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Paleontologické výzkumy v karbonu okolí Jesenice (žihelská pánev)

Palaeontological research in the Carboniferous in the surrounding of Jesenice (Žihle Basin)
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Abstract: The Stephanian flora and fauna was collected in three
localities of the sheet-map Jesenice (Žihle Basin). Hředle Mem-
ber of the Slaný Formation contains rarely in Krty and Jesenice
only indeterminable plant debris, axes and seeds, whereas the
same member yielded allochthonous assemblage with some
xerophyllous elements: conifers, cordaites and rare sphenopsids
and pteridosperms; and nearby a rather different assemblage with
dominance of ferns (Acitheca polymorpha). Conifer Walchia cf.
goeppertiana is a new species for Slaný Formation. Rich
palynological assemblage with dominance of monosaccate and
bisaccate pollen grains representing upland flora was found in the
“Velečín” locality. Fauna was described from this region and ba-
sin for the first time.

Rostlinné fosilie byly sbírány v roce 2009 na třech lokali-
tách v rámci mapování území listu Jesenice v s. části žihel-
ské pánve: Jesenice, rokle s bezejmenným potokem ssz. od
města, Krty, rokle při severním okraji silnice Krty–Jeseni-

ce, a Velečín, dva výchozy na místě bývalého lůmku v. od
polní cesty napojující se na silnici Pastuchovice–Velečín,
asi 200 m jjv. od železničního přejezdu. Živočišné zbytky
byly zjištěny pouze na lokalitách Jesenice a Velečín. Jde
o první dokumentované živočišné fosilie nejen z území to-
hoto listu, ale i z žihelské pánve (viz Štamberg – Zajíc
2008). Všechny lokality jsou stáří stephanu B a patří
do slánského souvrství. Flóra na nich nalezená pochází
v podstatě z různých úrovní hředelských vrstev, nálezy ob-
ratlovců (zejména žraločí zuby) pocházejí z mšeckých vrs-
tev u Jesenice, vaječná pouzdra žraloků a hmyz z vrstev
hředelských u Velečína, odkud byly studovány rovněž
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Obr. 1. Skica hlavních regionálně-geologických jednotek na území listu
Jesenice a pozice studovaných lokalit.



palynomorfy. Šetlík (1951, 1952) zde sice sbíral na několi-
ka lokalitách (např. také Velečín), ale jeho výsledky zůsta-
ly jen v nepublikovaných archivních zprávách.

Sedimentologie

Na lokalitě Jesenice vystupuje celý sled jílovců mšeckých
vrstev včetně přechodu do nadložních hředelských vrstev
i kontaktu s podložím, které tvoří světle šedý hrubozrnný
pískovec jelenických vrstev, bohatý na zuhelnatělý rostlin-
ný detrit. Svrchní hranice je zvýrazněna až 10 cm mocnou
polohou hrubozrnného pískovce na bázi hředelských vrs-
tev, které ve spodní části tvoří spíše monotónní komplex
tence laminovaných, jemně písčitých prachovců. Mšecké
vrstvy jsou až 20 m mocný soubor nejprve tmavě šedých,
tence laminovaných jílovců a výše rytmicky laminovaných
jílovitých prachovců (obr. 2A, B). Rytmický charakter la-
minace spočívá v pravidelném střídání tmavých a světlých
lamin o mocnosti nejvýše několika milimetrů. Tmavé la-
miny bohaté na jemně rozptýlenou organickou hmotu a jí-
lovitou matrici mají většinou ostré báze a do nadloží po-

stupně přecházejí do světlých prachovitých až
velmi jemně písčitých lamin, často s jemně
rozptýlenou rostlinnou drtí, ale i většími úlom-
ky. Typický vývoj mšeckých vrstev dokresluje
do nadloží postupně narůstající mocnost ryt-
mů.

Na lokalitě Velečín ve střední části pánve
vystupuje až 10 m mocný soubor rytmicky la-
minovaných šedých až tmavě šedých jílovi-
tých prachovců, časté jsou decimetrové polohy
jemně písčitých prachovců až velmi jemnozrn-
ných pískovců (obr. 2D, E), místy velmi boha-
té na zuhelnatělou rostlinnou drť. Čočkovité
polohy sideritů vytvářejí místy až 2 cm mocné
laterálně průběžné horizonty. Ve spodní části
jinak monotónního sledu vystupuje až 1 m
mocná poloha prachovitých pískovců s hojný-
mi erozními plochami, na kterých dochází
k postupnému hrubnutí sedimentů až do střed-
ně zrnitých pískovců ve stropu polohy. Pískov-
ce jsou bohaté na zuhelnatělé úlomky flóry (až
první desítky centimetrů velké) a zejména na
několik centimetrů velké úlomky fuzitu, indi-
kující výraznou oxidaci rostlinné hmoty (po-
žár?) před jejím uložením v jezerním prostředí.

Na lokalitě Krty vystupuje až 12 m mocný
sled tmavě šedých jílovců, šedých prachovců,
jemnozrnných pískovců a hrubě zrnitých pís-
kovců až slepenců. Na bázi profilu se střídají
šedé prachovce a tmavě šedé jílovce, které jsou
postupně nahrazovány nejprve jen 5 cm moc-
nými polohami čeřinovitě zvrstvených jemno-
zrnných pískovců laminovaných organickou
drtí (tzv. žíhance, obr. 2C). Jemnozrnné pís-
kovce postupně rytmicky převládají, ve stropu
profilu pak následuje až 1 m mocná poloha
deskovitých, horizontálně a šikmo zvrstve-

ných hrubozrnných pískovců a slepenců s vyšším podílem
jílovitého matrixu. Popsaný nahoru hrubnoucí sled končí
ve stropu pískovců na ostré bázi další polohy tmavě šedých
jílovců, kterou začíná další nahoru hrubnoucí sled.

Tence laminované jílovce mšeckých vrstev s velmi vzác-
nou flórou se ukládaly v hlubokovodním, částečně anoxic-
kém jezerním prostředí mimo dosah přínosu hrubšího klas-
tického materiálu, jak dokládá vysoký podíl organické
hmoty, tence vyvinutá laminace a absence bioturbace. Os-
trá báze jílovců je pravděpodobně výsledkem rychlé zápla-
vy pánevního prostoru, podobně i náhlá změna litologie na
rozhraní mšeckých a hředelských vrstev může indikovat
tektonický neklid. Střídání typických litotypů mšeckých
a hředelských vrstev na lokalitě Velečín indikuje značnou
dynamiku jezerního prostředí, jejímž původcem mohlo být
výrazné kolísání jezerní hladiny. Lokalita Krty pravděpo-
dobně odpovídá nejvyšší části hředelských vrstev s rytmic-
kým přechodem do arkóz ledeckých vrstev. Uspořádání je-
zerních sedimentů do několik metrů mocných nahoru
hrubnoucích sledů je v jezerním prostředí interpretováno
jako záznam postupu deltového tělesa (Dam – Surlyk
1993).
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Obr. 2. Fosiliferní polohy na jednotlivých lokalitách. A – detail laminovaných jílovitých
prachovců a organických jílovců s živočišnými zbytky, mšecké vrstvy, lokalita Jesenice;
B – celkový pohled dtto A; C – střídání organických jílovců a jemnozrnných pískovců la-
minovaných organickou drtí (tzv. žíhance), hředelské vrstvy, lokalita Krty; D – laminova-
né prachovité jílovce mšeckého typu s okrově zbarvenými laminami původního sideritu,
zhruba uprostřed vystupuje mocnější poloha prachovců bohatá na rostlinné zbytky, hře-
delské vrstvy, lokalita Velečín; E – detail lokality Velečín.



Zoopaleontologie

Rokle ssz. od Jesenice poskytla běžnou faunu
mšeckých vrstev. Poměrně hojné jsou drobné
šupiny akantodů Acanthodes sp. a zuby xena-
kantidních žraloků Orthacanthus cf. kounovi-
ensis. Neobvyklý je jen slabší podíl zbytků pa-
prskoploutvých ryb – pouze jediný, blíže
neurčitelný zoubek. Kolekci doplňují koprolity.

Na lokalitě Velečín byl nalezen špatně za-
chovalý fragment hmyzího křídla. Nejzajíma-
vější je však několik fragmentů vaječných
pouzder žraloků Palaeoxyris cf. appendicula-
ta (obr. 3A). Palaeoxyris appendiculata
z Čech poprvé popsal z kounovských vrstev od
Ledců Prantl (1934). Druhý dosud známý ná-
lez pochází ze mšeckých vrstev vrtu MB-7
Střemy (Štamberg – Zajíc 2008). Zidek (1976)
předpokládá na základě shodného stratigrafic-
kého rozpětí příslušnost rodu Palaeoxyris
k hybodontním žralokům. Ti jsou v našem
svrchním stephanu rovněž známi.

Fytopaleontologie

Ve starém lůmku na prachovce u Velečína byly
zjištěny následující taxony: Annularia stellata
(Schlotheim) Wood (obr. 3D), ?Neuropteris
sp., ?Odontopteris sp. nebo Neurodontopteris
auriculata (Brongniart) Potonié, Cordaites sp.,
Poa-Cordaites sp., Culmitzschia frondosa (Re-
nault) var. zeilleri (Florin) Clement-Westerhof
(obr. 3E), Culmitzschia parvifolia (Florin)
Clement-Westerhof, Walchia cf. goeppertiana
(Florin) Clement-Westerhof (obr. 3C), Walchia
sp., fruktifikace konifery, Samaropsis sp., další blíže neurči-
telné semeno a hojná rostlinná drť. Tyto nálezy pocházejí
z prachovitých poloh mezi písčitými horizonty. Asi 30 m
ssz. od tohoto místa byly nalezeny ve světle šedé jílovité po-
loze druhy Pecopteris polymorpha Brongniart (obr. 3A),
Pecopteris sp., Odontopteris sp., Cordaites sp. a Cardiocar-
pus sp. Nové nálezy doplňují Šetlíkův (1951) seznam o ur-
čení walchií.

V hředelských vrstvách na lokalitě Jesenice jsou rostlin-
né zbytky nesmírně vzácné – Cordaites sp., Poa-Cordaites
sp. a neurčitelná rostlinná osa.

Na lokalitě Krty bylo ve spodní části profilu zjištěno na-
hromadění neurčitelných rostlinných os v jedné poloze
jemnozrnného pískovce. Ve vyšší části profilu převládaly
prachovce až písčité prachovce hředelských vrstev s rost-
linnou drtí a drobnými semeny. Z určitelných zbytků mů-
žeme uvést pouze Cordaites sp. a Samaropsis sp.

Palynologie

Předběžně byly vyhodnoceny tři vzorky z lokality Velečín.
Dva pocházejí ze starého lůmku z poloh odkud je známa

i makroflora (vzorky V-1 a V-2), třetí vzorek (V-3) je
z 30 m vzdálené polohy s makroflórou a faunou. Kvalita-
tivní a kvantitativní vyhodnocení bylo provedeno z 250 ur-
čitelných jedinců z každého vzorku (tab. 1), avšak spory
jsou často silně mechanicky poničené (potrhané, pokrouce-
né a proděravěné) v důsledku vodního transportu, degrado-
vané činností mikroorganismů a korodované přirozenou
oxidací. Neurčitelné spory tvoří okolo 30 % společenstva.

Ve společenstvech převažují monosakátní a bisakátní
pylová zrna (až 90 %) nad sporami. Mezi monosakátními
pyly se nejčastěji vyskytuje rod Potonieisporites s druhy
P. novicus Bhardwaj, P. grandis Tschudy et Kos., P. rimo-
sus Shwartsman, P. compositus Shwartsman a P. sp., který
může tvořit až 59 % společenstva, dále se vyskytují Cor-
daitina spp., Wilsonites spp. a Striatomonosaccites sp.
Z bisakátních pylů je nejčastější Illinites unicus Kos. dále
pak Protohaploxipinus spp., Perisaccus sp., Schopfipol-
lenites spp., Hamiapollenites spp., Vesicaspora sp., Limi-
tisporites spp. Přítomny jsou též Crustaesporites sp. a Cy-
cadophites sp.

Společenstvo pylů tvoří především konifery a pterido-
spermy (Peltaspermales, Callistophytales a Medullosales),
dále pak kordaity a snad i cykasovité rostliny.
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3. Rostlinné nálezy z lokality Velečín. A – severní lokalita: C – semeno Cardiocarpus sp.,
P – kapradina Pecopteris polymorpha, Pa – žraločí vaječná pouzdra Palaeoxyris cf. ap-
pendiculata, 1×; B – Cordaites sp., severní lokalita, 1×; C – jižní lokalita:
P – Poa-Cordaites sp., W – jehličnan Walchia cf. goeppertiana, 1,3×; D – přesličkovitá
rostlina Annularia stellata, 1,3×; E – jehličnan Culmitzschia frondosa f. zeilleri, 2×.



Většinou ojedinělé nálezy triletních a monoletních spor
Calamospora spp., Leiotriletes spp., Laevigatosporites mi-
nimus, Speciososporites sp., Cyclogranisporites sp. a Gra-
nulatisporites spp. ukazují na přítomnost kalamitů, peko-
pterid a sfenopteridních kapradin.

Stephanskými prvky jsou Angulisporites splendidus, Sa-
vitrisporites camptotus, Cadiospora magna, Cadiospora
cf. butterworthii (Kalibová) Sommers, Verrucosisporites
elegans a Knoxisporites glomus (obr. 4). Řada spor charak-
teristických pro stephan mělnických a kounovských slojí
zde chybí.

Závěr

Fauna od Jesenice obsahuje taxony běžné v jezerním prostře-
dí stephanu středočeské oblasti. Složení dochované fauny ve
Velečíně je typicky redukované tak, jak je to běžné u lokalit
s hojnou flórou. Působení huminových kyselin odolají pouze
vysoce rezistentní části těl tvořené látkami na bázi chitinu
(v našem případě hmyzí křídlo a vaječná pouzdra žraloků).

V hředelských vrstvách studovaných lokalit byly zjiště-
ny většinou jen úlomky kordaitových listů, rostlinná drť
a semena. Výjimkou je lokalita Velečín, kde v lůmku bylo

zjištěno alochtonní společenstvo s přítomností větviček re-
lativně suchomilnějších walchií. Druhá poloha této lokality
ukazuje na vlhčí prostředí s přítomností kapradin. Jehlič-
nan Walchia cf. goeppertiana z Velečína je nový pro slán-
ské souvrství. Rostlinné společenstvo postrádá stratigrafic-
ky významné druhy. Nalezené druhy bychom mohli
označit jako stephanské, některé přecházejí ještě do permu.
Společenstvo je alochtonní, neuhlotvorné. I když druh Pe-
copteris polymorpha může být uhlotvorným prvkem, zde
tomu tak není. Tyto kapradiny zřejmě porůstaly vlhčí bře-
hy jezera nebo vodních toků. Naproti tomu jehličnany
a kordaity dávaly přednost sušším biotopům – dobře od-
vodňovaným či vyvýšeným územím – a jejich zbytky byly
transportovány na delší vzdálenost. Proto se v sedimentu
nacházejí hlavně jejich fragmenty. Pteridospermy, důležité
pro stratigrafické zařazení, se nacházejí jen vzácně. Je to
způsobeno tím, že jejich zbytky nevydržely tak dlouhý
transport, v sedimentu jsou většinou špatně zachovány
a tudíž neurčitelné.

Získané pylové společenstvo je poměrně diverzifikované,
obsahuje spoustu mladých pylů (např. Potonieisporites spp.
Protohaploxipinus spp., Hamiapollenites spp., Crustaespo-
rites sp., Cycadophites sp.) vyskytujících se především v ob-
dobí permu. Společenstvo tvoří převážně suchomilnější
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4. Pyly a spory z lokality Velečín. Zvětšení fotografií 500×, pokud není jiné uvedeno. A – Angulisporites splendidus Bhardwaj; B – Laevigatosporites mi-
nimus (Wils. et Coe) S., W. et B; C – Savitrisporites camptotus (Alpern) Doubinger; D, E – Cadiospora cf. butterworthi (Kal.) Sommers; D – proximální
strana, E – distální strana; F – Cordaitina uralensis (Luber) Dibner; G – Illinites unicus Kos ; H – Vesicaspora sp. Kos.; CH – Potonieisporites compositus
Shwartsman, 400×; I – Potonieisporites cf. enormis Shwartsman, 400×; J – Crucisaccites sp.; K – Protohaploxipinus sp.; L – Crustaesporites sp.;
M – Hamiapollenites sp.; N – Cycadophites sp.;O – Protohaploxipinus sp. 400×; P – Potonieisporites novicus Bhardwaj, 350×; Q – Potonieisporites cf.
clarus Shwartsman, 400×.



floristické prvky. Obdobné společenstvo nebylo doposud
z našeho stephanu uváděno.

Poděkování. Práce je součástí výzkumného záměru ČGS
MZP0002579801 a regionálního mapování, č. úkolu 390006. Zpra-
cování fauny bylo umožněno díky výzkumnému záměru Z 3013 0516.
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Abstract: The flora of the Stephanian C Ploužnice Horizon is very
sporadic; only at Žďár u Kumburku, the finds are more common
including the index species Callipteridium pteridium. Permian
Kalná Horizon is situated at the western part of the Krkonoše
Piedmont Basin. It contains very rare flora (Autunia conferta),
whereas fauna (especially actinopterygian fishes) is more com-
mon. Fauna of the both Ploužnice and Kalná horizons is common
and rather poorly preserved. Miospore assemblage with high con-
tent of bisaccate pollen grains belonging to the Upper Autunian
DS (Disaccites striatiti) palynological zone (Clayton et al. 1977)
have been found in the Kalná Horizon in Veselá locality.

Trace fossils have been documented at two sites: 1, at the
Desatero locality, where the probable fish/amphibian coprolites
in carbonate claystone (quiet-water settings without in-fauna)
were found; 2, at Ploužnice (?traces of insect larvae; fish/amphi-
bian swimming traces).

V roce 2009 probíhalo geologické mapování v západní čás-
ti podkrkonošské pánve, která je součástí Geoparku Český
ráj. Při tom byly na území listu Lomnice nad Popelkou na-
vštíveny paleobotanické a zoopaleontologické lokality plouž-
nického obzoru (stephan C), v okolí Ploužnice a Žďáru
u Kumburka; ichnofosilie byly zjištěny na j. okraji Plouž-
nice a sz. od Nové Paky. Zoopaleontologické lokality
Veselá a Bítouchov na listu Sobotka jsou situované v ka-
lenském obzoru a v podstatě totožné s fytopalentologický-
mi. Palynomorfy byly studovány pouze na lokalitě Veselá.
Z paleontologického hlediska je ploužnický obzor nejlépe
prozkoumán (Frič 1912, Purkyně 1929, Němejc 1932, Ka-
marád 1959, Rieger 1958, 1968 a Blecha et al. 1997). Ve
většině prací se floristické seznamy vztahují k obzoru jako
takovému, nebo ke klasické lokalitě Ploužnice – zářez že-
lezniční tratě, popř. je uvedeno Ploužnice, bez bližší speci-
fikace, což může znamenat několik lokalit. Proto nové ná-
lezy doplňují naše znalosti o této oblasti.

Geologická charakteristika fosiliferních obzorů

Byly studovány dva výrazné fosiliferní obzory – svrchno-
karbonský ploužnický obzor a spodnopermský kalenský
obzor.

Ploužnický obzor je jezerní facie semilského souvrství
(stephanu C). Tato lakustrinní facie dosahuje v souvrství
převážně fluviálních sedimentů celkové mocnosti až 100 m
(vrty Ka 1, HK 1, Ba 1, Ba 2, Út 1, Út 2, Kv 1). Na území
listu Lomnice nad Popelkou vystupuje ploužnický obzor
v j. části mapového listu – v. od obce Kyje až po z. okraj
Nové Paky, a dále na východ. Charakterizuje jej několik
výrazných poloh (zpravidla 2–5) pastelově nebo šedě
zbarvených jemně zrnitých sedimentů s vápnitou příměsí,
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