůbec první bílé dítě, které se kdy mezi Kikuyi 

ocitlo.  Ve třinácti letech prošel tajným iniciačním obřadem kmene, se kterým byla spojena 

přísaha mlčenlivosti, kterou Louis nikdy neporušil, a stal se členem kmene. Dostal jméno 

Wakaruigi – „Syn krahujce“ (Kleibl, 1987:202) a ke Kikuyům se hlásil i v těch nejtěžších 

časech.1 Později se stal dokonce starším kmene a po zbytek svého života byl považován za 

jednoho z největších odborníků na jejich kulturu. 

„Není to Angličan,“ vysvětlil kdysi Koinange, náčelník kmene Kikuyů, „říkáme mu – černoch 

s bílým obličejem, protože je víc Afričanem než Evropanem.“ (Kleibl, 1987:201) 

S největší pravděpodobností to bylo právě dětství strávené mezi Kikuyi, které z Louise 

Leakeyho učinilo tak vynikajícího „lovce zkamenělin2“. Kmenová výchova naučila i bílého 

chlapce z misijní stanice: „Máš-li důvod se domnívat, že by na označeném místě mohlo něco 

být, a nenalézáš to tam, nesmíš z toho usuzovat, že to tam není. Spíš se musíš domnívat, že 

ses díval špatně.“ (Kleibl, 1987:202) Z původně dobře míněné poučky starých kmenových 

lovců, jakoby se později stala zásada profesního života všech dalších generací rodiny 

Leakeyů. 

Zpočátku to však nebyl původ člověka, co zaměstnávalo mysl dospívajícího Louise, jako dítě 

našel velkou zálibu v pozorování ptáků, v ornitologii. Zatímco však pozoroval ptáky v africké 

divočině, nacházel úlomky kostí a předvěkých nástrojů, které se nakonec staly jeho 

celoživotní vášní. Když se v roce 1924, tehdy již jako student britského Cambridge, připojil ke 

své první archeologické expedici (Oakes, 2007: 432), bylo jasné, že jeho cesta povede 

směrem za objasněním záhady původu člověka. Po dobu následujících více než deseti let 

vedl Leakey celkem čtyři expedice hledající důkazy o původu člověka. Právě díky nim měl 

možnost vrátit se zpět do místa svého dětství - východní Afriky. Jeho rozhodnutí hledat 

původ člověka právě tam bylo na přelomu dvacátých a třicátých letech dosti troufalé. Většina 

                                                       
1

Jednalo se především o dobu, kdy Kikuyové válčili s ostatními kmeny a pro Louise i jeho rodinu by 
bylo bezpečnější, kdyby se k nim veřejně nehlásil. (Kleibl, 1987:202)
2

„Lovcem zkamenělin“ nazval Louise Leakeyho i Dr. Kleibl ve své publikaci Cesta za Adamem (Kleibl, 
1987:206) 
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vědeckých autorit té doby byla přesvědčena, že původ člověka musíme hledat v Asii.3 Krátce 

před koncem 19. století byl totiž na Jávě nalezen Pithecanthropus4, dnešní Homo erectus, 

a ve dvacátých letech 20. století byly objeveny ostatky stejného druhu raného hominina 

v Číně – Sinanthropus, tzv. Pekingský člověk neboli Homo erectus pekinesis5. Louis 

Leakey byl jedním z prvních vědců, kteří se vydali do Afriky, a za svým rozhodnutím si stál, 

dokud skeptikům nepřinesl pádné důkazy, že se nemýlí. 

1.2 Počátek vědecké kariéry a první neúspěchy

Později se Louis Leakey přiznal, že jedním z největších lákadel na hledání v Africe, pro něj 

byla možnost, že všichni ostatní hledají na špatném místě (Lewin, October 2002), zatímco on 

se vydal na místa, o kterých byl již Darwin přesvědčen, že byla domovem prvního člověka 

(in. Darwin: 1859). Bylo to možná i obrovské Leakeyho sebevědomí a přesvědčení o vlastní 

neomylnosti, které později vedly k tolika úspěchům a byly zároveň příčinou mnoha chyb. 

Leakey byl proslulý svým sklonem k přehánění, což často vedlo k uveřejnění některé z jeho 

teorií ještě dříve, než byl schopen doložit ji pádnými důkazy. V očích mnoha vážených vědců 

byl Leakey horlivým vědcem, který dříve mluvil, než skutečně nacházel a své teorie dokládal. 

Olej do ohně kritikům sám přilil, když se poprvé vydal do Olduvai Gorge, aby na základě 

objevu německého vědce Hanse Recka z roku 19136 přesvědčil vědeckou veřejnost, že raní 

bipedičtí předchůdci člověka byli o stovky tisíců let starší, než se v té době předpokládalo. 

Objev kostry moderně vyhlížejícího člověka z roku 1913 a pozváni Hanse Recka byly tak 

prvními podněty Louise Leakeyho vydat se do Olduvai Gorge (Morell, 1996:52), která se 

později stala dějištěm jeho největších úspěchů. Nejprve mu však Olduvai Gorge příliš štěstí 

nepřinesla. 

Hans Reck byl přesvědčen, že jeho nález je starý přes jeden milion let, tzn. stejně starý jako 

vrstva, ve které byly ostatky nalezeny. Krátce po své první návštěvě Olduvai Gorge mu 

Leakey dal za pravdu a společně svůj názor veřejně publikovali v dopise britskému týdeníku 

Nature (1931, vol. 128, str. 724). V první chvíli se zdálo, že tento článek všechny Leakeyho 

kritiky umlčí a pro ostatní bude důkazem, že první předchůdce člověka žil skutečně již 

                                                       
3

zdroj: Leakey: A Century of the Family in East Africa, (citováno 2011-09-14), dostupné na WWW: 
http://www.leakey.com/bios/louis-seymour-bazett-leakey
4

Druh byl pojmenován Eugenem Duboisem v roce 1894, poté co jej o tři roky dříve objevil na Jávě, 
v Indonésii (lebka s názvem Trinil 2). Dubois byl inspirován domněnkou A. Wallace, že původ 
moderního člověka by mohl ležet v jihovýchodní Asii. (Mazák, 1977:kap. XV)
5

Ostatky „Člověka pekingského“ byly nalezeny v letech 1923-27 během vykopávek v Ču-ku-tienu, 
nedaleko Pekingu. Naleziště bylo v roce 1987 prohlášeno světovým dědictvím.; zdroj: The Peking 
Man World Heritage Site at Zhoukoudian, (cit. 2011-09-14), dostupné z WWW: 
http://www.unesco.org/ext/field/beijing/whc/pkm-site.htm, (cit. 2011-09-14)
6

Byl to vůbec první významný objev kosterních ostatků, které odkazovaly k přímému předku 
moderního člověka, nalezený v Africe. Jednalo se o fragmenty lidské kostry nalezené v horní části 
vrstvy Bed II, v Olduvaiské rokli. (Time, April 1932)
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v hlubokém pravěku. Nicméně o několik let později bylo ostatními výzkumníky s využitím 

tehdy nejmodernějších geologických metod potvrzeno, že kostra vůbec není tak stará, jak se 

Leakeymu s Reckem zpočátku zdálo.  Ve skutečnosti objevené ostatky neměly s pravěkem 

nic společného, jejich majitel byl prostě jen kdysi pohřeben hlouběji7 než bývá zvykem 

(Joachim-Zillmer, 2010). Smůla však Louise Leakeyho provázela dál…

V roce 1932 Leakey oznámil, že na výzkumných stanovištích Kanam a Kanjera, v západní 

Keni, objevil dosud nejstarší nalezený fragment hominina nejen v celé Africe, ale na celém 

světě. Mělo se jednat o čelistní kost z Kanamu a některé další fragmenty lidského skeletu, 

které na těchto místech Louis se svým týmem objevil. Později však bylo zjištěno, že druhy, 

kterým ony zlomky patřily, pocházely z moderní doby. Poslední kapkou byla neschopnost 

samotného Louise určit, kde přesně úlomky našel, když do Kanjery přijel britský geolog 

Percy Boswell8 a chtěl místa navštívit (Cremo M.A., 1998:188). Louis Leakey mohl přidat 

další neúspěch do sbírky a kritikové si mnuli ruce. Situace se však měla co nevidět změnit. 

Na scénu přišlo ono pověstné Leakeyho štěstí.

Toto štěstí bylo s největší pravděpodobností „převlečeno“ za Leakeyho druhou ženu. Když 

se Louis Leakey v roce 1936 podruhé oženil9 s dcerou slavného anglického krajináře Erskina 

Nicola - Mary Douglas Nicol, nejspíš ani jeden z nich netušil, že jejich spolupráce bude 

jednou z nejúspěšnějších na poli výzkumu původu člověka vůbec. Lví podíl na tom měla 

právě Mary, ačkoli Louis později opanoval většinu novinových titulků a byl známějším 

z manželské dvojice, byla to právě Mary, kdo odvedl „špinavou práci“ v terénu, a kdo 

uskutečnil většinu oněch velkých objevů. 

1.3 Mary Douglas Leakey (1913-1996)

Mary Douglas Nicol se narodila 6. února roku 1913 v Londýně do rodiny tehdy populárního 

malíře krajin Erskina E. Nicola (po němž Mary zdědila i výtvarný talent a cit pro detail, který 

později uplatnila i ve svém profesním životě) a Cecilie Marion (Frere) Nicolové10. 

                                                       
7

Současné výzkumy odhadují stáří kostry na maximálně 20 000 let (Joachim-Zillmer, 2010). 
8

Percy Boswell byl velkým kritikem odhadu stáří již nálezu Hanse Recka, u ostatků z Kanamu a 
Kanjery byl stejně skeptický. Největším paradoxem na celé skutečnosti bylo, že aby Boswella 
přesvědčil o opaku, pozval jej do Afriky Leakey sám. (Cremo M.A., 1998:188)
9

První ženu Fridu opustil, když čekala jejich druhé dítě a krátce nato se oženil s Mary. Toto jednání 
velice pohoršilo Britskou královskou společnost pro vědu, což byl jeden z důvodů, proč se Luis Leakey 
nikdy nestal jejím právoplatným členem. Zdroj: Louis S. B. Leakey, (cit. 2011-08-06), dostupné 
z WWW: http://www.robinsonlibrary.com/geography/anthropology/biography/leakey-l.htm
10

Maryiny příbuzenské kořeny po matce jsou velice hluboké. Sahají od starožitníka Johna Frera, přes 
archeologa Shepparda Frera, až po baroneta Henryho Bartle Frera. Protože byla většina členů 
matčiny rodiny aktivními abolicionisty a během devatenáctého století v období britského impéria se 
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Mary nikdy neměla příliš dobré vztahy s matkou, o to víc však milovala otce, který pro ni byl 

zdrojem mnoha dobrodružství a vzrušení. Jako malíř hodně cestoval a rodinu bral často 

s sebou, již ve dvanácti letech mluvila Mary plynně francouzsky. Často se s otcem vydávali 

do muzea a Mary měla dokonce dovoleno účastnit se archeologických vykopávek. V jejích 

třinácti letech však otec zemřel na rakovinu a Mary se musela s matkou vrátit z Francie, kde 

v té době celá rodina přebývala, zpátky do Londýna. Tam jí matka poslala na katolickou 

školu, s čímž se Mary nikdy nesmířila, a proti čemuž většinu svého dospívání bojovala. 

Nakonec byla vyloučena ze dvou škol a o nástupu na univerzitu se v jejím případě vůbec 

nedalo uvažovat. Začala se věnovat samostudiu archeologie a geologie, které jí lákalo již od 

dětství. Ve dvaceti letech se občas podílela na archeologických vykopávkách a na ilustracích 

kamenných nástrojů. Velice brzy se prosadila jako odbornice na rozpoznávání jednotlivých 

bodů na pazourku a především jako vynikající vědecký ilustrátor (Morell, 1995). 

Poprvé se Mary s Louisem setkali v roce 1933 a krátce nato byla Mary pozvána, aby se jako 

ilustrátorka archeologických nálezů připojila k jeho expedici v Africe. Později se zapojila i do 

samotných výzkumných prací. Tři roky po osudovém setkání už spolu na výzkumných 

stanovištích pracovali jako manželé (Morell, tamtéž). V roce 1940 se jim pak narodil první 

syn Jonathan, aby jej vždy se čtyřletým časovým odstupem následovali další dva potomci –

Richard a Philip.

V následující kapitole se budu věnovat nejvýznamnějším nálezům, které tandem Leakey-

Leakeyová učinil.  Ačkoli to byl většinou Louis, jehož jméno figurovalo v titulcích novin a 

vědeckých článků, za nejtěžší prací v terénu a skutečnými objevy stála Mary. Téměř ve 

většině případů se však jednalo o objevy, na kterých se oba manželé podíleli a to až do r. 

1972, kdy Louis Leakey náhle zemřel. V několika výjimečných případech bude přesto nutné 

zásluhy jednoho nebo druhého na tom kterém nálezu či přínosu vědě zdůraznit. Zároveň je 

nutné si uvědomit, že většina vědců je nesmírně šťastna, když se jim podaří učinit alespoň 

jeden významný objev za celý profesní život, manželskému páru Leakeyových se toto 

podařilo hned čtyřikrát. V horizontu bezmála čtyřiceti let!

1.4 První významný objev

Než odhalíme první významný objev, který učinili manželé Leakeyovi v roce 1948, musíme 

nejprve nahlédnout hlouběji do minulosti. 

Přibližně o patnáct let dříve, v roce 1923, objevil anglický badatel Arthur T. Hopwood, 

v oblasti Koru u Viktoriina jezera v Keni, část horní čelisti s dobře zachovanými zuby a 

                                                                                                                                                                            
aktivně zasadili o ochranu osvobozených otroků, dodnes jsou po nich pojmenovány některé osady 
v bývalých britských koloniích. Konkrétně se jedná o Freretown v Keni, v JAR a v Indii. (Morell, 1995)
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celkem dobře zachovanou část spodní čelisti lidoopa, kterého pojmenoval Proconsul 

africanus.11 Jednalo se o ostatky primáta, který žil v Africe před více než patnácti miliony 

lety v období miocénu.(Mazák, 1977:kap. VII) A protože nálezy pravěkých lidoopů patří mezi 

paleontologické vzácnosti, rozhodli se manželé Leakeyovi, že se do oblasti kolem Viktoriina 

jezera vrátí o patnáct let později a podívají se Proconsulovi na zoubek. Ačkoli se na 

naléhání Arthura Hopwooda, se kterým se znal z přírodovědeckého muzea, kde oba 

pracovali, vydal Louis Leakey do této oblasti již před druhou světovou válkou, válečné 

běsnění jeho prvotní snahy předčasně ukončilo a tak mu nezbylo nic jiného než se na ostrov 

Rusinga u Viktoriina jezera znovu vrátit spolu s Mary až v roce 1948. (Mazák,1977: tamtéž)

1.5 KNM-RU 7290

Snažení manželů Leakeyových bylo v oblasti Rusingy korunováno úspěchem hned záhy, 

když byla téhož roku nalezena skoro úplná lebka na výzkumném stanovišti R106 (Leakey, 

Clark, 1951). Různé zdroje uvádějí jako objevitele, buď jednoho nebo druhého z manželů, 

nejčastěji však Mary Leakeyovou. Osobně jsem přesvědčena, že většina objevů, které 

manželská dvojice učinila, byla (jak jsem již zmiňovala výše) výsledkem tvrdé dřiny a

především týmové práce nejen jich, ale celého týmu výzkumníků, proto je těžké konkrétně u 

tohoto objevu takto přísně diferencovat pod jméno jednoho, či druhého. Proto bych se na 

tomto místě ráda odkázala na informace Leakeyho nadace12, kdy objev Proconsula

Africana učinila Mary Leakeyová, ale prvním, kdo nález veřejně oznámil a dále popsal, byl 

právě Louis Leakey, což se později stalo docela běžnou praxí u většiny nálezů, které 

následovaly. 

Jak již bylo řečeno výše, byla objevena téměř kompletní lebka, spodní čelist a celý chrup 

Proconsula africana13. Nález byl označen katalogizačním číslem keňského národního 

muzea KNM-RU 7290 a později přečíslován, když byl o rok později dočasně propůjčen 

Britskému národnímu muzeu, na M32363(Murdock, 17(2), 2003).14

Ačkoli byla na craniu zřejmá jistá deformace, přesto se dochovala kompletní horní čelist, kost 

čelní a obě kosti temenní, z nichž levá kost temenní byla v důsledku fosilizace vtlačena do 

                                                       
11

Název vznikl odvozením od jména v té době velice populárního šimpanze, který žil v londýnské zoo, 
jezdil na kole a kouřil cigarety. Jmenoval se Consul, oním Proconsulem chtěl Hopwood naznačit, že 
našel předchůdce tohoto Consula, tzn. Proconsula. (Mazák, 1977: 100)
12

(cit. 2011-05-04), dostupné na WWW: http://leakeyfoundation.org/
13 Někdy se tento miocénní lidoop nazývá také Dryophitecus africanus nebo Proconsul heseloni 
(Murdock, 17(2), 2003).
14

Ačkoli byl nález britskému národnímu muzeu pouze dočasně propůjčen, do držení rodiny se vrátil 
až po dlouhých průtazích, po třiceti pěti letech. Richard Leakey, syn Louise a Mary, zažádal o 
navrácení lebky v roce 1982, aby ji mohl umístit zpět do Keni. Jeho žádost však byla zamítnuta 
s vysvětlením, že lebka nebyla propůjčena, nýbrž darována. Vše vyřešil až dopis nalezený o rok 
později Maryinou sekretářkou, z něhož jasně vyplývá, že se opravdu jednalo o půjčku. (Murdock, 
17(2), 2003)
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crania (Murdock, 17 (2), 2003:13-15). S využitím řádné dávky sádry byly však tyto 

nedostatky vyspraveny a následná rekonstrukce ukázala, že Proconsul se pyšnil méně 

vysunutou čelistí než jeho předpokládaný předchůdce Aegyptopithecus. Později se 

dokonce zjistilo, že o rok dříve, v roce 1947, byla nalezena část nuchálního hřebene, která 

patřila nálezu KNM-RU 7290. Původně byla považována za nález želvích kostí, než si 

anglický paleontolog Martin Pickford o tři desítky let později uvědomil, že nález také pochází 

z naleziště RU 7290 a přiřadil ji k KNM-RU 7290. Po tomto nálezu byla zvýšená mozková 

kapacita Proconsula z původních 150 cm3 na 167,3 cm3 (Murdock, 2003:13-15), z tohoto 

zjištění lze usuzovat (podle Beneše), že velikost mozku byla vyšší než velikost mozku dosud 

žijících druhů opic, ale zároveň nižší než šimpanze (kolem 400cm3), nebo gorily (kolem 

500cm3). Vedle rozlehlé mozkovny měla lebka Proconsula čelně orientované očnice, 

zkrácený obličej a zvětšené otvory pro cévy zásobující větší, nikoli však vyvinutější mozek. 

Týlní otvor se již přiblížil spodině lebeční.(Beneš, 1994: příloha VI) Proconsul africanus byl 

poměrně velký primát o váze cca 18 kg, velikostí byl srovnatelný s dnešním siamangem. 

Druh byl výrazně sexuálně dimorfický, přičemž samci byli robustnější a měli větší špičáky. 

Proconsul je vynikajícím příkladem mozaikovitého vývoje, kdy jeho lebka již připomíná lebku 

raných lidoopů, zatímco tělo je spíše opičí. (Beneš, 1994: tamtéž) A tak se, podle Walkera, 

zdá, jako kdyby se některé evoluční struktury předbíhaly a některé zase zpožďovaly. Vedle 

lebky je pak výrazně podobný tělesné stavbě lidoopů i ramenní a loketní kloub. Ačkoli kosti 

paže a rukou ukazují spíše na opici, u dolních končetin je tomu právě naopak (Walker, 1997: 

209-224). 

„Rod Proconsul v současné době zahrnuje nejméně pět druhů, jejichž rozmezí variuje od 

druhu s váhou dnešních makaků (10kg) až po dnešní bonoby (38 kg). Jeho zástupci žili ve 

východní části Afriky v časovém rozmezí před 22-14 miliony lety a s největší 

pravděpodobností to byl právě Proconsul, který opustil svou původní domovinu - tropický 

prales“ (in Beneš, 1994: příloha VI). 

Mnoho dalších ostatků Proconsula bylo později nalezeno, ať už v terénu či v muzejních 

inventářích, kdy nejúspěšnější byl v hledání již zmiňovaný Martin Pickford, který opět 

zabrousil do inventářů muzea. V terénu pak našel více než třináct dalších částí Proconsula

(opět na ostrově Rusinga) britský paleoantropolog Alan Walker o více než třicet let později 

od prvního velkého objevu Leakeyových (Walker, 2005).

Vedle Aegyptopitheca a Dendropitheca je to tak právě Proconsul, který je považován za 

skutečného prvního lidoopa. Zatímco první jmenovaný je nejspíš vzdálený příbuzný opic a 

lidoopů a druhý jmenovaný je považován za Proconsulova možného předchůdce (Murdock,

2003:13-15). Můžeme se tak s jistotou domnívat, že v blízkém Proconsulově příbuzenstvu 

bychom mohli najít i větev pravěkých lidoopů, vedoucích až k nejstarším lidem (Murdock, 

2003: tamtéž). 
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Pro manželský pár byl tento objev nesmírným úspěchem, neusnuli však na vavřínech. A tak 

zatímco tým vědců z Oxfordu a Cambridge pracoval na Proconsulovi, oni se na cestě po 

stopách našich nejstarších předků posunuli dál, tentokrát do Olduvajské rokle v severní 

Tanzanii. 

1.6 Olduvai Gorge15, Tanzanie

Ačkoli Olduvai16 Gorge zpočátku nepřinesla Louisi Leakeymu příliš mnoho úspěchů, spíše 

naopak, ani jeden z manželů na ni nezanevřel a později se na toto místo v severní Tanzanii 

vrátili. A vyplatilo se. Na tomto místě si dovolím zacitovat popis pana doktora Vratislava 

Mazáka, který naleziště samotné popsal tak dokonale jako nikdo před ním, ani po něm 

(ačkoli je uvedený popis starý již více než 30 let). Využívám tento popis, jehož stáří může být 

pro někoho determinující, především proto, že je vynikajícím ukazatelem, jak Olduvai Gorge 

vypadala krátce poté, co na ni manželé Leakeyovi pracovali.  A zároveň proto, že bez toho, 

abychom znali alespoň základní fakta o Olduvai Gorge z té doby, nemůžeme pochopit 

okolnosti, ani význam objevů, které tam byly učiněny. 

„Olduvai Gorge leží v severní Tanzánii, asi 200 km na východ od jižních břehů Viktoriina 

jezera. Západní ústí této obrovské, přes 25 km dlouhé rokle se nalézá u východního břehu 

nevelkého jezera El´Garyja a jen několik kilometrů odtud probíhají hranice proslulého 

národního parku Serengeti. Rokle sama sleduje zhruba západo-východní směr a od jejího 

východního ústí není více než 25 km k úpatí vulkánu  Ngorongoro(…).

Dnešní Olduvai Gorge se hluboko zařezává do bývalého širokého údolí, jež se během 

dlouhých věků zaplňovalo zčásti říčními a jezerními náplavy, zčásti vulkanickým popelem a 

jiným materiálem. Ve stěnách rokle tak lze dnes rozlišit pět různých vrstev (tzv. Beds), 

ležících na dně bývalého údolí tvořeného čedičovou lávou. Výška stěn rokle dosahuje místy 

až 90 metrů. Jednotlivé vrstvy jsou označovány římskými čísly I až V, tzv. Bed I až Bed V.

Nejdůležitější olduvajské nálezy pocházejí se dvou spodních vrstev. Nejspodnější vrstva, 

tedy Bed I, je datována do bazálního pleistocénu (villafranchienu); dosahuje maximální 

mocnosti přes 30 m a absolutní stáří její nejspodnější části bylo určeno na 2 až 2,1 miliónu 

let, zatímco její nejsvrchnější část vykazuje stáří 1,65 až 1,7 miliónu let. Druhá vrstva (Bed II) 

má mocnost 18 až 24 m a její detailní průzkum ukázal, že v průběhu jejího ukládání došlo ke 

klimatickým změnám, což lze zjistit podle různých typů fauny. Absolutní stáří je vymezeno 

hodnotami 1,7 – 1,65 a 1-0,9 miliónu let. Změny ve fauně jsou charakteristické pro nástup 

spodního pleistocénu, a tak nižší polohy Bed II jsou datovány do bazálního pleistocénu, 

kdežto vyšší polohy do spodního pleistocénu. Vyšší vrstvy, tedy Bed III a Bed IV, spadají do 
                                                       
15

Ve své práci často používám i český ekvivalent anglického spojení „Olduvai Gorge“, tj. „olduvajská 
rokle“. 
16

Název Olduwai je odvozen od rostliny, která se hojně vyskytuje kolem jezera v Olduwai Gorge. 
Jedná se o sukulent rodu Sansaveria s místním jménem olduwai, který je známý svými léčivými 
účinky, působí jako přírodní antiseptikum. (Leakey, Lewin, 1978:51-52)
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spodního pleistocénu, jejich mocnost je menší a jejich absolutní stáří je 1-0,9 až 0,7-0,4 

milionu let. Nejvýše položená Bed V je datována do středního a vrchního pleistocénu, je 

nejméně mocná a její absolutní stáří navazuje na hodnotu 0,4 milionu let.“(Mazák, 1986: 

200-201)

Pro ilustraci přikládám diagram níže, který pochází z roku 1989 z publikace amerického 

paleontologa Richarda G. Kleina „The Human Career“ a s malými odchylkami téměř přesně 

kopíruje svého českého předchůdce. 

Obr. 1 – Schematické znázornění stratigrafie olduvajské rokle

Již velmi brzy po zahájení výzkumných prací byly v olduvajské rokli nalezeny primitivní 

kamenné nástroje, které se daly použít nejen jako pěstní klíny, ale také jako vrhací 

kameny.(Mazák, 1977:202) Nálezy právě těchto předmětů byly pro manželé Leakeyovi 
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ukazateli, že jsou na správné cestě. Horečně pokračovali v práci, na jejímž konci měl být 

nález tvora, jemuž nástroje patřily.

Podle Kleibla se 17. července 1959 Louis Leakey necítil příliš dobře a rozhodl se zůstat 

v táboře. Mary nechtěla zahodit započatý den a tak se do terénu vydala sama. Bylo velmi 

brzy ráno, ale žhavé slunce už vytrvale sálalo a Mary nevydržela pracovat déle než tři 

hodiny. Rozhodla se vrátit zpátky do tábora za manželem, a když sklízela nářadí, povšimla si 

kousku kamene, který vyčníval ze skály. Jednalo se o malý úlomek lebeční kosti se třemi 

zuby na první pohled velmi lidského vzezření. Tou dobou již velmi zkušená Mary Leakeyová 

nezareagovala ukvapeně a nezačala horečně odkrývat svůj překvapivý objev. Nález jen 

označila malou značkou, vydala se do tábora pro manžela a až teprve společně s ním začala 

odkrývat svůj nečekaný objev. Práce nakonec trvaly celé tři týdny, tři týdny jemné práce, 

jejímž výsledkem byla polámaná lebka i s obličejovou částí.(Kleibl, 1978:196-200) Jednalo 

se o nález do té doby neznámého, vědci nepopsaného tvora, zpočátku nazývaného „Dear 

Boy“, což vyjadřovalo štěstí manželů Leakeyových nad objevem, který učinili. 

Později se potvrdilo, že se jedná o 1,75 milionu let starou lebku dosud neznámého druhu 

následně pojmenovaného Zinjanthropus boisei. Rodové jméno bylo odvozeno od slova 

„Zinj“, které je starověkým označením pro východní Afriku a druhový název byl pak 

projevem díků Charlesu Boiseovi, který od roku 1948 finančně podporoval výzkumy manželů 

Leakeyových a zároveň byl vždy zdrojem obrovského povzbuzení. (Cela-Conde, Ayala, 

2007:158)

Leakeyovi byli přesvědčeni, že Zinj představuje přímý spojovací článek mezi raným druhem 

hominida z jižní Afriky a moderním člověkem, jak jej známe dnes. Zároveň došli 

k přesvědčení, že byl již schopen používat hrubě opracované nástroje. S tímto názorem však 

nesouhlasila většina antropologů té doby a později jej přehodnotil i samotný Louis 

Leakey.(Kleibl, 1978:196-200) 

Lebka „Drahého chlapce“ byla podobná i jiným nálezům robustních „opolidí“ v jižní Africe, 

měla však těžší kosti a větší zuby. Její zařazení zpočátku nebylo vůbec jednoduché, 

umožnily ho až další nálezy lýtkové a holenní kosti a několika dalších úlomků z následujícího 

roku. Nakonec však samotný Louis Leakey uznal, že lebka přibližně 15 až 18 let starého 

chlapce je lebkou paranthropa, nikoli přímého předchůdce člověka. A ze Zinjanthropa se tak 

stal Paranthropus boisei (Cela-Conde, Ayala, 2007:158). 

1.7 Paranthropus „Australopithecus“ boisei – Louskáček (OH5)

Současné výzkumy prokázaly, že Paranthropus boisei žil ve východní Africe před 2,3 až 

1,2 milionu let spolu s prvními zástupci rodu Homo. S největší pravděpodobností se jednalo 
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o bratrance, kteří se vyvinuli z australopitheca, avšak zatímco člověk přežil do současnosti, 

Paranthropus vyhynul. Byl to zástupce robustního australopitheca, který se od svých 

gracilních příbuzných lišil, nikoli svou velikostí či hmotností, jak bychom mohli z názvu 

myslně usuzovat, ale ve struktuře obličejových a především pak čelistních struktur. (Lindsey, 

2006:189) Představitelé robustních australopitheců měli větší stoličky, mohutnější čelisti a 

mnohem větší a výkonnější žvýkací svaly. Paranthropus boisei měl obrovské ploché 

stoličky a poměrně malé, ostré řezáky a špičáky vsazené do velkých a silných čelistí.  Měl 

plošší, upozaděnější tvář, a čím větší byly jeho žvýkací zuby, tím strmější byla tvář, což 

zvyšovalo žvýkací účinnost čelistí. Na mozkovně se vytvořil šípový (sagitální) hřeben, na 

nějž se upínaly mohutné žvýkací svaly. Všechny tyto znaky ukazovaly na tvrdou potravu jako 

ořechy a tvrdé plody, které měly být obživou pro tohoto robustního Paranthropa . A byly to 

právě tyto znaky, které mu vysloužily přízvisko „Louskáček“ (Lindsey, 2006:tamtéž). 

Obr. 217 - Paranthropus boisei, lebka druhu po léta přezdívaného „Louskáček“.

1.7a Louskáček včera a dnes 

Nejnovější geochemické pokusy však prokázaly, že teorie o „oříškové stravě“, která se 

v souvislosti s Louskáčkem tradovala již od padesátých let minulého století, byla nejspíš 

mylná. Výzkum mechanického poškození zubů ukázal, že rýhy a opotřebení neodpovídají 

stopám po drcení tvrdých plodů a spíše ukazují na konzumaci měkkého ovoce a trávy.18
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(c) AP Photo by David Brill, National Museums of Kenya, (staženo 2011-06-14), dostupné z WWW: 
http://www.zmescience.com/research/studies/nutcracker-man-prefered-grass-4235244/
18

University of Utah (2011, May 3). No nuts for 'Nutcracker Man': Early human relative apparently 
chewed grass instead. ScienceDaily. (cit. 2011-06-03), dostupné z WWW: 
http://www.sciencedaily.com /releases/2011/05/110502151343.htm
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Novou teorii nyní zpřesnil výzkum odborníků ze Spojených států a keňského národního 

muzea vedený geochemikem Thurem Cerlingem z University v Utahu19. Vědci analyzovali 

poměr různých izotopů uhlíku v zubní sklovině tohoto Paranthropa. Podle Cerlinga je teorie 

izotopů uhlíku založená na skutečnosti, že různé druhy rostlin obsahují různý poměr izotopů 

uhlíku v pletivech. Pokud nějaký tvor preferuje určitý druh potravy, zachová se podobný 

poměr i v jeho tkáních. Cerling s kolegy odebral vzorky skloviny z 24 zubů dvaadvaceti 

jedinců, aby zjistil, že Louskáček ve skutečnosti žádným louskáčkem nebyl. Živil se ze tří 

čtvrtin trávou, případně rákosím, byl spíše takovým bipedickým býložravcem. Jeho jídelníček 

měl podobnou strukturu jako jídelníček předků dnešních zeber nebo hrochů. Mohutné čelisti 

a zuby tak nesloužily k drcení skořápek, ale k rozmělnění stébel a listů trav, jejichž buněčné 

stěny jsou tvořené celulózou. Aby trávicí enzymy v žaludku byly schopny řádně zpracovat 

výživný obsah buněk, je třeba celulózu mechanicky rozrušit, a protože to není nic 

jednoduchého, Paranthropus si vyvinul adaptaci ve formě mohutných žvýkacích svalů, 

širokých stoliček a mohutné dolní čelisti. 

Záhada byla po více než padesáti letech vyřešena a Louskáček přišel o svou pěknou 

přezdívku, ale vraťme se zpět do časů, kdy se jí ještě mohl pyšnit a manželé Leakeyovi 

nastoupili svou hvězdnou dráhu populárních a všemi oslavovaných vědců. 

Díky Zinjanthropovi si především Louis Leakey (Mary opět zůstala mimo záři reflektorů) 

zajistil celosvětovou popularitu a svým přednáškovým turné po Spojených státech a Evropě 

si vysloužil také náklonnost National Geographic Society, která později publikovala většinu 

jeho prací a sponzorovala většinu jeho budoucích projektů.(Lewin, October 2002)

                                                       
19 tamtéž
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Obr. 320 - Fotografie odlitků horních oblouků „Louskáčka“ (vlevo) a současného 

člověka (vpravo) nám dává jedinečnou možnost povšimnout si výrazného rozdílu ve 

velikosti chrupu Paranthropa boisei a současného Homo sapiens sapiens.

pre-Zinjanthropus

S nálezem Zinjanthropa byly spojovány i nálezy kamenné industrie, které byly objeveny ve 

stejné vrstvě Bed I. Jednalo se o nejjednodušší kamenné sekáče, které se později staly 

základem jedné z nejstarších kamenných kultur – tzv. oldowanské (olduvaiské) kultury. Když 

byly kamenné nástroje nalezeny i v nižších vrstvách než Zinj, Leakeyovi začali o jejich 

spojitosti pochybovat. (Mazák, 1977:202) Řešení problému se nabídlo 2. listopadu 1960, 

když nejstarší syn Jonathan21učinil nález ve vrstvě o 60 cm nižší, než kde byl nalezen Zinj. 

Jonathan objevil spodní čelist se zuby, dvě jen málo poškozené temenní kosti, klíční kost, 

kosti prstů ruky a kosti nohy a bylo na první pohled jasné, že nic z toho nepatří 

Zinjanthropovi (Tobias in. Grine, Fleage, Lakey, 2009:8-10). Už předtím byly v přibližně 

stejné vrstvě nalezeny holenní a lýtková kost, o kterých se také nedalo říci, že by patřily 

Zinjanthropovi. S tímto novým nálezem byl však majitel kostí a uživatel kamenné industrie 

snadno odhalen. 
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Photo by Melissa Lutz Blouin, University of Arkansas, (staženo: 2011-29-07), dostupné z WWW: 
http://www.sciencecodex.com/no_nuts_for_nutcracker_man
21 Jen několik málo dní před svými dvacátými narozeninami.



- 21 -

Obr. 422 – Mary Leakeyová trpělivě dokumentuje nálezy kamenné industrie z Olduvai 

Gorge.

1.8 „pre-Zinjanthropus“

Podle předběžného ohledání bylo jasné, že se jedná o tvora z evolučního hlediska výše 

postaveného, než byl Zinj, proto byl tehdy prozatímně nazván „pre-Zinjanthropus“. Nyní 

bylo jasné, že pre-Zinjanthropus je zároveň výrobce oné kamenné industrie a Louis Leakey 

byl přesvědčen, že našel svého Adama – nejstaršího skutečného člověka. Po bližším 

ohledání bylo zjištěno, že temenní kosti, klíční kost a kosti prstů ruky (OH7) patřily přibližně 

12 až 13 let starému chlapci, zatímco kosti chodidla (OH8) byly podle známek opotřebování 

a příznaků artritidy přiřazeny mnohem staršímu jedinci (Tobias in. Grine, Fleage, Lakey, 

2009:8-10). V současnosti však převažuje u většiny vědců názor, že všechny ostatky 

pocházejí z jednoho jedince, a že skutečnost, že ostatky byly nalezeny částečně ohlodané, 

může ukazovat na následky trvalého zranění. (Tobias in. Grine, Fleage, Lakey, 2009:tamtéž)

   Po svých předchozích zkušenostech byl Louis Leakey s uveřejněním nálezu velice opatrný 

a veřejnost se o pre-Zinjovi dozvěděla až o čtyři roky později. V dubnu 1964 vyšel 

v časopise Nature článek „A New Species of the Genus Homo from Olduvai Gorge“, jehož 

autory jsou L.S.B.Leakey, P.V. Tobias a J. R. Napier. V článku už se však o objevu nehovoří 

                                                       
22

Photo by National Geographic, November 1966, (staženo 2011-06-29), dostupné z WWW: 
http://crocodilestomachstonesatolduvaigorgetanzania.com/
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jako o pre-Zinjanthropovi, ale jako o novém druhu hominida – Homo habilis. Vedle 

Leakeyho pověstné odvahy pojmenovat nález Homo habilis23, vzbudil obrovské debaty a 

kontroverze samozřejmě i samotný nález. 

Tým Leakeyových dále složený z Johna Napiera, primatologa, a Phillipa Tobiase, 

paleoantropologa, určil stáří nálezu pomocí draslíko-argonové metody na 1 750 000 let. 

Oproti Australopithecu africanovi měl Homo habilis větší mozek, dokonaleji stavěnou 

nohu s nožní klenbou, která umožňovala dokonalejší chůzi a běh bez otřesů. Ačkoli ostatky 

ukazují na bipedii, domníváme se, že se jednalo pouze o občasné užívání bipedického 

pohybu. Dnešní výzkumy s ohledem na silně vyvinutý zadní holenní sval a invertor nohy 

ukazují spíše na život v korunách stromů, s občasných bipedickým pohybem po zemi, 

přičemž tuto domněnku potvrzují i paleoekologické důkazy (Regal, 2004:103). Zásadní však 

je, že byly Napierem a Tobiasem na kostře nohy zjištěny dva pro člověka naprosto typické 

znaky- velký, pohyblivý palec a dvojitá klenba chodidla. Stavba ruky byla již natolik dokonalá, 

že byl, podle Napiera, Homo habilis schopen nástroje nejen používat, ale také je sám 

vyrábět, což byl obrovský milník při přechodu z naší zvířecí podstaty k člověčí, krok úzce 

spjatý s existencí vědomí a počátky myšlení.

„Kamenné nástroje časných lidí byly právě tak dobré – nebo špatné – jako ruce, které je 

vyrobily.“

John Napier (1970)

Napier dále popsal následující - palec ruky Homo habilis byl kratší a články prstů mírně 

zakřivené, poslední články prstů byly široké, což ukazuje na silné, ploché a široké nehty, 

které jsou charakteristické pro moderního člověka. Zároveň dala tato teorie za pravdu všem,

kteří se do té doby domnívali, že stavba ruky a mozku se navzájem podmiňuje, že tedy 

nemůže být stavba ruky pokročilejší než vývojová struktura mozku. Velikost mozku byla 

odhadnuta na 590 až 710 kubických centimetrů. Výška se pohybovala mezi 120 až 135 cm a 

váha mezi 30 až 42 kg. Obličejová část se vyznačovala mohutnými nadočnicovými oblouky, 

především u samců, masivní mandibulou, absencí sagitálního hřebene a bradového 

výběžku. Sama tvář vystupuje silně dopředu a je velice široká, profilová linie je přímá. 

Postava Homo habilis byla vzpřímená, velký týlní otvor byl oproti australopithecům

posunut kupředu a na spodinu lebky (Napier, 1970). 

Jedna část vědců byla přesvědčena, že Leakeyovi neobjevili nic jiného než jen dalšího 

Australopitheca, možná nový samostatný druh, ale stále ještě druh v rámci rodu 
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Jednalo se o jméno, které profesor Dart vyhradil pro dosud neobjevenou formu člověka. 
Předchůdce Duboisova pitekanthropa.
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Australopitheců (Australopithecus habilis). Jiná část vědců byla přesvědčena, že se 

jedná o další nález totožný s jihoafrickou formou Australopitheca africana. Největším 

argumentem tehdejších odpůrců nálezu Homo habilis byla především skutečnost, že v té 

době panovalo přesvědčení, že druh, který patří do rodu Homo, měl velikost mozku 

minimálně 700 centimetrů krychlových (Lewin, October 2002). Zatímco Leakeyových pre-

Zinj byl v tomto ohledu považován za prosťáčka, mohl se totiž pyšnit objemem pouze 675 

centimetrů krychlových (pro srovnání – průměrný objem mozku dnešního člověka činí něco 

mezi 1300 a 1500 kubickými centimetry24). Nakonec bylo vědeckou veřejností rozhodnuto, 

že Homo habilis by mohl být přechodnou formou mezi australopithecy a lidmi. (Lewin, 

October 2002)

Louis Leakey si však stál za svým - jeho Adam byl přímým předchůdcem člověka a Homo 

erectus je oproti tomu jen slepá vývojová větev. (Leakey a kol., Nature: April 4, 1964, vol. 

202) Jeho tvrzení měl podpořit nález prakticky kompletní lebky v říjnu 1968 v Olduvai Gorge. 

Lebka byla označena „Olduvai Hominid 24“, Louis ji však říkal Twiggy podle toho, že byla 

nalezena rozdrcená, až byla zcela plochá. Twiggy byla nalezena v ještě nižší vrstvě Bed I 

než všechny předchozí objevy, její absolutní stáří bylo určeno na 1,9 milionu let (Seth, 

2003:90). Její nález byl veřejnosti oznámen s časovým odstupem skoro třech let. K Homo 

habilis jsou dále počítány i nálezy části mozkovny a mandibuly z nejnižších poloh Bed II (OH 

13, 14) a další nálezy zbytků mozkovny (OH 16). O objevy těchto ostatků se dlouho vedly 

spory. Sám Leakey byl původně přesvědčen, že se jedná o ostatky tzv. 

Protopithecanthropina. Absolutní stáří všech těchto nálezů se však pohybuje kolem 1,6 až 

1,7 milionů let, což později vedlo k jejich přeřazení k druhu Homo habilis (Tobias in. Grine, 

Fleage, Lakey, 2009).

Nejspodnější část vrstvy Bed I vydala ještě jeden poklad, který později objasnil mnohé 

ohledně druhu Homo habilis. Louis Leakey na tomto místě objevil zhruba půlkruhovitý útvar 

vytvořený z velkých kamenů, na nichž bylo jasně vidět, že se nejedná o kameny ze stejné 

lokality. Na některých místech byly uvedené kameny nastaveny na sebe do podoby jakési 

zídky, z čehož Leakey usoudil, že se jedná o doklad první lidské stavby, která mohla sloužit 

jako ochranný úkryt před predátory či větrem (Kleibl, 1978:199.

Kolem druhu Homo habilis dodnes panuje velice mnoho otazníků. Ačkoli objevy manželů 

Leakeyových následovaly další vědci a ostatky druhu Homo habilis byly objeveny na mnoha 

dalších místech Afriky, stále paleoantropologové nejsou schopni přijít tomuto druhu hominida 
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Velikost objemu mozku je dána mnoha faktory – věkem, prostředím, v němž jedinec žije, i jeho 
tělesnou velikostí. Kapacita mozku moderního člověka variuje od 950 kubických centimetrů do 1800 
kubických centimetrů. Průměrná velikost se tak pohybuje někde mezi 1300 a 1500 kubickými 
centimetry. zdroj: Raven, Peter H. & Johnson, George B. Biology. Iowa: Brown, 1995: 443.



- 24 -

na kloub. Předně dosud nejsme schopni určit, zda se opravdu jedná o přímého příbuzného 

moderního člověka, nebo zda nemáme co dočinění jen s další slepou vývojovou větví? 

Otázkou dále zůstává, jak příbuzní jsou Homo habilis a Homo rudolphensis? Jedná se o 

dva různé druhy, nebo jsou oba příslušníky dvou různých forem jednoho druhu? A je Homo 

habilis předchůdce Homo erecta a pokud ano, kam ho můžeme zařadit v evolučním 

rodokmenu lidského původu? Řada těchto a mnoho dalších otázek zůstává dosud 

nevyřešena (ba co víc, vyvstávají další). Pilná terénní práce paleoantropologů nechť nám je 

zárukou, že na ně budeme do budoucna schopni odpovědět. 

1.9 Kenyapithecové

Bez ohledu na kontroverzi, kterou svými objevy manželé Leakeyovi způsobovali, pokračovali 

ve své terénní práci neúnavně dál. Mnoho dalších objevů, které se podařilo v šedesátých 

letech odhalit, se později stalo zárukou vzrušených debat nejen ve vědeckých kruzích. 

Například nález dvou nových druhů primátů, které podle Leakeyho oddálily původ lidského 

druhu o mnoho milionů let. 

Již dříve v roce 1950 popsal W. E. Le Gros Clark ve spolupráci s Louisem Leakeym novou 

formu vyhynulého lidoopa jménem Sivapithecus africanus (Seth, 2003:63-65). Lidoop byl 

určen na základě nálezu horní čelisti ze spodní vrstvy středního miocénu ostrova Rusinga, 

ve východní části Viktoriina jezera. Rod Sivapithecus byl známý již z asijského kontinentu, 

ale nález z Rusingy byl prvním důkazem výskytu Sivapitheca na území Afriky. V šedesátých 

letech však Luis Leakey přehodnotil svůj názor na Sivapitheca a vytvořil nový rod 

Kenyapithecus a o nálezu dále referoval jako o druhu Kenyapithecus africanus. Leakey 

navíc pojal přesvědčení, že jeho Keynapithecus je představitelem vývojové formy, která 

stojí v přímé linii k modernímu člověku, a že jde tím pádem o nejstaršího známého hominida, 

který žil přibližně ve stejném období jako Proconsul. (Seth, 2003:tamtéž)

Nový druh měl být podle Leakeyho starý až dvacet milionů let. K druhu Kenyapithecus 

africanus bylo později Louisem Leakeym přiřazeno ještě několik dalších objevů. S jeho 

přesvědčením, že se jedná o nejstaršího známého hominida, však nesouhlasila převážná 

většina odborníků a dokonce i Mary o jeho slovech často pochybovala. Dnes již víme, že 

objev z ostrova Rusinga nejspíš patří k rané formě blízké časným pongidům. (Beneš, 1994: 

příloha VI) Samotný nález však nestačí k tomu, abychom jej přiřadili do přímé linie některého 

z dnes známých druhů. 

Další nález, který byl nejúplnější a dr. Leakey jej přiřadil ke Kenyapithecovi, byl 

identifikován jako zástupce Proconsula nyanzae. Z Kenyapitheca africana se tak stal 

jeden z přešlapů Louise Leakeyho. Přešlap, který si však Louise Leakey nikdy nenechal 

vyvrátit. 
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1.9a Kenyapithecus wickeri 

Historie rodu Kenyapithecus však tímto nekončí, pokračuje až do roku 1962, kdy Louis 

Leakey oznámil z jihozápadní Keni nález části horní čelisti představitele hominoidní formy, 

kterou nazval Kenyapithecus wickeri. Dr. Vratislav Mazák popisuje objev takto: ,,levá 

maxilla (KNM-FT 46) byla úplnější, měla patrový výběžek a byly v ní zachovány vedle 

alveolu špičáku i oba premoláry a prvé dva moláry. První premolár měl však zlomenou 

korunku. Pravá maxilla (KNM-FT 47) byla zachována v podobě menšího fragmentu, v němž 

byly uloženy jen první a druhý molár. Kromě toho byl odděleně nalezen levý horní špičák, 

první horní řezák a první spodní molár. Nález učinil v roce 1960 Heslon Mukiri, předák 

dělníků, kteří na vykopávkách u Fort Ternan pracovali. Všechny nalezené zbytky byly pak 

s určitostí datovány do svrchního miocénu.“ (Mazák, 1977:157-158)Leakey byl nejprve 

přesvědčen, že v tomto případě se jedná spíše o ranou formu lidoopa starou kolem čtrnácti 

milionů let. Později však své prohlášení změnil a z Kenyapitheca učinil mladšího příbuzného 

„nejstaršího známého hominida“ Kenyapitheca africana (Cela-Conde, 2007:2.3.1).

Jak popisuje Harrison - o pět let později, v roce 1967, zaskočil Louis Leakey vědeckou 

veřejnost znovu a to prohlášením o nálezu lávového odštěpku s tupými hranami o rozměrech 

9x6,5 centimetru, který měl Kenyapithecus wickeri používat jako nástroj. Prohlášení bylo 

učiněno na vědecké konferenci a bylo doloženo nálezy dlouhých kostí a částí lebek, 

s největší pravděpodobností se jednalo o ostatky malých antilop, které nesly výrazné známky 

poškození. Odborná expertiza potvrdila, že se jednalo o poškození způsobená nárazy tupým 

předmětem. Odtud pak bylo přesvědčení Louise Leakeyho, že jeho Kenyapithecus wickeri

používal nástroje a lávový odštěpek měl být jedním z nich.(Harrison:1992, 501-522) Ačkoli 

přímo na konferenci nevznesl proti tomuto prohlášení žádný z přítomných vědců námitku, 

dokonce i Mary se později vyjádřila, že „se jí nechtělo věřit, že by její manžel byl skutečně 

přesvědčený, že se jednalo o čtrnáct milionů let starý kamenný nástroj“(Holloway, Scientific 

American, December 16, 1996).

Tento incident se pouze zařadil mezi ostatní rozporuplná prohlášení, které Louis Leakey 

učinil, a která z něho v očích ostatních vědců dělali jen člověka, o jehož vědeckém úsudku 

se dalo vážně pochybovat. Ale jak je to s Kenyapithecy dnes?

1.9b Kenyapithecus - čím je pro nás dnes?

Z Kenyapitheca africana se kdysi stalo pouze další nic neříkající jméno pro uměle 

vytvořenou formu, jejíž ostatky byly již dávno přiřazeny k jiným známým formám. Na druhou 
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stranu Kenyapithecus wickeri byl přiřazen k Ramapithecovi a byl posuzován jako jeho 

africká odnož. Jak je tomu však dnes?

Podle Beneše se ve spodním miocénu objevil ve vývoji fosilních hominidů nový významný 

prvek – zesílená sklovina. Ta chránila zuby před poškozením a prodlužovala jejich funkčnost. 

První takovým lidoopem byl Heliopithecus z oblasti dnešní Saudské Arábie před více než 

17-16 miliony lety. Vývojového vrcholu tento znak zaznamenal u pozdějšího Kenyapitheca, 

který byl díky své tvarové podobnosti a časové souběžnosti (15-12 milionů let) často 

spojován s Ramapithéky. Když byl pak rod Ramapithecus zařazen do rodu Sivapithecus, 

začalo se o africkém kenyapithékovi mluvit jako o africké formě sivapithéka. (Beneš, 

1994:VIII)

Kenyapithecové patřili mezi polozemní a zemní lidoopy, kteří žili v tlupách v otevřených 

ekosystémech, v lesostepích. Byli produktem adaptivní radiace podzemních hominoidů, 

která povstala po velké tektonické činnosti před 15 miliony lety ve východní Africe. Beneš 

pak ke kenyapithécům řadí, jak nález z Fornt Ternanu (Kenyapithecus wickeri), tak nález 

z ostrova Maboko na Viktoriině jezeře (Kenyaphitecus africanus). Kenyapithecus wickeri

je pak považován za první hominidní druh v Africe, kterého s údivem nad moderně 

vypadajícím chrupem Louis Leakey označil „za velmi raného předchůdce člověka 

samotného“. (Zimmer, Science August 27, 1999)

Nejnovější zkumy však na rod Kenyapitheců vrhají ještě jiné světlo. V roce 1999 bylo na 

sklonku září oznámeno ustanovení nového rodu nazvaného Equatorius, který pomáhá 

formovat rodokmen původu člověka v době, kdy náš předek povstal z lidoopů. Ba co víc, 

s ustanovením tohoto rodu se na Kenyanthropa wickeri začalo pohlížet jako na druh, který 

byl tomuto předkovi mnohem blíže, než se původně předpokládalo. (Zimmer, Science August 

27, 1999) Měl snad Louis Leakey před více než třiceti lety pravdu? 

Období miocénu je charakteristické zástupem mnoha druhů, ať už v Africe, v Asii či v 

Evropě, z nichž každý by mohl představovat onen přechod mezi lidoopem a předchůdcem 

moderního člověka. (Science Daily, August 1999) S každým dalším nálezem je náš 

rodokmen znovu a znovu analyzován a přetvářen a různé druhy se tak na škále příbuznosti 

mohou posouvat různými směry. Něco podobného se stalo i Kenyapithecovi, jehož 

primitivnější forma (Kenyapithecus africanus) byla zařazena do nového rodu Equatorius a 

Kenyapithecus wickeri se tak na škále příbuznosti posunul blíže k prvnímu předkovi 

moderního člověka. Na základě výzkumu Steva Warda a Andrewa Hilla25, kteří po odkrytí 

skeletu na výzkumné stanici Kipsaramon v Keni, srovnali rysy chrupu a čelisti 
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Steve Ward of the Northeastern Ohio Universities College of Medicine and Kent State University a 
Andrew Hill of Yale University; in American Association For The Advancement Of Science (1999, 
August 31). Primate Genus Sheds Light On Great Ape And Human Origins. ScienceDaily. (cit. 2011-
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Kipsaramonských ostatků s chrupem a čelistí Kenyapitheca africana a Kenyapitheca 

wickeri. Srovnání odhalilo, že ostatky z Kipsaramonu se nápadně podobají ostatkům 

Kenyapitheca africana, což později vedlo k jejich umístění do nově vytvořeného rodu 

Equatorius jako primitivnějšího druhu. Zatímco Kenyapithecus wickeri se zařadil 

k vyspělejším druhům. Tomuto kroku výrazně napomohlo i srovnání s do té doby neznámým 

druhem nalezeným ve střední vrstvě miocénu v Turecku, na nalezišti Psalar. Turecký objev 

se vyznačoval stejnými rysy na chrupu jako Kenyapithecus wickeri. Stejná anatomie 

nálezů z různých částí světa přesvědčila vědce o vydělení Kenyapitheca wickeri jako 

samostatného a vyspělejšího rodu – Kenyapithecus. Samo rodové jméno Kenyapithecus

zůstalo k dispozici rozvinutějším formám, které se budou vyznačovat stejnými rysy. Jay 

Kelley, vědec, který se na těchto objevech spolupodílel, později řekl: „Jedním z důvodů, proč 

byla příbuznost Kenyapitheca k lidoopům a modernímu člověku zdrojem tolika různých 

vysvětlení, jsou především různé signály, které dosud tento rod vysílal. Různé věci byly 

smíchány v jedno a došlo k překroucení skutečného příběhu, který Kenyapithecus vypráví.26“

1.10 60. /70. léta – Leakeyho andělé

Na sklonku šedesátých let už se Louis Leakey aktivně podílel na terénních výzkumech jen 

velice sporadicky. Dílem to bylo způsobeno zdravotními problémy, dílem novými aktivitami, 

kterým se začal věnovat. Především se jednalo o shánění finančních prostředků pro mnoho 

výzkumů, které svým jménem zaštítil, či nad nimi případně osobně dohlížel. Jedním 

z takovýchto projektů byly i terénní studie šimpanzů, horských goril a orangutanů, které 

podnikli tzv. Leakeyho andělé27 – Jane Goodall, Dian Fossey  a Birute Galdikas Brindamour, 

a na kterých se Louis Leakey podílel již od počátku šedesátých let. 

Louis Leakey se o etologii primátů začal zajímat již v roce 1948, kdy spolu s Mary objevili 

Proconsula a snažili se přijít na to, v jakém prostředí Proconsul vlastně žil. Louis si povšiml 

podobností s životním prostorem šimpanzů a goril a snažil se najít výzkumníky, kteří by jeho 

domněnky podpořili důkazy z terénu (Rooney, 2007:17-27). Prvním takovým pokusem bylo 

vyslání Rosalie Osbornové (do té doby Leakeyho sekretářky) do Ugandy v roce 1956, aby 

studovala gorily. Osbornová se však o několik měsíců později vrátila a Leakey uvažoval, že 

se výzkumu ujme sám. Nicméně v roce 1958 si povšiml Jane Goodallové, která později 

odjela studovat šimpanzi do Gombe a stala se tak prvním „andělem“. V roce 1967 byla do 

Rwandy vyslána Diane Fossey, aby studovala gorily horské a bezmála pět let po ní 

následovala Birute Galdikas, která se vydala studovat orangutany na Borneo. (Rooney, 

2007:tamtéž) Louis Leakey mezitím založil Tigoni Primate Research Center, které 
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Toto označení bylo poprvé použito v knize Reflections of Eden, 1995, kterou napsala Biruté 
Galdikas, jeden z Leakeyho andělů.
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s finančním přispěním National Geographic a Wilkie Foundation, dotovalo výzkum primátů ve 

volné přírodě. Poté, co Keňa získala nezávislost, se centrem výzkumu stalo Národní centrum 

pro výzkum primátů a v současné době se o výzkum primátů ve volné přírodě nejvíce 

zasloužil Institut primátů při Národním muzeu Keni, v Nairobi. 28

Jane Goodallová studuje šimpanzi v Gombe, v Tanzánii, dodnes. Její výzkum je jedním 

z nejdéle trvajících terénních výzkumů na světě, trvá bez přestávky již více než padesát let. 

V roce 1977 založila Institute for Wildelife Research, Education and Conservation, o deset let 

dříve založila také výzkumné centrum v Gombe. V současné době Goodallová cestuje po 

celém světě, přednáší a její publikační činnost je také více než rozsáhlá. Bojuje za zákaz 

používání šimpanzů v biomedicínských experimentech, za zákaz jejich lovu a za zajištění 

jejich přirozeného životního prostředí. Vedle toho se podílí na osvětě ohledně nákazy 

HIV/AIDS a bojuje za zachování kulturního a životního prostředí původních obyvatel Afriky.

(Rooney, 2007:17-27). 

„Nikdo gorily nemiloval více než ona“, říká epitaf na hrobě Diane Fosseyové, která by příští 

rok oslavila osmdesáté narozeniny. Diane Fosseyová odjela studovat gorily horské do 

Karisoke, v pohoří Virunga, ve Rwandě a strávila tam s nimi celkem 18 let. Byla prvním 

vědcem, který se k volně žijícím gorilám dostal do tak bezprostřední blízkosti, a jejich 

ochraně zasvětila celý život. Byla známá svým neutuchajícím bojem proti pytlákům a svou 

nezměrnou láskou ke gorilám, které se ve vysokých horách postupně staly jejími nejlepšími 

přáteli. Když jí pytláci zabili její nejoblíbenější gorilu, samce Digita, založila Digitův fond a 

zahájila rozsáhlou kampaň proti pytláctví. Je to především její zásluha, že se několik málo 

kolonií goril horských zachovalo dodnes. Její přínos výzkumu primátů mohl být ještě větší, 

kdyby nebyla 27. prosince 1985 násilně připravena o život za dosud nevyjasněných 

okolností.29

Poslední z andělů – Biruté Galdikas – založila v roce 1971 v národním parku Tanjung Puting, 

v Indonésii, Centrum pro záchranu orangutanů, nazvané, s úctou ke svému učiteli, Camp 

Leakey. Oficiálně se centrum nazývá Rehabilitačně-výcvikové středisko pro záchranu 

orangutanů a pro jejich navrácení do volné přírody30. Spolu se Sumatrou je toto poslední 

místo, kde orangutani žijí ve volné přírodě. Biruté Galdikas je též jedním z mála vědců, kteří 

podnikli nejdelší souvislou studii jednoho zvířecího druhu v dějinách. Na Borneu studuje 

                                                       
28

A Short History, Institute of Primate Research, (staženo 2011-06-24), dostupné z WWW: 
http://www.primateresearch.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1
29

Dian Fossey – Short Biography, (cit. 2011-06-24), dostupné z WWW: 
http://gorillafund.org/page.aspx?pid=379
30

Dr. Biruté Mary Galdikas Bio, (cit. 2011-06-24), dostupné z WWW: http://www.orangutan.org/dr-
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orangutany již více než čtyřicet let, v roce 2009 dokonce obdržela vyznamenání indonéského 

prezidenta za celoživotní přínos jeho zemi. 31

1.10a Calico Hills, Kalifornie

V roce 1959 se Louis Leakey poprvé setkal s kalifornskou archeoložkou Ruth DeEtte 

Simpson, která v té době pracovala na vykopávkách v Calico Hills.(Lewin, October 2002) 

V této lokalitě, na východě Los Angels, byly odkryty stovky kamenných odštěpků a nástrojů, 

o nichž se výzkumníci domnívali, že by mohly patřit raným formám člověka. Pokud by se toto 

tvrzení potvrdilo, jednalo by se o zásadní zlom v poznatcích o osídlení Nového světa. (Lewin, 

October 2002) Do té doby se totiž věřilo, že lidé nepřišli na americký kontinent dříve než před 

třiceti tisíci lety. Výzkumná oblast Calico Hills je však stará více než sto tisíc let.  Po 

prostudování detailů výzkumu se Louis ujal patronátu nad výzkumem, ve kterém navíc viděl 

příležitost, jak potvrdit svou dosavadní myšlenku, že závratné množství mateřských jazyků, 

které se na americkém kontinentě v současné době vyskytuje, potřebovalo mnohem více 

času, aby se na kontinentě uchytilo a vyvinulo, než 12 000 let, jak soudily dosavadní

studie.(Cremo,Thompson, 1998:38-40) V roce 1963 tak mohl Leakey zahájit spolu se 

Simpsonovou vykopávky v Calico Hills, protože tou dobou zrovna obdržel finanční prostředky 

od National Geographic. 

Rozhodnutí podílet se na dost kontroverzních výzkumu nejen, že rozdělilo Leakeyho přátelé 

a kolegy na dva tábory, ale už ani Mary nesdílela manželův entusiasmus. Později se ve své 

autobiografii k jeho rozhodnutí o připojení se k výzkumu vyjádřila jako o katastrofickém a to 

především s ohledem k jeho profesionální kariéře. (Leakeyová, 1984) Zároveň byla 

přesvědčena, že toto „katastrofické rozhodnutí“ bylo velkou měrou odpovědné za jejich 

pozdější pracovní i osobní rozkol. Přesto si ani tentokrát nenechal Louis Leakey své 

rozhodnutí vyvrátit a navštěvoval výzkumnou stanici několikrát do roka, aby mohl být co 

nejblíže výzkumným pracím. Činil tak až do roku 1972, kdy náhle zemřel. 

1.11 KNM-ER 1470

Ze třech synů, které spolu Mary a Louis Leakey vychovali, se paleoantropologii do 

současnosti věnuje už jen jediný – Richard Leakey32. Jemu a jeho ženě Meave budou 

věnovány následující kapitoly. Na tomto místě je však v souvislosti se závěrem života dr. 
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Luise Leakeyho nutné zmínit v krátkosti objev lebky KNM-ER 1470, který bude hlouběji 

popsán později. 

27. srpna 1972 objevil člen výzkumného týmu Richarda Leakeyho, Bernard Ngeneo, na 

nalezišti u Rudolfova jezera (dnes: Turkana) v severní Keni poměrně dobře zachovanou 

lebku. Nález se skládal z více než 150 fragmentů, které po rekonstrukci vydaly téměř 

kompletní mozkovou část lebky a značnou část obličejových partií. Mandibula a zuby zcela 

chyběly. Lebka byla označena katalogizačním číslem KNM-ER 1470. Prvotní datování 

metodou K/Ar, která studovala vulkanický popel, jenž pokrýval vrstvy, v nichž byly ostatky 

nalezeny, ukázalo na stáří 2,9 milionů let. Kapacita mozku byla stanovena na 800 až 810 

kubických centimetrů, což byla čísla až překvapivě vysoká, ať už v případě odhadovaného 

stáří nálezu, tak v případě odhadované kapacity mozku (Leakey, Nature vol. 242, 1973).

Ačkoli se veřejnost o tomto nálezu dozvěděla o něco později, Richard se musel s nálezem

okamžitě pochlubit otci. Koncem září oba odletěli do Nairobi, aby si lebku prohlédli. Louis byl 

nadšen, ale zároveň synovi obezřetně radil, aby se připravil na nedůvěru a nesouhlas, se 

kterými se setká stran veřejnosti. Nadšení obou z nálezu však bylo nezměrné. Richard se 

později vyjádřil, že nález byl jakýmsi posledním důkazem teorie, za kterou Louis Leakey 

bojoval celý život, že vyspělé formy hominidů byly ve skutečnosti mnohem starší, než jsme 

se dosud domnívali.(Mazák, 1977:kap. XIII) 

Bohužel, 1. října 1972, jen pár dní poté, co se společně těšili z nálezu KNM-ER 1470, zemřel 

Luis Leakey v Londýně na srdeční infarkt. 

Obr. 533 - Polovina padesátých let minulého století: Louis Leakey s některými ze svých 

nejvýznamnějších nálezů.
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1.12 Mary a výzkum původu člověka po Louisovi

E. Barton Worthington, člen Královské vědecké společnosti a bývalý africký badatel, jednou 

prohlásil, „že Louis byl vždycky lepší publicista, než vědec. Skutečným lovcem zkamenělin 

byla Mary.“(Wilford, December 10, 1996) 

A ano, skutečně, co by bylo pověstné Leakeyho štěstí bez stydlivé Mary Douglas Nicol, která 

se však v souvislosti se všemi výzkumy vždy držela v ústraní a přenechávala slávu 

manželovi? Dnes můžeme jen těžko odhadovat, zda by se sláva Louise Leakeyho dotkla tak 

závratných výšin bez tvrdé práce jeho drobné ženy. 

Před Leakeyho smrtí v roce 1972 už spolu manželé čtyři roky nežili a jejich profesní cesty se 

také rozdělily. Zatímco ona úpěnlivě pracovala na vykopávkách v Olduvai Gorge, on jezdil po 

světě, přednášel a sháněl finanční prostředky na podporu svých projektů. Mary se značně 

osamostatnila a přestala být tou věčně podporující manželkou v pozadí. Dost často se 

dokonce stávalo, že veřejně kritizovala nejen některá manželova rozhodnutí, ale dokonce i 

jeho teorie. Později ve své autobiografii uvedla, že „ztratila vůči svému manželovi 

profesionální respekt a již nebyla nadále schopna poskytovat mu nezměrnou podporu a 

slepý souhlas se vším, co dělal.“(Leakeyová, 1984:142)

Po smrti manžela Mary pokračovala ve výzkumech v Tanzánii, manžela ve vedoucí pozici 

nahradil syn Richard a Mary začala pomalu obracet svůj profesní zájem z Olduvai Gorge do 

nedaleké Laetoli. 

1.13 Laetoli

Nedaleko Olduvajské rokle, na jižním svahu Serengeti, se nachází archeologicky chráněná 

oblast Laetoli. Oblast získala své jméno podle červené lilie, která se tam vyskytuje 

v obrovském množství, a kterou Masajové pojmenovali Laetoli.(Leakey, Lewin, 1978: 71-72) 

Obrovská, na některých místech až sto třicet metrů široká, vrstva sopečných tufů stála ve 

středu zájmu vědců již od roku 1938, kdy vydala své první tajemství (Harrison, 2010) a 

konkrétně Mary potěšila nálezem v roce 1978, nálezem, který zajistil jejímu jménu proslulost, 

a prostřednictvím něhož se zcela vymanila ze stínu svého manžela. 

Nicméně o dva roky dříve (1976) během rozpustilé hry výzkumníků z Maryina týmu, jeden 

z nich upadl a povšiml si na zemi zvláštních otisků. Po bližší ohledání bylo zjištěno, že se 

jedná o otisky dešťových kapek a zvířat (později byly v laetolském tufu identifikovány stopy 

více než 20 druhů zvířat34)ztvrdlé na kámen a tou dobou zrovna odkryté erozí a zvětráváním. 

Po dalším a důkladnějším ohledání bylo zjištěno, že stopy jsou staré více než 3, 7 milionů let 

                                                       
34

Byly tu nalezeny pozůstatky ptáků i nejrůznějších předvěkých savců. Od žiraf, nosorožců, 
deinotherií, přes hlodavce až po opice a hyeny. Ti všichni žili a uložili své kosti do oblasti Laetoli před 
více než 3, 7 miliony let. (Leakey, Hay, Nature Vol. 278, 22 March 1979)
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a zanechala je zvířata, když přecházela přes spadaný sopečný prach po dešti, kdy bylo 

vlhko. Tato vrstva sopečného prachu později ztvrdla a stopy překryla další vrstva nového 

sopečného prachu. (Leakey, Hay, Nature Vol. 278, 22 March 1979) 

O dva roky později, roku 1978, se Mary v téže oblasti podařilo počátkem září odkrýt otisky 

nohou tří vzpřímeně chodících jedinců rozdílné výšky. Otisky byly stejně staré jako předchozí 

nálezy stop zvířat – 3, 7 milionů let. (Leakey, Hay, Nature Vol. 278, 22 March 1979) 

První sada šlápot, které byly neobvykle krátké a široké, se rozkládala na ploše v délce 1,5 

metru. Délka a šířka byla po přeměření stanovena na 15,5x10,5 cm a délka kroku byla 

určena na 31 cm. Podle stop se dalo s jistotou určit, že tvor měl palec, který směřoval 

dopředu, stejně jako je tomu i u člověka. Mary si začínala být jistá, že její stopy nepatřily, ani 

žádné velké opici, ani žádnému lidoopovi. Tentýž měsíc byly objeveny stopy dalších dvou 

vzpřímených jedinců – jednoho většího, druhého menšího. První řada stop obsahovala 22 

otisků nohou o rozměrech 18,5x8,8 cm a průměrnou délkou kroku 38,7cm, zatímco druhá 

řada jen 12 otisků o rozměrech 21x10cm a délkou kroku 47,2cm. (Leakey, Hay, Nature Vol. 

278, 22 March 1979) 

Zdálo se, že oba jedinci mířili k severu a jakoby ten větší vedl menšího. Nálezem se později 

začali zabývat i antropologové, kteří potvrdili Maryiny domněnky, že z otisků nohou lze vyčíst 

jak podélnou, tak i příčnou klenbu chodidla, která svým tvarem připomíná klenbu chodidla 

moderního člověka. Zároveň se antropologům podařilo určit přibližnou délku dvou jedinců, 

kdy menší měl měřit 1,27metru, zatímco větší 1,42 metru. Nezvykle široké šlápoty třetího 

jedince však ke stanovení jeho výšky nevedli a nakonec se staly dokonce důvodem, proč 

přestali vědci věnovat celému nálezu pozornost. Šířka šlápot třetího jedince byla natolik 

zarážející, že se nakonec vědci usnesli, že se nejedná o stopy hominida. (Harrison, 2010) 

Mary však byla přesvědčena, že stopy patřily rodině raných hominidů. Otisky náležely od 

samce, přes samici až k jejich případnému potomkovi. Na dlouhé cestě je dokonce 

rozpoznatelné, že se samice zastavila a odbočila doleva. Jakoby ucítila nebezpečí před 

možným predátorem, či před mocným výbuchem sopky Sadiman, vulkánu na východ od 

Laetoli, a nakonec se rozhodla pokračovat na sever. Mary později do National Geographic 

napsala, že to byl okamžik, kdy náš vzdálený příbuzný zažíval chvíli 

pochybnosti.(Leakeyová, 1979)

Podle Beneše jsou stopy z Laetoli nejstarším důkazem o lidském chování. Staly se také 

důkazem, že se náš prapředek začal pohybovat bipedicky dříve, než jsme se původně 

domnívali a dokonce ještě dříve, než došlo k evoluci velikosti objemu mozku. Avšak otázku, 

zda bipedie předcházela zvětšení mozku či naopak, nezodpověděl ani tento objev. Debaty 

pokračují dodnes. 
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S objevem Lucy35, Australopitheca afarensis, který byl popsán ve stejném roce jako stopy 

z Laetoli, byl objasněn i majitel těchto stop. Vzhledem k tomu, že druh žil v období mezi 3,9 a 

3 miliony lety, nebyl důvod pochybovat, že stopy zanechali právě zástupci druhu 

Australopithecus afarensis.36 Tuto tezi však Mary do konce svého života odmítala přijmout, 

byla přesvědčena, že stopy patřily představitelům některého z druhů rodu Homo.

Obr. 637 – Mary Leakeyová s odlitky stop z Laetoli.

1.14 Umělecká kariéra a odchod do důchodu

Předtím než se Mary vdala a stala se paleoantropoložkou a terénním výzkumníkem, byla po 

otci velice talentovaná a mohla se také prosadit jako nadějná umělkyně. Od roku 1951 se jí 

podařilo spojit příjemné s užitečným a začala zaznamenávat malby z doby kamenné. Do 

roku 1983 se jí podařilo nashromáždit 1600 záznamů maleb pocházejících z období pozdní 

doby kamenné, především pak z oblasti Kondoa-Irangi v Tanzánii, kde se takových maleb 

nachází na tisíce. (Haines, 2001:170) Uceleně pak svou práci vydala v témže roce v jedné 

ze svých posledních knih - ''Africa's Vanishing Art: the Rock Paintings of Tanzania''. Rok 

vydání této knihy se stal zároveň i rokem Maryina odchodu do důchodu.

S odchodem do důchodu se zároveň z Olduvai Gorge38, kde žila v té době již více než 

dvacet let, přestěhovala do nedalekého Nairobi. Odsud přispívala vědě především svou 

publikační činností, na kterou do té doby nezbývalo mnoho času. Psala články a knihy o 
                                                       
35 1974, Hadar, Etiopie, Donald Johanson
36

Laetoli Footprint Trails, (cit. 2011-06-30), dostupné z WWW: 
http://www.birutegaldikas.lt/en/pages/apdovanojimai
37

Photo by © Bettmann/CORBIS, (staženo 2011-07-30), dostupné z WWW: 
http://www.achievement.org/autodoc/photocredit/achievers/lea1-012
38

Olduvai Gorge byla mezitím v roce 1979 prohlášena „Kolébkou lidstva“ a byla zařazena mezi 
památky UNESCO., zdroj: Ngorongoro Conservation Area, (cit. 2011-08-01), dostupné z WWW: 
http://whc.unesco.org/en/list/39
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svém životě a vědeckých objevech, které učinila, ať už ve spolupráci s manželem, nebo 

sama. 

Mary Douglas Leakey pokojně zemřela 9. prosince 1996 v Nairobi v Keni, v kruhu rodinném. 

Bylo jí 83 let.(Wilford, December 10, 1996)

Se smrtí Louise a Mary Leakeyových se uzavřela jedna kapitola paleoantropologie. Podle 

mnohých vědeckých kolegů to byla právě jejich práce a objevy, které daly za vznik moderní 

paleoantropologii, tak jak jí známe dnes.  Duch jejich práce bude navždy přítomen 

v obrovském množství objevů a teorií, které ve spojitosti s původem člověka existují. Ve 

jménu jejich odkazu úspěšně pokračuje i druhá a třetí generace Leakeyů. 
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2. RICHARD A MEAVE LEAKEYOVI

2.1 Richard Leakey

Richard Erskine Frere Leakey je druhorozený syn Louise a Mary Leakeyových, narodil se 19. 

prosince 1944 v Nairobi. Se svými dvěma bratry, starším Jonathanem a mladším Philipem39, 

doprovázel své rodiče na všech výpravách téměř od první chvíle, kdy spatřili světlo světa. 

Není proto divu, že první zásadní rozhodnutí, které kdy udělal, a na něž si dnes jasně 

vzpomíná, se týkalo právě paleoantropologie. Bylo to rozhodnutí zcela zásadní –

paleoantropologii se tedy rozhodně věnovat nikdy nebude. (Leakey pro Český rozhlas 

Leonardo, 2009) 

Přes veškeré nevýhody, které se pojily s životem rodičů jako výzkumníků, prožil Richard se 

svými bratry velice aktivní dětství, obklopen zvířaty různých druhů a především krásnou 

africkou divočinou. Každý z bratrů měl svého poníka (Leakey, 1984) a rodina Leakeyů je 

dodnes známá také svou vášní pro dalmatiny40. Když bylo Richardovi jedenáct let, spadl 

z koně a praskla mu lebka. Téměř zemřel, paradoxně však jeho úraz zachránil manželství 

rodičů, které se v té době nacházelo v troskách.41 V šestnácti letech odešel ze školy, což 

velice pohoršilo rodiče, kteří mu dali na výběr, buď dokončí školu, nebo se bude muset živit 

sám. Richard si zvolil druhou možnost a věnoval se všemožným činnostem, jeho jedinou 

podmínkou však bylo, aby neměly nic společného s paleoantropologií. Lovil malá zvířata pro 

výzkumníky a doplňoval sbírky muzeí kostrami nových druhů zvířat a ptáků. Zároveň se 

podílel na safari, které mu umožňovalo sledovat zvířata ve volné přírodě a věnovat se jedné 

ze svých mnoha vášní – fotografování. Později se stal profesionálním fotografem safari, 

s čímž šla ruku v ruce i finanční nezávislost a nikdo už nedoufal, že by někdy šel ve stopách 

svých rodičů. (Leakey, 1984) Paleoantropologie se však v jeho případě nehodlala tak snadno 

vzdát.

Když si Richard v roce 1963 udělal pilotní průkaz, jistě netušil, že to bude právě jeho záliba 

v létání, která z něho již velmi brzy udělá paleoantropologa. Jeho prvotní odpor k honbě za 

fosiliemi se postupem času vytrácel a Richard se začal zapojovat nejprve do malých expedic 

na různých místech v Keni, aby nakonec ve svých dvaadvaceti letech (1967) vedl svou první 

velkou expedici u dolního toku řeky Omo v Etiopii. (Leakey, Lewin, 1978) V té době z něho 

                                                       
39

Richard Leakey Bio, (cit. 2011-08-04), dostupné z WWW: http://www.leakey.com/bios/richard-
leakey
40

Především pak matka Mary, která dokonce stála u zrodu východoafrického klubu dalmatinů. 
Leakeyové si navykli mít dalmatiny při sobě v průběhu vykopávek, psi je tak mohli varovat před lvy, 
hady a jiným nebezpečím. (Morell, 1995)
41

Otec Luis byl velice známý svou vášní pro ženy. V době Richardova úrazu se zrovna chystal rodinu 
opustit kvůli své sekretářce Rosalie Osborn. Richard měl během své rekonvalescence otce požádat, 
aby neodcházel, Louis se s Rosalie rozešel a rodina zůstala ještě nějaký čas pohromadě. (Morell, 
1995)
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byl již ženatý muž, v roce 1966 se oženil se spolupracovnicí svých rodičů, archeoložkou 

Margaret Cropper.42

Obr. 743 Richard Leakey (1978)s lebkou Australopitheca (vlevo) a KNM-ER 1470.

2.2 Omo, Etiopie

V roce 1966 se na státní návštěvě Keni setkal etiopský císař Haile Selassie s Louisem 

Leakeym. Vedli spolu debatu o objevech, které Leakey učinil v Keni a v Tanzánii a císař se 

divil, jak je možné, že žádný takový objev nebyl učiněn v jeho zemi. Louis jej ujistil, že by 

jistě učiněn mohl být, ale že je takřka nemožné získat v Etiopii povolení k výzkumu. Císař na 

druhou stranu Leakeyho ujistil, ať považuje povolení za vyřízené a expedice mohla začít. 

Později se bohužel ukázalo, že se Louis, vázán povinnostmi v Keni a také kvůli zdravotním 

problémům, nemůže osobně expedice zúčastnit a tak za sebe poslal Richarda (Gowlett, 

1990:31-39). 

Jednalo se o vskutku mezinárodní expedici. Na místě byli přítomní vědci z Keni, z Francie a 

z Ameriky a každý z týmů získal svou oblast, kterou bylo nutné prozkoumat. Francouzskou 

výpravu vedl Camille Arambourg, americkou Clark Howell a keňskou teprve dvaadvacetiletý 

Richard Leakey. Celou expedici od počátku provázela smůla, vedoucí francouzského týmu 

vědců – Camille Arambourg – během výzkumu zemřel a Francouzi se dokonce vzdali části 

své výzkumné lokality ve prospěch Američanů. Na druhou stranu východní břeh řeky Omo, 

Richardova výzkumná oblast, byla velice nedokonale chráněna proti nájezdům zlodějů, a 

proto bylo nutné všechny nálezy i výzkumné vybavení převážet přes řeku do francouzsko-

americké části výzkumu (Kalb, 2001:77). Během jednoho takového převozu byla Richardova 

                                                       
42

Margaretino vzdělání bylo pro Richarda podnětem, aby si dodělal střední školu a přihlásil se na 
univerzitu.; zdroj - tamtéž 
43

Photo by Marion Kaplan, Africa I: people and personalities, (staženo 2011-09-01), dostupné 
z WWW: http://www.marionkaplan.com/idx_africa1pp.htm
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loď i s nákladem zničena krokodýly, kterých bylo v řece požehnaně, a posádka jen zázrakem 

unikla smrtelnému stisku rozzuřených zvířat. Navíc bylo třeba pořídit novou loď…44

Smůla a především Richardovo nedostatečné vzdělání z něho v očích starších a 

zkušenějších kolegů ze Států a z Francie dělalo jen rozmazleného spratka slavných rodičů 

(Kalb, 2001:78). V té chvíli si Richard snad poprvé uvědomil důležitost univerzitního 

vzdělání. Navíc ani nálezy nebyly nijak uspokojující – Kamoya Kimeu, dlouholetý 

spolupracovník Leakeyových a jeden z nejúspěšnějších hledačů paleoantropologických 

pokladů, našel v oblasti dvě lebky. Ty byly s pomocí lastur ústřic nalezených pod nimi časově 

zařazeny do doby před 160 000 lety. Ačkoli si lebky nebyly příliš podobné, Richard byl 

přesvědčen, že se jednalo o lebky Homo Erecta, ale Louis je přiřadil k Homo sapiens. 

Ačkoli se v té době jednalo o nejstarší nález lebek tohoto druhu, Richard byl z průběhu 

expedice velice zklamán (Kalb, 2001:tamtéž). 

V dubnu 1967 byl nucen na nějaký čas opustit tábor u řeky Omo a vrátit se do Nairobi. Při 

zpáteční cestě musel pilot z důvodu blížící se bouře změnit trasu letu a Richard ze sedadla 

pro cestující bedlivě pozoroval krajinu pod sebou. Událost, která následovala, později označil 

za jednu z nejšťastnějších ve svém životě. Letadlo bylo poměrně malé a letělo docela nízko 

nad zemí, když si Richard všiml krajiny vhodné k vykopávkám. Krajina byla pokryta 

zvláštními útvary, které jakoby naplavila voda a navál vítr. Letadlo právě přelétalo nad 

východním břehem jezera Turkana (Leakey, Lewin, 1978). 

Richard neváhal a od americké pracovní skupiny paleoantropologů si vypůjčil helikoptéru 

k průzkumnému letu a jeho domněnka se potvrdila, místo bylo opravdu velice vhodné 

k vykopávkám. Nehostinné skály se ukázaly jako pískovcová souvrství velice bohatá na 

fosilie, nikoli jako vyvřeliny lávy, jak se domnívala řada výzkumníků před ním. (Leakey, 

Lewin, 1978) Turkana se ukázala jako vynikající důvod, proč opustit dosud tak 

neuspokojivou oblast kolem řeky Omo v Etiopii a hledat štěstí jinde. 

V roce 1968 obdržel Richard grant od National Geographic45 a se skupinou pěti dalších 

výzkumníků z keňského národního muzea se vydal k severovýchodnímu pobřeží jezera. 

V průběhu několika následujících let vybudovali na břehu jezera Turkana tábor Koobi Fora, 

který v současnosti pojme padesát až sedmdesát lidí. (Leakey, Lewin, 1978) První významný 

objev na sebe nechal čekat celé čtyři roky, byl to však nález takové důležitosti, že se ono 

dlouhé čekání opravdu vyplatilo. 

                                                       
44 Grant na ní opět poskytl National Geographic. 
45

Grant dostal proti doporučení svého otce Louise Leakeyho, který s National Geographic v té době již velice 
dlouho a úzce spolupracoval. Richard později uznal, že jejich vztahy byly po většinu otcova života velice napjaté 
a některá jeho stanoviska pochopil, až když sám zestárl a byl schopen podívat se na leccos jinýma očima. 
(Leakey pro Český rozhlas Leonardo, 2009)
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2.3 Turkana, Koobi Fora, Keňa

„V období miocénu došlo k roztržení Afriky podél Údolí velkého zlomu (velká Příkopová 

propadlina, či velký rift). Láva vyvřelá z hlubin země zvedla povrch o tisíc metrů a dala za 

vznik etiopské a keňské vysočině. Obrovský tlak, který zemskou kůru zdvíhal stále výš, 

nakonec vedl k tomu, že se země otevřel a do hlubokých puklin se zřítily miliardy tun kamení. 

Zemský zlom se táhl od severovýchodu k severozápadu a postupně vytvářel podobu 

současného Údolí velkého zlomu. Dno samo je po celé délce poseto jezery a nalezišti 

zkamenělých pozůstatků našich dávných předků a jejich příbuzných, australopitheců.“

(Leakey, Lewin, 1978:11-12)

Jezero Turkana (kdysi Rudolfovo jezero46) se rozkládá na území severozápadní Keni a svým 

severním koncem zasahuje až na území Etiopie, vzniklo prodloužením Údolí velkého zlomu 

na sever z dnešní Keni do Etiopie. Jezero se táhne v délce 250 kilometrů od severu k jihu a 

je 55 kilometrů široké, na severním konci se do jezera vlévá řeka Omo z Etiopie. Jedná se o 

čtvrté největší slané jezero na světě a na jeho březích se v usazeninách nachází obrovské 

množství fosilií. A právě sem se v roce 1968 vydal Richard Leakey hledat svého předchůdce 

člověka. (Leakey, Lewin, 1978:13)

„Jezero má ideální podmínky k zachování zkamenělin. Je napájeno velkým tokem řeky Omo 

a mnoha přítoky sezónních potoků a říček, což usnadňuje obalení kostí jemným nánosem, 

který zabrání jejich rozkladu. Postupně dojde k procesu fosilizace – postupná přeměna 

organických složek kostí v tvrdé minerály – a poklady pro lovce zkamenělin jsou na světě.“

(Leakey, Lewin, 1978:tamtéž) 

Jen v letech 1968 – 1970 našel v této oblasti tým Richarda Leakeyho pozůstatky tvorů, 

jejichž stáří bylo laboratorně určeno na 2, 6 milionů let. Zároveň zde byly nalezeny 

pozůstatky nástrojů rané doby kamenné, datované do období kolem 2,6 milionů let. Mezi 

vůbec nejvýznamnější objevy počátku 70. let47 z oblasti jezera Turkana patří nález lebky 

KNM-ER 1470 z roku 1972 a lebky KNM-ER 3733 o tři roky později.48

                                                       
46

Jezero bylo objeveno rakousko-uherským tandemem cestovatelů L. von Höhnelem a S. Teleki de 
Székem v roce 1888, pojmenováno byla na počest rakouského korunního prince Rudolfa. V roce 
1975, poté co Keňa získala nezávislost (1963), bylo na přání keňského prezidenta přejmenováno na 
jezero Turkana, podle jednoho z kmenů, který na jeho březích žije. Zdroj: Turkanové – Nevlídní 
obyvatelé pekla, Lidé a země 08/2008, (cit. 2011-07-15), dostupné z WWW: 
http://www.lideazeme.cz/clanek/turkanove-nevlidni-obyvatele-pekla
47

Na těchto objevech již Richard spolupracoval se svou druhou ženou Meave Leakeyovou. S první 
ženou Margaret se rozvedl v roce 1968, aby se o rok později oženil s Meave.
48 Turkana Basin Institute, (cit. 2011-07-20), dostupné z WWW: http://www.turkanabasin.org/
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obr. 849 Mapa jezera Turkana s vyznačením nejbohatších paleoantropologických 

nalezišť.

2.4 KNM-ER 1470

27. srpna 1972 byla asi 35 km na severovýchod od tábora Koobi Fora nalezena poměrně 

dobře zachovalá lebka. Nález učinil Bernard Ngeneo, člen výzkumného týmu Richarda 

Leakeyho. Objevený materiál čítal na 150 fragmentů, po jejichž rekonstrukci se 

paleoantropologům naskytl pohled na téměř kompletní mozkovou část lebky a značnou část 

obličejových partií. Chyběla jen dolní čelist a zuby.  Dle Keňského národního muzea byl 

nález označen katalogizačním číslem KNM-ER 1470 (Mazák, 1977: kap. XIII).

                                                       
49

Map from Journal of the Geological Society; 2006; v. 163; issue.1; p. 205-220; DOI: 10.1144/0016-
764904-166
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Vedle lebky byly nalezeny i kosti dlouhých končetin50. Dle K/AR datování vulkanického 

popela bylo absolutní stáří zkamenělin původně určeno na 2,9 milionů let. Překvapivě vysoká 

byla také původně odhadovaná kapacita mozkovny, kterou určil Dr. A. Walker z nairobské 

univerzity na 800 až 810 kubických centimetrů (Leakey, Nature vol. 242, 1973). Ačkoli 

poprvé o nálezu svého týmu veřejně promluvil Richard Leakey až v listopadu téhož roku, 

jeho otec Louis přiletěl do Nairobi hned záhy. Krátce před svou smrtí měl tak jedinečnou 

možnost spatřit jeden z největších nálezů svého syna, se kterým, ač neměli v té době příliš 

dobré vztahy, je pojila vášeň pro tajemství původu člověka. 

Původně byl Richard přesvědčen, že se jedná o pozůstatky přímého předka moderního 

člověka, zatímco všechny ostatní dosud objevené druhy představují jen slepé vývojové 

větve. K tomuto přesvědčení jej vedlo především překvapivě vysoké odhadované stáří 

nálezu i vysoká kapacita lebky. (Mazák, 1977: kap. XIII)

Avšak již začátkem roku 1973 si svými závěry nebyl tak docela jistý a dokonce se odmítl 

vyjádřit k otázce, která každého zajímala nejvíc – jaké místo zaujímá nález KNM-ER 1470 

v celkovém schématu vývoje člověka?

V dubnu 1973 otiskl Richard první oficiální vědeckou zprávu o nálezu, tradičně ve vědeckém 

časopise Nature.51 Velice stručně zde na čtyřech stranách komentuje nález, předběžná 

zjištění a měření a přikládá fotografie nálezů i plány naleziště. Jakýmkoli zásadním 

prohlášením se však nadále vyhýbá. V roce 1975 pak dochází k úpravě několika základních 

údajů – předně byl snížen odhad absolutního stáří lebky na 2,1-2 miliony let. Stejně tak byla 

snížena i původní odhadovaná kapacita mozkovny na 775 ccm. (Mazák, 1977: kap. XIII) 

Ačkoli byl Richard Leakey přesvědčen, že lebka nepatří ani druhu Australopithecus 

africanus, ani druhu Homo habilis52, lebka KNM-ER 1470 byla přesto chybně zařazena 

k druhu Homo habilis.53

2.4a KNM-ER 1470 ve světle dnešních poznatků

V současné době se předpokládá, že lebka KNM-ER 1470 je dosud nejkomplexnější 

objevenou lebkou druhu Homo rudolphensis54. Zároveň byly sníženy oba předchozí údaje. 

Kapacita mozkovny na 750 ccm a stáří na 1,9 milionů let (Cela-Conde, Ayla, 2007:kap. 6). 

                                                       
50

Označeny jako KNM-ER 1472, KNM-ER 1475, KNM-ER 1481. (Mazák, 1977: kap. XIII)
51 Leakey, R.E.F., Evidence for an Advanced Plio-Pleistocene Hominid from East Rudolf, Kenya, 
Nature vol. 242, April 13 1973
52

Jediné, co byl Leakey ochoten s jistotou prohlásit, že lebka patří k rodu Homo. Bližší klasifikaci se 
po léta vyhýbal. 
53

KNM-ER 1470, Smithsonian Institute, (cit. 2011-08-05), dostupné z WWW: 
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/knm-er-1470
54

Homo rudolfensis je sám o sobě dost kontroverzní druh. Někteří paleoantropologové dodnes 
nepokládají tento druh za platný, (Cela-Conde, Ayla, 2007:kap. 6).
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Právě kolem datování se průběhu let strhla velice živá debata mezi vědci (Lewin, 1987; 

Johanson a Edey, 1981; Lubenow, 1992) a to především kvůli některým znakům, díky nimž 

je lebka v mnoha ohledech překvapivě moderní. Např. obličejová část lebky je delší a užší, 

zároveň má tzv. „talířovitou formu“, tzn., že je v příčném průřezu lehce konkávní. Kost týlní je 

dále kratší a umístění velkého týlního otvoru není tolik vpředu jako u ostatních nálezů Homo 

habilis. Nadočnicový val je mohutný, ale již tolik nevystupuje (Lieberman a kol., 1996). Spolu 

s fragmenty lebky byly nalezeny i pozůstatky dlouhých kostí končetin. Nejkompletněji byla 

zrekonstruována KNM-ER 1481, která obsahuje kompletní levou kost stehenní, oba konce 

levé tibie (kosti holenní) a distální konec levé fibuly (kosti lýtkové). Morfologické utváření 

kostí dlouhých končetin zároveň ukazuje k plné adaptaci k bipednímu pohybu.(Mazák, 1977: 

221) Z výše uvedených důvodů musela být původní definice a zařazení nálezů pod Homo 

habilis přehodnoceno a nálezy byly zařazeny k Homo rudolfensis. (Cela-Conde, Ayla, 

2007:kap. 6)

Vzhledem k tomu, že druh Homo rudolfensis byl uznán právě na základě nálezu KNM-ER 

1470, jeho validita je dodnes mnoha paleoantropology zpochybňována55. Ačkoli zařazení 

nálezu KNM-ER 1470 není dodnes zcela jasné, pro tým Richarda Leakeyho byl prvním 

velkým úspěchem a důvodem, proč ve vykopávkách u jezera Turkana pokračovat.

                                                       
55

Název druhu byl odvozen od místa nálezu, tj. u Rudolfova jezera V.P.Alexejevem v roce 1986. Mělo 
se jednat o prvního zástupce rodu Homo, byl současníkem méně robustního, ale početnějšího druhu 
Homo habilis. Jelikož se místa výskytu těchto dvou druhů překrývala, vědci předpokládají, že mezi 
sebou často soupeřili o potravní zdroje. (Cela-Conde, Ayla, 2007:tamtéž).
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Obr. 956 Lebka KNM-ER 1470: Homo rudolphensis, 1,9 milionů let

2.5 KNM-ER 3733

Když Bernard Ngeneo v roce 1975 procházel kolem lebky KNM ER-3733, jediné co z ní 

vyčnívalo nad zem, byly očnice. 57Stačilo málo, aby Bernard kolem lebky bez povšimnutí 

prošel, ale to by se přece tak zkušenému terénnímu pracovníkovi nemohlo stát. Díky jeho 

                                                       
56

Photo by Birdsell, J. B. Human evolution. Chicago: Rand McNally; 1975
57

KNM-ER 3733, Smithsonian Institute, (cit. 2011-08-05), dostupné z WWW: 
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/knm-er-3733
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školenému oku byl tým Richarda Leakeyho rázem obohacen o objev jedné 

z nejzachovalejších a zároveň nejpozoruhodnějších lebek v dějinách paleoantropologie. 

KNM-ER 3733 představuje lebku dospělé ženy raného druhu Homo erectus – tj. Homo 

ergaster  (Mazák, 1975). Identifikace pohlaví byla v tomto případě zcela přesná především 

díky srovnání anatomických rysů její tváře s ostatními lebkami nalezenými v Koobi Fora.58

Lebky KNM-ER 388359 a KNM-WT 1500060, které zcela prokazatelně patří mužským 

zástupcům druhu, byly nalezeny na druhé straně jezera Turkana. Po jejich srovnání s KNM-

ER 3733 došli vědci k závěru, že lebka 3733 je mnohem méně robustní, než její mužské 

protějšky.(Leakey, 1976, Nature 261: 574-576) Úplná dospělost byla zároveň určena díky 

lebečním švům, které byly na bázi lebky zcela uzavřené a také díky rozsahu opotřebení 

chrupu a erupci stoliček. Odhadované stáří lebky je asi 1,7 milionů let.  Kapacita mozku byla 

určena kolem 850 ccm, celá lebka je navíc velice podobná některým z nalezených 

zkamenělin Sinanthropa (Cela-Conde, Ayla, 2007:kap. 7). Nález této lebky ve stejné vrstvě, 

v jaké byla nalezena lebka ER-406 v roce 1969, která byla připsána Australopithecovi 

boisei, zároveň zasadil ránu z milosti všem, kteří byli přesvědčeni o pravdivosti teorie, že 

v žádném období historie neexistovaly souběžně dva druhy hominidů.61 Tato „hypotéza 

jednoho druhu“ opanovala paleoantropologii dlouhá léta. Většině vědců se zdálo 

nepravděpodobné, že by dva druhy, které spolu soupeří o stejné zdroje, mohly stabilně 

koexistovat.62 Nicméně byla to právě lebka KNM-ER 3733, která vzala zastáncům této teorie 

vítr z plachet. 

                                                       
58

KNM-ER 3733, Smithsonian Institute, (cit. 2011-08-05), dostupné z WWW: 
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/knm-er-3733
59

Lebka byla nalezena v roce 1976 a původně bylo odhadováno, že patří mužskému (podle zjevné 
robusticity) zástupci Homo erecta. Spodní část lebky úplně chybí. Objev učinil sám Richard Leakey a 
datování bylo určeno kolem 1,5 milionů let. Dnes převládá přesvědčení, že se jedná o zástupce druhu 
Homo ergaster., (cit. 2011-08-25), dostupné z WWW: http://australianmuseum.net.au/image/Homo-
ergaster-skull-KNM-ER-3883/
60

Tzv. „Turkana Boy“, více viz. níže
61

KNM-ER 3733: about this fossil, (cit. 2011-08-14), dostupné z WWW: 
http://www.turkanabasin.org/research/35-hominid-fossils/661-knm-er-3733-about-this-fossil
62 tamtéž
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Obr. 1063- Lebka KNM-ER 3733: Homo ergaster, 1,75 milionů let

2.6 „Turkana Boy“ 

Bez ohledu na význam předchozích objevů učiněných v průběhu 70. let, nejoceňovanější a 

nejvýznamnější objev, který Turkana skrývala, na sebe nechal čekat až do roku 1984.  

Pět kilometrů západně od jezera Turkana poblíž řeky Narikotome zahlédlo jeden srpnový 

den zkušené oko vedoucího týmu Richarda Leakeyho a dlouholetého spolupracovníka -

Kamoya Kimeuy – úlomek lidské lebky. Úlomek ležel na břehu téměř vyschlé řeky v oblasti 

nazvané Narikotome III (NK3). Celý tým podlehl horečné práci, aby po prozkoumání zhruba 

1, 254 metrů krychlových sedimentů, odkryl téměř kompletní lidskou kostru. (Bahn, 1996) 

Bylo nalezeno na 70 úlomků lidské lebky spolu se zuby a kolem 80 úlomků kostí, které 

všechny patřili jednomu zástupci zatím neurčeného lidského druhu. Nález dostal 

katalogizační číslo KNM-WT 15000, ale veřejnosti je známý spíše jako „Turkana boy64“ 

neboli „chlapec od jezera Turkana“(Bahn, 1996). 

Podle Leakeyho KNM-WT 15000 připomíná zástupce druhu s masivní lebkou, 

nadočnicovými oblouky a robustní, vystupující tváří, který zaujímá místo v lidském 

rodokmenu mezi naším prvním vzpřímeným předkem a námi samotnými. Vůbec první 

zástupce tohoto druhu byl nalezen na Jávě v roce 1981 Eugenem Duboisem. Profesor 

Dubois svůj objev nazval Pitecanthrophus erectus, ale dnes jej známe spíše jako druh 

Homo erectus. (Kleibl, 1978: 142-150) 
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(staženo 2011-09-01), dostupné z WWW: 
http://www.southernbiological.com/Products/Models/Anthropology/BH011.htm
64

Nález je též znám pod starším názvem – „Narikotome Boy“
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Kostra chlapce od jezera Turkana je z 90% kompletní. Díky regionu, ve kterém žil, a který je 

bohatý na aktivní vulkány, nebylo ani datování nálezu příliš složité.65 Nález je starý kolem 

1,53 milionů let. Díky KNM-WT 15 000 mají vědci jedinečnou šanci načerpat mnoho 

informací o velikosti a tvaru těla zástupců Homo erectus. A pomocí bilaterální symetrie byly 

zrekonstruovány chybějící kosti - jako zrcadlový odraz pravé paže tak byla zrekonstruována 

např. levá paže. (Bahn, 1996)

Tvar a velikost pánve prokázaly, že se jedná o mužského zástupce druhu, s pomocí chrupu 

pak byli vědci schopní určit přibližné stáří chlapce, které bylo odhadováno na věk mezi 8 až 

12 lety. Chlapec byl vysoký 160 cm a vážil 48 kg. Jednalo se o velice vysoký a štíhlý druh, 

původní odhady dokonce hovořily o tom, že kdyby se chlapec dožil dospělosti, měřil by 

kolem 185 cm a vážil by o dvacet kilo více. Kapacita mozku chlapce byla při úmrtí 880 ccm, 

kdyby se dožil dospělosti, kapacita by stoupla až na 909 ccm. Původně vědci zastávali 

názor, že chlapcův růst byl podobný tomu, se kterým se setkáváme i u dnešních chlapců. 

Kdyby se dožil vyššího věku, tak by u něj s největší pravděpodobností došlo k období 

rychlého růstu, na jaký jsme zvyklí i u dnešních chlapců v období puberty (Bahn, 1996). 

Dlouhé a štíhlé končetiny jsou důkazem rané adaptace na horké a suché africké klima. 

Dlouhé nohy a úzká pánev umožňují vzpřímenou chůzi, čímž zvětšují oblast, v níž mohou 

zástupci tohoto druhu žít (Leakey, 1993). Nicméně navzdory všem přednostem kostry 

uvedeného chlapce, nutno poznamenat, že konkrétně tento jedinec byl velice nemocný. 

S největší pravděpodobností byl částečně chromý, jelikož na páteři je znatelná značná 

deformace. Dále u něho byly zjištěny problémy s dásněmi a čelistí. Dosud nebylo zjištěno, 

jak chlapec zemřel, zda se jednalo o následek trvalých zdravotních problémů, či zda se stal 

obětí některého z tehdejších predátorů. Nicméně sám Richard Leakey je přesvědčen, že 

není důležité, jak chlapec zemřel, nýbrž jak žil (Leakey pro Český rozhlas Leonardo, 2009). 

Pravdou zůstává, že je to právě jeho kostra, která pomáhá dnešním vědcům pochopit, jakým 

způsobem druh Homo erectus žil, a především jak rostl a formoval se. Právě díky chlapci od 

jezera Turkana jsme byli dlouhou dobu přesvědčeni, že své průměrné dnešní výšky dosáhl 

člověk již před 1,5 milionem let66. 
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Díky tomu, že chlapec žil v oblasti kolem jezera Turkana, která se v době jeho existence 
vyznačovala aktivní vulkanickou činností, vědci mohli při určování jeho věku využít klasickou K/AR 
metodu datování. Když se popel a láva ze sopky ochladily, radioaktivní draslík 40 se začal rozpadat 
ve známém poměru ke stabilnímu argonu 40. Tím, že se změří poměr draslíku ku argonu dnes vědci 
mohou určit, kolik času uplynulo od té doby, kdy zkamenělina vznikla a určit tak přibližný věk vrstev 
hornin nebo fosilií. (Bahn, 1996)
66

Jaroslav Brůžek, Viktor Černý, Petra Stránská, Proměny výšky postavy v průběhu věků, 
publikováno: Vesmír 84, 165, 2005/3, (cit. 2011-08-11), dostupné na WWW: 
http://www.vesmir.cz/clanek/promeny-vysky-postavy-v-prubehu-veku
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Obr. 1167 - Lebka KNM-WT 15000 („Turkana boy“, „Narikotome Boy“):Homo erectus, 

1,53 milionů let

2.6a A co kdyby chlapec dospěl?

Nebyla by to však paleoantropologie, kdyby dnešní průzkumy neprokázaly úplně něco 

jiného, než o čem byli všichni původně přesvědčeni. Předně, skutečně je vývoj chlapce od 

jezera Turkana důkazem, že průměrná výška současného člověka byla ustanovena již před 

více než 1,5 milionem let? Skutečně by dospělý chlapec měřil 185 cm? Nebo je všechno 

jinak? 

Ačkoli na jedné straně raná práce Smithe (1993) určila věk chlapce v době smrti mezi 11 a 

12 lety na základě komparace s vývojem moderního člověka. Na straně druhé, sám Smith ve 

stejné práci přiznává, že ani ontogenetická erupce stoliček, ani uzavírání epifýz vývoji 

moderního člověka neodpovídaly. Kdyby podle něj chlapec následoval příkladu moderních 

lidí, v dospělosti by měřil 185 cm a vážil 68 kg. Výše uvedené nesrovnalosti však vedly tým 

Rondy R. Gravesové z kalifornské univerzity k prozkoumání dosud široce přijímané teorie o 

tělesné stavbě KNM-WT 1500068. S využitím nejmodernějších metod došly k závěru, že 

chlapec byl ve skutečnosti mladší, než se původně předpokládalo. Jeho životní cyklus navíc 

v žádném případě neodpovídal životnímu cyklu moderního člověka. Podle nejnovějších 

výzkumů leží spíše někde na rozhraní mezi životním cyklem moderního člověka a šimpanze.  

Tým Gravesové zrekonstruoval řadu hypotetických křivek růstu, které získal modifikací růstu 
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The Emperor Has No Clothes, (staženo 2011-08-31), dostupné z WWW: 
http://www.detectingdesign.org/?page_id=412
68 Graves, R.R., et al., Just how strapping was KNM-WT 15000?, J Hum Evol (2010)
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současného člověka a šimpanze. Uvedená modifikace počítala s rychlostí růstu, věkem 

jedince i se završením celkových tělesných rozměrů. Tým Gravesové přepočítal výšku 

dospělého jedince KNM-WT 15 000 podle vzrůstající výšky jedince v době smrti a podle 

podílu růstu, který zbýval v každé křivce. 

Na základě těchto poznatků bylo vytvořeno 18 mezilehlých trajektorií růstu, které si za základ 

vzaly trajektorie růstu moderního člověka a šimpanze a byly základnami pro vznik dvaceti 

křivek. Poté bylo vypočítáno na 500 odhadů velikosti dospělého chlapce s pomocí pěti 

celkových velikostí v době smrti a pěti různých věkových kategorií v době smrti (8 – 12 let). 

Rozmezí celkové velikosti se pohybovalo mezi 144 a 225 cm. Při srovnání bylo navíc 

zjištěno, že výsledkem odhadů s využitím nejnižšího věku v době smrti (8 let)byla největší 

výška v dospělosti, zatímco s využitím nejvyššího věku v době smrti tomu bylo právě 

naopak. Dvě křivky, které se nejvíce blížily vzoru a časování životního cyklu KNM-WT 15000, 

daly za vznik odhadu výšky mezi 159 a 168 cm. Průměrný odhad výšky byl tak určen na 163 

cm v dospělosti. Nejnovější analýzy zubní skloviny a erupce zubů zároveň prokázaly, že 

chlapec od jezera byl skutečně v době své smrti mnohem mladší, než se původně 

předpokládalo. Nicméně co se jeho kosterní vyspělosti týče, byl podle dnešních odhadů na 

jejím sklonku. Díky výzkumům zubní skloviny a chrupu samotného dnes také víme, že životní 

cyklus KNM-WT 15000 byl spíše podobný životnímu cyklu australopitheců než moderního 

člověka. Této domněnce odpovídá i rychlejší vývoj skeletu jedince. A tak se zdá, že jsme si 

na svou dnešní průměrnou výšku museli ještě nějaký ten čas počkat…

Obr. 1269 - Růst postavy od raných homininů až po anatomicky moderního člověka 

využívající revidované odhady postavy Gravesové a kol. – 163 cm (tmavý KNM-WT 

15000). Odhady postavy z McHenry (1991), Arsuaga et al. (1999), Ruff et al. (1997), 

Formicola (2003), Trinkaus (2006), a Lordkipanidze et al. (2007). Údaje použité 

k výpočtu snížení lebeční výšky pocházejí z Gabunia et al. (2000), Martin et al. (2006), 

Trinkaus (2006), Gordon et al. (2008), a Rightmire (2008).

                                                       
69 Graves, R.R., et al., Just how strapping was KNM-WT 15000?, J Hum Evol (2010)



- 48 -

2.7 Paranthropus aethiopicus – KNM-WT 17000

Rok po objevení „chlapce“ byla na západním břehu jezera Turkana nalezena lebka 

Paranthropa aethiopica, robustního australopitheca.70 Do té doby byly známy jen nálezy 

pozůstatků tohoto druhu od řeky Omo v Etiopii z roku 1967.71 Nález z roku 1985 pak pomohl 

definovat druh jako zástupce raných robustních australopitheců. Spíše než svým významem 

zaujal vědeckou veřejnost typickou černou barvou, která mu vysloužila přezdívku „Černá 

lebka“. Lebka samozřejmě nebyla černá odjakživa, původně byla bílá jako všechny ostatní 

kosti v těle. Svou černou barvu získala až v průběhu milionů let, kdy fosilizovala v půdě 

bohaté na mangan72. 

Stáří lebky bylo určeno kolem 2,5 milionů let. Díky sagitálnímu hřebenu a malé kapacitě 

mozkovny (410 ccm) byla „Černá lebka“ původně považována za zástupce Paranthropa 

boisei, pozdější srovnání zase prokázalo více podobností s Australopithecem afarensis. 

Nesrovnalostí bylo nakonec tolik, že vedly k ustanovení samostatného druhu –

Paranthropus aethiopicus (Lockwood, Stringer, 2008:56). „Černá lebka“ je pak jediným 

dospělým zástupcem druhu, který se vyznačoval velkým sagitálním hřebenem, silně 

vystupující tváří, mohutným chrupem a silnými čelistmi. Ačkoli s lebkou samotnou nebyl 

chrup nalezen (vědci se domnívají, že většina zubů vypadla za života jedince a zbytek byl po 

jeho smrti vylámán), rozlehlost kořenů zubu a patra odkazuje k mohutným žvýkacím svalům 

a obrovské síle stisku čelistí Paranthropa aethiopica73. Minimum pozůstatků tohoto druhu, 

stejně jako obrovská podobnost s lebkou dnešních goril, dělá z nálezu Paranthropa 

aethiopica dodnes jednu z paleoantropologických záhad.
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Obr. 1374- Lebka KNM-WT 17000: Paranthropus aethiopicus, 2,5 milionů let

2.8 Konec kariéry paleoantropologa a další činnost Richarda 
Leakeyho

V roce 1968 se Richard Leakey stal ředitelem Národního muzea v Keni. O rok později mu 

byla diagnostikována smrtelná nemoc ledvin a doktoři mu nedávali více než deset let života. I 

přes tuto diagnózu Richard neúnavně pracoval jak v muzeu, tak v terénu. Na počátku 

osmdesátých let se jeho stav začal rapidně zhoršovat, odletěl proto do Londýna, kde 

prodělal transplantaci ledviny. Dárcem byl tehdy jeho mladší bratr Philip. Přes původní 

zdárné přijetí ledviny, začalo Richardovo tělo později ledvinu odmítat a v důsledku 

obrovského příjmu léků, které měly za úkol jeho stav stabilizovat, začal selhávat jeho 

imunitní systém. Richard tehdy téměř zemřel na zápal plic. Nicméně přežil a o svém životě i 

boji s nemocí sepsal autobiografickou knihu -  „One Life“75. 

V roce 1989 Richard Leakey ukončil svou aktivní kariéru v terénu a rozhodl se věnovat práci 

v muzeu. Záhy mu bylo nabídnuto místo ředitele Oddělení ochrany přírody na Ministerstvu 

ochrany životního prostředí v Keni. Tak začala jeho kariéra v politice. V té době byl, jak sám 

později řekl, už unavený z věčného politikaření v antropologii a novou funkci přes počáteční 

rozpačitost přivítal (Leakey pro Český rozhlas Leonardo, 2009). Začal se tedy věnovat 

restrukturalizaci způsobu řízení ochrany přírody v Keni. Jeho hlavním cílem se stala likvidace 

pytláků, kteří ve velkém vybíjeli celá stáda slonů.76 Ačkoli keňský prezident téhož roku 

vyhlásil nulovou toleranci pytláků a dokonce vyhlásil povolení střílet je, Richard Leakey 
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kg., (Leakey pro Český rozhlas Leonardo, 2009).
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s těmito postupy nesouhlasil. Jeho zaměstnanci mohli střelbu pouze oplatit, nikoli sami 

zahájit a všechna slonovina, která byla nalezena, byla následně spálena. Těmito postupy se 

Richardovi a jeho spolupracovníkům podařilo stlačit cenu slonoviny na historicky nejnižší 

cenu, pročež už přestala být na černém trhu atraktivní (Leakey, 2003). 

Obr. 1477 Červenec 1989 – Richard Leakey nechal spálit 12 tun zabavené slonoviny 

v hodnotě 3 milionů dolarů.

2. června 1993 se Richard Leakey vydal na krátkou návštěvu výcvikového střediska keňské 

správy divočiny. Rozhodoval se, zda pojede autem (cesta tak trvá 3 hodiny), nebo poletí 

letadlem (25 minut). Ano, i jemu se volba zdála zcela zřejmá a jednoduchá. 10 minut od 

Nairobi však letadlu začaly prudce klesat otáčky a pilot se připravoval na nouzové přistání. 

Když se však letadlo dotklo země, levým křídlem zavadilo o mangovník a následoval výbuch. 

Richardův stav nebyl nijak potěšující – rozdrcené kotníky, zlomeniny obou holenních kostí, 

levá stehenní kost zlomená na čtyřech místech. Lékaři se rozhodli obě nohy amputovat. Za 

pár měsíců už stál na protézách a dnes nikdo nepozná, že tenhle uspěchaný muž ve 

skutečnosti kdysi přišel o obě nohy. Sám Richard tyto události později označil za „konec své 

krize středního věku“. Závada na letadle se dodnes nepodařila objasnit, spekulovalo se 

dokonce i o sabotáži ze strany Richardových politických nepřátel. Ačkoli se Leakey záhy 

vrátil zpět do práce, opozice jej o rok později donutila k rezignaci. (Leakey pro Český rozhlas 

Leonardo, 2009).

Práce v politice se však nevzdal a spolu s ostatními disidenty založil vlastní stranu, s níž 

dokonce opanoval sedadlo v parlamentu. V roce 2001 však natrvalo z politiky odešel. Dnes 

působí jako vedoucí mluvčí Transparency International a Great Apes Survival Project, což je 

projekt, který vznikl za účelem snahy Spojených národů ochránit naše nejbližší příbuzné.78
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V roce 2004 se zároveň stal spoluzakladatelem dobročinné ochranářské organizace Wildlife 

Direct, která prostřednictvím internetových blogů získává prostředky na financování lokálních 

projektů, které si kladou za cíl ochranu africké přírody.79

Obr. 1580 Richard Leakey – současnost; logo organizace Wildlife Direct

Pochodeň hledání původu člověka po něm převzala dcera Louise a manželka Meave, která 

v práci započaté v sedmdesátých letech pokračuje neúnavně dál. 

2.9 Meave Epps Leakeyová

Meave Eppsová se narodila 28. července 1942 v Londýně jako nejstarší ze tří dětí. 

Navštěvovala dívčí klášterní školu a později dívčí internátní školu. Jak sama později řekla, 

její vzdělání zahrnovalo literaturu, historii, náboženství, umění, trochu matematiky, ale o 

vědě se v té době dívky neměly dozvědět nic (červenec/srpen 1999, Leakey: Archaeology, 

Vol. 52 Num. 481). Nejspíš převládalo přesvědčení, že pro mladou dívku se věda nehodí. 

Meave přesto našla zálibu v živočišné říši. Sbírala hmyz, pořizovala fotografie zvířat a snila, 

že snad jednou se dveře vědy dívkám jako je ona, přece jen otevřou82. 

Nastoupila na univerzitu v Severním Walesu se specializací na zoologii a plánovala, že se 

stane odbornicí na vodní faunu. V šedesátých letech však nebylo příliš míst v expedicích 

zabývajících se podvodním světem určených pro ženy. A tak když Meave oslovil v roce 1965 

přítel s možností odpovědět na konkurz Louise Leakeyho, který v té době hledal mladé 

zoology do Centra primátů  Tigoni poblíž Nairobi83, Meave nezaváhala. Krátce nato už 

seděla v letadle, směr – východní Afrika. 

Během své práce v Centru primátů Meave nasbírala dostatek dat pro dokončení své 

disertační práce84 a v roce 1968 získala doktorát na Univerzitě v Severním Walesu. Rok nato 

byla Richardem Leakeym přizvána k výzkumným pracím v táboře Koobi Fora na východním 
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břehu jezera Turkana na severu Keni.85 Rok 1969 se v jejím životě stal velkým milníkem -

potkala Richarda Leakeyho, svého budoucího manžela a otce svých dvou dcer a začala 

pracovat na místě, které se stalo její rodině osudem, stejně jako se předchozí generaci 

Leakeyů stala osudem Olduvai. 

Richard a Meave se vzali v roce 1970, dva roky nato se jim narodila první dcera jménem 

Louise, kterou o další dva roky později následovala dcera Samira. Od roku 1969 se Meave 

podílela na všech významných objevech, které tým Richarda Leakeyho učinil, a které byly 

popsány výše. Nutno však zmínit, že největší díl práce při rekonstrukci lebky KNM-ER 1470 

odvedla právě Meave, která se v té době vrátila z porodnice s malou Louise a pustila se do 

150tidílných 3D puzzlí.(Leakey, Lewin, 1978:kap. 4) Díky její trpělivosti později spatřila světlo 

světa téměř kompletní lebka s katalogizačním číslem KNM-ER 1470.

Obr. 1686 Meave Leakey

Až do roku 1989 tvořila Meave se svým manželem nerozlučnou dvojici terénních pracovníků, 

každý úspěch i zklamání, která jejich tým zaznamenal, prožívali společně. Nicméně nic 

netrvá věčně a pověstná Leakeyovská všestrannost způsobila, že Meave zůstala u jezera 

Turkana sama. Richard nastoupil do funkce ředitele Oddělení ochrany přírody na 

Ministerstvu ochrany životního prostředí v Keni a Meave převzala jeho předešlou funkci 

v muzeu a stala se koordinátorkou terénních prací u jezera Turkana pro keňské Národní 

muzeum87. 
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2.10 První samostatné úspěchy

První významný objev, který učinil tým Leakeyových plně pod vedením samotné Meave, byl 

nález lebky v roce 1994 na jihozápadě jezera Turkana v oblasti Kanapoi. Jednalo se o 

fragmenty lebky Australopitheca anamensis, s největší pravděpodobností předka 

Australopitheca afarensis. Poté následovaly objevy ostatků v oblasti Allia Bay. Celkově 

zahrnuje výčet nálezů ostatků druhu A. anamensis horní a dolní čelist, fragmenty crania a 

horní a dolní části holenní kosti. (Coffing a spol., 1994)

2.10a Australopithecus anamensis

První nález Australopitheca anamensis byl učiněn v roce 1965 expedicí Harvardovy 

univerzity v oblasti Kanapoi na severozápadě jezera Turkana. Nález obsahoval levou kost 

pažní. Následovaly samostatné objevy zubů (v roce 1982) v nedaleké oblasti Allia Bay, 

nicméně druh jako takový byl oficiálně pojmenován a ve větší míře popsán týmem Meave 

Leakeyové na stejném místě jako v roce 1965 v oblasti Kanapoi. (Coffing a spol., 1994) Na 

celém objevu je nejzajímavější, že dosud nebyly zkameněliny tohoto druhu nalezeny nikde 

jinde na světě, pouze na severozápadě jezera Turkana. 

Původně byl nález lebky v roce 1994 zařazen ke druhu Australopithecus afarensis, 

posléze však další zkoumání a srovnávání lebky s typickými zástupci tohoto druhu vedly 

k ustanovení druhu nového a daly za vznik Australopithecovi anamensis88. Tento gracilní 

australopithékus žil zhruba před 4,2 až 3,9 miliony lety.89  

Do té doby byl nejstarší známý druh australopithéka Australopithecus afarensis v čele 

s ještě známější kostrou Lucy objevenou Donaldem Johansonem v roce 1974 v Etiopii. A 

byla to opět Lucy, která od té doby vířila debaty o způsobu, jakým se australopitheci vlastně 

pohybovali. S nálezem Australopitheca anamensis z roku 1994 však muselo dojít 

k přehodnocení dosud známého evolučního stromu. Nejen, že byl Australopithecus 

anamensis starší než Lucy, ale dokonce u něho byly nalezeny i jasné důkazy o vzpřímené 

chůzi.(Leakey a kol., 1995) 

Podle Leakeyové (1995) se Australopithecus anamensis vyznačuje řadou primitivních, ale 

také pokročilých morfologických rysů. Předně se jedná o chrup, který je spíše podobný 

dentici opic – přítomnost poměrně velkých špičáků, asymetrických premolár a stoliček jsou 

jasně primitivní znaky, se kterými se setkáváme v miocénu a u moderních opic. Spolu 
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s mělkým patrem, které nacházíme i u zástupců druhu A. afarensis, až potud vše 

nasvědčuje příbuznosti spíše s moderními opicemi, než s člověkem. 

Nicméně nálezy postkraniálních ostatků jakoby patřily jinému jedinci. Nepochybně se totiž 

jednalo o vzpřímeně se pohybující druh, čemuž nasvědčuje nález tibie (kosti holenní) ze 

stejné oblasti téhož roku (Kanapoi, 1994). Distální část holenní kosti je zesílená v místech, 

kde je při bipedickém pohybu vyvíjen největší tlak. A také proximální kloubní kondyly jsou 

hluboce konkávní, široké v předozadní rovině a stejně veliké. Kost pažní je navíc výrazně 

kratší, než jak jsme zvyklí u opic (Johansen a Edgar, 1996). Všechny tyto znaky dodnes 

nacházíme i u moderních lidí.

Spolu se starším nálezem kosti pažní z roku 1965 je nález holenní kosti velmi podobný 

postkraniáním ostatkům ostatních zástupců rodu Homo. Podobnost je dokonce větší, než při 

srovnání členů rodu Homo s A. afarensis (Andrews, 1995). Je tedy dost dobře možné, že 

náš současný druh je více příbuzný s A. anamensis, než se široce prosazovaným druhem 

A. afarensis. Pro tuto domněnku však existuje jen velmi málo důkazů ukotvených 

v nálezech dostatečného množství ostatků druhu A. anamensis. Jedná se zatím jen o 

spekulace, které nejsou schopny výrazně změnit dosavadní evoluční obraz vývoje člověka. 

Nicméně další důkaz, že by mohly existovat dva rozdílné druhy australopitheců najednou, je 

vynikající. Pro Meave Leakeyovou byl navíc tento objev přelomový. Dokázala se prosadit ve 

světě, který byl do té doby doménou hlavně mužů, a zároveň potvrdila, že není ochotna 

zůstat ve stínu objevů slavného manželova jména. 

2.10b Kenyanthropus platyops

Na návrh svých spolupracovníků se v roce 1998 Meave Leakeyová rozhodla se svým týmem 

přesunout k řece Lomekwi u západní části pánve Turkana. V oblasti byly v té době nalezeny 

zkameněliny antilop a hrochů, které nebyly sesbírány předchozími terénními pracovníky. 

Oblast se tak zdála jako zcela netknutá předchozím výzkumem.90 Téhož i následujícího roku 

byly pak v oblasti nalezeny zkameněliny dosud neznámého druhu. V srpnu 1999 byla 

nalezena téměř kompletní lebka Justem Erusem, který tvořil základ výzkumného týmu 

Meave Leakeyové. Erus si povšiml chrupu vyčnívajícího z bahnitého sedimentu91. 

Nalezená lebka se následně vyznačovala výraznou plochostí, což později dalo za vznik 

názvu celého druhu Kenyanthropus platyops.92 Známé je také obecné pojmenování lebky 
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– „Flat-Faced Man“. Je to právě výrazná plochost a délka lebky spolu s malými stoličkami, 

které Kenyanthropa tolik odlišují od silně vystupující lebky Lucy s mohutným chrupem. 

Kapacita mozkovny je však u obou druhů srovnatelná. Do té doby byli vědci navíc 

přesvědčeni, že plochá lebka se u předků dnešního moderního člověka vyvinula teprve před 

dvěma miliony lety.  Zatímco stáří druhu bylo stanoveno na věk kolem 3, 5 milionů let.93

Vzhledem k faktu, že do té doby byl jediný známý druh žijící před 3,8 až 3 miliony lety druh 

A. afarensis v čele s kostrou Lucy, která byla do té doby považována za nejstaršího 

doloženého předka moderního člověka, s nálezem Kenyanthropa stáli antropologové před 

otázku, který z obou druhů je ten správný přímý předek, oba to totiž být nemohou.  Studie o 

nálezu Kenyanthropa, kterou tým Leakeyové tradičně otiskl v časopise Nature v roce 2001 

(Nature, 22/4 2001: 433-440), se jakémukoli stanovisku a odpovědi na tuto otázku vyhýbá. 

Nicméně přiznává, že nález Kenyanthropa přesvědčivě dokazuje, že v době před 3,5 

miliony let existovaly dva druhy možného přímého příbuzného moderního člověka. Toto dále 

ukazuje, že lidská evoluce je mnohem komplexnější, než jsme se doposud domnívali. 

V porovnání s A. afarensis měl Kenyanthropus mnohem menší stoličky, což vedlo 

výzkumníky k přesvědčení o zcela jiných stravovacích návycích. (Nature, 22/4 2001: 433-

440) Tím pádem mohl Kenyanthropus žít bok po boku s A. afarensis, co se potravy týče, 

nijak si totiž nekonkurovali. Leakeyová navíc prohlásila, že bylo zcela jasné, že vedle Lucy 

tam někde musel být ještě jiný souběžně žijící druh. Když se totiž podíváme na evoluci 

ostatních savců, setkáváme se s velkou druhovou radiací, kdy však přežije jen ten 

nejschopnější. U člověka jako u savce by tomu nemělo být jinak (Leakey a kol., 2001). 

Lebka Kenyanthropa je nyní nejstarší známou a téměř kompletní lebkou možného 

prapředka moderního člověka. Geolog Frank Brown z univerzity v Utahu, který se na objevu 

podílel, je přesvědčen, že objevení Kenyanthropa ilustruje skutečnost, že v téměř každou 

dobu před 4 miliony let až po současnost existovaly na zemi dva nebo více druhů hominidů. 

Tzn., že převládající teorie o přímém vývoji člověka z jednoho druhu do druhého musí být 

nahrazena teorií, v níž je evoluční strom lidského vývoje nahrazen jakýmsi keřem s mnoha 

slepými větvemi a jediným kmenem, který vede přímou cestou k dnešnímu člověku94. 

Ačkoli Meave Leakeyová věří, že její tým našel zcela nový, do té doby neznámý druh. Proti 

jejímu přesvědčení se zvedla velká vlna nesouhlasu z řad vědecké obce. Někteří stále věří, 

že se jedná pouze o poněkud odlišného jedince druhu A. afarensis. Jiní spekulují o 
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Krause, Lisa, New Face Added to Humankind's Family Tree, National Geographic News online
(March 21, 2001), (cit. 2011-07-03), dostupné na WWW: 
http://news.nationalgeographic.com/news/2001/03/0320_leakeyfind.html
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Did Humans Descend From Lucy Or From Newly Discovered Creature?. ScienceDaily. Retrieved 
September 3, 2011,(cit. 2011-07-05), dostupné na WWW: http://www.sciencedaily.com
/releases/2001/03/010322232234.htm
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podobnosti Kenyanthropa s nálezem KNM-ER 1470 z roku 197295. Nicméně dosud nebylo 

potvrzeno stanovisko nikoho z řad skeptiků a tak zůstává Kenyanthropus platyops

samostatným druhem a svým způsobem také další paleoantropologickou záhadou. 

2.11 Rok 2000 a další revize

Dosud všechny nálezy Meave Leakeyové vedly k celkové revizi předcházejících 

paleoantropologických znalostí a především značně otřásly evolučním stromem lidského 

vývoje. Jiný nebyl ani rok 2000, který však narušil i představu do té doby neotřesitelnou, že 

Homo erectus je přímým předkem moderního člověka, a že jeho existence následovala po 

Homo habilis. 

Tradiční školní představa lidského vývoje je – Homo habilis, ze kterého se vyvinul Homo 

erectus a z něho pak vznikl Homo sapiens. Homo erectus pak je podle školních osnov 

druh téměř jako my, jen s menším mozkem. Nicméně nález dvou zkamenělin, na kterém se 

již podílela Meave se svou dcerou Louise, a který pochází z roku 2001, naznačuje, že Homo 

erectus mohl žít vedle Homo habilise bez větších komplikací a to po dobu téměř půl milionu 

let.96

První z nalezených zkamenělin představuje horní čelist druhu Homo habilis (KNM-ER 

42703) a její stáří bylo určeno na 1,44 miliony let. Jedná se o zatím nejmladší nalezenou 

zkamenělinu druhu Homo habilis. Ve stejné vrstvě byla nalezena i zkamenělina dokonale 

zachovalé lebky zástupce druhu Homo erectus (KNM-ER 42700), jejíž stáří bylo určeno 

kolem 1,55 milionů let97. Na této lebce je zajímavá její velikost, je to zatím nejmenší nalezená 

lebka Homo erecta na světě. Vzhledem k tomu, že bylo s jistotou prokázáno, že se nejedná 

o lebku dítěte, spolupracovníci Leakeyové jsou přesvědčeni, že velikost lebky odkazuje 

k pohlavnímu dimorfismu, s jakým se setkáváme např. u goril, kde je lebka samců výrazně 

větší než lebka samic. Tento jev je pak považován za jeden z primitivních rysů, se kterým se 

setkáváme především u lidoopů, ale i u jiných druhů napříč živočišnou říší. Dosud se tak 

předpokládalo, že tento rys byl u zástupců druhu Homo erectus téměř zcela potlačen.98

Pokud by se však tato domněnka potvrdila, byli by antropologové nuceni přehodnotit i dosud 

široce přijímanou hypotézu, že Homo erectus už byl jen krůček od moderního člověka jen 

s menším mozkem.  
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KNM-WT 40000, Kenyanthropus platyops, (cit. 2011-07-20), dostupné z WWW: 
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/wt40000.html
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Exciting New Kenyan Fossils Challenge Established Views on Early Evolution of Our Genus Homo, 
Turkana Basin Institute, Koobi Fora Research Project, (cit. 2011-07-25), dostupné na WWW: 
http://www.kfrp.com/media/index.htm
97 tamtéž
98tamtéž
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Na základě těchto nálezů je Meave Leakeyová přesvědčena, že ačkoli se Homo sapiens

skutečně vyvinul z Homo erecta, někde mezi nimi se nejspíš nachází jakýsi prostřední druh, 

který existoval zcela samostatně a odděleně od ostatních. Homo habilis pak představuje 

spíše jakousi sesterskou větev vývoje Homo erecta, než jeho přímého předchůdce, žijící 

v určitém časovém úseku souběžně s ním. Dle srovnání morfologie zástupců obou druhů 

zároveň Leakeyová vyvozuje, že jejich souběžná existence mohla bez problému fungovat, 

jelikož mezi sebou nemuseli soupeřit o potravní zdroje. Zatímco mohutnější stoličky habilise 

ukazují na tvrdší potravu, menší stoličky erecta svědčí o opaku. A ačkoli byly oba druhy 

aktivními výrobci kamenných nástrojů, je pravděpodobné, že štíhlejší a mobilnější erectus 

více cestoval za potravou a byl aktivnějším lovcem, zatímco habilis byl spíše sběračem, 

případně se živil menšími zvířaty. 

Na druhou stranu se vyrojila velká spousta dalších teorií, jak se mohly sejít dvě lebky 

různých druhů ve stejné vrstvě. Fred Spoor, profesor londýnské univerzity, např. tvrdí, že z 

Homo habilise se mohla zhruba před 2,5 miliony lety vydělit v Africe izolovaná skupina 

jedinců, z níž se později vyvinul Homo erectus. Podle Spoora je pak nejjednodušší cestou, 

jak vysvětlit souběžnou existenci těchto dvou druhů, existence dalšího druhu, který byl 

prapředkem obou99.  

Obr. 17100 – Souhrn a srovnání (zleva doprava): Kenyanthropus platyops lebka KNM-WT 

40000 z Lomekwi (Keňa), 3,5 milionů let; mladý Australopithecus afarensis lebka DIK-

1-1 z Dikika (Etiopie), 3,3 miliony let; lebky Homo erectus KNM-ER 42700 (menší) a OH

9 (větší), 1.4-1.6 milionů let starý
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Urquhart, J., Finds test human origins theory, BBC News, 8. srpen 2007, (cit. 2011-07-25), 
dostupné na WWW: http://news.bbc.co.uk/2/hi/6937476.stm
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(staženo 2011-09-01), dostupné z WWW: 
http://www.eva.mpg.de/evolution/staff/spoor/research.htm
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2.12 Další činnost a současnost

Většina výzkumných cílů Meave Leakeyové se soustředila na revizi nám dosud známých 

poznatků o evoluci člověka. Meave se velmi často zaměřovala také na sběr dat, která 

potvrzují teorii o životním prostředí, které formuje evoluci druhů. Je přesvědčená, že evoluce 

rostlin v průběhu posledních sedmi milionů let způsobila, že na místech, kde se předtím 

nacházel les, se nyní objevují louky.  Spolu s hmyzem, který se travinami živí a s malými 

zvířaty by to pak mohl být právě vliv prostředí, který vylákal velké predátory z lesů. Meave 

zároveň věří, že to byly právě stravovací návyky, které vedly ke vzniku bipedie. Právě 

dvounohost podle ní umožnila našim předkům dosáhnout do ptačích hnízd, sbírat bobule a 

hmyz.  Vedle toho se také zabývá výzkumem evoluce manuální zručnosti našich předků, o 

které je stejně jako mnoho jiných vědců přesvědčena, že se jedná o jeden z největších kroků 

v historii lidstva.(Leakey Interwiev:2004-07-11, Chicago Illinois)101

V současnosti Meave Leakeyová pokračuje v terénních pracích, nyní však už po boku své 

starší dcery Dr. Louise Leakeyové. Nadále spolupracuje s National Geographic a pokračuje i 

její spolupráce s oddělením paleontologie v Národním muzeu v Keni102. Vedle své tchýně 

pak představuje jednu z nejvýznamnějších ženských postav světové paleoantropologie.                           

                        

Obr. 18103 – Meave Leakey s dcerou Louise
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(cit. 2011-07-30), dostupné na WWW: http://www.achievement.org/autodoc/page/lea1int-1
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Meave Leakey Autobiography, (cit. 2011-07-28), dostupné z WWW: 
http://www.achievement.org/autodoc/page/lea1bio-1
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(staženo 2011-09-01), dostupné z WWW: http://idw-
online.de/en/image?id=12179&display_lang=de_DE
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3. SHRNUTÍ

Ještě před samým závěrem celé práce bych na tomto místě ráda shrnula současné revize 

nejvýznamnějších objevů uváděných v textu. S ohledem na dobu jednotlivých objevů bude 

na tomto místě uvedeno shrnutí revizí u nálezů – „Louskáčka“, pre-Zinjanthropa, 

Kenyapitheců, KNM-ER 1470 a Chlapce od jezera Turkana. Na tomto místě neuvádím 

revize nejnovějších objevů učiněných Meave Leakeyovou (v posledních letech ve spolupráci 

s dcerou Louise), protože jsou ještě relativně nového data. A ačkoli již některé z nich stihly 

vyvolat vášnivou debatu mezi vědci (s největší intenzitou se toto dotklo především nálezů 

z roku 2000), žádná z nich naopak, vzhledem k relativnímu „mládí“ nálezů, nestihla ještě 

vyvolat reakci v podobě průkazných revizí. 

  Toto shrnutí by mělo napomoci porozumění vývoje současného paleoantropologického 

bádání.  Zároveň bych tímto ráda poukázala, že ačkoli je velká většina objevů a teorií 

jednotlivých členů rodiny Leakeyů v současné době již díky nejmodernějším metodám 

výzkumu překonána, nijak však tato skutečnost nesnižuje jejich faktický přínos 

paleoantropologii jako takové. Jsem totiž přesvědčena, že zásadním přínosem neúnavného 

bádání, ke kterému v této rodině dochází již od 30. let minulého století, je jejich schopnost 

podněcovat debatu, vyvolávat zvědavost a přispívat tak ke stále novým a novým teoriím, 

díky nimž se naše poznání původu vývoje člověka posouvá neustále dál. 

Paranthropus „Australopithecus“ boisei – „Louskáček“

Z původního přesvědčení Louise Leakeyho, že našel spojovací článek mezi raným druhem 

hominida z jižní Afriky a moderním člověkem (Kleibl, 1978:196-200) a z pojmenování 

„Zinjanthropus boisei“ se později stal Paranthropus boisei (Cela-Conde, Ayala, 2007:158) 

a spíše než přechodový článek v současnosti představuje jednoho ze zástupců robustních 

australopitheců (Lindsey, 2006:189). Ani původní teorie o oříškové stravě, ve spojitosti 

s mohutnými čelistmi a stoličkami a s velice výkonnými žvýkacími svaly, která Paranthropovi 

vysloužila onu pověstnou přezdívku Louskáček (Lindsey, 2006:tamtéž), ve světle dnešní 

vědy neobstála. Nejnovější studie geochemika Thura Cerlinga z americké univerzity 

v Utahu104 dává tyto výrazné rysy Louskáčkovi tváře do souvislosti nikoli s potravou tvořenou 

tvrdými plody, nýbrž s pojídáním měkkého ovoce a trávy. Na základě teorie izotopů uhlíků105
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University of Utah (2011, May 3). No nuts for 'Nutcracker Man': Early human relative apparently 
chewed grass instead. ScienceDaily. (cit. 2011-06-03), dostupné z WWW: 
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pak dokazuje, že spíše než konzumentem ořechů byl Louskáček ve skutečnosti jakýmsi 

bipedickým býložravcem. 

pre-Zinjanthropus

Výše uvedený „Louskáček“ byl dlouhou dobu spojován i s nálezy kamenné industrie, které 

byly objeveny ve stejné vrstvě Bed I. Nicméně, když byly tyto předměty později nalezeny i 

v nižších vrstvách, o jejich majiteli se začalo vážně pochybovat.(Mazák, 1977:202) Řešení 

v podobě „pre-Zinjanthropa“ přišlo záhy a Louis Leakey byl přesvědčen, že našel svého 

Adama. Nález označil za příslušející k druhu Homo habilis a vyvolal tak debaty, které trvají 

prakticky dodnes. Louis Leakey byl totiž přesvědčen, že konkrétně tento jeho nález je 

přelomový, jelikož představuje přímý vývojový článek vedoucí k současnému člověku. Homo 

erectus pak pro něj byl jen pouhou slepou vývojovou větví. (Leakey a kol., Nature: April 4, 

1964, vol. 202)

Současná paleoantropologie je však přesně opačného názoru. Nicméně s druhem Homo 

habilis jako takovým si přesto stále neví moc rady. Dosud nemůžeme s jistotou prohlásit, 

zda je Homo habilis skutečně jen další slepou vývojovou větví, ani jaký je vztah mezi druhy 

Homo habilis a Homo rudolphensis a druhy Homo habilis a Homo erectus. Tyto a řada 

dalších nesrovnalostí brání konečnému vymezení místa, jaké Homo habilis zaujímá 

v evolučním rodokmenu lidského původu. 

Kenyapithecové

Ačkoli nově ustanovený druh a teorie o Kenyapithecu africanovi jako o nejstarším známém 

hominidovi (Seth, 2003:63-65) byly Louisi Leakeymu vyvráceny ještě za jeho života, osud 

africanova pokračovatele Kenyapitheca wickeri tak jednoznačný nebyl. 

Jeho cesta vedla od zařazení nejprve k Ramapithecovi a k jeho následnému přeřazení 

k Sivapithecovi - jako samostatný rod byl tak Kenyapithecus na nějaký čas vymazán ze 

světa. (Beneš, 1994:VIII) 

Nicméně v současné době se začíná ukazovat, že rod Kenyapitheců skutečně mohl patřit 

do doby, kdy náš předek povstal z lidoopů. Na sklonku září 1999 byl vědci ustanoven nový 

rod jménem Equatorius, který představuje primitivnější formu Kenyapitheca, jenž je od té 

doby považován za rozvinutější formu našeho možného velmi raného předka, který zahájil 

náš přerod z lidoopa v moderního člověka. (Science Daily, August 1999) 

KNM-ER 1470

Zařazení objevu, který tým Richarda Leakeyho učinil v roce 1972, vyvolávalo vášnivé 

diskuze po mnoho let. Podobně jako Kenyapithecové i KNM-ER 1470 putoval od jednoho 

druhu k dalšímu, než se nakonec usadil u druhu Homo rudolphensis. (Cela-Conde, Ayla, 
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2007:kap. 6) Z Richardova původního přesvědčení, že má co dočinění s pozůstatky přímého 

předka moderního člověka (Mazák, 1977: kap. XIII), se později stala vytrvalá ignorace otázek 

po konečném postavení, které KNM-ER 1470 zaujímá v celkovém schématu vývoje člověka. 

Ačkoli je v současnosti KNM-ER 1470 řazen k druhu Homo rudolphensis, skutečnost, že 

tento druh byl ustanoven právě na základě výše uvedeného nálezu, jeho životaschopnost

značně devalvuje. (Mazák, 1977: kap. XIII)

Chlapec od jezera Turkana

Nadšení z nálezu KNM-WT 15000 bylo v roce 1984 nezměrné. Vzrostlo o to víc, když 

podrobné průzkumy chlapcových ostatků začaly hovořit o tom, že je to právě „Narikotome 

Boy“, který dokládá dnešní průměrnou výšku dospělého člověka (cca 185 cm) až do doby 

před 1,5 milionem let106. Téměř třicet let byl „chlapec“ důkazem, že dnešní průměrná výška 

člověka se vyvinula už u Homo erecta. 

Nicméně velké množství nesrovnalostí se způsobem, jakým k výše uvedenému přesvědčení 

paleoantropologové kdysi došli, vedl tým Rondy R. Gravesové z kalifornské univerzity 

k revizi celé teorie107. Díky tomuto výzkumu bylo zjištěno, že chlapec by ve skutečnosti 

průměrné výšky 185 cm v dospělosti nedosáhl. Na základě komparací trajektorií růstu a 

srovnání životního cyklu moderního člověka se životním cyklem šimpanze došla Gravesová 

se svým týmem k názoru, že průměrná výška by v době „chlapcovi“ dospělosti činila zhruba 

163 cm. 
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ZÁVĚR

Za cíl své práce jsem si zvolila nejvýznamnější objevy, které v oblasti paleoantropologie 

učinili příslušníci rodiny Leakeyů, s důrazem na osobnosti Louise S. B. Leakeyho, jeho ženy 

Mary D. Leakeyové a jejich nejstaršího syna Richarda E. Leakeyho se ženou Meave G. 

Leakeyovou. Na pozadí životních osudů a zásadních životních okamžiků, o nichž jsem 

přesvědčená, že tvoří jakýsi sjednocující rámec celé práce, jsem se snažila poukázat na 

přínos dvou generací významné vědecké rodiny a na dopad jejich teorií na současný stav 

bádání o vývoji původu člověka. Výňatky z osobních životů jednotlivých osobností se ve své 

práci nesnažím využívat ve prospěch „zábavnosti či čtivosti“ celé práce, nýbrž proto, že jsem 

přesvědčena, že lidský faktor, ať už ve spojitosti se samotnou povahou vědce, či jeho 

životními osudy, má zásadní vliv na jeho další směřování a formulování, nejen jeho 

životních, ale pro nás na tomto místě mnohem důležitějších - vědeckých názorů. 

Přínos své práce pak spatřuji především v samotné volbě tématu, kterému zatím nebylo 

v českém prostředí věnováno příliš pozornosti. Zatímco ve světovém měřítku je jméno 

Leakey jakousi legendou, v českém prostředí o příslušnících tohoto rodu neexistují téměř 

žádné literární nebo jiné zdroje. Na českém trhu s odbornou literaturou existuje jen několik 

většinou populárně-naučných publikací, o nichž jsem přesvědčena, že dostatečně nevystihují 

význam, jaký rodina Leakeyů pro paleoantropologii měla a ve skutečnosti stále má. 

Zároveň jsem se na vymezeném prostoru pokusila o přehled dosud uskutečněných revizí

nejzásadnějších teorií a nálezů, ke kterým ze strany příslušníků této rodiny v průběhu 

několika desetiletí došlo. Na tomto místě je nutné zmínit, že paleoantropologie je svým 

způsobem až neskutečně „živý“ vědní obor, který vždy bude vyvolávat kontroverze a 

protichůdná stanoviska. Jednoznačně se nejedná o vědu jednoho paradigmatu. Snahou o 

předložení dnešního pohledu a výkladu některých nálezů a teorií, které Leakeyové učinili, 

jsem se nesnažila jejich přínos vědě nijak snížit či podcenit. Nicméně vzhledem k charakteru 

tohoto vědního oboru je nutné připustit, že většina objevů, které příslušníci této rodiny 

v průběhu let učinili, je v dnešní době z největší části již překonána.

Zároveň si však uvědomuji zásadní omezení své studie, které představuje již několikrát 

zmiňovaná obsáhlost tématu, kdy na omezeném prostoru, bohužel, nebylo možné popsat 

vše tak, jak by si to jednotlivé nálezy a objevy zasluhovaly. Hlavní cíl této práce spočívá

v uvedení alespoň základních poznatků o problematice generace Leakeyů a jejího významu 

v paleoantropologii do českého povědomí a především do českého prostředí. 
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Rodina Leakeyů je vůbec nejslavnější a zároveň jedna z nejproduktivnějších skupin vědců, 

které se věnují výzkumu původu člověka. Nebýt jejich trpělivosti, pracovitosti a především 

houževnatosti nejspíš by příběh lidského rodu zůstal z velké části nevyřčen. Ačkoli ne vždy 

našly jejich teorie faktické zakotvení v terénním výzkumu, jejich činorodost, pověstné „štěstí“ 

a neohroženost při neustálém vytváření nových a nových teorii přispívají k živé debatě, která 

vědu posouvá dál. Vždyť snad právě díky této debatě, která podmiňuje další a další výzkum 

a možná i všeobecnou zvědavost, která je ve vědě nezbytná, jsme s každým dalším nálezem 

na poli paleoantropologie o krok blíž k nalezení pravdy o původu svého vlastního druhu.
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Obr. 1 – Schematické znázornění stratigrafie olduvajské rokle;  zdroj: Klein, Richard G., 
The human career: human biological and cultural origins, The University of Chicago Press, 
2009

Obr. 2 - Paranthropus boisei, lebka druhu po léta přezdívaného „Louskáček“.; zdroj:
Photo by David Brill, National Museums of Kenya, (staženo 2011-06-14), dostupné z WWW: 
http://www.zmescience.com/research/studies/nutcracker-man-prefered-grass-4235244/

Obr. 3 - Fotografie odlitků horních oblouků „Louskáčka“ (vlevo) a současného člověka 
(vpravo) nám dává jedinečnou možnost povšimnout si výrazného rozdílu ve velikosti 
chrupu Paranthropa boisei a současného Homo sapiens sapiens.; zdroj: Photo by 
Melissa Lutz Blouin, University of Arkansas, (staženo: 2011-29-07), dostupné z WWW: 
http://www.sciencecodex.com/no_nuts_for_nutcracker_man

Obr. 4 - Mary Leakeyová trpělivě dokumentuje nálezy kamenné industrie z Olduvai 
Gorge.; zdroj: Photo by National Geographic, November 1966, (staženo 2011-06-29), 
dostupné z WWW: http://crocodilestomachstonesatolduvaigorgetanzania.com/

Obr. 5 - Polovina padesátých let minulého století: Louis Leakey s některými ze svých 
nejvýznamnějších nálezů.; zdroj: Photo by Hulton Archive/Getty Images, (staženo 2011-30-
07), dostupné na WWW: http://www.answers.com/topic/louis-leakey-large-image

Obr. 6 - Mary Leakeyová s odlitky stop z Laetoli.; zdroj: Photo by © Bettmann/CORBIS, 
(staženo 2011-07-30), dostupné z WWW: 
http://www.achievement.org/autodoc/photocredit/achievers/lea1-012

Obr. 7 - Richard Leakey (1978)s lebkou Australopitheca (vlevo) a KNM-ER 1470; zdroj: 
Photo by Marion Kaplan, Africa I: people and personalities, (staženo 2011-09-01), dostupné 
z WWW: http://www.marionkaplan.com/idx_africa1pp.htm

Obr. 8 - Mapa jezera Turkana s vyznačením nejbohatších paleoantropologických 
nalezišť; zdroj: Map from Journal of the Geological Society; 2006; v. 163; issue.1; p. 205-
220; DOI: 10.1144/0016-764904-166

Obr. 9 - Lebka KNM-ER 1470: Homo rudolphensis, 1,9 milionů let; zdroj: Photo by 
Birdsell, J. B. Human evolution. Chicago: Rand McNally; 1975

Obr. 10 - Lebka KNM-ER 3733: Homo ergaster, 1,75 milionů let; zdroj: dostupné z WWW: 
http://www.southernbiological.com/Products/Models/Anthropology/BH011.htm

Obr. 11 - Lebka KNM-WT 15000 („Turkana boy“, „Narikotome Boy“):Homo erectus, 
1,53 milionů let; zdroj: The Emperor Has No Clothes, (staženo 2011-08-31), dostupné z 
WWW: http://www.detectingdesign.org/?page_id=412

Obr. 12 - Růst postavy od raných homininů až po anatomicky moderního člověka 
využívající revidované odhady postavy Gravesové a kol. – 163 cm (tmavý KNM-WT 
15000). Odhady postavy z McHenry (1991), Arsuaga et al. (1999), Ruff et al. (1997), 
Formicola (2003), Trinkaus (2006), a Lordkipanidze et al. (2007). Údaje použité 
k výpočtu snížení lebeční výšky pocházejí z Gabunia et al. (2000), Martin et al. (2006), 
Trinkaus (2006), Gordon et al. (2008), a Rightmire (2008).; zdroj: Graves, R.R., et al., Just 
how strapping was KNM-WT 15000?, J Hum Evol (2010)

http://crocodilestomachstonesatolduvaigorgetanzania.com/
http://www.zmescience.com/research/studies/nutcracker-man-prefered-grass-4235244/
http://www.sciencecodex.com/no_nuts_for_nutcracker_man
http://www.answers.com/topic/louis-leakey-large-image
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Obr. 13 - Lebka KNM-WT 17000: Paranthropus aethiopicus, 2,5 milionů let; zdroj: 
dostupné z WWW:http://www.macroevolution.net/paranthropus-
aethiopicus.html#.Tmn3JYKlrNQ

Obr. 14 - Červenec 1989 – Richard Leakey nechal spálit 12 tun zabavené slonoviny 
v hodnotě 3 milionů dolarů.; zdroj: Photo by Tom Stoddart Archive—Hulton Archive/Getty 
Images; (staženo 2011-09-01), dostupné z WWW: 
http://advocacy.britannica.com/blog/advocacy/tag/ivory/

Obr. 15 - Richard Leakey – současnost; logo organizace Wildlife Direct; zdroj: dostupné 
z WWW: http://aranetatan.com/blog/2009/10/richard-leakey/

Obr. 16 - Meave Leakey; zdroj: Copyright 2011, The Leakey Foundation, (staženo 2011-09-
01), dostupné na WWW: http://leakeyfoundation.org/about-us/foundation/scientific-executive-
committee/

obr. 17 - Souhrn a srovnání (zleva doprava): Kenyanthropus platyops lebka KNM-WT 
40000 z Lomekwi (Keňa), 3,5 milionů let; mladý Australopithecus afarensis lebka DIK-
1-1 z Dikika (Etiopie), 3,3 miliony let; lebky Homo erectus KNM-ER 42700 (menší) a OH
9 (větší), 1.4-1.6 milionů let starý; zdroj: dostupné z WWW: 
http://www.eva.mpg.de/evolution/staff/spoor/research.htm

Obr. 18 - Meave Leakey s dcerou Louise; zdroj: dostupné z WWW: http://idw-
online.de/en/image?id=12179&display_lang=de_DE

http://aranetatan.com/blog/2009/10/richard-leakey/
http://leakeyfoundation.org/about-us/foundation/scientific-executive-committee/
http://www.eva.mpg.de/evolution/staff/spoor/research.htm
http://aranetatan.com/blog/2009/10/richard-leakey/
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