
acetolyzní směsi. Výsledky vlivu macerace na velikost
spor odpovídají závěrům práce Beka (1998).
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Janě Drábkové za taxonomické určení. Dále bych ráda poděkovala
Oldřichu Fatkovi a jednomu anonymního recenzentovi za kritické
poznámky k předloženému manuskriptu. Práce je součástí výzkum-
ného záměru Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. (č. Z30130516) a
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Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy – železniční zářez
(chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)

Preliminary palynological research at Hlubočepy – railway cut locality (Choteč and Srbsko
formations, Middle Devonian, Eifelian to Givetian)
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Abstract: The Praha-Hlubočepy (railway cut) section has been
sampled for palynological studies. However, only rare and poorly
preserved palynomorphs and miospores have been found, which
do not allow any paleoenvironmental or biostratigraphical inter-
pretations.

Srbské souvrství je nejmladší jednotkou sedimentární vý-
plně pražské pánve stáří středního devonu (givetu), za-
chovanou pouze v její centrální části mezi Prahou a Srb-
skem. Na rozdíl od podložních karbonátových sledů je
vyvinuto jako asi 250 m mocná sekvence s převahou pra-
chovců, břidlic a pískovců (Chlupáč et al. 1998). Ty jsou
podle Kukala a Jägera (1988) uloženiny distálních turbi-
ditů, které vyplňovaly uzavírající se sedimentační prostor

pražské pánve. Tyto uloženiny – zejména ve svých vyš-
ších polohách – obsahují pouze chudou mořskou faunu, a
proto je detailnější biostratigrafické zhodnocení obtížné
(viz Chlupáč 1959, Budil 1995 aj.). Naopak je zde hojně
přítomná suchozemská flóra – psilofytní, progymnosper-
mofytní, plavuňovité a kapradinovité rostliny (Obrhel
1961). O možnostech využití palynologických dat pro
biostratigrafické účely je ale v pražské pánvi dosud známo
velmi málo. V devonských sedimentech pražské pánve
bylo zatím prováděno pouze několik palynologických
studií zaměřených na miospory. Obrhel (1959, 1961)
publikoval nálezy spor in situ ze šištic spodnogivetských
rostlin. První výzkum disperzních miospor prováděl Lele
(1972) a po něm McGregor (1979). Ten koreloval naleze-
né spory s biostratigraficky využitelnými skupinami, pře-
devším tentakulity a konodonty, a to ve spodním devonu
pražské pánve (pražské, zlíchovské a dalejsko-tře-
botovské souvrství). Ve výzkumech pokračovala Vavrdo-
vá (1989), která určené miospory ve spodním devonu po-
rovnala s nálezy z ardensko-rýnské pánve. Další
palynologické práce z devonu Barrandienu publikovali
Hladil a Bek (1998 a, b), kteří na základě miospor dokazu-
jí paleogeografické vztahy s některými oblastmi Jižní
Ameriky, Afriky a Austrálie. Raskatova a Jurina (2007)
popsaly sporová společenstva srbského souvrství ze tří lo-
kalit v pražské pánvi, včetně námi studované lokality,
avšak pouze z kačáckých vrstev.

Účelem našeho studia bylo ověření možnosti využití
spor pro další, detailnější biostratigrafický výzkum v této
stratigrafické úrovni (středním devonu) a rovněž ověření
již dříve publikovaných dat, u kterých však většinou neby-
la známa přesná pozice míst odběru vzorků na studovaných
profilech.
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Ke studiu byl vybrán profil v zářezu železniční trati
v Praze-Hlubočepích (50° 2´20˝ N, 14° 23´44˝ E) jako je-
den z nejlepších odkryvů souvrství v pražské pánvi (viz
Petránek 1946, Chlupáč 1959). Je zde odkryt přechod
z chotečských vápenců (eifel) do nadložních kačáckých a
roblínských vrstev srbského souvrství (nejvyšší eifel, gi-
vet; obr. 1).

Metodika

Na lokalitě jsme odebrali osm vzorků (obr. 1), které byly
macerovány v palynologické laboratoři České geologické
služby v Praze (A. Tichá). Vzorky byly rozpouštěny v HCl
a HF a následně sítovány přes síto s oky o velikosti 10 μm.
Vzorky byly fixovány v glycerinželatině. Zbytek macerá-
tu, který obsahoval stále značné množství anorganické
složky, byl znovu rozpuštěn v HF a z rezidua (sítovaného
přes síto s oky o velikosti 50 μm) byla připravena další sada
preparátů.

Výsledky

Ve vzorcích byly palynomorfy obecně velmi špatně zacho-
valé, jejich skulptura byla korodována a nalezené objekty
nebylo možné druhově zařadit. Také rodové zařazení je
u miospor pouze přibližné (tab. 1), nalezení jedinci odpoví-
dají rodům aff. Apiculiretusispora sp. (vzorek č. 5), aff.
Grandispora sp. (vzorky č. 5 a 6), aff. Geminospora sp.
(vzorek č. 6) a aff. Samarisporites sp. (vzorek č. 7). Z dal-
ších mikropaleontologických objektů byli identifikováni
skolekodonti a akritarcha rodu Veryhachium (s ulámanými
výběžky), z planktonu byl taxonomicky určitelný rod Leio-
sphaera. V preparátech se dále vyskytovaly zbytky pletiv a
vodivých elementů – tzv. nematoklasty, ojediněle chitino-
zoa a melanosklerity.

Závěr

Vzorky z chotečského souvrství, ka-
čáckých a roblínských vrstev nejenže
obsahovaly překvapivě velmi málo
palynomorf, ale navíc v takovém
zachování, že je nebylo možné spo-
lehlivě určit a využít ke konkrétnější
charakteristice paleoprostředí. K po-
dobným výsledkům z kačáckých vrs-
tev dospěly i Raskatova a Jurina
(2007). Výskyt rodů Samarisporites
a Grandispora indikuje stáří svrchní-
ho emsu a mladší (McGregor 1979).

Index termální alterace je u paly-
nomorf ve všech sledovaných vzor-
cích ale poměrně malý – přibližně
stupeň 1–2, což odpovídá zahřátí
horniny během diageneze nad 50 °C,
maximálně do 150 °C (Hayes et al.
1983).
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Obr. 1. Litologický profil v zářezu železniční trati v Praze-Hlubočepích s vy-
značenými místy odběru vzorků (upraveno podle Chlupáče 1993). 1 – hlízna-
té vápence s rohovci, 2 – laminované silicity (radiolarity), 3 – tmavé jílové
břidlice, 4 – prachovce, 5 – pískovce, s. – souvrství.

Tabulka 1. Palynologická charakteristika studovaných vzorků

vzorek č. stratigrafie litologie palynologie další

1 chotečské s. jemnozrnný Veryhachium sp. melanosklerity

vápenec chitinozoa

2 chotečské s. vápnitá břidlice plankton –

3 chotečské s. vápnitá břidlice – skolekodonti

4 kačácké v. břidlice – –

5 kačácké v. jemnozrnný aff. Apiculiretusispora sp. –

vápenec aff. Grandispora sp.

Veryhachium sp.

6 roblínské v. prachovec aff. Geminospora sp. –

aff. Grandispora sp.

7 roblínské v. jemnozrnný aff. Samarisporites sp. nematoklasty

pískovec Leiosphaera sp.

8 roblínské v. prachovec – –

s. – souvrství; v. – vrstvy



Pro případné další palynologické studie bude nutné na-
lézt vhodnější sedimenty a vyzkoušet i jiné způsoby labo-
ratorního zpracování vzorků také na dalších profilech od-
krývajících studovaný stratigrafický interval.

Poděkování. Děkujeme Miladě Vavrdové za pomoc a konzultace
týkající se určování devonských palynomorf. Dále děkujeme re-
cenzentům Janě Drábkové a Petru Budilovi za cenné připomínky
k předloženému manuskriptu. Práce je součástí výzkumného zá-
měru Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (č. Z30130516).
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Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facies české křídové pánve
severně od Jičína

Foraminiferal assemblage of calcareous marls facies of the Bohemian Cretaceous Basin
to the north of Jičín
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Abstract: Study of the foraminiferal assemblage of the hemi-
pelagic marls and carbonated sediments in the eastern part of the

Bohemian Cretaceous Basin has showed the difference in the
character of assemblage both of western and eastern facies of
Jizera Formation. The shallow-water eastern facies contains rela-
tively poor foraminiferal assemblage where benthos is prevailing.
Cassidella tegulata, Bolivinopsis praelonga, Gaudryina serrata,
Tappanina eouvigeriniformis, Praebulimina crebra, Pyramidina
turonica, and Frondicularia verneuiliana are typical Turonian spe-
cies in this region. Plankton is mainly represented by specimens
of genera Hedbergella and Whiteinella.

Pískovce, které sedimentovaly v oblasti české křídové pánve,
přecházejí dále od pobřeží do hemipelagických a karbonáto-
vých sedimentů svrchnoturonského stáří. Ty byly v posled-
ních letech podrobně studovány v lomu Úpohlavy u Lovosic
(Hradecká 1996, 1997, 1999; Wiesse et al. 2005). Podobná
facie z východního okraje pánve je nejlépe přístupná v s. okolí
města Jičín (profily Železnice-Těšín, Kněžnice a Libuň). Tato
laterální facie je ve východní oblasti hrubší, jílovitopísčitá a
foraminiferové společenstvo je možné částečně korelovat se
společenstvem z jemnějších sedimentů západní oblasti.
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