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Summary: The Chotěvice Formation has been considered to be
free of vertebrates until recently (Prouza – Tásler 2001). Later, only
Čech et al. (2013) recorded rarely occurring fish scales, unlike the
older Prosečné and Vrchlabí formations which in contrary contain
several horizons with rich vertebrate fauna (Štamberg – Zajíc
2008). Stárková and Čáp (2017), however, have recently described
isolated scales of actinopterygians and coprolites from limestones
of a promising locality in a new road cut in the village Tatobity
(Fig. 1). New collections of fossils at the Tatobity site delivered
numerous fragments of vertebrates, which are described here. The
finds come from a light grey laminated limestone in the road cut
which overlay red brown siltstones. Some of the isolated vertebrate
fragments were obtained from the limestone using 10% acetic acid.
Sharks of the family Xenacanthidae Fritsch, 1889 are represented
by isolated teeth of Triodus cf. sessilis (Figs 2A, B). Numerous finds
of teeth exhibit their typical morphology with slender-conical lateral
cusps and a middle cusp longer than half of the lateral cusps length.
Actinopterygii Cope, 1877 are represented by isolated scales or
isolated bones of the skull. Smooth scales (Figs 2D, G) of rhombic

shape have two or three denticles on their posterior margin or
they are without denticles. Outer surfaces of the scales show
microtubercles (Fig. 2C), similar to microtubercles described in
Aeduellidae by Štamberg (2018). Futhermore, actinopterygian
skull bones, as operculum (Fig. 2E), suboperculum (Fig. 2F) and
maxilla, occur in the light grey limestone. All three bone types
evidently belong to the family Aeduellidae. The suboperculum
(Fig. 2F) has an unusual sculpture in the ventral area of the
bone made up of distinct tubercles and ridges diverging on the
bone surface radially from the ossification center. Another bone,
a significantly sculptured cleithrum, which was found in the
underlying red brown siltstones, belongs also to the Aeduellidae.
Numerous fragments of the bones, which probably belong to
small amphibians, are preserved in the light grey limestone, but
they are not clearly identifiable yet.
It is obvious that the bed of limestone of the Chotěvice Formation
in Tatobity with the vertebrates represented by Triodus cf. sessilis and
actinopterygians of the family Aeduellidae clearly differs from the
faunistic content of limestones of the Prosečné Formation occurring
in the vicinity of the Tatobity site (Čáp 2010, Štamberg – Zajíc
2008). The faunal content of the limestones at Tatobity together
with the radioisotope dating obtained from the ignimbrite of the
Chotěvice Formation in the vicinity of Tatobity (Opluštil et al. 2016)
proved the age of the local limestone to be the latest Asselian.

V permských sedimentech podkrkonošské pánve je několik
fosiliferních obzorů s bohatou faunou obratlovců. Tyto obzory jsou omezeny na vrchlabské a prosečenské souvrství
(Štamberg – Zajíc 2008). V západní části podkrkonošské
pánve se můžeme setkat s několika vápencovými obzory
s faunou. Čáp (2010) zaznamenává vápencový pruh táhnoucí se od Holenic severozápadním směrem na Rovensko
pod Troskami, který byl na řadě míst těžen v malých lům-

cích. Další významný výskyt světlešedých a narůžovělých
vápenců s faunou lze zachytit v okolí Bítouchova, kde rovněž byl zaznamenán v malých povrchových dobývkách;
fosilní faunu z okolí Bítouchova popsal již Fritsch (1895).
Všechny jmenované výchozy náležejí ke svrchní části prosečenského souvrství (Prouza – Tásler 2001) a velmi dobře
jsou charakterizovány vertebrátní faunou. Hlavní složku
této fauny tvoří paprskoploutvé ryby a z okolí Bítouchova
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Obr. 1. A – situace lokality Tatobity (N 50°34.32638´; E 15°16.52530´); B – silniční zářez v Tatobitech s výchozem světle šedých vápenců
a červenohnědých prachovců chotěvického souvrství.
Fig. 1. A – Situation of the Tatobity locality (N 50°34.32638´; E 15°16.52530´); B – Road cut in Tatobity with the outcrop of light grey
limestones and red-brown siltstones of the Chotěvice Formation.

a Holenic byly dosud zaznamenány pouze aktinopterygii
čeledi Amblypteridae a ze žralokovitých ryb se vzácně vyskytuje rod Xenacanthus. Obojživelníci dosud z vápenců
prosečenského souvrství v této oblasti popsáni nebyli.
Chotěvické souvrství, ležící v nadloží prosečenského, je
mocné až 400 m a tvoří ho zjména pískovce, prachovité jílovce a prachovce červenohnědých barev. Do nedávné doby
nebyly v sedimentech chotěvického souvrství známé žádné
fragmenty obratlovců (Prouza – Tásler 2001). Následně až
ve vysvětlivkách ke geologické mapě listu Rovensko pod
Troskami (Čech et al. 2013) jsou uváděny v hnědočervených sedimentech chotěvického souvrství polohy vápenců
se vzácně se vyskytujícími rybími šupinami. Velice nadějnou lokalitu však popsali Stárková a Čáp (2017) v umělém
silničním zářezu u výrobní haly v Tatobitech. V zářezu hlubokém 3– 4 m v délce asi 100 m vystupují světlešedé, velmi
pevné vrstevnaté vápence v nadloží červenohnědých prachovitých jílovců. Stárková a Čáp (2017) popsali z těchto
vápenců úlomky rybích šupin a kůstek. Předkládaný článek
navazuje na jejich výzkumy a zaměřuje se na nově objevené kosterní fragmenty obratlovců z této lokality (obr. 1).
Druhý z autorů této práce se věnoval intenzivnímu sběru
na lokalitě v Tatobitech (N 50°34.32638´; E 15°16.52530´)
a výsledky jsou zachyceny v této zprávě. Izolované kosterní fragmenty obsažené ve vápencích byly vypreparovány z horniny použitím 10% kyseliny octové. Detaily
zubů žraloků a šupin paprskoploutvých ryb byly následně
fotografovány v elektronovém mikroskopu na pracovišti
paleontologického oddělení Národního muzea v Praze.

Fauna
Žralokům čeledi Xanacanthidae Fritsch, 1889 patří izolované zuby Triodus cf. sessilis. Četné nálezy ukazují
dobře jejich morfologii vyznačující se štíhlými laterálními

hroty a středním hrotem, který přesahuje polovinu délky
hrotů laterálních (obr. 2A, B). Rod Triodus není v pánvích
České republiky ani v dalších pánvích Evropy příliš hojný.
Izolované zuby Triodus cf. sessilis popsal Schneider (1985)
ze zboněcko-svitáveckého obzoru Boskovické brázdy.
Poměrně dobře zachovaná hlava a přední část těla jedince
Triodus pochází z rudnického obzoru (vrchlabského souvrství) podkrkonošské pánve (sbírky Muzea východních
Čech v Hradci Králové). Rod Triodus je v tomto článku užit
ve smyslu práce Jordana (1849) a diskuse, kterou publikovali Schneider a Zajíc (1994) a Schneider (1996). K rodu
Triodus jsou řazeny zuby, které popsal Hampe (1989), dříve
definované Schneiderem (1988) jako Xenacanthus Typ B
a později v práci Schneidera a Zajíce (1994) jako Bohe
miacanthus n.g. V té době jim ještě nebyl znám typový
jedinec rodu Triodus Jordan. Avšak oba typy zubů, a to
Triodus v užším slova smyslu i Bohemiacanthus jsou jasně
definovány, jak ukázal Schneider (1996, str. 326, obr. 2, 3).
Paprskoploutvé ryby (Actinopterygii Cope, 1877) se
vyskytují jako izolované kosterní fragmenty nebo izolované šupiny (obr. 2D, G). Nalezené šupiny kosočtverečného tvaru jsou poměrně silné, zoubkované na ventrální
třetině zadního okraje. Laterální povrch je hladký, při pozorování v elektronovém mikroskopu jsou dobře zřetelné
mikrotuberkuly (obr. 2C) podobně jako u šupin ryb čeledi
Aeduellidae (Štamberg 2018). Mnohem zajímavější jsou
izolované kosti paprskoploutvých ryb. Dosud nalezené
kosti patří jednoznačně rybám čeledi Aeduellidae Romer,
1945. Ve vápencích byla diagnostikována svrchní čelist
trojúhelníkovitého tvaru, v přední části mírně ohnutá nahoru. Velice charakteristické jsou kosti operkulárního aparátu.  Operkulum (obr. 2E) je dorzoventrálně protažené
a výrazně ohnuté v dorzální části anteriorním směrem.
V blízkosti anteriorního okraje kosti, v místě jejího ohybu,
se nachází osifikační centrum kosti. Vnější povrch kosti je
značně obroušený během fosilizace, ale jsou patrné zbytky
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Obr. 2. Rybí fragmenty z chotěvického souvrství lokality v Tatobitech. A – Triodus cf. sessilis, zub v pohledu linguálním, G 74. Měřítko =
0,5 mm; B – Triodus cf. sessilis, zub v pohledu labiálním, G 78. Měřítko = 0,5 mm; C – mikrotuberkuly na šupině laterální smyslové linie
(viz obr. 2D), cf. Aeduellidae, G 70. Měřítko = 50 µm; D – šupina s pórem a kanálem laterální smyslové linie, cf. Aeduellidae, G 70.
Měřítko = 1 mm; E – levé operkulum aeduellidní paprskoploutvé ryby v pohledu laterálním, G 67. Měřítko = 5 mm; F – pravé suboperkulum
aeduellidní paprskoploutvé ryby v pohledu laterálním, G 66. Měřítko = 5 mm; G – šupiny z boční části těla, cf. Aeduellidae, G 69.
Měřítko = 1 mm. Vyobrazení jedinci jsou uloženi ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Fig. 2. Fragments of fishes from the Chotěvice Formation at Tatobity. A – Triodus cf. sessilis, tooth in lingual view, G 74. Scale = 0.5 mm;
B – Triodus cf. sessilis, tooth in labial view, G 78. Scale = 0.5 mm; C – microtubercles on the scale of lateral sensory line (see Fig. 2 D),
cf. Aeduellidae, G 70. Scale = 50 µm; D – scale with the pore and the canal of lateral sensory line, cf. Aeduellidae, G 70. Scale = 1 mm;
E – left operculum of an aeduellid fish in lateral view, G 67. Scale = 5 mm; F – right suboperculum of an aeduellid fish in lateral view,
G 66. Scale = 5 mm; G – fish scale from the lateral side of the body, cf. Aeduellidae, G 69. Scale = 1 mm. Illustrated specimens are
deposited in the collection of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové.

skulptury tvořené valy v dorzální polovině kosti. Velmi
dobře je zachované suboperkulum (obr. 2F). Tato dorzoventrálně protažená kost má obdélníkovitý tvar a je dvakrát vyšší než její největší délka. Posteriorní okraj kosti je
mírně konkávní. Dorzální okraj je výrazně sešikmený směrem anteriorním a tedy kost je nejvyšší ve své posteriorní
části. Na první pohled zaujme výrazná skulptura tvořená
množstvím hrbolů a krátkých valů na ventrální části sub

operkula. Hrboly i valy jsou víceméně uspořádány v liniích
paprsčitě se rozbíhajících od osifikačního centra kosti, které
leží na předním okraji asi ve třetině výšky suboperkula.
Kromě jmenovaných kostí aeduellidů ze světlého vápence
bylo v podložním hnědočerveném prachovitém jílovci nalezeno též cleithrum, patřící ke kostem pletence lopatkového; jde o pravé cleithrum juvenilního jedince, výrazně
dorzoventrálně protažené a skulpturované nápadnými valy

74

Štamberg, S. et al. (2019): New finds of vertebrates in the Chotěvice Formation (Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin

probíhajícími v dorzoventrálním směru. Je zřejmé, že kost
náleží stejnému druhu aeduellidní ryby, kterému náležejí
i kosti známé z nadložního vápence.
Všechny determinované kosti, ačkoli vzhledem k velikosti patří různě starým jedincům, patří s největší pravděpodobností jednomu druhu čeledi Aeduellidae. Je zcela zřejmé,
že podle tvaru suboperkula se výrazně odlišují od rodu
Aeduella a silně vyvinutá skulptura tvořená hrboly a valy je
odlišuje od všech dosud popsaných druhů aeduellidů.
Z obojživelníků (Amhbia Linnaeus, 1758) pocházejí
pravděpodobně fragmenty kostí, které zatím nebylo možné
jednoznačně identifikovat.

Závěr
Ve vápencích chotěvického souvrství byla nově objevena
poměrně bohatá fauna obratlovců podle nalezených zoubků
žraloků rodu Triodus cf. sessilis, šupin a izolovaných kostí
paprskoploutvých ryb čeledi Aeduellidae a zlomků kostí
náležejících pravděpodobně obojživelníkům. Soubor této
fauny je jasně odlišný od fauny obratlovců zaznamenané
ve vápencích prosečenského souvrství, které se vyskytují
v blízkém okolí Bítouchova a Holenic. Je zřejmě, že vápencové vrstvy z Tatobit, řazené k chotěvickému souvrství,
zcela jednoznačně reprezentují polohu odlišnou od dosud
známých vápenců prosečenského souvrství. S ohledem
na faunu zjištěnou ve vápencích na lokalitě v Tatobitech
a na výsledky výzkumů založených na radioizotopických
datech získaných z rozboru ignimbritů chotěvického souvrství odebraných v blízkosti Tatobit (Opluštil et al. 2016)
lze stáří vrstvy vápenců s faunou v Tatobitech považovat
za nejsvrchnější assel.
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