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Nemůžete se dočkat jarních 
prázdnin? Co si takhle dobu 
čekání zpestřit zajímavým 
objevem. Jde o jediného české-
ho dinosaura. Zde je náš tip na 
rodinný či školní výlet.

� Lenka Kopčáková

Kdo má rád svět pravěkých ještěrů, 
musí se za ním vydat do Havlíčko-
va Brodu. Zdejší Muzeum Vysočiny 
pořádá přednášku s názvem Dino-
sauři z Česka. Koná se ve čtvrtek 20. 
2. od 17 hodin v tamní Kavárně Ve 
Vile. 

Představen nám bude český dino-
saurus, který žil na našem území v 
období rané pozdní křídy, tedy asi 
před sto miliony let. Jeho domovem 

byl ostrůvek na dnešním Kutnohor-
sku, který kdysi vyčníval z mělkého 
moře.

Pozůstatky tohoto ještěra objevil 
před 17 lety v pískovcovém lomu 
poblíž osady Mezholezy kutnohor-
ský lékař a amatérský sběratel fosílií 
Michal Moučka. Původně se vydal 
hledat zkameněliny ústřic. Překva-
pením byl asi 40 cm dlouhý frag-
ment stehenní kosti a úlomek z pán-
ve či žebra dinosaura. Jde o unikátní 
objev, neboť nikde jinde na českém 
území prokazatelné dinosauří fosílie 
(kromě několika zkamenělých stop 
a jednoho zubu) do té doby obje-
veny nebyly. Zajímavé je i to, že ste-
henní kost dinosaura zvrásnily zuby 
nejméně tří různých žraloků.

O dva roky později vydal lom u 

Mezholezů další dinosauří kost. Není 
ale jasné, zda nejde o toho samého 
jedince. V roce 2017 byl dinosau-
rus pojmenován jako Burianosaurus 
augustai. Jméno je poctou českému 
výtvarníkovi Zdeňku Burianovi a 
paleontologovi Josefu Augustovi.

Přednášet v Havlíčkově Brodě 
bude český odborník na dinosaury, 
38letý Vladimír Socha, publicista a 
popularizátor paleontologie, kterého 
občas zaslechneme v rozhlasových 
pořadech jako Meteor, Planetárium 
či Leonardo.

Ve světě dinosaurů je Socha odbor-
ník. Před 11 lety se účastnil vykopá-
vek pozdně křídových dinosaurů, 
pod vedením instituce Museum of 
the Rockies v americké Montaně. 

BURIANOSAURUS AUGUSTAI, jediný zatím objevený český dinosaurus. Ilustrace: Edyta Felcyn

Výlet za dinosaury Česka Žáky čekají dvoje 
prázdniny 

Jarní prázdniny mají v tom-
to školním roce 2019/2020 cel-
kem šest turnusů probíhajících od 
začátku února do poloviny března.

Jarní prázdniny ve Žďáru nad 
Sázavou jako v celém Kraji Vysoči-
na budou od pondělí 9. do neděle 
15. března 2020. 

S ohledem na to, že žďárští stu-
denti se vzdělávají na školách i 
v jiných regionech, přinášíme pře-
hled jarních prázdnin ve všech čes-
kých a moravských regionech. 

Jarní prázdniny v okresech
3. 2. – 9. 2. Mladá Boleslav, Pří-

bram, Tábor, Prachatice, Strako-
nice, Ústí nad Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov n/K, Olo-
mouc, Šumperk, Opava, Jeseník

10. 2. – 16. 2. Benešov, Beroun, 
Rokycany, Č. Budějovice, Český 
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardu-
bice, Chrudim, Svitavy, Ústí n/O, 
Ostrava-město, Prostějov

17. 2. – 23. 2. Praha 1 až 5, Blan-
sko, Brno-město, Brno-venkov, 
Břeclav, Hodonín, Vyškov, Zno-
jmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Karviná

24. 2. – 1. 3. Praha 6 až 10, Cheb, 
Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, 
Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
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