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Abstract: Section of the Lubná coal seam exposed in the quarry
near Lubná shows close linkage between peat swamp and lake
environment affected by volcanic activity. Lake-swamp en-
vironment was replaced by fluvial system with rather shallow
perennial meandering channels of generally north direction.
Floral assemblage from the new quarry near Rakovník is very
poor. It comprise from lycophytes (Lepidodendron acutum
and L. worthenii), sphenophytes (Calamites sp.), ferns (Peco-
pteris aspidioides), pteridosperms (?Dicksoniites irregularis)
and cordaitaleans (Cordaites sp. Cardiocarpus sp.). Ferns
(Pecopteris aspidioides) are the most common, whereas other
groups are rare. The most common are undeterminable plant
remains such as fern or pteridosperm rachises and roots of
arborescent lycophytes Stigmaria ficoides. Presence of
Stigmaria ficoides in many intercalations within the Lubná
Coal seem demonstrates numerous hiatuses within this coal
seam.

Povrchový lom, kde se od roku 2004 těží žáruvzdorná
surovina, leží asi 1 km v. od Lubné a 1 km z. od závodu
RAKO a.s. Předmětem těžby je popelovinová, asi 4 m
mocná uhelná sloj s tufitickými proplástky a doprovod-
nými jílovci (obr. 1). Úložné poměry v lubenském uhel-
ném revíru podrobně popsal Němejc (1933). V nadloží
sloje vystupují hrubě klastické fluviální sedimenty tvoří-
cí nahoru zjemňující sledy. V této zprávě předkládáme
výsledky záchranného výzkumu, který spočíval v pa-
leontologických sběrech a detailní dokumentaci odkry-
tého profilu.

Litologický vývoj

Na bázi profilu vystupuje více než 1 m mocná poloha tzv.
Z-tufu s typickými vyrostlicemi záhnědy a drobných kaoli-
nizovaných živců. Nejprve jemně až středně písčitý tuf do
nadloží postupně zjemňuje až do prachovitého tufitu s mís-
ty patrnou laminací a s dobře vyvinutým kořenovým hori-
zontem v nejvyšší části. S ostrou bází nastupuje uhelná se-
dimentace, která byla řízena výškou hladiny blízkého
jezera, jak indikuje rychlé střídání uhelných slojí, uhelných
jílovců a jílovců. Mocnosti dílčích poloh dosahují
20–70 cm. Uhelné sloje jsou tvořené zejména matným uh-
lím páskovaným, ojediněle se vyskytuje lesklé uhlí pásko-
vané, vzácné jsou polohy extrémně bohaté megasporami.
Šedé jílovce obsahují hojný vitritový detrit nebo přímo
jemné pásky vitritu, které zvýrazňují nejasnou horizontální
laminaci často porušovanou vertikálními stopami po koře-
nech nebo místy velmi hojnými pedogenními skluzy. Jed-
notlivé cykly záplavy–zarůstání rašeliniště dosahují moc-
nosti většinou do jednoho metru. Zhruba v polovině profilu
uhelné sloje vystupuje asi 70 cm mocná poloha tufitu
s erozní bází a hojnými závalky jílovitých intraklastů. Zpo-
čátku hrubozrnný tufitický pískovec s kaolinizovanými
živci a vyrostlicemi křemene postupně zjemňuje až do pra-
chovců s dobře patrnou horizontální laminací při stropu a
stopami po kořenech včetně Stigmaria ficoides v celé své
mocnosti. Gradace zrnitosti a zvrstvení společně s erozní
bází a pánevními intraklasty indikují jednorázovou rychlou
sedimentaci patrně z přívalového pyroklastického proudu.
Zvýšenou vulkanickou aktivitu zřejmě indikuje již v pod-
loží tufitu rostoucí frekvence fuzitových pásků v uhelné
sloji. V nadloží tufitu nejprve pokračuje tvorba uhelných
slojí, která je však postupně nahrazena jezerní sedimentací.

Pravděpodobně pokles erozní báze způsobil výrazný
přesun sedimentačních prostředí v pánvi a vedl k erozi ra-
šeliniště a nástupu říční sedimentace. Šikmo zvrstvené jílo-
vité pískovce až arkózy s příměsí valounů tvoří ploše čoč-
kovitá, nejvýše 0,7 m mocná tělesa sestavená do nahoru
zjemňujících sledů dosahujících mocnosti až 3 m. Do nad-
loží postupně klesá zrnitost i mocnost dílčích těles vzájem-
ně oddělených ukloněnými plochami laterální akrece nebo
eroze se „šňůrami“ valounů. Nejvyšší třetinu zjemňujících
sledů tvoří horizontálně zvrstvené a masivní jílovité pra-
chovce výplní opuštěných říčních koryt, místy bohaté fló-
rou. Zachování nahoru zjemňujících sledů, jílovitost sedi-
mentů aktivní výplně koryt a především plochy laterální
akrece indikují spíše meandrující charakter relativně měl-
kých říčních koryt se směry proudění k SSZ až SSV.
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Obr. 1. Litologie odkrytého profilu s detailem uhelné sloje.
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Obr. 2. Lom v Lubné u Rakovníka. 1 – pohled na stěnu lomu s lubenskou slojí s výrazným tufitickým proplástkem; 2 – fosiliferní poloha v západní části
lomu se slepencovým nadložím (mimo obr. 1); 3 – svrchní část lubenské sloje a rozštěpená prachovcová poloha s flórou (východní část, na obr. 1 označe-
na šipkou); 4 – fragment kůry s listovými polštářky Lepidodendron acutum Sternberg z východní části lomu, zv. 2×; 5 – kořenonoše stromovitých plavuní
s apendices Stigmaria ficoides Sternberg z prachovců východní části.
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Flóra z nového lomu u Rakovníka

Floristické nálezy jsou velmi vzácné. Nejčastěji se vysky-
tují kořenonoše stromovitých plavuní typu Stigmaria ficoi-
des Sternberg (obr. 2-5), které lze nalézt ve všech proplást-
cích (i tufitických) a v jílovcích v nadloží sloje. Určitelné
rostlinné zbytky byly ojediněle zjištěny na dvou místech
v západní a východní části lomu v první prachovité poloze
v nadloží sloje. V západní části lomu se rostlinné nálezy
vyskytly v poloze prachovců asi 1 m v nadloží sloje v těs-
ném podloží slepenců a pískovců. Fosiliferní poloha ve vý-
chodní části lomu dosahuje ca 0,5 m mocnosti a štěpí se.
Dále byla flóra nalezena ještě v písčitých prachovcích až
jemnozrnných pískovcích ve střední části lomu v nadloží
sloje. Zde byly však identifikovány pouze neurčitelné rost-
linné osy a listy Cordaites sp.

Ve východní části lomu se flóra nalézá v šedočerných
jílovcích v těsném nadloží sloje a dále v šedém prachovci
0,5–1 m nad slojí. Ve stropu sloje jsou hojné již zmíněné
kořenonoše stromovitých plavuní typu Stigmaria ficoi-

des, četné neurčitelné úlomky rostlinných os a rostlinné
drtě. Rodově určitelný byl pouze výlitek dřeňové dutiny
Calamites sp. V poloze světle šedých prachovců, 0,5–1 m
nad slojí, opět převládala Stigmaria ficoides, rostlinné
osy a neurčitelná rostlinná drť. Bezpečně byla určena kůra
stromovité plavuně Lepidodendron acutum Sternberg
(obr. 2-4) a též kordaitové semeno Cardiocarpus sp.
(obr. 3-1). Zajímavý byl nález drobnolisté sfenopteridy a
dalšího exempláře, který upomíná na Dicksoniites irre-
gularis (Sternberg) Němejc, jakož i záhadného pterido-
spermního lístku (obr. 3-2). Jak již bylo zmíněno, hojně se
objevují rýhované rostlinné osy, které patří buď stromovi-
tým kapradinám, nebo stromovitým kapraďosemenným
řádu Medullosales.

V západní části lomu, blízko výrazné zlomové poruchy,
se vyskytuje flóra v bělošedých až hnědočervených jílov-
cích (poloha byla zřejmě druhotně odbarvena) asi 0,5–1 m
nad slojí. Kromě četných podélně rýhovaných rostlinných
os zde bylo nalezeno velké množství kapradinovitých vě-
jířků Pecopteris aspidioides Sternberg (obr. 3-3). Zástupci
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Obr. 3. Nálezy z lomu v Lubné.1 – kordaitové semeno Cardiocarpus sp., východní část, zv. 2×; 2 – fragment lístku záhadné pteridospermy, snad z příbuz-
nosti Lesleya Lesquereux, východní část, zv. 2×; 3 – vějířky posledního řádu Pecopteris aspidioides Sternberg, západní část, zv. 2×; 4 – otisk kůry s listo-
vými polštářky Lepidodendron worthenii Lesquereux, západní část, zv. 2×; 5 – odkryv lubenské sloje v těsném nadloží Z-tufu; zhruba uprostřed vystupu-
je mocná poloha tufitu, výše pak výrazný proplástek jílovce, nadloží sloje je tvořeno pískovci.



dalších rostlinných skupin se vyskytují méně – např. výlit-
ky dřeňových dutin přesliček Calamites sp. – nebo jen oje-
diněle jako otisky kůry stromovitých plavuní Lepidoden-
dron worthenii Lesquereux a úlomky listů Cordaites sp.
Nepřítomnost stop po kořenech indikuje rychlou sedimen-
taci bez možnosti kolonizace horizontu, popř. výraznou
erozi na bázi nadložních slepenců (obr. 2-2).

Vyhodnocení fytopaleontologického materiálu
a prostředí sedimentace

Soupis nalezených rostlinných druhů z lomu čítá asi 50
exemplářů, což není dostatečné pro statistické vyhodnoce-
ní. Přesto nám i toto chudé floristické společenstvo napoví
něco o sedimentaci v prostoru nového lomu u Rakovníka.
Tvorba sloje byla často přerušována zaplavením rašeliniště
mělkým jezerem, kde sedimentovaly jílovité proplástky,
následně při poklesu hladiny kolonizované převážně stro-

movitými plavuněmi. Hiáty po uložení proplástků slojí
musely trvat řádově desítky let; takový čas stromovité pla-
vuně potřebovaly na vytvoření kořenového systému, který
je v těchto proplástcích nalézán. Na druhou stranu hiáty ne-
byly příliš dlouhé, neboť proplástky uhelné sloje jsou ulo-
ženy konkordantně a mají stálou mocnost. Také opuštěná
koryta meandrů v nadloží sloje ve východní části lomu byla
kolonizována těmito plavuněmi, zatímco v západní části
lomu byla záhy po opuštění koryta říční aktivita obnovena.
Fosilie jsou zde ale mnohem lépe zachovány než ve vý-
chodní části lomu.

Práce je součástí interního úkolu ČGS č. 323000 a výzkumného
záměru MZP0002579801.
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Abstract: Detailed study of skeletal morphology of the type
species of the edrioasteroid-like genus Stromatocystites
Pompeckj, 1896 (S. pentangularis, Pompeckj, 1896) aprooved
the EAT and OPR. Latex cast of the oral surface of the
lectotype specimen is photographed and interpreted in detail
for the first time.

Rod Stromatocystites stanovil Pompeckj (1896) ze středo-
kambrických sedimentů skryjsko-týřovické pánve. V kam-
briu Barrandienu byly zjištěny dva druhy: typový druh
Stromatocystites pentangularis Pompeckj, 1896, původně
popsaný z týřovického členu buchavského souvrství skryj-
sko-týřovické pánve a následně zjištěný i v jineckém sou-
vrství příbramsko-jinecké pánve, a S. flexibilis Parsley et
Prokop, 2004, jenž je vázaný svým výskytem výhradně
na příbramsko-jineckou pánev. Zástupci rodu Stromato-
cystites byli dále nalezeni v evropské části peri-Gondwany:
S. walcotti Schuchert, 1921 (vrstvy s rodem Olenellus, sou-
vrství Boone Bay, Newfoundland), ?Stromatocystites sp.
(Ubaghs 1998, Montagne Noire, Francie), Stromatocysti-
tes sp. ze souvrství valdemiedes a ?Stromatocystites sp.
z nejsvrchnějších poloh souvrství murero ve Španělsku
(Zamora et al. 2007). Z Gondwany byl dokumentován
?Stromatocystites sp. (Jell et al. 1985) ze členu yelvertoft,
souvrství beetle creek ve východní Austrálii, z Baltiky pak
pochází S. balticus Jaekel, 1899 (z alochtonních souvků
v severním Německu).

Rod Stromatocystites je řazen do třídy Edrioasteroidea
Billings, 1858. Mnozí autoři jej považují za předchůdce
všech mladších forem, neboť je dosud nejstarším zástup-
cem této třídy. Edrioasteroidní ostnokožci náležejí
k bentickým filtrátorům suspenze. Jejich téky byly podle
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