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Paleoantropologie
Taxonomie; Fylogeneze; Paleogenetika



Mimořádně rychlý vývoj oboru: nové objevy v terénu;
+ nové analytické a morfometrické metody;

- evoluční interpretace

Učebnice - aktualizovaná vydání:

 Conroy, G.C.: Reconstructing human origins. A modern synthesis. 
N.Y.-London 1997…

 Klein, R.G.: The human career: Human biological and cultural 
origins, Chicago 1989….

 Wolpoff, M.: Paleoanthropology. Ann Arbor 1999….

Katalog: 

 Oakley, K.P. a kol.: Catalogue of Fossil Hominids, British Museum 
(NH), London (I. Africa, 1977, II. Europe, 1975, III. Americas, 
Asia, Australasia, 1975)



Přehledy v češtině (cca po r. 1990):

 Beneš, J. 1993: Člověk. MF, Praha. 

 Soukup, V. 2005: Dějiny antropologie. Karolinum, Praha.

 Svoboda, J. 1999: Čas lovců. ARÚ AV ČR, Brno (+ seriál Živa 90. leta). 

 Šmahel, Z. 2005: Příběh lidského rodu, MZM, Brno (+ seriál Živa kolem 
2000).

 Vančata, V. 2003: Paleoantropologie – přehled fylogeneze člověka a jeho 
předků. Panorama biologické a sociokulturní antropologie 13, Brno.

Jak číst kvalitní, ale antikvované české texty: 

Mazák, V. 1977: Sága rodu Homo, Praha (+ seriál Živa kolem 1970).
- Jelínek, J. 1980: Velký obrazový atlas pravěkého člověka, Praha
- Augusta, J….)  



Hlavní monografie k českým 
lokalitám:

 Neandertálské jeskyně:
Vlček, E. (1969). Neandertaler der Tschechoslowakei. Praha, Academia.
(Monografie Anthropos: Šipka, Švédův stůl, Kůlna – statě J. Jelínka) 

 Mladeč:
Teschler-Nicola, M. ed. (2006). Early Modern Humans at the Moravian Gate. 

The Mladeč Caves and their remains. Wien – New York, Springer. 

 Dolní Věstonice-Pavlov:
Trinkaus, E. a Svoboda, J.A. eds. (2006). Early Modern Human Evolution in 

Central Europe. The People of Dolní Věstonice and Pavlov. The Dolní 
Věstonice Studies 12, Oxford – New York, Oxford University Press. 

 Předmostí:
Velemínská, J. a Brůžek, J. eds. (2008). Early Modern Humans from 

Předmostí. A new reading of old documentation. Praha, Academia.
(Matiegka, J. 1934, 1938: Homo předmostensis. Praha.) 



Časopisy

 Journal of Human Evolution
American Journal of Physical 

Anthropology
Current Anthropology
 International Journal of Osteoarchaeology
L´Anthropologie (Paris)
Anthropologie (Brno)



Taxonomie (co je to „člověk“?)

 Řád: Primates (Linné, Systema naturae, 1758)

 Nadčeleď Hominoidea (Simpson 1931)

 čeleď Hominidae (Gray 1825)
Rody: Australopithecus, Homo

Alternativní / novější pojetí: čeleď Hominidae (Vančata); 
Podčeleď Homininae (lidé) – Pongidae (orangutanovití) –

Paninae (šimpanzi) --- fylogenetická otázka

Rody: Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus, 
Australopithecus, Homo

Druhy… (viz dále)



Taxonomie / chronologie: stav věcí



Ale fylogeneze: jaké genetické vztahy?



Formování evoluční teorie
J.-B. Lamarck: vývojová teorie, vliv prostředí
E.G. Saint-Hillaire: vývojové skoky
Charles Darwin 
 Kontinuita vývoje zvíře / člověk
 Proces postupných biologických změn
 Přirozený výběr 
 Mutace – náhodná genetická změna (výhodná x 

nevýhodná)

Kritika: přecenění sexuálního výběru x boj o život jedince 
(Wallace) --- sociální interpretace  

plynulost x diskontinuita vývoje --- stabilita společností

S.J. Gould, N. Eldredge: teorie přerušovaných rovnováh
(punctuated equilibria); Flégr: Zamrzlá evoluce



Fylogeneze

Evoluční mezičlánek
opočlověk

- nikoli neandertálci, ale 
hypotetická forma

(Karl Vogt, 1863) 

Vývojový strom
a biogenetický zákon

fylogeneze - ontogeneze
(E. Häckel

1896)

„Pithecanthropus alalus“



Kladogramy

Skupiny plesiomorfních a 
apomorfních znaků studovaných 
skupin podle určitého 
fylogenetického algorytmu

Plesiomorfní – starobylé, sdílené 
mezi předky a potomky

Apomorfní – získané v dané skupině 
potomků



Hierarchizace znaků
90 znaků morfologie lebky, mandibuly a zubů:

1. silnější kost klenby lebeční
2. vymezení očnic (v souvislosti s binokulárním viděním

3. zvyšuje se vliv týlní kosti na celkovou délku lebečního sagitálního oblouku
4. vyšší klenba lebeční 

5. Foramen magnum se posouvá vpřed
6. Snižuje se obličejový prognatismus

7. Užší zubní korunka (hlavně u spodních premolárů)
8. kratší délka řady molárů



Genetika
polymorfismus mtDNA žijících vyšších primátů 

(lidoopi, lidé): 
člověk a šimpanz cca 6-7 mil. let



mtDNA žijících populací 
Homo sapiens

5 geograficky odlišných populací
134 typů mtDNA:

1-7 – pouze Afrika, variabilita
8 – 134 – všechny ostatní

mtDNA recentní populace Homo 
sapiens:

0.2 mya (původně 0.05-0.5 mya)

ale: opakované migrace
(typ mtDNA bližší výchozímu 

kontinentu než vlastnímu 
prostředí)

Cann, R.L., Stoneking, M., Wilson, A.C., 
Nature 325, 1987, 31-36.



Molekulární hodiny
 Africké populace zřejmě vždy vykazovaly vyšší genetickou 

(i morfologickou) variabilitu oproti ostatním. 

 Tato diverzita se interpretuje jako produkt delšího procesu, 
který lze vyjádřit časově. 

 Hypotetická Eva: kolem 200 ky (dodatečně potvrzeno 
konkrétními nálezy)

 Následné expanze do Eurasie: 100-50 ky („out of Africa“)

 Další migrace po datu 20 ky

 Ale nově: i zpětné migrace DO Afriky („mostly of Africa“)



Paleogenetika
exktrakce fosilní aDNA

 mtDNA moderního Homo 
sapiens – problém 
kontaminací!!

(Sykes, Sedm dcer…)

 aDNA neandertálce a co z 
ní vyplývá:

 Příměs neandertálské 
aDNA v AMH? 

 rozdělení obou linií
(cca 0,6 mil. let)

Definice a vymezení 
neandertálského sídelního 
prostoru

(EVA MPG, Lipsko)
Dosud neznámé formy – Denisova?



Funkční morfologické komplexy
Hominoidea
Stavba hrudníku, horních 

končetin a jejich 
pletence: rotace paže -
humerus

Hominidae
Změna stavby pánve a 

dolních končetin: bipedie
A. – Homo: Diferenciace
Komplex lebky (tvar a 

velikost neurokrania, 
poměr velikosti 
neurokrania a 
splanchnokrania, redukce 
chrupu a čelistí)

Komplex ruky
(S. L. Washburn) 



Hybný moment:
Lokomoce

 Přechod kvadrupedie 
– bipedie: prodloužení 
femuru a tibie, 
morfologie kloubů; 
celkové změny 
postkraniálu; tvar 
báze lební; klenba 
chodidla)

 Mizí: 
Kotníkochodectví

 Pěstní chůze
 Šplhání, zavěšování 



Lebka
 Vizuální aparát – binokulární 

vidění u primátů
 Vymezování očnic - čtvercové 

– kruhové po celém obvodu 
 Zmenšování čichového a 

čelistního aparátu –
zkracování obličejového 
skeletu 

 Vertikální pohyb v čelistním 
kloubu

 Upnutí jazykových svalů na 
mandibule 

Pan – Homo heidelbergensis –
Homo sapiens

 Ale: struktura obličeje (a dentální 
znaky) se formují pod vlivem 
práce čelistí při zpracovávání 
potravy. 

 Např. u robustních australopitéků  
hypertrofický růst: Spánkový sval 
(musculus temporalis) na 
sagitálním hřebenu a na mohutné 
spodní čelisti. Žvýkací svaly 
(musculus masseter) na zesílené 
jařmové oblouky a na spodní 
čelisti. 

 - Vývoj ovlivněn funkcí a 
specializací

Pongo – Homo neandertalensis –
Homo sapiens



 A. afarensis, A. aethiopicus, A. africanus, 
 H. rudolphensis, H. ergaster… 
 Obličejové kosti mají gracilnější stavbu, zkosení obličeje 

a prognacie ustupuje. 
 Posun týlního otvoru vpřed.
 Zvětšování mozkovny 



Mozek
 Zvětšování a 

rozvoj mozku
 Váha se relativně 

zvyšuje vůči váze 
těla

 Ale i komplexní 
neurální 
reorganizace

 Homo sapiens (včetně 
extrém mikrocefala)

 Homo neanderthalensis
 Homo erectus
 Australopithecus
 Gorilla



Týmy a koncepce

 R. Dart 1924
 Další jihoafričtí 

badatelé: R. Broom, 
P. Tobias 

 Vých. Afrika: Rodina 
Leakeyů (Louis, Mary, 
Richard, Meave) 
Jednotná linie k Homo

 Etiopie: D. Johanson a 
T. White – Etiopie. 
Variabilita

 Francouzské týmy (B. 
Senut, M. Grunet)



Sahelanthropus tchadensis
7-6 mil. let, Toros-Menalla, Djurab, Čad

 Holotyp: lebka a čelisti, M. Brunet et al. 2002, TM 266
 Malá mozkovna (320-380 cm3)
 Málo zkosený (spíš vertikální), protáhlý obličej, posun 

týlního otvoru vpřed
 Nadočnicový val kontinuální (není dif. ve dva oblouky)
 Mírná subnasální prognacie
 Krátké, robustní čelisti, zubní oblouk „U“, malé zuby 

(špičáky – oproti lidoopům)

Hominid – lidoop? Evoluční vazby – přímo k Homo??



Orrorin tugenensis
6 mil. let , východní Afrika

lokalita Kapsomin, Tugen Hills, Keňa

 Holotyp: Části lebky, zuby, kostra končetin, B. Senut et al. 
2001

 Výška 120-140 cm
 Bipedie?? – ale mohutné paže pro šplh na stromech
 Šimpanzí znaky (délka kostí, morfologie femuru)
 Hominidní znaky (struktura chrupu, čelisti)
 Premoláry a moláry menší než u australopitéků, vrstva 

skloviny silnější

Fylogenetické postavení?



Ardipithecus ramidus
5,8 – 4,3 mil. let, Etiopie

typ Kaddaba 
Lokality na střední Awaš, Aramis 

 Holotyp ARA-VP-6/1, T. 
White et al., 1994

 Gracilně stavěný bipední 
hominid

 Malá lebka, mozek 
velikosti  šimpanze

 Další znaky šimpanze 
(horní končetiny) a raných 
hominidů

 Úzké a dlouhé stoličky s 
nízkou a zašpičatělou 
korunkou, tenká vrstva 
skloviny



Ardi



Lucy (Australopithecus 
afarensis) a Ardi (Ardipithecus 

ramidus)



 Noha: protistojný 
palec: pro šplhání, ne 
pro chůzi (jeho funkci 
plnily ostatní čtyři prsty

 Ruka: dlouhé prsty 
(jako moderní člověk), 
ohebná zápěstí



Australopitékové

 Archaičtí
A. anamensis, A. 

bahrelghazali, A. 
afarensis

 Robustní
A. aethiopicus, 
A. robustus, A. boisei
 Přechodní –

„gracilní“
A. garhi, A. africanus



Australopithecus anamensis 
východní Afrika, 4,2 až 3,9 milionu let

Lokality  Kanapoi a Allia Bay, Turkana (Keňa) a Asa Issie (Etiopie). 
 dolní čelist (KNM-KP 

29281), holotyp, 1995, M. 
Leakey. 

 Výška samec 155 cm, 
samice 130 cm, váha 
samec 59 kg, samice 33 
kg, asi 20%  sexuální 
dimorfismus.  

 Morfologie: mozaika znaků 
na kontinuu mezi lidoopy,  
ardipitéky  a archaickými 
australopitéky.

 Bipedie: neúplná holenní 
kost (KNM-KP 29285) -
proximální kloubní hrboly 
holenní kosti, navazují na 
stehenní kost, duté 
miskovité kloubní plošky 
v koleně, rozšíření dolního 
konce holenní kosti -
absorbuje nárazy.  



 Robustní  paže, silná 
předloktí a anatomie ruky 
těmto hominidům zřejmě 
umožňovala úspěšně 
kombinovat chůzi po dvou 
končetinách se šplháním 
po stromech. 

 Lebka: připomíná 
šimpanze,  dentální znaky 
ardipitéka a postkraninální 
skelet A. afarensis.

 Robustní, kupředu 
vystupující  obličej, dlouhé 
čelisti, prodloužená 
mandibulární symfýza, 
nízké patro, široké, 
prodloužené špičáky, 
středně velké moláry a 
premoláry pokryté silnou 
vrstvou skloviny – tuhá 
rostlinná potrava. 



Australopithecus bahrelghazali 
střední  Afrika, 3,2 až 3 miliony let. 
Bahr el Ghazal, Koro Toro, Čad. 

 Holotyp: část spodní čelisti 
se sedmi zuby (KT-12/H1),

 připomíná morfologii druhu 
Australopithecus 
anamensis (Kanapoi, KP 
29286) i Australopithecus 
afarensis (Laetoli, LH 3)

 Liší se srůstem dolní čelisti 
- je více vertikální a  
větším počtem kořenů 
třenových zubů.  



Australopithecus afarensis 
východní Afrika, 4,2 až 3 miliony let. 

Hadar, Omo, Midle Awash, Fejej, Maka  (Etiopie), Koobi Fora, West 
Turkana, Lothagam (Keňa) a Laetoli (Tanzanie). 

 holotyp dolní čelist (L.H. – 4), 1978, Laetoli 
(Johanson, White, Coppens)

 Výška samec 150 cm, samice 104 cm, váha 
samec 52 kg, samice 29 kg – značný 
pohlavní dimorfismus

 bipední, vzpřímení, 
 spodní část připomíná lidi, horní spíše 

lidoopy: prodloužené horní končetiny, 
mohutně stavěný hrudník. Mohutná 
muskulatura (svalový potenciál šimpanze)

 Bipedie a schopnost šplhat (stavba loketní 
kosti, svalnaté paže a zakřivení článků 
prstů ruky a nohy) - unikátní anatomická 
adaptace, která vznikla jako reakce na 
omezení a rizika spjatá s bipédií. 

 Kolenní kloub: femur – tibia A.L. 129, 
vzpřímená chůze  



Laetoli: otisky



Stavba kostry 
Australopithecus afarensis

(McHenry 1991) 

Tvar trupu spíše 
nálevkovitý až 
kuželovitý než 
válcovitý. 

Stavba lopatek 
(připomínající lopatky 
gorily) usnadňovala 
šplh. 

Pánev vůči skeletu 
neproporčně velká. 

Páteř má šest bederních 
obratlů, které jsou 
poměrně malé. 

Robustní a dobře vyvinuté 
trny obratlů, k nimž se 
upíná svalstvo zad. 

Dlouhé kosti končetin 
mohutné a silné.

Zkracování horních 
končetin a prodlužování  
dolních končetin, (právě 
u A. afarensis) –

Proměna směrem 
k rozměrům Homo.



A. afarensis – lebka
 Od lidoopů odlišuje 

strmější a vertikálně delší 
obličej, stavba patra a 
lícních kostí. 

 Lebka nízká, malý objem 
mozku (400 - 500 cm3), 
silné žvýkacích svaly, 
výrazné nadočnicové 
oblouky, robustní spodní 
čelist bez brady, 
prognatismus obličeje, 
vystupující ramena dolní 
čelisti.

 Jařmové (lícní) oblouky 
rozšířené, čelní kost 
poměrně plochá, v oblasti 
nosu mírné vydutí. 
spánkový a šíjový kostěný 
hřeben, k upnutí silných 
svalů. 

 Vnější sluchová trubice se 
podobá sluchové trubici 
lidoopů. 



dentice
 Velké kořeny špičáků tvořily 

výrazné vyklenutí na bočních 
stěnách horní čelisti.

 Zubní oblouk dlouhý, úzký a 
spíše pravoúhlý,  jako u 
lidoopů. Horní špičáky, 
většinou asymetrické a 
vyčnívající, přicházely do 
kontaktu s dolními špičáky, 
které proto mají často 
odřenou distální plochu. U 
45% vzorků v horní čelisti 
malá diastéma. První spodní 
třenový zub polokruhovitý, s 
velkou vnější ploškou, ale 
malou ploškou vnitřní. 

 Robustní stoličky, ale svou 
stavbou již moláry a 
premoláry připomínají lidský 
chrup. 

 Zpracovávali potravu 
způsobem podobným jako u 
člověka.



Australopithecus aethiopicus 
východní Afrika, 2,7 až 2,4 milionu let. 

Povodí řeky Omo (Etiopie) a západní břeh jezera Turkana (Keňa). 

 spodní čelist bez zubů  (Omo 18-
1967-18), holotyp, 1968, A. 
Walker 

 robustní lebka (KNM-WT 17 000).
 Postkraniál?
 mohutně stavěný bipédní hominid 

adaptovaný na tuhou rostlinnou 
stravu. 

 Jeho prognátní obličej, vystupující 
nosní partie, dlouhé čelisti, 
spodina lebeční, týl lebky a nízká 
kapacita mozkovny (410 cm3)  
připomíná Australopithecus 
afarensis.

 výrazný sagitální hřeben, 
srdcovitý tvar velkého týlního 
otvoru,  masivní žvýkací svaly, 
robustní čelisti, široké jařmové 
zuby a velké premoláry a moláry 
připomínají robustní A.

 Dentální znaky vykazují 
specializaci chrupu na zpracování 
rostlinné potravy žvýkáním. 

 Pravděpodobně výrazný sexuální 
dimorfismus.  



Australopithecus robustus 
jižní Afrika, 2,2 až 1,5 milionu let. 

Lokality Swartkrans, Kromdraai a Drimolen. 

 Holotyp:  levá část lebky, patro a 
velká část pravé dolní čelisti 
včetně zubů (TM 1517), 1938, 
Kromdraai, P. Tobias 

 Výška: samec 132 cm, samice 
110 cm, váha: samec 47 kg, 
samice 32 kg 

 Mozek cca 530 cm3
 Charakteristický rys: sagitální 

hřeben (crista sagittalis) 
šípovitého tvaru, přes vrchol 
lebky; úpony spánkových svalů. 

 Masivně stavěná lebka s plochou 
mozkovnou, širokými jařmovými 
oblouky a mohutnými 
vystouplými nadočnicovými valy

 Obličejový skelet nasazen velmi 
nízko, široký, s velkými lícními 
kostmi a výraznými předními 
patrovými oblouky. 



Čelisti, dentice

 Dozadu ustupující vysoká a 
mohutná mandibula, na níž 
se upínaly žvýkací svaly, 
má na vnitřní straně 
symfýzy zřetelný opičí 
důlek.

 Chrup vykazuje hominidní 
charakter, přestože 
třenové zuby a stoličky 
byly velké a mohutné. 
Relativně malé a stísněné 
řezáky a špičáky jsou 
menší než u člověka. 
Zesílení vrstvy skloviny. 

 Zpracování tuhé a vláknité 
rostlinné stravy



Australopithecus boisei 
východní Afrika, 2,4 až 1,4 milionu let. 

Lokality na území Tanzánie,  Malawi, Etiopie a Keni. 

 Holotyp: robustní lebka (OH-5), 
1959, Olduvai, M. Leakey.

 Bipední hominid, výška: samec 
137 cm, samice 124 cm, váha: 
samec 49 kg, samice 34 kg – tj. 
výrazný sexuální dimorfismus.

 masivní lebka, výrazný sagitální 
hřeben, sloužící k uchycení 
mohutných žvýkacích svalů, 
téměř vertikální, miskovitě 
tvarovaný obličej, široké, mírně 
vpřed vystupující  jařmové 
oblouky a čelní kost se za 
nadočnicovým valem výrazně 
zužuje. Čelo nízké nebo chybí. 

 Kostěné „pilíře“ na vystouplých 
lícních kostech, které zpevňovaly 
obličejovou část lebky a 
zvyšovaly biomechanickou 
účinnost sevření čelistí (Conroy). 



Čelisti, dentice

 Hluboká a silná spodní 
čelist umístěna pod 
mozkovnu, protože tak 
bylo možné vyvinout co 
nejúčinnější vertikální tlak. 

 Dentice: extrémně velké 
moláry a premoláry 
s téměř plochým reliéfem a 
zesílenou vrstvou skloviny, 
redukované řezáky a 
špičáky - při zpracování 
jídla neměly důležitou roli. 

 Efektivní zpracování 
vegetace, ořechů, semen 



Australopithecus africanus 
jižní Afrika, 3 až 2,2 milionu let. 

Lokality Sterkfontein, Makapansgat, Taung a Gladysvale. 

 Holotyp: lebka, 1924 v lomu Buton u 
Taung. 

 výška samec 137 cm, samice 114 cm, 
váha samec 48 kg, samice 30 kg, 
objem  mozku  430-515 cm3. 

 Připomíná své předchůdce 
(Australopithecus afarensis), ale 
posun jak směrem k robustním 
australopitékům, tak k raným 
zástupcům rodu Homo. 
Obličejové kosti mají gracilnější 
stavbu a prognacie je mírnější. Oční 
důlky jsou kruhové po celém obvodu 
(nikoliv čtvercové). 

 Skelet: Sterkfontein (poškození)



 Lebka: větší mozkovna, 
vystouplé lícní kosti,  
široký nosní otvor, rozvoj 
přední části spánkových 
svalů, týlní otvor se ve 
srovnání s ranými 
australopitéky posunul více 
dopředu -- vzpřímenější 
postoj, účinnější bipedie. 

 Dentice: zvětšené třenové 
zuby a stoličky, 
redukované řezáky a 
špičáky. Mizí mezera mezi 
špičákem a prvním 
třenovým zubem 
(diastéma). Dentální 
oblouk má více parabolický 
tvar a na spodní čelisti 
zmizel opičí důlek. 



Australopithecus garhi 
východní Afrika, 2,6 až 2,5 milionu let. 

Lokalita Bei Bouri v Etiopii. 

 Holotyp: lebka (BOU-VP-12/130), White, Asfaw
 Mozaika morfologických znaků
 Připomínali archaické australopitéky prognátní stavbou 

obličejové části lebky a plochou a malou mozkovnou (asi 
450-500 cm3).  

 Dlouhé čelisti, velké třenové zuby a stoličky masivní jako u 
jiných australopitéků

 Dentální znaky již naznačují evoluční posun k raným 
zástupcům rodu Homo. 

 Postkraninální  skelet (humerus, radius, ulna, femur) 
kombinuje znaky specifické a archaické (proporce délky 
předloktí a paže) a pokročilé (poměr stehenních a pažních 
kostí). 



Komplexní etologie člověka
 Nástrojové chování – artefakty
 Lov (Washburn)
 Sexuální soutěživost
 Teritoriální chování
 Agrese (Lorenz – Takzvané zlo, Morris – Nahá 

opice)
 Sociální hierarchie
 Symbolické chování 
 --- lidská revoluce



Kultura
 Extrasomatická forma adaptace (L. White)
 Artefakt vložený mezi člověka a přírodu
 Artefakt regulující vztahy uvnitř 

společnosti



Homo rudolfensis
Východní Afrika, 2,5-1,9 mil. Let

jez. Turkana (Keňa), Uraha (Malawi)
 Holotyp: KNM-ER 1470, 

R.Leakey, 1972: lebka + 
končetiny. Rozpor: kapacita x 
stáří

 V. Alexejev 1986
 UR-501, Schrenk a Bromage

 Zaoblená mozkovna, 600-800 
cm3

 Delší a užší obličejová část 
lebky; „talířovitý“ (konkávní) 
tvar

 Mohutné, ale méně výrazné 
nadočnicové oblouky

 Krátká týlní kost; týlní otvor 
spíše vzadu

 Robustnější čelisti (rel. vůči 
Homo)

 Gracilní postava, cca 150 cm
 Prodloužené dolní končetiny -



Homo habilis
Východní a jižní Afrika (Keňa-Tanzanie-JAR), 

2,2-1,6 mil. let

 Holotyp: OH-7 (juv., 
mand.), Leakey, Tobias, 
Napier

 Gracilní obličej
 Kapacita mozku nižší  

(500-687; max. 730 cm3); 
jeho přestavba: zvětšování 
frontálních laloků mozku 
(Brocovy oblasti) – řeč?

 Zakulacení kosti týlní
 Zmenšení nadočnicových 

valů, vymizení sagitálního 
hřebene

 Ale: „tvář australopitéka“



Postkraniální skelet

 Bipedie: efektivní chůze a 
běh

 Horní končetiny: dlouhé 
(cf. Lucy…)

 Zkrácení palce, mírné 
zakřivení prstních článků

 Výška/váha muž: 132 cm / 
37 kg

 Žena: 117 cm / 32 kg

OH-62, cca 300 fragmentů



Průnik do Eurasie: Homo ergaster? Homo erectus



Homo ergaster
východní a jižní Afrika, průnik do 

Eurasie? 1,8-1,4 mil. let
Lokality: Nariokotome, Koobi Fora, 

IIeret, Dmanisi?

 Holotyp: KNM ER-992 
(typická mandibula) - Leakey 
et al.; Groves a Mazák, 1975

 Kapacita mozkovny 600-950 
cm3

 Výraznějí (i když plochý a 
široký nos)

 Menší spodní čelist

 Menší tloušťka kostí

KNM-ER 3733



Nariokotome
1,6 mil. let

KNM-WT-15000
11 let?

mozkovna 880 cm3

jako dospělý by měl obsah 
mozkovny 909 cm3

výška 1.50, váha 47 kg
dosáhl by 1.80 m, 

68 kg

Moderní stavba 
postkraniálního skeletu



Eurasie: Dmanisi
nad datem 1.8 my

slon, etruský nosorožec, kůň, machairodus, pštros



Homo erectus
Afrika, Asie, 1,5 – 0,5 mil. let
 První naleziště: Trinil (Jáva), 

E. Dubois 1891; Leakey, 
Walker, Rightmire

Afrika, Čína, Jáva:
 Velikost mozkovny: 750-1225 

cm3, úzká a nízká, zalomená 
v týlní val

 Masívní, dozadu ubíhající 
zploštělé čelo, výrazné 
nadočnicové valy

 Velké lícní kosti, dopředu 
vystupující obličej, široký nos, 
čelisti i patro

Čou-kchou-tien



 Výška muži až 178 cm; ženy 160 cm, vysoká, 
štíhlá postava, chůze i běh

 Váha: muži 60-70 kg, ženy 50-60 kg

 Zesílení kostí, dlouhých i lebečních (až 1 cm)



Homo antecessor,
1,25 – 0,75 my

Carbonell E. et al., Nature 457, 2008, 
465-469

Atapuerca TE-9 Sima del Elefante



Gran Dolina 800 ky
Dítě, 10-11 let (dentice); další děti, 

adolescent; velké nadočnicové oblouky



Homo heidelbergensis 0,7-0,2 my
(„preneandertálec“, „anteneandertálec“ „archaický

Homo sapiens“)

 Holotyp: Mauer-1, u 
Heidelbergu, Roesch, 
Schoetensack 1907

 Zvětšování objemu mozkovny 
(1100-1390 cm3)

 Úzká, výrazně ustupující 
mozkovna, masívní lebeční 
kosti

 Gracilizace obličejové kostry, 
velký obličej, strmá profilová 
linie

 Masívní nadočnicové oblouky
 Zaoblení týlu/nevýrazný torus
 Postkraniál: robustní, silné 

kosti, mohutné svaly



Čelist, dentice

 Masívní čelist s 
(jenom) náznakem 
bradového výběžku

 Zvětšení třetí stoličky 
(proti M1 a M2)

Holotyp: Mauer u Heidelbergu



Atapuerca 
Cueva Mayor, Sima de los 

Huesos
A-4, A-5

Velký rozdíl v kapacitě mozku – A-4: 
1390 cm3!

Přední část obličeje vystupuje
Nadočnicové valy ve dvou obloucích

Mezera za M3



Pánev, muž, 175 cm, robustní, značná síla svalů
váha min. 95 kg



Afrika:
Homo heidelbergensis x 

rhodensiensis? (Hublin)

Bodo, Broken Hill
Robustní obličej, masívní nadočnicové

oblouky, tloušťka lebeční kosti
10 zubů s kazem

Částečně zhojené zranění



Homo neanderthalensis,
Homo sapiens neanderthalensis), 220-30 ky
 Engis, Gibraltar, 
 Neanderthal, Fuhlrott 1856; 
 King 1864
 Kapacita lebky 1300-1700 cm3, 

ale široká a nízká
 Ustupující čelo, ploché temeno, 

zalomený týl
 Masívní, obličej vystupuje vpřed, 

vyčnívající lícní kosti, prognacie
 široký a objemný nos
 Silné a kontinuální nadočnicové 

oblouky, očnice zaoblené
 Malý processus mastoideus
 Robustní ale nízká mandibula, 

chybí bradový hrbol, mezera za M3



 Výška 150-165 cm, váha 
73 kg

 Mimořádně robustní skelet, 
mohutné svaly, široká 
lopatka se svalovými 
úpony

 Dlouhé kosti více 
zakřivené, větší plocha pro 
svalové úpony, loketní 
kloub

 Soudkovitý tvar hrudníku, 
je objemný (velké plíce), 
krátká clavicula

 Odlišný pánevní otvor, 
široké pánevní kosti, 
prodloužená stydká kost

 Postoj i bipedie jako u 
Homo sapiens

Kebara 2



Lebka: Mezmaiskaja, fragmenty ženské pánve Tabun
pokus o rekonstrukci porodu

Ponce de Leon et al., PNAS, 2008



Morava:
Lebeční fragmenty + zuby 

Šipka
Švédův stůl 

Kůlna



Neandertálský prostor (před příchodem anatomicky moderního člověka)



Homo 
sapiens

200 000 –
dosud

 Herto, 1997
 Dva dospělí, 

dítě
 Odřezávání 

svalů
 Dítě: oleštění 

povrchu, 
manipulace?



Přední východ: Qafzeh. Skhul



Migrace do severní Eurasie:
jednorázový jev nebo několik následných vln???



DV 13-15
ozdobné předměty vzácné 
barvivo na lebkách a pánvi
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