
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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vápnitými nodulemi a tenkými polohami vápenců s moc-
ností od několika milimetrů do prvních desítek centimetrů.
V šedých vápnitých jílovcích a prachovcích se vyskytují
místy i diagenetické konkrece a čočky červených a černých
silicitů s podřadnějšími polohami laminovaných jílovců a
prachovitých jílovců šedočerných barev. Meziloží šedých
a pastelových vápnitých poloh tvoří často výrazně biotur-
bované prachovce a pískovce červenohnědých, fialovoše-
dých a hnědých barev, často s vápnitými nebo dolomitový-
mi nodulemi diagenetického původu. Změlčení původního
nehlubokého jezera dokumentují bahenní praskliny na vrs-
tevních plochách. Horniny ploužnického obzoru jsou bo-
haté zejména na ichnofosilie.

Stratigraficky výše ležící kalenský obzor je součástí pro-
sečenského souvrství. Litofaciální asociace prosečenského
souvrství se oproti faciím již jmenovaného semilského
souvrství liší. Podle Blechy et al. (1997) byly sedimenty
prosečenského souvrství uloženy v podmínkách periodic-
ky zaplavovaných plošin a dočasných mělkých jezer. Ka-
lenský obzor pak představuje uloženiny hlubší nádrže
s anoxickými či suboxickými podmínkami. V horninách
kalenského obzoru je častá přítomnost zvýšeného množ-
ství organické hmoty a absence bioturbací. Námi studova-
ný kalenský obzor vychází na povrch v okolí Veselé a Bí-
touchova na území mapového listu Rovensko. Je tvořen asi
60–75 cm mocnou polohou fosiliferních šedých až šedo-
černých vápnitých bitumenních jílovců a prachovců s vý-

raznou vrstvičkou asi 2 mm mocného bělošedého karboná-
tu, situovaného zhruba uprostřed sledu. Nadloží tvoří
5–30 cm mocná vrstva šedočerného rohovce (Štamberg
1996, Rieger 1968). V okolí Bítouchova je vyvinuta v moc-
nosti do 20 cm poloha fialově růžového jílovitého vápence,
která patrně částečně nahrazuje černé bitumenní vápnité jí-
lovce a prachovce (Rieger 1968; obr. 1).

Zoopaleontologie

Fauna ploužnického obzoru byla nedávno souborně shrnu-
ta (Štamberg – Zajíc 2008, Zajíc 2007). Nové nálezy po-
cházejí zejména od Žďáru u Kumburku (katastr Nová Ves
nad Popelkou). Byla zde nalezena nehojná fragmentární
a špatně zachovalá fauna, která je pro tuto stratigrafickou
úroveň běžná – zbytky akantodů (Acanthodes sp.), neurči-
telných i určitelných (Sphaerolepis kounoviensis) paprs-
koploutvých ryb. Známé jsou i koprolity. Nalezená fauna
nepřinesla žádné nové poznatky. Z ploužnického obzoru
jsou zatím známi mlži (1 druh), pavouci (1 druh), hmyz
(5 druhů), konchostraky (2 druhy), akantodi (1 druh), žra-
loci (nejméně 3 druhy), paprskoploutvé ryby (nejméně
3 druhy) a obojživelníci (alespoň 1 druh). Ze stejně starého
štěpanicko-čikváseckého obzoru známe navíc ostrakody
(1 druh) a další taxon paprskoploutvých ryb. Nálezy
z Bradlecké Lhoty (Actinopterygii indet.) rovněž odpoví-
dají dřívějším nálezům.

Kalenský obzor (ve facii veselského obzoru) poskytl hoj-
nější, ale málo diverzifikované nálezy. Z bítouchovských
lokalit byly již od dob Friče popisovány zejména různé ta-
xony bezobratlých, jako jsou máloštětinatci (1 druh), mlži
(2 druhy) a škeblovky (2 druhy). Z obratlovců jsou zde nej-
méně tři druhy paprskoploutvých ryb, k novým nálezům
patří části rybích těl a shluky kostí (čelisti, opercula, cleith-
ra aj.) a šupin. Některé nálezy lze přiřadit k rodům Ambly-
pterus a Paramblypterus. Existence žraloků je doložena
značně velkými koprolity (o maximální délce 72 mm a ma-
ximální šířce 40 mm) s hůře patrnou spirální stavbou. Bar-
va všech koprolitů je smetanově bílá. Z lokality Veselá je
známa jen málo diverzifikovaná obratlovčí fauna, repre-
zentovaná jedním druhem xenacanthidního žraloka (Zajíc
2004), jedním druhem paprskoploutvé ryby a jedním dru-
hem branchiosauridního obojživelníka. Novými nálezy
jsou pouze fragmenty ryb rodu Paramblypterus a koproli-
ty, které jsou na rozdíl od bítouchovských nalezišť černé.
Žádné nové taxony pro tuto lokalitu nebyly zjištěny.

Fytopaleontologie

Rostlinné fosilie v ploužnickém obzoru jsou vázány pouze
na několik poloh nejvýše několik decimetrů mocných
v rámci celého ploužnického obzoru a je tudíž obtížné fosi-
liferní vrstvy na většině výchozů identifikovat. Klasická
lokalita Ploužnice – zářez železniční tratě je dobře známá
(Rieger 1958, Blecha et al. 1997), proto byly navštíveny
méně známé lokality, bohužel se sporadickými zbytky
rostlin.

168 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057

Obr. 1. Situace studovaných lokalit na zjednodušené geologické skice z.
části podkrkonošské pánve (zjednodušeno podle Táslera a Prouzy 1985).
1 – terciér: 1 – olivinické čediče; spodní perm až svrchní karbon: 2 – ba-
zaltandezity až trachyandezity; 3 – prosečenské souvrství; 4 – vrchlabské
souvrství; 5 – semilské souvrství; 6 – syřenovské souvrství; 7 – kumbur-
ské souvrství; 8 – lokality: 1 – Veselá, 2 – Bítouchov, 3 – Ploužnice – po-
tok, 4 – Žďár u Kumburku, 5 – V Balkách u Nové Paky.



Na výchoze v horní části Ploužnického potoka tekoucího
z Ploužnice směrem na Bradleckou Lhotu, kde se potok za-
řezává do světle šedých aleuropelitů ploužnického obzoru,
byl nalezen úlomek listu Cordaites sp. s oválnými až elip-
tickými útvary po cizopasné houbě Hysterites cordaitis
Grand‘Eury. Podobné kordaitové listy v Riegerových sbě-
rech v ČGS pocházejí z blízké lokality. Neurčitelné rostlin-
né osy byly zjištěny sv. od samoty Smita u Ploužnice.

O 1 km dále k JV, na poli u silnice a ve výchozu u lesa s.
od Žďáru u Kumburku jsme nalezli s M. Lapacíkem druhy
?Lepidophyllum sp., Lepidostrobophyllum sp., Calamites
gigas Brongniart, C. sp., Calamostachys sp., Annularia sp.,
Sphenophyllum sp. (osa), Pecopteris arborescens (Schlo-
theim), P. cyathea (Schlotheim), P. sp., ?Neuropteris sp.,
Callipteridium pteridium (Schlotheim) Zeiller a Cordaites
sp.

Na území listu Rovensko pod Troskami byly ověřovány
lokality kalenského obzoru (prosečenské souvrství). Vý-
chozy v potoce Veselka j. od Veselé jsou sběratelsky znač-
ně vypleněné a rostlinné zbytky nebyly nalezeny. Lokalita
je známá exempláři Autunia conferta (Sternberg) Kerp
(obr. 2A, Rieger 1968).

Kalenský obzor pokračuje dále na J k Bítouchovu, kde je
známo několik lokalit. Pouze dva typické permské druhy
Autunia conferta (Sternberg) Kerp a Pecopteris densifolia
(Goeppert) Weiss (obr. 2B) byly nalezeny v bitumenních
horninách ve výchoze u bezejmenného potoka, asi 200 m z.
od mostku, sz. od Bítouchova. Pecopteris densifolia byla
na této lokalitě objevena poprvé.

Palynologie (obr. 3A–S)

Na lokalitě Veselá byly palynologicky pozitivní vzorky
pocházející z bitumenní polohy kalenského obzoru
(6 vzorků). V nejspodnějším vzorku jsou výrazné monosa-

kátní pyly (51 %), především rodu Potonieisporites (P. no-
vicus P. clarus a P. sp.), patřící rostlinám jehličnatým. Tri-
letní spory Punctatosporites sp. pekopteridních kapradin
(Marattiales) tvoří 24 % a rod Vesicaspora (pteridosper-
my) 7 % společensta. Směrem do nadloží se obsah rodu Ve-
sicaspora (V. wilsonii Schemel Wilson et Venkatachala,
V. cf. schemeli Klaus a V. sp.) zvyšuje až na 87 %. Svým
masovým výskytem tento taxon potlačuje ostatní skupiny
miospor. Z triletních spor jsou ojediněle až běžně přítomny
Cyclogranisporites cf. jelenicensis (pekopteridy) Kal., Leio-
triletes spp., Convolutispora sp. (sphenopteridy), Verruco-
sisporites spp. a Knoxisporites glomus Schwartsman,
z kordaitů jsou zde Florinites spp. a Cordaitina sp. Rod
Vittatina (V. costabilis, V. ovalis Klaus V. cf. lata), bisakát-
ní nestriátní a striatní pyly (Illinites sp. Protohaploxipinus
spp. atd.) reprezentující převážně další pteridospermy jsou
v profilu běžné až vzácné.

Ichnologie

Ve výkopu rodinného domku nad klášterem v místě zva-
ném Desatero u obce Balka u Nové Paky byly nalezeny še-
dofialové tence vrstevnaté slídnaté prachovce střídající se
s laminovanými jílovci. Předpokládáme, že jde o „vylouže-
né“ aleuropelitické vápence či vápnité aleuropelity. Litolo-
gická rozhraní jsou jen velmi slabě narušena bioturbací (in-
dex ichnostavby je 1–2; viz Mikuláš – Martínek 2006).
Morfologicky lépe definované bioturbační tvary (= ichno-
fosilie) mají tvar přímých nebo nepatrně zakřivených „ty-
činek“ 1,5 mm širokých a 1,5 cm dlouhých. Jde patrně
o výlitky tunelů nebo průlezných chodeb ve tvaru hranaté-
ho písmene „U“. To odpovídá ichnorodu Arenicolites nebo
Diplocraterion. V jílovcích převládají poněkud širší „ty-
činkovité“ útvary různé délky, které připomínají útvary
interpretované jako koprolity z karbonátových obzorů
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Obr. 2. A – Autunia conferta (Sternberg) Kerp, Veselá, soukromá sbírka, 0,5×; B – Pecopteris densifolia (Goeppert) Weiss, Bítouchov, coll. ČGS ZŠ 437, 2×.
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boskovické pánve (Mikuláš – Martínek 2006; obr. 3T).
Původci koprolitů mohou být ryby a obojživelníci. Jejich
výplň je vyvětralá; šlo o krystalický materiál (?pyrit) se
sklonem k tomu, aby fungoval jako zárodek konkrecí, což
někdy „rozostřuje“ původně plně biogenní tvary.

Na lokalitě u lesa, vzniklé při terénních úpravách okolí
posledního domku na j. okraji Ploužnice, byly sbírány ca
10 mm mocné desky prachovce až velmi jemnozrnného
slídnatého pískovce šedé barvy s nepatrným nádechem do
fialova. Na spodní vrstevní ploše desek jsou zachovány
mechanické a biogenní textury. Mechanogenní textury
jsou jednak proudové stopy (stopy po vlečení), jednak
„zkrabatělé“ plošky, interpretovatelné jako někdejší řasové
povlaky. Biogenní textury spočívají za 1. v přítomnosti
krátkých sérií paralelních vrypů různé šíře a stupně zaoble-
ní (které lze interpretovat jako stopy po plavání obojživel-
níků – stopy končetin), za 2. v přítomnosti esovitých rýh –
stopy ocasu obojživelníka či ryby (obr. 3V) a za 3. ve výlit-
cích někdejších ústí kolmých nebo šikmých šachet
(obr. 3U, larvy hmyzu, „červi“). Jde zřejmě o záznam kolo-
nizačního horizontu ve velmi mělké vodě, který byl po-
hřben vrstvou prachovce nebo jemnozrnného pískovce.

Závěr

Zbytky ryb Sphaerolepis kounoviensis z ploužnického
obzoru ukazují na lokální bio/ekozónu Sphaerolepis-
Elonichthys a tedy na svrchní stephan (B–C). Rostlinné
zbytky na území listu Lomnice nad Popelkou jsou vzácné.
Bohatší společenstvo bylo nalezeno pouze na lokalitě
Žďár u Kumburka, kde druh Callipteridium pteridium ur-
čuje stáří stephanu C ploužnického obzoru. Ichnologicky
je lokalita Desatero (jmenovitě původně karbonatické po-
lohy s ?koprolity) zřejmě záznamem jezerního dna ne-
vhodného ke kolonizaci z důvodu chemismu a nejspíše i
rychlé diageneze; lokalita na j. okraji Ploužnice je zázna-
mem „standardního“ dynamického, velmi mělkovodního
prostředí.

Faunistické nálezy z kalenského obzoru na listu Sobotka
jsou bez stratigrafické hodnoty a jsou to taxony běžné pro
spodní perm. Rovněž rostlinné nálezy jsou vzácné. Nález
Autunia conferta z Bítouchova určuje jeho permské stáří.
Z téže lokality pochází nový rostlinný druh pro kalenský
obzor nejzápadnější části podkrkonošské pánve – Pecopte-

ris densifolia. Miosporová společenstva kalenského obzo-
ru lze s jistými výhradami zařadit do svrchnoautunské zóny
DS – Disaccites striatiti (Clayton et al. 1977). Pro tuto
zónu svědčí vysoký obsah bisakátních pylů rodu Vesica-
spora, přítomnost dalších bisakátních nestriatních a striat-
ních pylů a rodu Vittatina a nepřítomnost rodu Lycospora.

Poděkování. Výzkum byl realizován v rámci projektu VaV MŽP
SP/2c6/97/08, výzkumného záměru GLÚ AV ČR Z 3013 0516
a výzkumného záměru ČGS MZP0002579801. Autoři děkuji panu
M. Lapacíkovi za cenné informace a doprovod po lokalitách.
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Obr. 3. Pyly a spory z lokality Veselá. Zvětšení fotografií 500× , je-li jiné, je uvedeno. A – Leiotriletes sp.; B – Cyclogranisporites cf. jelenicensis Kal.;
C – Verrucosisporites sp.; D – Convolutispora sp.; E – Punctatosporites sp.; F – Knoxisporites glomus Schwartsman; G – Florinites sp.; H – Vesicaspora
wilsonii Schemel Wilson et Venkatachala; I – Illinites sp.; J, K – Protohaploxipinus sp.; L – Vesicaspora sp.; M – Vittatina cf. costabilis Wilson.; N – Ve-
sicaspora sp.; O – Vittatina sp.; P – Potonieisporites novicus Bhardwaj, 400×; Q – Pseudopodocarpus? magnus Krusina, 400×; R – Potonieisporites cf.
clarus Shwartsman, 400×; S – Wilsonites sp, 400×; T – ?koprolity v karbonatickém jílovci, Desatero, Balka u Nové Paky, 2×; U – výlitky chodbiček (?lar-
vy hmyzu) a povrchové rýhy, j. okraj Ploužnice, 2×; V – Undichna isp. (stopa po plavání ryby či obojživelníka), j. okraj Ploužnice, 4×.




