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Lokalita Rybnice „Hrádecký potok“ je jedním z výchozů
tzv. rudnického obzoru (Tásler et al. 1981, Prouza et al.
2013), který je řazen do vrchlabského souvrství (spodní
perm, assel). Sedimenty rudnického obzoru lze sledovat
podél s. okraje podkrkonošské pánve od Rudníku přes
Vrchlabí, Háje nad Jizerou a Příkrý až do Semil. Martínek
et al. (2006) užili pro tento soubor jezerních vrstev termín
rudnické vrstvy. Na lokalitě byly zaznamenány drobné vý-
chozy šedočerných, organikou bohatých jílovců v korytě
i podél břehů Hrádeckého potoka. O výchozu šedočerných
jílovců v popisovaném místě referuje již Havlena (1958)

a některé starší sběry paprskoploutvých ryb z popisované
lokality mají etiketu s označením Loukov „Čertův mlýn“.
Štamberg a Zajíc (2008) uvádějí lokalitu jako Rybnice
„Hrádecký potok“.

Drobné výchozy šedočerných jílovců byly odkryty vý-
kopovými pracemi v příkré stráni na pravém břehu Hrádec-
kého potoka ve dvou těsně k sobě přiléhajících odkryvech,
každý o půdorysu 2,5 × 2 m (obr. 1). Hlavní polohu s fosi-
liemi tvoří šedočerný jílovec mocný 164 cm. V nadloží je
šedozelený pískovec a v podloží fosiliferní polohy pak
světle šedý až hnědý prachovitý jílovec. Vrstva šedočerných,
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organikou bohatých jílovců je velice pevná, nedají se vyla-
movat větší desky, a proto byl vždy jílovec rozřezáván
okružní pilou Makita na menší desky o rozměrech zhruba
60 × 60–80 cm a tloušťce 8–10 cm (obr. 1, 2); desky poté
bylo možné vylomit a rozklepat. Takto bylo postupováno
od nadloží až na podložní jílovce. Vrstva šedočerných jí-
lovců není jednolitá a bylo možné rozeznávat polohy papí-
rovitě se oddělujících tenkých jílovitých plátků a naopak
i velmi pevné silicifikované polohy, popř. polohy s větší
písčitou příměsí. Hlavní složkou však byly šedočerné jí-

lovce. Tyto fosiliferní šedočerné jílovce byly stejným způ-
sobem těženy i z koryta Hrádeckého potoka v těsné blíz-
kosti uvedeného odkryvu. Šedočerné jílovce vystupují též
v korytě Hrádeckého potoka, asi 100 m po proudu potoka
(obr. 2) a 100 m proti proudu potoka od uvedeného odkry-
vu. Domnívám se, že na těchto místech jde o jinou, svrch-
nější, jen 40 cm mocnou polohu organikou bohatého jílov-
ce s faunou.

E����

Nejhojnější faunou na lokalitě jsou paprskoploutvé ryby.
Vyskytují se v celém 164 cm mocném profilu šedočerného
jílovce. Nejhojnější jsou na bázi fosiliferní vrstvy v papí-
rově se odlučujícím šedočerném jílovci. Většinou jsou na-
lézáni celí jedinci, více nebo méně deformovaní během
fosilizace, nebo částečně rozložení během doby, která
uplynula od jejich uhynutí po zakrytí sedimentem. Vysky-
tují se i izolované kosti a skrumáže šupin, avšak je zřejmé,
že většinou došlo k rozložení jedince až po uložení na dně
a postupném rozkladu, neboť většinou jsou šupiny a kosti
rozprostřeny na jednom místě. Zcela výjimečně docházelo
k tomu, že z hnijícího jedince pohybujícího se ve vodním
sloupci by postupně odpadávaly jednotlivé kosti, jak tomu
bylo pravděpodobně ve většině případů v šedých jílovcích
kalenského obzoru (prosečenské souvrství, sakmar) v Hor-
ní Kalné. Více než 95 % nálezů paprskoploutvých ryb lze
přiřadit rodu Paramblypterus. Nalézají se dospělí jedinci
dosahující délky kolem 25 cm i velmi mladí jedinci dlouzí
jen 35 mm. Jejich lebeční kosti i šupinový pokryv vykazují
velkou morfologickou variabilitu, ale pravděpodobně jde
pouze o jeden druh, a to Paramblypterus rohani (Heckel,
1861) (obr. 3B). Nálezy ryb rodu Paramblypterus z popi-
sované lokality (celkem 140 kusů uložených ve sbírkách
Muzea východních Čech v Hradci Králové) spolu s dalšími
rybami téhož rodu z ostatních lokalit podkrkonošské pánve
jsou v současnosti zpracovávány. Mnohem vzácnější (cel-
kem 14 kusů) jsou drobné aeduellidní ryby patřící druhu
Neslovicella elongata Štamberg, 2010. Spolu se souborem
dalších nálezů z jiných lokalit rudnického obzoru byly
studovány nedávno (Štamberg 2010). Zcela výjimečný je
jedinec malé dravé ryby, zatím řazený k rodu Letovich-
thys Štamberg, 2007, neboť morfologie kostí a skulptura
na kostech i na šupinách ukazuje velkou podobnost s dru-
hem Letovichthys tuberculatus Štamberg, 2007, popsa-
ným ze spodního permu boskovické brázdy (Štamberg
2007).

Acanthodii jsou další rybovití obratlovci vyskytující se
relativně hojně. Většinou jsou to části těl, nebo značně de-
formovaní jedinci. Nálezy některých prsních trnů dlouhých
přes 60 mm ukazují na největší jedince permských akanto-
dů, které z podkrkonošské pánve známe. Část nálezů po-
psal Zajíc (2005) jako Acanthodes gracilis a Acanthodes
sp. (obr. 3A). Je zajímavé, že akantodi jsou na lokalitě hoj-
ní ve svrchní třetině vrstvy šedočerného jílovce, ale ve
dvou třetinách jeho spodní části zcela chybějí. Velice hojní
jsou rovněž ve vrstvě šedočerného jílovce v korytě Hrádec-
kého potoka, a to asi 100 m proti proudu potoka a 100 m po
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proudu potoka. Jak již bylo řečeno, tato poloha je mnohem
méně mocná a leží pravděpodobně v nadloží hlavní,
164 cm mocné vrstvy šedočerného jílovce.

Žraloci skupiny Xenacanthidae se vyskytují v celém profilu
fosiliferních jílovců. Většinou se nalézají týlní trny, ale vý-
jimkou nejsou ani celí jedinci. Největší kompletní kus dosa-
hoval přes 90 cm celkové délky. Jsou to xenakantidy patřící
většinou rodu Bohemiacanthus sp. (obr. 3C) a vzácně i rodu
Triodus sp. Hojně se vyskytující koprolity se stopami po spi-
rální řase lze taktéž přiřadit k xenakantidním žralokům.

Nálezy obojživelníků jsou zcela mimořádné a v rámci
dosavadních výzkumů se podařilo objevit pouze sedm kost-
řiček malých branchiosaurních obojživelníků. Zatím pouze

jeden z nálezů lze bezpečně přiřadit k rodu Melanerpeton
Fritsch, 1878.

L��R�

Výzkum této významné lokality trvající několik let přinesl
poměrně ucelený obraz o fauně rudnického obzoru (vrch-
labské souvrství, assel) a nalezený soubor fosilií se vhodně
doplňuje s výzkumy na ostatních lokalitách rudnických
vrstev. Nové nálezy rybovitých obratlovců, a to zejména
aktinopterygií, jsou vynikajícím základem pro další anato-
mická a taxonomická studia.
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