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Abstrakt
Krokodýli (Crocodilia) během své evoluce vytvořili celou řadu velmi různorodých
forem. V této práci je popsán jejich fylogenetický vývoj s popisem významných skupin a
taxonomické zařazení do čeledí. Systematická část vychází ze starší literatury a je doplněná
aktuálním komentářem. Práce se věnuje některým anatomickým a morfologickým znakům
převážně recentních druhů, které je odlišují od jiných skupin plazů či ptáků. V České
republice bylo nalezeno několik krokodýlích fragmentů patřící rodu Diplocynodon
pocházející hlavně z mostecké pánve, miocenního stáří. V práci je zahrnut dosavadní výzkum
těchto nálezů.
Klíčová slova: Crocodilia, evoluce, Diplocynodon, Česká republika

Abstract
Crocodiles (Crocodilia) during their evolution have created many diverse forms. In
this work is described their phylogenetic progress with a description of the important groups
and taxonomical classification into the families. The classification is based on elder literature
upgraded by actual commentaries. The work describes some of their anatomic and
morphologic characters mostly of the recent species, which differentiates them from other
reptiles or birds groups. In the Czech Republic were founded some crocodile´s fragments
belongs to genus Diplocynodon from Most Miocene basin. This work includes previous
research of these finds.
Key words: Crocodilia, evolution, Diplocynodon, Czech Republic
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1. Úvod
Skupina krokodýli (Crocodilia) jsou dnes společně s ptáky jedinými žijícími
archosaury. Vyvinuli se z jim příbuzných archosauromorfů v období svrchního triasu.
Společně s fytosaury tvoří monofylní větev Crurotarsi. Tito dnes masožraví plazi obývají
tropické a subtropické vodní ekosystémy jako jezera, řeky, močály a někteří i mořské
prostředí. V historii své existence však žily i rychle se pohybující formy plně přizpůsobené
životu na souši nebo naopak formy žijící na otevřeném moři podobně jako jiní druhohorní
mořští plazi. V paleontologickém záznamu se nejčastěji zachovávají kosti, zuby a části
dermálního štítu, takzvané kostěné destičky nebo osteodermy. Praví krokodýli (Crocodylia)
jsou někdy nazýváni živoucími fosíliemi, avšak tato skupina, tak jak ji známe, se vyvinula na
konci druhohor a s největší pravděpodobností ji čeká ještě dlouhá a úspěšná budoucnost.
Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s důležitými anatomickými a
morfologickými znaky typické pro krokodýly. Zároveň popsat jejich fylogenetický vývoj od
nejranějších forem až po recentní druhy a taxonomicky seřadit jednotlivé čeledi v rámci
celého řádu. Dále pak sesbírat poznatky o dosavadním výzkumu fosilních krokodýlů na území
České republiky a načerpat tak informace pro další studium. Dosavadní výzkum je
chronologicky seřazen a z daných informací pak popsány druhy nalezené v Čechách.
Dále v textu často uvádím pro zjednodušení počeštělé latinské odborné názvy kostí.
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2. Anatomie a morfologie
2.1 Tvrdé tkáně
Kostra vnitřní
Při prvním pohledu na kostru krokodýla je zřejmé, že se jedná o kvadrupedního
živočicha. Zadní končetiny jsou delší než přední. Rané formy krokodýlů byly s největší
pravděpodobností bipední (Benton; 2005). Recentní druhy mají veliký, ze stran zploštělý
ocas, sloužící hlavně k plavání. U některých skupin mezosuchidních krokodýlů se vytvořila
na ocase hypocerkní ocasní ploutev (Carrol; 1993). Lebka je diapsídní a velmi zesílená,
pravděpodobně díky úponům velkých žvýkacích svalů (Roček; 2002). Je masivní a zároveň
pneumatizovaná (Carrol; 1993). Krokodýli mají na lebce předočnicové okno, které je však u
recentních zástupců značně redukováno (Carrol; 1993). Zároveň na lebce chybí
posttemporální a parietální okno (Grigg & Gans; 1993). Další evoluční znak je vznik
sekundárního kostěného patra (Carrol; 1993). Díky němu mohou krokodýli dýchat, i když
mají tlamu pod vodní hladinou nebo v ní drží svou kořist (Grigg & Gans; 1993). Na stavbě
této struktury se účastní os palatinum a pterygoidy (Carrol; 1993). Toto patro však není
homologické s patrem savců nebo jiných plazů, např. scinků (Grigg & Gans; 1993). Oproti
primitivnějším archosaurům krokodýli ztratili postfrontale, postparietale a epipterygoidy
(Carrol; 1993). Naopak frontalia a parietale jsou zachovány a navzájem srostlé (Carrol; 1993).
Základní schéma lebky krokodýla je zobrazeno na obr. 1.
Chrup krokodýlů je heterodontní a tekodontní, přičemž jejich počet se u různých
skupin liší. Krokodýli mají přibližně v tlamě 60-72 zubů, aligátoři 72-82 a gaviálové 106-110
(Britton; 2012). Během života jim zuby vypadávají a nahrazují je nové. Za život může jedinec
vyměnit až 3000 zubů (Grigg & Gans; 1993). Krokodýli mají 24 presakrálních obratlů,
2 sakrální a 30-40 kaudálních obratlů (Carrol; 1993). Zástupci skupiny Metriorhynchidae mají
26 presakrálních obratlů (Carrol; 1993). Současně žijící krokodýli mají 9 krčních
(cervikálních) obratlů. U krokodýlů se vyvinulo chrupavčité sternum (Carrol; 1993).
Obratlová centra u současných forem jsou procélní, avšak u vymřelých bazálních skupin jsou
centra amfiocélní (Carrol; 1993). Klíční kost (clavicula) se nachází pouze u bazálních
vývojových větví (Carrol; 1993). Pro skupinu jsou také charakteristická břišní žebra
(gastralia). Tyto kosti však nenacházíme u dnešních aligátorů (Gaisler & Zima; 2007).
3

Obr. 1: Schéma lebky druhu Crocodylus porosus; A – dorzální pohled; B – ventralní pohled; C – kaudální
pohled; D – laterální pohled; ang - angulare; art - articulare; boc - basiooccipitale; bsr – bazisfenoidní rostrum;
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cor - coronoid; den – dentale; emf – vnější mandibulární okno; eoc - exoccipital; epg - ectopterygoid;
exn - vnější nozdry; fmg – foramen magnum; fro - frontale; ina – vnitřní nozdry; jug - jugale; lac - lacrimale;
lsp - laterosphenoid; max – maxilla; nas - nasale; pal - palatine; par - parietale; pft - prefrontale; pmx premaxilla; pob - postorbital; pro - prooticum; ptf – posttemporální okno; ptg - pterygoid; qdj - quadrojugale;
qdr - quadratum; spl - splenial; sqm – squamosum. Upraveno podle Grigg & Gans (1993).

U současně žijících krokodýlů spatřujeme tři způsoby pohybu na souši. První je
plazení se, kdy se jedinec dotýká břichem země a končetiny jsou směrem do stran. Druhý je
tzv. vysoká chůze, kdy končetiny jsou pod tělem, a jedinec se nedotýká břichem země. Třetí
způsob je saltační pohyb neboli cval (Grigg & Gans; 1993). Typy pohybů jsou zobrazeny na
obr. 2.

Obr. 2: Pohyb krokodýlů na souši; A - plazení se Crocodilus porosus; B - vysoká chůze Crocodilus porosus;
C - cval Crocodilus johnstoni; (Grigg & Gans; 1993).

Přední končetina má po pěti prstech a zadní po čtyřech. Pátý prst zadní končetiny byl
redukován na metatarzální sponu (Carrol; 1993). Krurotarzální kloub, který se nachází na
kotníku zadní končetiny, je velmi důležitý, protože spojuje krokodýly do jedné vývojové
větve s fytosaury (Phytosauria) (Gaisler & Zima; 2007).
5

Kostra vnější
Kostěné destičky zvané osteodermy mohou tvořit celoplošné krytí dorzální nebo i
ventrální strany těla. Tuto strukturu můžeme nazvat kožním štítem. Osteodermy jsou často
čtvercovitého tvaru s pórovitým povrchem a jsou důležité pro taxonomii.
Součástí kožního štítu jsou také keratinové šupiny, které kryjí celé tělo. Kožní štít
může fungovat jako „solární panel“ pro zvýšení tělesné teploty a může zprostředkovávat
senzorickou funkci podobně jako postranní čára u ryb (Grigg & Gans; 1993).

2.2 Měkké tkáně
Svalstvo
Velmi dobře vyvinuté svalstvo nacházíme v čelistech. Tuto úlohu vykonává přední a
zadní m. pterygoideus (Carrol; 1993). Stisk čelistí naměřený u amerického aligátora byl
964 kg/cm2. U vymřelého druhu Sarcosucus imperator stisk mohl dosáhnout až 8165 kg/cm2
(Roach; 2003). Abduktory čelistí jsou mnohem menší než adduktory (Grigg & Gans; 1993).
Dýchací soustava
Vzduch se do těla dostává skrze vnější nozdry. Přes hrtan, průdušnice a průdušky se
vzduch přesouvá do plic. Plíce jsou velmi prokrvené s hustou svalovou tkání
(Gaisler & Zima; 2007). Pro efektivnější dýchání se u krokodýlů vyvinula bránice. Tato
struktura není homologická s bránicí savců (Gaisler & Zima; 2007).
Trávící soustava
Trávící soustava krokodýlů je podobná většině obratlovců. Potravu přijímají ústním
otvorem a přes hltan a jícen se dostává do žaludku. Žaludek krokodýlů je rozdělen na dvě
části. První z nich funguje stejně jako svalnatý žaludek ptáků. Zde dochází k drcení potravy
pomocí silných svalů. V této části také nalézáme u větších krokodýlů gastrolity
(Grigg & Gans; 1993). Gastrolity jsou kameny, které pomáhají k rozmělňování potravy. Tyto
kameny mají také druhou funkci, kdy fungují jako protiváha těžké hlavě a pomáhají jedincům
během potápění (Grigg & Gans; 1993). Druhá část žaludku, tzv. pylorický žaludek, obsahuje
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velké množství kyselin, kde dochází k rozkladu kostí, rohů a podobně (Gaisler & Zima;
2007). Potrava dále prochází přes střeva a konečník a je vyloučena kloakou.
Cévní soustava
Krokodýli jsou ektotermní živočichové, přestože jejich předci pravděpodobně byli
endotermními (Roger; 2004). Díky tomu mají krokodýli srdce s dvěma síněmi a dvěma
komorami, které jsou od sebe téměř oddělené. Toto uzpůsobení jim také umožňuje déle
vydržet pod vodou se zadrženým dechem (ústně Němec; 2013). Rozvod krve je rozdělen do
plicního a tělního oběhu podobně jako u savců.
Smyslová soustava
Oční svaly jsou tvořené příčně pruhovanou svalovinou (Gaisler & Zima; 2007). Oko je
chráněno třemi očními víčky. Horní víčko je tvořené kostěným štítkem a spodní víčko je
tvořeno kůží. Třetí oční víčko je jemná mžurka chránící oko před vodou. Krokodýli jsou
vybaveni také slznými kanálky (Grigg & Gans; 1993). Sluch je mnohem vyvinutější než u
ostatních plazů a mnohem více se podobá sluchu ptáků (Carrol; 1993). Čich je také velmi
dobře vyvinutý. Jacobsonův orgán, který je typický pro většinu plazů, u krokodýlů
nenalezneme (Naish; 2001). Uši i oči nacházíme na dorzální straně hlavy (Naish; 2001).
Vylučovací soustava
U krokodýlů jsou vyvinuty metanefros, neboli pravé ledviny. U krokodýlů
nenacházíme

močový

měchýř

a

vylučovací

soustava

je

zakončená

kloakou

(Grigg & Gans; 1993). V okolí kloaky a čelistí jsou vyvinuty pižmové žlázy
(Gaisler & Zima; 2007). Krokodýli mají dobře vyvinutý osmoregulační systém. Téměř
všichni krokodýli žijí ve sladké hypoosmotické vodě. Aligátoři nezvládají přežívat ve slané
vodě po delší čas, protože ztratili schopnost používat podjazykové solné žlázy. Tím pádem
jsou moře a oceány pro aligátory geografickou bariérou. Avšak někteří aligátoři (např.
Alligator mississippiensis či Caiman latirostris) dokážou dočasně obývat hyperosmotické
prostředí (Grigg & Gans; 1993).
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Rozmnožovací soustava
Krokodýli jsou gonochoristé. Nacházíme u nich nepárový penis a oplození je vnitřní
(Gaisler & Zima; 2007). Samice snášejí vejce do hnízd. Ty se poté o hnízdo starají a chrání ho
před predátory. Pohlaví se vyvíjí na základě inkubační teploty. Při nižších teplotách se rodí
samice, při vyšších naopak samci. Mláďata se z vajíček dostávají ven pomocí vaječného
zoubku. Z hnízda je pak matka vyhrabává. Pohlavní dimorfismus se u krokodýlů projevuje
větší velikostí samců (Grigg & Gans; 1993).
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3. Systematika řádu Crocodilia
Tato skupina archosaurů je velice diverzifikovaná a není snadné ji systematiky
rozčlenit. Steel (1973) rozčlenil tento řád na 6 podřádů a 23 čeledí. Carrol (1993) ve své práci
uvádí v systému 6 podřádů a 29 čeledí. Nové práce se často drží pouze evolučních kládů a
neuvádějí hlubší členění do jednotlivých čeledí. (Benton & Clark; 1988, Brochu; 2003,
Benton; 2005). Řád Crocodilia (častěji používané synonymum Crocodylia) spadá do podtřídy
Crocodylomorpha (Martin & Benton; 2008). Synonymním názvem je Crocodyliformes
(Benton & Clark; 1988, Martin & Benton; 2008). Tento řád se aktuálně dělí na tři podřády.
Na Protosuchia, Mesoeucrocodylia a Eusuchia (Martin & Benton; 2008). V práci je uveden
starší systém od Carrola (1993), protože zahrnuje i velmi příbuzné větve krokodýlů, které
v nových publikacích jsou řazeny mimo řád (Carrol; 1993 podle Roček; 2002,
Martin & Benton; 2008, Brochu; 2009). V tab. 1 je zobrazeno srovnání taxonomických
systémů od Steela (1973), Carrola (1993) a Martina & Bentona (2008).

Steel (1973)
Řád: Crocodylia
Podřád: Protosuchia
Podřád: Archaeosuchia
Podřád: Mesosuchia
Podřád: Thalattosuchia
Podřád: Sebecosuchia
Podřád: Eusuchia

Carrol (1993)
Řád: Crocodilia
Podřád: Trialestia
Podřád: Sphenosuchia
Podřád: Protosuchia
Podřád: Hallopoda
Podřád: Mesosuchia
Podřád: Eusuchia

Martin & Benton (2008)
Řád: Crocodylia
Podřád: Protosuchia
Podřád: Mesoeucrocodylia
Podřád: Eusuchia

Tab. 1: Srovnání taxonomických systémů.

3.1 Podřád Trialestia
O této skupině je známo jen velice málo. Do řádu se začleňuje na základě
prodloužených karpálních kůstek (Benton & Clark; 1988). Skupina žila v období svrchního
triasu (Carrol; 1993 podle Roček; 2002).

3.2 Podřád Sphenosuchia
Sphenosuchia jsou bazalní linií Crocodylomorpha, v současné době vedlejší větev
Crocodyliformes (Benton & Clark; 1988). Podle nových poznatků jde o samostatný řád
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(Martin & Benton; 2008). Carrol (1993) podřád rozděluje na dvě čeledi, avšak podle
současných výzkumů se podřád již nerozděluje.
Čeleď Saltoposuchidae
Zástupci této čeledi vážili přibližně 10 kg a na délku měřili kolem jednoho metru.
Druh Terrestrisuchus gracilis je synonymním názvem pro Saltoposuchus connectens
(Benton & Clark; 1988).
Čeleď Sphenosuchidae
Os postfrontale u těchto živočichů chybí nebo je srostlá s postorbitale. Kost klíční
(clavicula) se nezachovala. Živočich mohlo mít na zadní končetině pouze tři prsty
(Steel; 1973). Ve fosilním záznamu se zachoval dorzální i ventrální kožní štít. Na krátké lebce
jsou viditelné důkazy o pneumatizaci. Sphenosuchus acutus je druh objevený v Jižní Africe
v sedimentech svrchního triasu (Steel; 1973).

3.3 Podřád Protosuchia
Tento podřád zahrnuje jedny z nejstarších zástupců z celého řádu. Vyznačují se
poměrně krátkým a štíhlým rostrem. Kosti čelní (frontalia) jsou párované a krátké, kosti týlní
(parietale) jsou srostlé. Kvadratum (os quadratum) je téměř ve vertikální poloze (Steel; 1973).
Nosní otvory jsou od sebe oddělené a nacházíme je na úplné špičce rostra. Korakoid
(os coracoideum) je kratší, než u recentních krokodýlů. Obratle jsou amficélní. Proximální
karpální kůstky se prodlužují a doposud nebyl prokázán osteodermální štít (Steel; 1973).
Čeleď Platyognatidae
Čeleď se vyznačuje procélními presakrálními obratly. Očnice jsou dorzálně
orientovány a nozdry jsou nepárové (Steel; 1973). Rod Platyognatus byl nalezen na čínské
lokalitě Yunnan. Tento krokodýl žijící ve svrchním triasu byl pravděpodobně příbuzný
s rodem Pedeticosaurus. Názory na příbuznost však nejsou jednotné (Steel; 1973).
Čeleď Protosuchidae
U těchto živočichů je diastéma mezi premaxilárními a maxilárními zuby. Rozdíl mezi
nemaxilárními a maxilárními zuby je demonstrován na obr. 15. Protosuchidi mají velmi silný
10

dorzální štít a pravděpodobně žili kompetitivně s tehdy převládajícími tekodonty
(Steel; 1973). Potravu tvořili nejspíše menší suchozemská zvířata (Benton; 2005). Tato čeleď
obsahuje pouze jeden rod Protosuchus. Rod byl popsán ze svrchního triasu Severní Ameriky
a Evropy (Steel; 1973). Protosuchus byl zhruba jeden metr dlouhý a představuje jednoho
z nejstarších krokodýlovitých živočichů (Špinar & Burian; 1984).

Obr. 3: Rekonstrukce kosti druhu Protosuchus richardsoni; (Steel; 1973).

3.4 Podřád Mesosuchia
Podřád Mesosuchia je nediverzifikovanější skupinou celého řádu. Podle Carolla
obsahuje 17 čeledí (Carrol; 1993 podle Roček; 2002). Synonymem pro Mesosuchia je dnes
častěji používaný termín Mesoeucrocodylia (Benton & Clark; 1988). Skupina je to velmi
různorodá. Druhotné patro je tvořeno pouze z premaxily, maxily a palatinenem. Kost patrová
(os palatinum) tvoří přední okraj vnitřních nozder (Carrol; 1993). Některé skupiny se velmi
dobře přizpůsobili k životu ve vodním prostředí. Skupina se dnes dělí pouze na dvě
podskupiny (Metasuchia a Neosuchia), přičemž vyčleňuje bazální Thalattosuchuia
(Benton & Clark; 1988). Uvedená je zde starší systematika pro lepší demonstraci čeledí.
Čeleď Atoposauridae
Zástupci této skupiny jsou typičtí svojí malou velikostí (kolem 30 cm) a širokou a
krátkou lebkou. Mají velké očnice a malé spánkové otvory. Nosní otvory bývají spojené v
jeden, ale u některých druhů se oddělují. Obratle jsou platycélní a v některých případech
procélní. Končetiny jsou štíhlé a poměrně dlouhé. Tato skupina je známa ze svrchní jury
Evropy, Severní Ameriky a východní Asie. Skupina je popsána pouze ze severní polokoule
(Steel; 1973). Podle některých studií (Joffe; 1967 podle Steel; 1973) by Theriosuchus mohl
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být předchůdce eusuchií, do které patří i recentní zástupci. Jako příklad jsou uvedeny rody
Alligatorellus, Alligatorium nebo Atoposaurus (Steel; 1973).
Čeleď Goniopholididae
Goniopholididae je čeleď, která se vyznačuje několika znaky. Její zástupci mají
zpravidla široký a málo protažený čenich. Nosní kůstky nasedají na preamaxilu a někdy se
objevuje lem kolem nozder. U skupiny je také přítomné malé předočnicové okno.
Mandibulární vnější okno je také malé a občas chybí. Splenial je součástí symfýzní oblasti.
Zuby jsou tupé a masivní. Na pokožce jsou osteodermy ve dvou i více řadách a břicho je kryté
celistvým ventrálním štítem. V Severní Americe a v Evropě v časovém rozhraní svrchní jura
až svrchní křída jsou objeveni zástupci této čeledi. V Jižní Americe jsou nálezy z období
křídy, z Asie a severní Afriky jsou pak nálezy datované do svrchní křídy (Steel; 1973).
Čeleď Notosuchidae
Skupina poprvé popsaná Dolloem v roce 1924 (Steel; 1973). Tito krokodýli mají
velmi krátké a široké rostrum. Očnice jsou poměrně velké. Vnější nozdry mohou být oddělené
nebo spojené. Spodní čelist je s velkým otvorem a splenial vstupuje do symfýzi. U této
skupiny zaznamenáváme nižší počet zubů a osteodermy tvořící kožní štít nebyly nalezeny
(Steel; 1973). Nálezy pocházejí ze svrchní křídy Jižní Ameriky. Rod Sphagesaurus má velmi
charakteristický chrup, díky kterému byl dříve dáván do samostatné čeledi. Zuby mají malou
korunku a velmi dlouhé kořeny (Steel; 1973). Zuby je možné vidět na obr. 4.
Čeleď Libycosuchidae
Krátká lebka a absence předočnicového okna jsou znaky typické pro tuto čeleď.
Dermální štít nebyl doložen. Skupinu nacházíme pouze v severní Africe svrchní křídy.
Skupina je málo početná, známe pouze jednoho zástupce rodu Libycosuchus viditelný na
obr. 4 (Steel; 1973).
Čeleď Paralligatoridae
Tato malá skupina čítá pouze 3 druhy. Čenich je relativně krátký a vnější nozdry jsou
oddělené. Obratle jsou platycélní. Tito živočichové žili ve svrchní křídě východní Asie
(Steel; 1973). Zástupce Paralligator sungaricus je zobrazený na obr. 4.
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Obr. 4: 1 - zub rodu Sphagesaurus (laterální pohled); 2 - zub rodu Sphagesaurus (kaudální pohled); 3 Libycosuchus brevirostris (dorzální pohled); 4 - Libycosuchus brevirostris (laterálníí pohled); 5 - Paralligator
sungaricus (laterální pohled); 6 - Paralligator sungaricus (dorzální pohled); (Steel; 1973).

Čeleď Uruguaysuchidae
Druhý maxilární zub je kaniniformní (prodloužený) (Steel; 1973). Tato zvláštnost
typická pro tuto čeleď je zobrazena na obr. 5. Skupina žila pouze v období křídy (Carrol;
1993 podle Roček; 2002).

Obr. 5: Lebka druhu Uruguaysuchus aznaresi; (Steel; 1973).

Čeleď Hsisosuchidae
Sekundární patro je v primitivním stádiu vývoje. Infratemporalní okno je redukováno
na malý oválný otvor. Čenich se prodlužuje a spodní čelist je bez externího otvoru. Tuto
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skupinu známe ze svrchní jury východní Asie. Hsisosuchus známý z Číny je jediným
zástupcem (Steel; 1973).
Čeleď Teleosauridae
Poměrně rozsáhlá skupina v rámci mezosuchií, která se velmi dobře přizpůsobila
životu ve vodě. Zástupci měli protažené rostrum se spoustou zubů podobně jako dnešní
gaviálové. Na základě této podobnosti můžeme předpokládat rybožravost (piscivorii). Přední
končetiny jsou o poloviny kratší než zadní a kožní štít je velmi dobře vyvinutý jak na
dorzální, tak i na ventrální straně těla. Ten je možné si prohlédnout na obr. 6. Jejich
ekologickou nikou pravděpodobně byla brakická voda poblíž říčních delt a estuárií. Některé
druhy však mohly žit i v otevřeném moři. Někteří naopak byli více přizpůsobení
sladkovodnímu terestrickému prostředí jako bažiny nebo jezera. Čeleď známe ze spodní jury
až spodní křídy z Evropy, střední jury Madagaskaru a spodní jury Jižní Ameriky (Steel;
1973). Mezi známé rody patří například Steneosaurus nebo Teleosaurus, který měl až 200
zubů (Steel; 1973). V současné době je skupina společně s Metriorhynchidae považována za
bazální vývojovou větev Mesoeucrocodylia (Benton & Clark; 1988).

Obr. 6: Kostra druhu Teleosaurus cadomensis společně s dorzálním a ventrálním štítem; (Steel; 1973).
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Čeleď Pholidosauridae
Typičtí jsou svým dlouhým a úzkým rostrem podobným dnešním gaviálům. Oproti
teleosarům mají supratemporální okno menší a vnější nozdry splývají na premaxile
(Steel; 1973). Čeleď Pholidosauridae je pravděpodobně velmi příbuzná čeledi Dyrosauridae,
avšak v názoru není jednota (Benton & Clark; 1988). Zástupci této čeledi jsou stratigraficky
známí od svrchní jury do svrchní křídy (Carrol; 1993 podle Roček; 2002). Do této čeledi
spadá druh Sarcosuchus imperator, který je doposud největším objeveným krokodýlem
(Sereno & Larsson; 2009). Žil ve spodní křídě severní Afriky. Jeho lebka je dlouhá 1,6 metru,
vážil okolo 8 tun a měřil pravděpodobně 12 metrů (Benton; 2005).
Čeleď Dyrosauridae
Charakteristické pro skupinu je dlouhé a úzké rostrum. Jejich dolní čelist obsahuje
malé vnější mandibulární okno (Steel; 1973). Dyrosauridy nacházíme převážně v Africe a
v obou Amerikách v časovém rozsahu od svrchní křídy do eocénu (Carrol; 1993).
Dyrosaurus jako jeden z mála rodů přežil hranici křída/terciér a dožil se až eocénu
(Steel; 1973).
Čeleď Metriornhynchidae
Krokodýli z čeledi Metriornhynchidae se nejlépe přizpůsobili k životu ve vodě ze
všech zástupců skupiny Crocodylomorpha. Jejich párové končetiny vytvořily tvar pádla a na
ocase se vytvořila hypocerkní ocasní ploutev. Tělo není kryto osteodermy. Mají sklerotikální
kruh v očnicích podobně jako např. ichtyosauři. Kost slzní (os lacrimale) je malá. V tlamě
mají spoustu kónických zubů (Steel; 1973). Jelikož doposud nebyla objevena žádná vejce, je
možné, že se u těchto krokodýlů vyvinula viviparie. Tuto schopnost předpokládáme např. i u
ichtyosaurů nebo plesiosaurů. Skupina je známá od střední jury do spodní křídy (Carrol; 1993
podle Roček; 2002). Kosti byly nalezené v obou Amerikách a v Evropě. Geosaurus,
Dakosaurus nebo Metriorhynchus, kteří byli svojí velikostí podobní dnešním krokodýlům,
jsou typickými představiteli této výrazné vývojové větve (Steel; 1973). Metriorhynchus je
zobrazený na obr. 7.
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Obr. 7: Kostra druhu Metriorhynchus sp. (Steel; 1973).

Čeleď Sebecidae
Čeleď Sebecidae byla dříve řazena do samostatného podřádu Sebecosuchia (Steel;
1973). Lebka je masivní bez antorbitálního okna (Benton; 2005). Druhotné patro je relativně
krátké bez účasti pterygoidů (Steel; 1973). Počet zubů je snížen a vzhledově jsou zuby velmi
podobné zubům masožravých dinosaurů (ziphodontní chrup) (Steel; 1973). Paleocén až
miocén je interval jejich rozšíření (Carrol; 1993). Sebecidní krokodýli z Jižní Ameriky byli
významnými terestrickými predátory před příchodem placentálních savců (Carrol; 1993). Po
jejich vymření mohly kočkovité šelmy tuto ekologickou niku obsadit (Benton; 2005). Lebka
druhu Sebecus icaeorhinus je znázorněna na obr. 8.
Čeleď Baurusuchidae
Tito krokodýli mají kratší lebku a méně velkých zubů v přední části čelistí než
sebecidi (Steel; 1973). Rozdíly v lebce jsou patrné na obr. 8. Baurusuchidní krokodýli žili
v období svrchní křídy a vymřeli v eocénu na jihoamerickém kontinentu (Carrol; 1993).
Čeleď Bernissartiidae
Typickým znakem čeledi je diferenciovaný chrup. V anteriorní části lebky jsou zuby
podobné špičákům (kaniniformní) a v posteriorní části pak pseudomoláry (Steel; 1973).
Pseudomoláry jsou zuby vzhledově připomínající stoličky. Zástupci pochází ze spodní křídy
Evropy (Steel; 1973).
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Obr. 8: 1 - premaxila druhu Peirosaurus tormini (laterální pohled); 2 - lebka druhu Baurusuchus pachecoi
(laterální pohled); 3 - lebka druhu Sebecus icaeorhinus (ventrální pohled); 4 - lebka druhu Sebecus icaeorhinus
(dorzální pohled); 5 - lebka druhu Sebecus icaeorhinus (laterální pohled); (Steel; 1973).

3.5 Podřád Eusuchia
Nejmladší a do dnes žijící skupina. V geologickém záznamu ji známe ze spodní křídy
(Carrol; 1993), ale ve starší literatuře se můžeme dočíst, že ji známe již svrchní jury
(Steel; 1973). Skupina se vyznačuje zvětšením druhotného patra, na jehož vzniku se podílejí
os palatinum, maxila a pterygoidy (Benton; 2005). Pterygoidy zároveň obklopují vnitřní
nozdry (Benton & Clark; 1988). Supratemporální okno je menší a mandibulární okno na
spodní čelisti je vyvinuto (Steel; 1973). Kost stydká (os pubis) není součástí kyčelní jamky
(acetabulum) a obratle jsou procoelní (Carrol; 1993). Na dorzální straně pokožky nacházíme
dermální štít, avšak na ventrální straně může chybět (Steel; 1973). V současné době žije 23
druhů a několik poddruhů. Fylogenetický strom recentních rodů je na obr. 9.
Čeleď Hylaeochampsidae
Lebka těchto tvorů je krátká a široká. Čeleď byla přiřazena k eusuchidům na základě
podobnosti sekundárního patra (Steel; 1973). Hylaeochamsa vectiana se považuje za
nejstaršího eusuchida. Pochází ze spodní křídy Evropy (Clark & Norell; 1992). Jedinci jako
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Iharkutosuchus z Maďarska se vyznačuji heterodontním chrupem podobným savcům, tvarově
přizpůsobený k drcení. Podle některých studií by Iharkutosuchus mohl být býložravý
(Ösi; 2007).
Čeleď Stomatosuchidae
Lebky těchto zástupců jsou široké a ploché s dlouhým rostrem. Očnice mají blízko
sebe na dorzální straně lebky. Supratemporální okno je malé a nepodílí se na utváření čela.
Dolní čelist je bez mandibulárního okna (Steel; 1973). Zkameněliny známe ze severní Afriky
svrchní křídy. Rod Stomatosuchus byl dlouhý zhruba 10 metrů a jeho lebka byla dlouhá přes 2
metry. Homodontní zuby v horní čelisti byly velmi malé a v dolní čelisti nejsou doloženy
(Naish; 2001). Pravděpodobně se živil planktonem (Naish; 2001). Jediný exemplář rodu
Stomatosuchus byl zničen během druhé světové války spojeneckými bombardéry při náletech
na Mnichov (Benton & Clark; 1988).
Čeleď Dolichochampsidae
Čeleď Dolichochampsidae je velmi malá skupina krokodýlů a patří k ní pouze jediný
rod Dolichochampsa. Tito krokodýli s úzkou tlamou byli objeveni v Jižní Americe.
Stratigraficky spadají do svrchní křídy (Gasparini & Buffetaut; 1980 podle Brochu; 2001).
Příbuznost s ostatními eusuchidy je doposud neznámá (Salisbury et al; 2006).
Čeleď Alligatoroidea
Nejstarší aligátoři jsou známí ze spodní křídy Severní Ameriky a Evropy. Dnes
převládají hlavně na západní polokouli a jeden druh aligátora nacházíme také v Číně.
V Evropě aligátoři vymřeli v pliocénu (Brochu; 2003). Podle molekulárních dat jsou aligátoři
a kajmani bazální recentní eusuchidi (Brochu; 2003). Oproti krokodýlům mají zástupci čeledi
Alligatoroidea schovaný čtvrtý zub, když mají zavřenou tlamu. Zub dolní čelisti totiž zapadá
do jamky v horní čelisti, kterou krokodýlové nemají (Gaisler & Zima; 2007). Kosti se
nepodílejí na podpoření břišního štítu (Gaisler & Zima; 2007). Tlamu mají z dorzálního
pohledu méně špičatou a vytváří tvar písmene U, kdežto u krokodýlů tvoří spíš písmeno V.
Také mnohem hůř snášejí slanou vodu, protože nemají podjazykové solné žlázy jako
krokodýli. V současné době žijí dva druhy aligátorů a šest druhů kajmanů. Skupina se
v historickém kontextu dá rozdělit na dvě skupiny. Na Diplocynodontinae, která obsahuje
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všechny jedince bližší k rodu Diplocynodon než k Alligator mississippiensis a Globidonta,
která obsahuje všechny jedince blíže k A. mississippiensis než k rodu Diplocynodon.
Globidonta se pak dále dají rozdělit na Alligatorinae a Caimaninae (Brochu; 1999).
Čeleď Crocodylidae
Praví krokodýlové mají dlouhé a úzké rostrum, ale ne tolik jako gaviálové.
Supratemporální okno je malé. Dorzální kožní štít je tvořen ve dvou nebo více řadách a
ventrální štít chybí (Steel; 1973). Nejstarší zástupci jsou prvně doloženi ze svrchní křídy
rodem Prodiplocynodon langi (Brochu, 2003). Oproti aligátorům je čtvrtý mandibulární zub
při zavřené tlamě viditelný a kosti podporují břišní štíty (Gaisler & Zima; 2007). V recentu
nacházíme třináct druhů krokodýlů.
Čeleď Gavialoidea
Krokodýlové s dlouhým a úzkým rostrem specializovaní na lov ryb. Supratemporální
okno je velké a na dorzální straně těla lze nalézt kožní štít. Na ventrální straně ho
nenacházíme (Steel; 1973). Podle morfologických dat, by gaviálové měli být bazální žijícími
eusuchidy, ale molekulární data toto tvrzení vyvrací (Brochu; 2003). Nejstarším zástupcem
Gavialoidea je s největší pravděpodobností rod Thoracosaurus ze svrchní křídy a
paleocénu mořských sedimentů (Brochu, 2003). V současné době žijí pouze na indickém
subkontinentu ve sladkovodních řekách. V mořské vodě ho nenajdeme, pouze v brakických.
Brochu (2003) tedy naznačuje, že gaviálové byli původně marinní živočichové, kteří se až
později přizpůsobili sladkovodním biotopům.
Podčeleď Tomistominae
Tato skupina je zařazena v tradičním členění mezi krokodýly (Crocodylidae) na
základě morfologickým znaků. T. schlegelii má 4-6 premaxilárních zubů, 15-16 maxilárních a
19-20 mandibulárních (Britton; 2012). Tento dentální vzorec je bližší Crocodylus johnstoni
než Gavialis gangeticus. S krokodýly je také spojuje prodloužená 5. maxilární zubní jamka a
nemají robustní postorbitální lem (Brochu; 2003). Navíc oproti gaviálům není T. schlegelii
omezená jen na pojídání ryb (Brochu; 2003). Avšak podle současných molekulárních studií je
T. schlegelii mnohem více příbuzná gaviálům (Brochu; 2003). Z toho důvodu jsem skupinu
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vyčlenil stejně jako Brochu (2003). Nejstarší Tomistominae známe ze spodního eocénu
Evropy a severní Afriky (Brochu; 2003).

Obr. 9: Diagram zobrazující fylogenetický vztah mezi recentními krokodýly podle molekulárních dat (vlevo) a
podle morfologických dat (vpravo); (Brochu; 2003).
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4. Fylogeneze
Krokodýli jsou diapsidní amniota. Systematicky spadají do skupiny Archosauria
(Benton; 2005). Pro archosaury je typická absence parietálního otvoru (Gaisler & Zima;
2007). Krokodýli sdílí tuto skupinu společně s ptáky, dinosaury a ptakoještěry
(Gaisler & Zima; 2007). Uvnitř archosaurů tvoří vývojovou větev Crocodylotarsi, společně
s Phytosauridae, Aetosauridae, Rauisuchidae a Poposauridae (Benton & Clark; 1988). Tyto
plazy spojuje celá řada znaků: krurotarzální kloub zadní končetiny (Gaisler & Zima; 2007),
masivní a krátká krční žebra, velký zadní patní hrbol a deltopektorální hřeben, který se
prodlužuje o méně než jednu čtvrtinu délky kosti pažní (humerus) (Benton & Clark; 1988).
Fylogenetické vztahy skupiny Archosauria jsou zobrazeny na obr. 10.

Obr. 10: Fylogenetické vztahy ve skupině Archosauria. Upraveno podle Gaisler & Zima (2007).

Crocodylomorpha
Crocodyliformes

obsahují
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dělí
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na
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skupiny

a

Protosuchia,

Crocodyliformes,
Mesosuchia,

přičemž

které

jsou

pravděpodobně parafyletické, a Eusuchia (Benton & Clark; 1988). Kladogram podtřídy
Crocodylomorpha je na obr. 11. Os squamosum u Crocodylomorpha přerůstá laterálně os
qudratum a postfrontale chybí. Posttemporální okno je malé nebo chybí a os prooticum
není obyčejně anteriorně v kontaktu s paraoccipitálním výběžkem. Proximální zápěstní kůstky
jsou prodloužené (Benton & Clark; 1988). Crocodyliformes jsou synonymum pro Crocodylia
(Benton & Clark; 1988 podle Martin & Benton; 2008). Pro Crocodyliformes je určující
dorzoventrálně se rozšiřující bazisfenoidní rostrum. Bazisfenoidní výběžek je redukován a
Eustachova trubice se uzavírá mezi basioccipitalem a bazisfenoidem. Předočnicové okno je
menší než očnice (Benton & Clark; 1988).
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4.1 Sphenosuchia
Sphenosuchia reprezentuje bazální vývojovou větev skupiny Crocodylomorpha. Jedná
se o parafyletickou skupiny, ale v názoru není jednota (Nesbitt; 2011). Je to zároveň skupina
oddělená od skupiny Crocodyliformes (Benton & Clark; 1988), avšak v historii byli zástupci
této skupiny dávání do blízké příbuznosti se skupinou Protosuchia (Steel; 1973).
Pravděpodobně se jedná o sesterskou vývojovou větev vůči Crocodyliformes (Nesbitt; 2011).
Jejich stratigrafický výskyt je od svrchního triasu do spodní jury (Carrol; 1993 podle Roček;
2002). Mají lehký skelet s vyvinutým osteodermálním pokryvem (Carrol; 1993). Kost stydká
(os pubis) je součástí kyčelní jamky (acetabulum). S dnešními krokodýly mají velice podobné
krční obratle (Carrol; 1993), avšak jejich počet se liší. Recentní druhy mají 9 krčních obratlů
(Roček; 2002), zatímco sfenosuchidi mají 7 krčních obratlů (Carrol; 1993). Byli to lehce
stavění kvadrupední (Roček; 2002) nebo bipední živočichové (Benton; 2005). Doposud se
nenašly známky vyvinutého sekundárního patra (Carrol; 1993). Živočichové žili terestrickým
způsobem života.

Obr. 11: Kladogram zobrazující podtřídu Crocodylomorpha; (Martin & Benton; 2008).

4.2 Protosuchia
Protosuchidní krokodýli jsou dnes považovány za nejstarší krokodylidy. Stratigraficky
jsou známi od svrchního triasu do spodní jury (Carrol; 1993 podle Roček; 2002). Měřili
přibližně jeden metr a měli kosmopolitní rozšíření (Špinar & Burian; 1982, Roček; 2002).
Byli to kvadrupední plazi. Tato vlastnost je odlišuje od jejich sfenosuchidních příbuzných, se
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kterými mají pravděpodobně společné předky. S největší pravděpodobností se jedná o
skupinu parafyletickou (Benton & Clark; 1988). Protusuchidi byli přizpůsobeni životu na
souši. Měli nohy postavené pod sebou a tělo bylo nadzdvihnuté do výše (Carrol; 1993).
Ilustrační obrázek skeletu je na obr. 3 a obr. 13 zobrazuje tvar předních a zadních autopodií.
Podle celkového skeletu nebyli tito tvorové tolik mrštní jako sfenosuchidi (Roček; 2002).
Pravděpodobně se živili menšími suchozemskými živočichy (Benton; 2005). U těchto
živočichů je patrné velmi dobře vyvinuté dorzální krytí (Benton; 2005). Jejich lebka má
redukované antorbitální okno a horní spánkové otvory (Carrol; 1993). Bylo doloženo
sekundární kostěné patro, což je další odlišnost oproti skupině Sphenosuchia (Carrol; 1993).
Kost stydká (os pubis) se nepodílí na stavbě kyčelní jamky (acetabulum) (Carrol; 1993).

4.3 Mesosuchia
Mesosuchia jsou zcela nepochybně parafyletickou skupinou (Benton & Clark; 1988).
Skupina je v novější literatuře nazývána Mesoeucrocodylia. Ta zástupce z Mesosuchia a
Eusuchia sdružuje do jedné vývojové větve (Benton & Clark; 1988). První zástupci tohoto
podřádu se vyskytují v období spodní jury a pravděpodobně sdílejí předky společně
s protosuchidy. Vymírají až ve starším neogénu (Carrol; 1993 podle Roček; 2002). Druhotné
ústní patro mezoeukrokodylidů je tvořené horní čelistí (maxila) a kostí patrovou (palatinum).
Kaudální výběžek kosti kyčelní (os ilium) je malý a kost stydká (os pubis) se nepodílí na
tvorbě kyčelní jamky (acetabulum) (Benton & Clark; 1988). Mesoeucrocodylia pak dělíme na
dvě další vývojové větve. Na Metasuchia, vyčleňující ze sebe Thalattosuchia, které se poté
dělí na Notosuchia a Neosuchia (Benton & Clark; 1988). Thalattosuchia jsou bazální větví
Mesoeucrocodylia a obsahují čeledi Metriorhynchidae a Teleosauridae (Benton & Clark;
1988). Thalattosuchidi žili od spodní jury do spodní křídy (Steel; 1973). Zástupci této skupiny
se buď zcela, nebo částečně přizpůsobili akvatickému způsobu života (Benton; 2005). Obě
skupiny mají horní spánkové okno mnohem větší než jiní krokodýli (Carrol; 1993) a dorzální
okraj os quadratum se dotýká laterálně kosti klínové (os sphenoidale) (Benton & Clark;
1988). Zástupci Teleosauridae mají krátké přední končetiny oproti zadním (Carrol; 1993).
Jejich tlama je velice podobná tlamě gaviálů a na těle je často zachován kožní štít (Carrol;
1993). U metriorhynchidů, kteří se zcela přizpůsobili životu v moři, se párové končetiny
změnily ve veslovité ploutve a páteř se ohýbá ventrálně a na ocase se tvoří hypocerkní ocasní
ploutev. Tvar jejich končetin si lze prohlédnout na obr. 13. Na jejich těle mizí krycí
osteodermy (Carrol; 1993). Vyznačují se zkrácením krku o jeden nebo dva obratle a počet
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presakrálních obratlů se zvýšil na 26 (Carrol; 1993). Dnes žijící eusuchidi mají 24
presakrálních obratlů (Roček; 2002).
Ostatní zástupci Metasuchia žijí terestrickým nebo semiakvatickým způsobem života.
Lebka je podobná dnešním formám, často bez prodlouženého rostra (Carrol; 1993). Kaudální
výběžek kosti kyčelní (os ilium) chybí (Benton & Clark; 1988). Někteří mezosuchidní
krokodýli přežívají hranici křída/terciér a vymírají v miocénu, jako například skupina
Sebecidae (Benton; 2005). Někteří krokodýli, jako Chimaerasuchus ze skupiny Notosuchidae,
byli pravděpodobně býložraví (Benton; 2005).
Neosuchia je skupina krokodýlů vzhledem připomínající dnešní gaviály. Tito
krokodýli obývali mořské i sladkovodní prostředí (Benton; 2005). Některými znaky jsou
velice podobní skupině Eusuchia. Společný mají dvojvypuklý první ocasní obratel a podobné
osteodermální krytí (Benton; 2005). Podle dlouhého rostra, by Neosuchia mohla být
příbuznou větví Thalattosuchia, avšak tyto znaky jsou s největší pravděpodobností navzájem
nehomologické (Benton & Clark; 1988). Obr. 12 demonstruje podobnost mezi neosuchidy a
thalattosuchidy.

Obr. 12: A – lebka druhu Steneosaurus megistorhynchus (Thallatosuchia); B – lebka druhu Teleorhinus robustus
(Neosuchia). Upraveno podle Steel (1977).

4.4 Eusuchia
Skupina obsahující jak vymřelé, tak žijící pravé krokodýly. Až na pár výjimek se
eusuchidi přizpůsobili semiakvatickému způsobu života. Nejstarší zástupci byli nalezeni
v pozdním mesozoiku. Za nejstaršího zástupce této skupiny se považuje Hylaeochampsa
vectiana ze spodní křídy (Clark & Norell; 1992). Charakteristické jsou pro ně procélní obratle
(Carrol; 1993) a vnitřní nozdry (choany) zcela obklopené pterygoidy (Benton & Clark; 1988).
Tyto znaky však primitivní eusuchidi nemají (Clark & Norell; 1992).
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Obr. 13: Evoluce krokodýlích předních a zadních autopódií; 1 - přední autopodium Protosuchus richardsoni
(Protosuchia); 2 - přední autopodium Alligatorellus sp. (Mesosuchia); 3 - přední autopodium Geosaurus sp.
(Thalattosuchia); 4 - přední autopodium Crocodylus sp. (Eusuchia); 5 - zadní autopodium Protosuchus
richardsoni (Protosuchia); 6-

zadní autopodium Alligatorellus sp. (Mesosuchia); 7 - zadní autopodium

Geosaurus sp. (Thalattosuchia); 8 - zadní autopodium Crocodylus sp. (Eusuchia); (Steel; 1973).

Obr. 14: Evoluce krokodýlích pletenců; 1 - lopatkový pletenec Protosuchus richardsoni (Protosuchia); 2 lopatkový pletenec Steneosaurus durobrivensis (Mesosuchia); 3 - lopatkový pletenec Metriorhynchus
superciliosum (Thalattosuchia); 4 - lopatkový pletenec Alligator mississippiensis (Eusuchia); 5 - pánevní
pletenec Protosuchus richardsoni (Protosuchia); 6 - pánevní pletenec Steneosaurus durobrivensis (Mesosuchia);
7 - pánevní pletenec Metriorhynchus superciliosum (Thalattosuchia); 8 - pánevní pletenec Alligator
mississippiensis (Eusuchia); (Steel; 1973).
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5. Krokodýli v České republice
V českých zemích jsou nálezy krokodýlů velice vzácné. Z období mesozoika se žádny
krokodýl zatím nenašel, ačkoliv jsou známy nálezy jiných mořských plazů jako
Polyptychodon interruptus (Bayer; 1905) nebo mosasaurů (Ekrt et al; 2001). Z terciéru jsou
nálezy bohatší. V České republice se zachoval rod Diplocynodon, nalezený v severozápadních
a západních Čechách v miocéních lokalitách (Špinar & Burian; 1984). Diplocynodon je
evropský endemit (Martin & Gross; 2011), i když ve starší literatuře se můžeme dočíst, že byl
nalezen i na území Severní Ameriky (Steel; 1973). Diplocynodon se vyznačuje prodlouženou
4. a 5. zubní jamkou horní čelisti, zhruba stejné velikosti. Na dolní čelisti splývá 3. a 4. zubní
jamka, v níž jsou kaniniformní zuby (Martin & Gross; 2011). Ektopterygoid je v blízkosti
alespoň dvou posledních zubních jamek horní čelisti (Martin & Gross; 2011). Kvadratum je
mezi squamosem a očnico-spánkovým lalokem (Martin & Gross; 2011). Očnice jsou relativně
blízko u sebe a vnější nozdry jsou nepárové (Steel; 1973). Přední výběžek kosti patrové (os
palatinum) je tenký (Martin & Gross; 2011). Dorzální okraj spodního spánkového okna je
utvářen díky os quadrotojugale (Martin & Gross; 2011). Výběžek splenia není součástí
symfýzy (Martin & Gross; 2011). Supratemporální okno je střední velikosti (Steel; 1973).
Mezi další znaky charakteristické pro tento rod je prodloužené rostrum tvořící 65% délky
lebky (Martin & Gross; 2011). Vzhledově připomínal dnešního kajmana paraguayského
(Caiman yacare) (Procházka; 1929).
Podrobněji popsané druhy v Čechách nelezené (Bayer; 1905):
Diplocynodon ebertsi byl v Českých zemích popsán Redlichem (1902) a pozůstatky
byly objeveny v dole Friedrich-Anna u Falknova. Tento druh se vyznačuje vpředu velmi
širokým čenichem. Přední okraj patrového otvoru je na úrovni 9. maxilárního zubu. Chrup je
složen z 5 premaxilárů, 14 nebo více maxilárů a 20 nebo 21 mandibulárů (Steel; 1973). Popis
zubů je demonstrován na obr. 15.
Diplocynodon darwini má přibližně lebku dlouhou 20cm. Tato délka je zhruba 60%
délky těla (Steel; 1973). Anteriorní zakončení kostí patrových je na úrovni 8. maxilárního
zubu a kraniální okraj patrového okna je na úrovni 9. maxilárního zubu. Chrup je složen z 5
premaxilárů, 16 maxilárů a 20 nebo 21 mandibulárů. Čenich je na kraniálním konci zešířený
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bez známek zářezu po špičácích dolní čelisti (Steel; 1973). D. darwini byl popsán díky lebce a
čelisti ze středního eocénu z německé lokality Messel (Steel; 1973).

Obr. 15: Popis zubů druhu D. darwini. Upraveno podle Steel (1977).

Diplocynodon steineri se vyznačuje tím, že délka jeho lebky činí 45 – 50% délky těla
(Steel; 1973). Chrup tvoří 5 premaxilárů, přibližně 18 maxilárů a 19 mandibulárů. Druh byl
popsán Hofmannem z mioceních sedimentů v lokalitě Schönegg v Rakousku (Steel; 1973).
D. steineri je podle současných prací považován jako mladší synonymum druhu D. ungeri
(Martin & Gross; 2011). Otázkou však je, do jaké míry byl náš nález určen správně a jestli se
nejedná o druh D. darwini, který byl nalezen na jiných našich lokalitách. Na žádné lokalitě
nebyly zatím zaznamenány dva druhy rodu Diplocynodon (Martin & Gross; 2011).
Diplocynodon se pravděpodobně vyvinul již ve svrchní křídě (campanian), přestože
nejstarší nálezy pocházejí až z eocénu (Brochu; 1999). Ve střední Evropě Diplocynodon
vymřel ve středním miocénu (serravallian) (Böhme; 2003), avšak v dnešních subtropických
regionech přežíval déle. Ze Španělska a Bulharska jsou známy exempláře ze svrchního
miocénu
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(Martin & Gross; 2011). Výskyt rodu Diplocynodon ve středním miocénu na území Evropy je
zobrazen na obr. 16.
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Obr. 16: Paleogeografická mapa středního miocénu Evropy a výskytu rodu Diplocynodon. Upraveno podle
Böhme (2003).

Vědci řešící příbuzenský vztah mezi jednotlivými druhy rodu Diplocynodon nejsou
v názoru jednotní. Podle některých se jedná o rod polyfyletický (Buscalioni et al; 1992 podle
Martin & Gross; 2011). Novější výzkumy se přiklánějí k monofyletičnosti tohoto rodu, avšak
problematika je komplikovaná a v názoru není jednota (Brochu; 1999, Piras & Buscalioni;
2006 podle Martin & Gross; 2011). Pro lepší ilustraci je na obr. 17 kladogram zobrazující
vztahy a postavení jednotlivých druhů v rámci rodu Diplocynodon.
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Obr. 17: Postavení rodu Diplocynodon v kladogramu podřádu Eusuchia; (Martin & Gross; 2011).
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6. Výzkum v České republice
První známé doložení o nálezu zanechal Dionýs Štúr (Stur), jakož zaměstnanec muzea
ve Vídni. V jeho práci z roku 1873 píše, že pan Becker, jakožto důlní ředitel v Klášterci nad
Ohří, do muzea poslal zlomky kostěných destiček, pravděpodobně krokodýlích. Poté udělal
pan Becker další objev, a to krokodýlího zubu, který byl zaslán též do Vídně (Stur; 1873).
Laube (1901) píše, že zub byl objeven v dole Josef-Oswald. Další 2 kusy zubů byly
ponechány v muzeu Blov u Kadaně (Stur; 1873). Další práce od Štúra předložená na zasedání
4. 3. 1879 popisuje nález zubů z Blova a Winternitz (český ekvivalent jsem neobjevil).
V okolí Klášterce nad Ohří byly nalezeny zuby a kousky zádových destiček (osteodermů)
(Stur; 1879). Becker dále uvádí, že krokodýlí zbytky byly objeveny také v okolí Chomutova,
Žatce, Kadaně a Tušimic (Laube; 1901).
Další poznatky uvádí Carl Gustav Laube (1901) ve své „Synopsis“. Do té doby bylo
prý v Čechách objeveno 15 vzorků zkamenělin aligátorů nalezených na různých místech.
Nejčastěji se našly čelisti se zuby, obratle a kostěné destičky z hřbetního štítu (Laube; 1901).
Kosti se bohužel rozpadají, pokud nejsou dobře vypreparovány z původního sedimentu.
V českém zemském muzeu se nalézá 7 zubních korunek z lokality Želeč u Měcholup. Podle
Laubeho jsou tyto zuby velmi podobné nálezům R. Ludwiga z hnědouhelných pánví v Buch a
Gusternhain ve Westerwalde, v Německu (Laube; 1901). Podle Ludwiga se jedná o druh
Diplocynodon darwini. Laube přisuzuje zuby stejnému druhu a pojmenovává ho
Diplocynodon cf. darwini (Laube; 1901). Největší zub je 15 mm vysoký a 7 mm široký
(Laube; 1901). Laube dále ve své práci popisuje a srovnává kostěnou destičku z dorzálního
štítu s nálezy prof. Hofmanna z Rakouska. Destička je až na nepatrný rozdíl ve velikosti tak
podobná nálezům z Rakouska, že by mohla patřit stejnému druhu. Laube (1901) jej přiřadil k
druhu Diplocynodon cf. Steineri. D. steineri má dnes používané synonymum D. ungeri
(Martin & Gross; 2011). Laube je však k tomuto přiřazení zdrženlivý. Jednak kvůli tomu, že
rakouský exemplář pochází z miocénu a český nález z oligocénu (Laube; 1901). Avšak podle
Laubeho (1901) je český exemplář více podobný D. ungeri než D. darwini z Německa. Také
by mohl být příbuzný druhu D. bütikonensis ze Švýcarska (Laube; 1901). Práce dále
pokračuje popisem otisku obratle, pravděpodobně krčního (cervikálního). Tento obratel je
pravděpodobně krokodýlí, ale o jaký druh se jedná, se z otisku nedá poznat (Laube; 1901).
Otisk pochází z Břešťan (Laube; 1901).
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K. A. Redlich ve své zprávě z roku 1902 popisuje druh Diplocynodon cf. ebertsi
nalezený v dole Bedřich-Anna u Falknova. Tyto pozůstatky objevil pan Jakob, vedoucí
těžařského závodu. Nalezeny byly fragmenty žeber, tři hřbetní obratle (pravděpodobně 4., 5.,
a 7. nebo 8. zádový obratel), první sakrální obratel, 1. levý metatarsus a jeden zub
(Redlich; 1902). Všechny tyto pozůstatky patří jednomu živočichovi, protože se našly
v jednom kusu uhlí, velmi blízko sebe. Dále ve zprávě Redlich (1902) přidává komentář k již
nalezeným pozůstatkům popsaných Sturem (1879) a Laubem (1901) určených jako
D. sp. aff. Darwini. Píše, že nálezy jsou velmi špatně identifikovatelné kvůli špatnému
preparování. Většinou se dobře zachovaly pouze zuby. Popisovány jsou pak nálezy kosti čelní
(os frontale), horní části levé kosti stehenní (femur) a osteodermy (Redlich; 1902).
Další zprávu o krokodýlech nám zanechal A. Frič (1903) ve svém krátkém článku
v časopise Vesmír. Popisuje zde, jak našel ve sbírkách gymnázia v Chomutově zuby
krokodýlů. Tyto zuby byly nalezeny u Selce poblíž Měcholup pří kopání k úpravě chmelnic.
Popisuje, že v Bruchu poblíž Mostu byla nalezena sférosideritová koule, ve které byla celá
lebka. Tento nález byl poté poslán do Vídně. Frič (1903) dále popisuje, jak vysílal muzejního
montéra p. Heřmana do okolí Bíliny, aby hledal ocelkové koule často obsahující zbytky ryb.
V těchto koulích byly skutečně objeveny části krokodýla. Nalezena byla posteriorní část
spodní čelisti a hřbetní deska. Podle těchto nálezů Frič (1903) odhaduje, že lebka měla 33 cm
na délku a jedinec mohl být dlouhý 2 metry. Tento exemplář byl přiřazen k druhu
Diplocynodon darwini. (Frič; 1903).
Jan Procházka v roce 1929 vydává pojednání o terciérní fauně ve sbírkách národního
muzea. Podává zde stručný přehled do té doby nalezených fosilních krokodýlů na českém
území. V práci se na začátku pojednává o sedmi nalezených zubních korunkách druhu
Diplocynodon darwini. Tyto zuby pocházejí ze Želče u Měcholup, nikoliv Selce jak popisuje
Frič (1903). Dále je tu pak popisován otisk hřbetní desky, část spodní čelisti a negativní otisk
hřbetního plátku přiřazovaný k druhu Diplocynodon steineri. Tyto nálezy pocházejí ze
sférosideritových koulí z Břešťan u Bíliny. K těmto fosíliím se pak přiřazuje i malý úlomek
hřbetní desky z Prokopovy šachty u Mostu. Podle Procházky (1929) již dvojice Becker a Štúr
popisuje nález čelistí se zuby, obratlů a destiček z kožního štítu. Diplocynodon cf. ebertsi byl
popsán K. A. Redlichem v roce 1902 z jámy Bedřich-Anna u Falknova. Nalezeny byly tři
hřbetní obratle, jeden křížový (sakrální) obratel, levý metatarsus, zub a fragmenty žeber
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(Procházka; 1929). Ze Strakonic pocházejí i dva fragmenty kostí, o kterých pojednává M.
Schlosser (Procházka; 1929)
Adalbert Liebus ve své práci z roku 1936 v časopise Lotos popisuje nález z Břešťan u
Bíliny uložený v ústeckém muzeu v Trmicích. Jílová destička obsahuje část páteře a pánev
krokodýla. Bohužel destička je rozlomená na tři kusy a největší zlom prochází částí páteře.
Celá destička se dá pak rozdělit na tři komplexy. Na prvním komplexu leží pánev a dva
sakrální obratle. Na druhém komplexu nacházíme šest obratlů, pravděpodobně bederních. Na
třetím komplexu pak je možné najít čtyři obratle v řadě, jeden vzdálený a poté jedna dlouhá
úzká kost. První tři obratle z oné čtveřice obratlů jsou pravděpodobně hrudní, ale není to
jednoznačné. Ten čtvrtý, nejvzdáleněji od pukliny, je krční (s největší pravděpodobností 3.
krční obratel). Odloučený obratel je také krční, a to buď atlas, nebo axis. Dlouhá a úzká kost
je nejspíše odlomená část krčního žebra atlasu. Z těchto nálezů se nedá přímo říci, o jaký druh
se jedná. Velikostně byl delší než půl metru. Liebus (1936) tento nález srovnává s nálezy od
Laubeho (1901). Délka obratle z nálezů od Liebuse činí 14 mm na délku, na šířku 21 mm
(Liebus; 1936). Laubeho (1901) nálezy mají na délku 39 mm a na šířku 44 mm. S největší
pravděpodobností se jedná o mladého jedince druhu Diplocynodon darwini. Možnost nového
druhu však není vyloučena. Zajímavostí je, že nebyly nalezeny žádné destičky z kožního štítu.
Tuto okolnost Liebus přisuzuje tafonomickým podmínkám, kdy tělo živočicha bylo zmítáno
ve vodních vlnách a tím byla kostra oddělena od kožního štítu a lebky. Kostra pak klesla ke
dnu (Liebus; 1936). Nález je zobrazen na obr. 18.
Novější poznatky o třetihorních krokodýlech zaznamenává Vlastislav Zázvorka
(1966). Popisuje nález zubní korunky z obce Prunéřov nedaleko Mostu, který učinil F. Holý.
Zázvorka se snaží dopátrat původní naleziště Želeč u Měcholup, o kterém se zmiňuje Laube
(1901) a Frič (1903). Podle jeho výzkumů by se lokalita měla nacházet v Libořicích, osada
Železná (Zázvorka; 1966). Tato lokalizace je však podle některých zdrojů málo
pravděpodobná (Dvořák et al; 2010).
V současné době se krokodýlí pozůstatky v mostecké pánvi stále nacházejí. Z lokality
Ahníkov jsou známé zuby a destičky z dorzálního štítu. Zuby jsou také známé z lokality Doly
Nástup Tušimice (Dvořák et al; 2010). V mostecké pánvi také velice často nacházíme
neidentifikované koprolity a plazí pozůstatky (Bayer; 1905, Čtyřoký et al; 1964, Obrhelová;
1983), které by mohly patřit krokodýlům. Také se nám zachovávají ichnofosílie v podobě
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škrábanců a otisků zubů (Mikuláš et al; 2006). V současné době aktivní výzkum fosilních
krokodýlů v České republice neprobíhá a nalezený materiál tak čeká na své komplexní
zpracování.

Obr. 18: Fotografie nálezu z časopisu Lotos; (Liebus; 1936).
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7. Závěr
V České republice je velice málo nalezeného a zpracovaného materiálu. Většina prací
na toto téma pochází buď z předminulého, nebo první poloviny minulého století. Nalezené
zkameněliny jsou opravdu jen fragmenty a všechny patří k jednomu rodu Diplocynodon.
Popsány byly 3 druhy, ale o jejich rozdílnosti se dá polemizovat. Zajímavostí je, že okolní
státy jsou na druhovou diverzitu fosilních krokodýlů mnohem bohatší. V sousedním
Slovensku byl nalezen nejen rod Diplocynodon, ale také rod Gavialosuchus, vzhledem velice
podobný dnešním gaviálům (Schlögl & Holec; 2004, Čerňanský et al; 2012). V Německu na
třetihorní lokalitě Messel nebo na severoitalské lokalitě Monte Bolca bylo objeveno několik
vyhynulých krokodýlů jako Allognathosuchus, Asiatosuchus nebo Pristichampus (Martin;
2010). Pozastavující také je, že v České republice doposud nebyl nalezen žádný druhohorní
krokodýl. Současně probíhá výzkum jednoho nalezeného zubu ze svrchno-jurských
karbonátových vrstev Švédské šance na Moravě. Tento zub byl pokládán za zub
mezosuchidního krokodýla rodu Teleosaurus, avšak současný výzkum toto tvrzení vyvrací a
jeho původním nositelem bude nejspíše neptačí teropodní dinosaurus (Madzia; 2013).
Odpovědi na tyto otázky nám snad v budoucnu přinese další výzkum.
Krokodýli velice dobře slouží jako indikátory paleoklimatu, protože se vyskytují jen
v tropických a subtropických klimatických pásmech. Krokodýli žijí jen v určitém teplotním
intervalu kvůli svému specifickému rozmnožování, což nám dává konkrétní informace o
tamních podmínkách. Díky tomu si můžeme udělat představu, jak v minulosti vypadaly
některé dnešní oblasti.
V práci byly vybrány nejdůležitější morfologické a anatomické rozdíly krokodýlů
oproti jiným živočišným druhům. Zároveň čtenáře seznámí s fylogenetickým vývojem
jednotlivých skupin v rámci řádu Crocodilia podle dostupných zdrojů a přiblíží taxonomickou
klasifikací řádu do jednotlivých čeledí s demonstrací některých zástupců. Práce rozebírá
historii výzkumů na území dnešní České republiky a popisuje druhy zde nalezené. V rámci
své diplomové práce bych rád na toto téma navázal a rozšířil jej o aktuální odborné poznatky.
Materiál je nutný zrevidovat a zcentralizovat informace o sbírkách Národního muzea,
sběratelů a jednotlivých regionálních muzeí. Zároveň bych rád podal informace o nálezech,
které nebyly doposud zpracovány.
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