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Čech v zemi tyranosaura
V létě roku 2009 jsem se účastnil jako 
dobrovolník vykopávek u městečka Jordan 
na severovýchodě Montany. Jordan už sto 
let paleontologům slouží jako opěrný bod 
při výpravách do okolního terénu. Spolu 
s dalšími dinosauřími nadšenci z celého 
světa (hlavně Evropany a Američany) jsme 
v asi třicetičlenném táboře společně jed-
li, spali v malých stanech a ráno nastupo-

vali do terénních aut, které nás 
rozvážely do okolí na vykopávky. 
V menších týmech jsme pak v ob-
tížných podmínkách (zkuste si ko-
pat v zemi na prudkém slunci, kde 
teplota dosahuje 38 °C!) odkrýva-
li zkameněliny dinosaurů i jiných 
organizmů starých asi 66 milionů 
let. Očišťovali jsme například 
ohromnou lebku rohatého tri-
ceratopse vážící asi půl tuny 
nebo kostru mláděte kach-
nozobého edmontosaura. 
Vykopávky probíhaly pod 

dohledem zkušených odborníků 
z Museum of the Rockies,  
velkého muzea ve tři sta kilomet-
rů vzdáleném městě Bozeman. Jeho 
vedoucím je slavný americký pa-
leontolog Jack Horner, který jako 
první odhalil, že dinosauři pečovali 
o svá mláďata. Kromě toho se proslavil 
jako odborný poradce při natáčení Jur-
ského parku. 

Hřbitov poslednícH 

dinosaurů
Hlavní téma

/ www.abicko.cz /         19

Vykopávky v Montaně
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Americký stát Montana je jedním z mála
míst světa, kde máte skoro zaručenou šanci,

že dřív nebo později zakopnete o nějakou dinosauří  
kost. Nebo ji alespoň vykopete.

1  „lov na dinosaury“ se v ohromných 
rozlohách nehostinné pustiny ba-

dlands zahajuje něčím velmi jednoduchým 
– obyčejnou obhlídkou terénu. při tom-
to tzv. prospecting nachodí paleontologové 
i různí dobrovolníci mnoho kilometrů křížem 
krážem vhodnými oblastmi. Jsou to ty, ve kte-
rých se vyskytuje velké množství příslušně 
starých usazenin. přitom pátrají po vyčnívají-
cích či napůl v zemi ukrytých zkamenělinách.

2  Když se najde dinosauří zkamenělina (a je do-
statečně velká a dobře zachovalá, aby o ní mohl 

být zájem v muzeu), je zapotřebí ji nejdřív dobře zdo-
kumentovat. Ještě než jsou zahájeny samotné vyko-
pávky, musí být zaznamenáno místo a okolnosti objevu. 
pro určení souřadnic se dnes používá satelitní lokaliza-
ce Gps. pořídí se věrné nákresy nebo fotografie původ-
ního uložení kostí a prozkoumá se složení okolních usa-
zenin. to má velký význam pro pozdější vysvětlení toho, 
proč, jak a kde dinosaurus zemřel.

3  U větších nálezů se vytvoří sou-
řadnicová síť, podle které jsou vy-

kopávky roztříděny na sektory a pak sys-
tematicky vedeny. práci nejdříve zahájí 
těžší technika, jako jsou bagry a sbí-
ječky. platí to hlavně u velmi tvrdé horni-
ny a velkých nálezů. dříve se k odstranění 
tvrdé horniny používal dokonce i dynamit, 
dnes už se však trhaviny (až na vzácné vý-
jimky) při lovu dinosaurů nevyužívají. 

4  Když se paleontolog blíží k samotným zka-
menělinám, musí postupovat mnohem 

opatrněji. používají se zahrocená geologic-
ká kladívka, dlátka nebo špachtle. Ješ-
tě později, když už jsme v kontaktu se samotnými 
zkamenělými pozůstatky, používáme k odstraně-
ní zbytků hornin a zeminy jemné štětečky a malé 
špičky či rydla. Zkameněliny je přitom vhodné prů-
běžně zpevňovat lepidly a speciálními chemickými 
činidly, aby se zabránilo jejich drolení a rozpadání.

Jak vykopat 
dinosaura
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Tyrannosaurus rex



Křídová Montana 
Na území Montany se nacházejí  
nejslavnější paleontologická 
naleziště posledních dinosau-
rů, jací kdy žili. Bohaté je hlav-
ně souvrství Hell Creek (čti Hel 
Krýk), v překladu Pekelný potok. 
Leží v nehostinné pustině s drs-
ným podnebím, které se v ang-
ličtině říká Badlands – Špatné 
země. 

V době svrchní křídy na konci 
druhohorní éry však vypadala 
krajina úplně jinak. Dinosauři, 
kteří zde asi před 68 až 65 mi- 
liony lety žili, obývali velmi tep-
lou a vlhkou krajinu protkanou 
sítí řek a močálů. Zkameněliny 
rostlin ukazují, že zde rostly 
velké stromy a nad bažina-
tou půdou se klenuly husté 
lesy. Jen několik desítek kilo-

metrů na východ se 
nacházel břeh vel-
kého vnitrozemního 
moře zvaného Nio- 
brara. Právě zde 
měli svůj domov 
mnozí malí sav-
ci, praptáci, ještě-
ři, krokodýli, hadi, 
ryby a sladkovodní 
žraloci. Pány této 
země však byli bez-
pochyby dinosauři.
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Od kostí 
k dinosaurovi
A  pro rekonstrukci podoby dino-

saura je potřeba získat co nej-
více částí kostry. Čím víc kostí, tím 
lepší představu si můžeme udělat  
o vzhledu kdysi živého tvora. Kom-
pletní nálezy jsou však velmi vzác-
né, většinou je objeveno jen 5 až 
20 % z původního počtu 
kostí dinosaura! i z toho mála 
se však dá zjistit, jak dinosaurus 
vypadal. 

do dubna letošního roku bylo popsá-
no přes dvacet různých druhů dino-

saurů, jejichž zkamenělé pozůstatky 
nacházíme v montanském souvrství 

Hell creek čili pekelný potok.
Zdaleka nejpočetnějším druhem byl ro-

hatý Triceratops horridus. tito až 
devět metrů dlouzí a osm tun vážící býlo-

žravci žili nejspíš v obrovských stádech, po-
dobně jako dlouho po nich bizoni. Jejich obří 

lebky zdobil krční límec 
chránící krk před útoky 

dravých dinosaurů. celá 
lebka triceratopse mohla být 

dlouhá až 2,4 metru. 
nejpočetnějším dinosaurem po triceratop-

sovi byl zřejmě kachnozobý Edmonto-
saurus, býložravý čtvernožec s jakoby 
zobákovitým zakončením čelistí. dorůstal 
délky až 13 metrů a hmotnosti kolem pěti 
tun. v Hell creek byly objeveny i úžasné 
„mumie“ těchto dinosaurů, dochované 
i s otisky kůže a měkkých částí těla.
oba zmíněné býložravce lovil děsivý Tyran-

nosaurus rex. chodil jen po zadních kon-
četinách, přední měl zakrnělé a krátké. Zato měl 

však obří hlavu, dlouhou až  
1,5 metru a vyzbrojenou desít-

kami ostrých zubů. největší se velikostí i tvarem podobaly kuchyňské-
mu noži nebo banánu.  
tyranosauři už dnes nejsou největšími známými teropody (masožravý-
mi dinosaury), mohli však mít nejsilnější stisk čelistí ze všech. ten je  
odhadován až na 57 000 newtonů! Je také možné, že mláďata tohoto 
přízraku byla opeřená. 
Kromě těchto asi nejslavnějších druhů žili v ekosystémech křídové Mon-
tany také obrnění dinosauři (Ankylosaurus), tlustolebí dinosauři (pa-
chycephalosaurus) a další dravci i býložravci menších rozměrů. všich-

ni však měli jedno společné – vyhynuli na úplném 
konci druhohor, zhruba před 65,5 milionu lety. 

právě v Montaně nacházíme 
na mnoha místech i „čáru smr-
ti“ – tenkou vrstvu s vysokým 
obsahem iridia. iridium je těžký 
kovový prvek příbuzný platině, 
který se ve velkém množství vy-
skytuje v asteroidech. existence 
iridiové vrstvy tak odpovídá te-
orii, podle které před 65 miliony 
lety do oblasti Mexického záli-
vu dopadl velký asteroid, který 
způsobil obrovskou katastrofu 
a hromadné vymírání. dinosauři 
jej nepřežili, ale jejich přímí po-
tomci – ptáci – to dokázali. 

Hlavní téma
B  Když 

máme všech-
ny kosti (třeba i z více 
jedinců) připravené, začneme 
zkoumat způsob, jakým byly zaživa 
pospojovány a skloubeny. důleži-
té je všímat si také úhlů, pod kterými se k sobě 
připojovaly stejně jako jejich sklonu apod. Zá-
roveň je třeba také prozkoumat záhyby a ploš-

ky, na které se kdysi upínaly jednotlivé 
svaly a držely kostru pohromadě. 

Z těchto informací se pomalu se-
staví virtuální (nebo i skutečný) 

model kostry. 

C  Jakmile máme kostru, můžeme začít s rekon-
strukcí vzhledu samotného dinosaura. víme už, 

jaké měl v těle svaly a jak byly tyto svaly zhruba 
umístěny. proto kostru jakoby obalíme těmito měk-
kými tkáněmi. dnes se to dělá jen virtuálně v počí-

tači, případně s modelínou na malém kovovém mo-
delu. v obou případech dostaneme přibližný tvar těla. 
pak se musíme zamyslet, jestli by z biomechanických a fyzi-
kálních důvodů mohl tento model „fungovat“. Jinými slovy: 
jestli by takový živočich mohl vůbec chodit a běhat. 

D  dalším kro-
kem je pokrytí těla 

pomyslnou kůží a rohovinou. 
U některých vzácných objevů známe 
i texturu kůže, zachovanou ve zkameně-
lých otiscích, v tom případě ji můžeme použít. 
Barvu dinosaurů v drtivé většině případů 
neznáme, proto se fantazii ilustrátorů a výtvar-
níků meze nekladou. Jen u některých opeřených 
dinosaurů, jako byl Archeopteryx, už byla jejich 
barva (alespoň přibližně) zjištěna. 

E  nakonec doplníme 
případné rohy, destič-

ky nebo peří. dinosaurus 
je nyní „hotový“ – známe 
jeho přibližný vzhled, 
celkový tvar těla i jednot-
livé proporce. Z toho pak 
můžeme odvodit i některé 
informace o jeho životě – 
třeba jak rychle mohl běhat 
nebo jakým způsobem lovil 
kořist.

Dinosauři od Pekelného potoka

1 dnešní Montana 
je jedním z největších 
a nejopuštěnějších států 
uSa. Její rozloha je zhruba 
shodná s německem, žije 
v ní jen asi jeden milion lidí – 
tedy stejně jako v Praze

1 kostra 
triceraptose

město Jordan, 
severovýchodně 
od něj se táhne  
hell creek

5  odkryté zkameněliny se obalí pytlo-
vinou namočenou v sádře, kte-

rá na vzduchu ztvrdne a vytvoří pevný ochran-
ný obal. teprve dobře obalené a vlastním 
číselným kódem popsané zkameněliny mohou 
být převezeny do muzea nebo na jiné vědecké 
pracoviště. někdy mohou takové bloky obale-
né horniny vážit mnoho tun. většina zkameně-
lin se však vejde i do malého plastového pytlíku 
(to ale neznamená, že jsou méně významné).

6  Zkameněliny se v Montaně přepravují 
na vzdálenost desítek nebo i stovek kilo-

metrů. K transportu slouží silné teréňáky, nákladní 
automobily, mohutné bagry, nebo dokonce i vr-
tulníky (s jedním si po badlands létá Jack Horner). 
Čím je nález vědecky významnější, tím větší péče 
se mu dostane a tím bezpečnější způsob přepravy 
se pro něj zajistí. Mezi nejvýznamnější objevy pat-
ří například úžasně zachovalé dinosauří „mumie“ 
s otisky kůže a dalších měkkých tkání.


