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Obr. 28. Plán pohřebního prostoru, tzv. ,,hrob“ (Klíma 1991) 

 

 

 

 



 

Obr. 29. 3D model dolní čelisti P30 s umístěnými landmarky v programu Avizo 6.0 

 

 

Obr. 30. 3D model dolní čelisti P26 s umístěnými landmarky v programu Avizo 6.0 

 

 



Anotace:  

Původ a biologická afinita údajné gravettienské mandibuly Předmostí 30 ze sbírek 

Moravského zemského muzea. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cílem diplomové práce je zjistit původ dolní čelisti P30 na základě archivních materiálů 

Moravského muzea. To znamená na základě archivních pramenů diskutovat, eventuelně 

potvrdit její mladopaleolitické stáří a zjistit důvody jejího zařazení do nálezů z Předmostí  

u Přerova. Dalším úkolem je určit biologickou afinitu fosilie vzhledem k jiným nálezům 

fosilních dolních čelistí, ale především podobnost a odlišnost vzhledem k variabilitě recentní 

populace na základě CT nástroji geometrické morfologie. 

 

V souvislosti s publikovanou zprávou o znovunalezení údajně zničené dolní čelisti Předmostí 

21 ve sbírkách Olomouckého muzea (Drozdová, 2001), byla konstatována týmem vedeným 

Dr. Janou Velemínskou nesrovnalost, neboť tento nález je evidován jako originál, jak v 

katalogu fosilních hominidů (Vlček, in: Oackley, Campbell, Molleson, 1971) tak i 

v doplňcích (Jelínek a Orvanová, in: Orban a Semal, 1999: p.73.). Obě publikace uvádějí, že 

originál Předmostí 21 je uložený ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně. 

Na tuto nesrovnalost kromě Dr. Šefčákové upozornil rovněž Ullrich (1996: p.303) a uvedl, že 

dospělá a poškozená lidská dolní čelist Předmostí „snad 21“, nesoucí stopy  řezných 

záměrných zásahů, nemůže být identifikována jako žádná z mandibul popsaných  

v literatuře. Proto označil spodní čelist jako Předmostí 30. 

 

V souvislosti s nálezem Matiegkovy fototéky (Velemínská a kol., 2002, 2003)  

a provedenou revizí a publikací jak originálních fotografií zničených fosilií, ale  

i dochovaného pracovního deníku objevitele hlavních nálezů v Předmostí K. Mašky 

(Velemínská a Brůžek, 2008), jeví se jako potřebné identifikovat tento neznámý originál  

a provést jeho detailní studii.  

 

Jedná se o mandibulu, označenou jako Předmostí 30 (Ullrich, 1996, Velemínská, Brůžek  

a Velemínský, 2008:54), která je vedena ve sbírkách Moravského muzea pod inventárním 

číslem A 17 008 nebo A 17 088 (viz foto 139 až 141 na str. 336 stejné publikace). 

 

Materiál pro DP tvoří zmíněná fosilní dolní čelist P 30 a P26 a soubor CT snímků recentní 

populace. 

Literatura u školitele. 

 


