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společné vrhání kamenů proti blížící 
se šelmě. 

Přestože v počínajících čtvrtohorách 
řádily šelmy rodu Dinofelis mezi našimi 
předchůdci možná více než kdy jindy, šlo 
o dobu velkého zlomu. Dávní lidé brzy 
zjistili, jak mohou nebezpečná zvířata 
odehnat nebo s nimi alespoň úspěšně 
bojovat. 

Souboje v jeskyních
Zabijáci však na pravěkého člověka nečí-
hali jen na pláních Afriky. Na našem úze-
mí ho v období svrchního pleistocénu (asi 
před sto tisíci lety) ohrožovaly také další 
velké kočky. Jednou z nich byl například 
Homotherium moravicum neboli jeskynní 
lev, jehož pozůstatky byly nalezeny na 
několika místech jižní Moravy. 

Dále to byli medvědi jeskynní, mohut-
ní příbuzní dnešních medvědů hnědých. 

V nálezech je navíc zdo-
kumentováno i násilné 
střetnutí obou druhů 
právě v jeskyních. 
Jeskynní hyeny byly 
rovněž schopné napad-

nout a roztrhat neandrtálce i zástupce tzv. 
kromaňonského člověka. V nebezpečném 
světě končících třetihor a počínajícího 
pleistocénu však číhalo nebezpečí i ve vodě. 
V afrických řekách čekali na příležitost 
krokodýli a v mořích žraloci i draví 

Ne všechny z deseti dnes 
známých druhů rodu Dinofelis 
lovily pravěkého člověka. Ne-
pochybně to však byly napří-
klad africké druhy D. aronoki, D. 
darti nebo D. piveteaui, které se 
staly populárními zejména díky 
trikovému dokumentu BBC 
Putování s pravěkými zvířaty. 
V něm je zabijácká kočka zob-
razena právě jako specia-
lista na lov australopitéků a tito nevzhlední hominidé jako pouhá bezbranná kořist. 
V poslední scéně se však dokážou semknout k úspěšné společné obraně.

Zabijácké kočky v televizi

Lebka jeskynního lva 
Panthera spelaea. Naši 
předci se s touto kočkou 
zřejmě často potkávali, 
jak dokazují nálezy 
jeskynních maleb

kytovci. Smrt nepochybně hrozila rovněž 
při útoku býložravých druhů – agresivních 
chobotnatců, nosorožců, hrochů nebo bu-
volů. Některé objevy naznačují, že naše 
nejmenší předky mohli lovit také velcí 
draví ptáci, podobně jako dnes harpyje 
pralesní loví v afrických pralesích stromové 
opice.

Od dob, kdy byl člověk pronásledova-
nou kořistí, tak ušel ke svému současné-
mu postavení pomyslného pána tvorstva 
velmi dlouhou a složitou cestu.  
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Olduvajská rokle v Tanzanii 
patří k nejvýznamnějším 
lokalitám nálezů pozůstatků 
homo habilis, díky nimž si 
lze udělat představu o jejich 
způsobu života

Slavný britský archeolog Louis 
B. Leakey s lebkami nalezenými 
v Olduvajské rokli


