
Nejspodnější polohy vrstevního sledu ordoviku sv. křídla 
pražské pánve, které leží s úhlovou diskordancí na horni-
nách neoproterozoického stáří, jsou v geologické mapě 
1 : 25 000, list12-243 Praha- sever, v úseku mezi Horní 
Libocí a Kobylisy reprezentovány tzv. vulkanickou facií 
(Králík et al. 1984) a černošedými jílovitými břidlicemi 
šáreckého souvrství. Tato vulkanická facie podle Havlíčka 
a Štorcha (in Chlupáč et al. 1998) odpovídá komárov-
skému vulkanickému komplexu. Stáří vulkanitů a s nimi 
spjatých lokálně vyvinutých ložisek krevelových rud je 
však ve zmíněné oblasti velmi nejisté a byla o něm vedena 
dlouholetá diskuse. Starší autoři (např. Kettner – Kodym 
1919) je zařazovali do komárovského pásma (či vrstev), 

které by podle Havlíčka a Štorcha (l. c.) mělo odpovídat 
svrchní polovině dnešního klabavského souvrství (stupně 
flo až daping). Bouček (1941) řadí vulkanity z Červe-
ného vrchu v Praze-Vokovicích rovněž ke komárovskému 
pásmu. Z jejich podloží týž autor uvádí i výskyt slepenců 
krušnohorského pásma, které v dnešním pojetí odpovídá 
třenickému a mílinskému souvrství (stupeň tremadoc), 
popř. spodním polohám klabavského souvrství – olešen-
ským vrstvám (stupeň flo). Havlíček (in Králík et al. 1983, 
1984) vulkanickou facii na podkladě prstovitého proni-
kání tufů do černošedých břidlic šáreckého souvrství, 
pozorovaného v Praze-Liboci, zařadil do spodních poloh 
tohoto souvrství (stáří spodní darriwil). Nověji vulkanity 
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Summary: A unique assemblage of the Lower Ordovician bra
chiopods has been collected in the NE flank of the Prague Basin. 
A diversified association of obolid, elkaniid, acrothelid, acrotretid 
and siphonotretid brachiopods (Leptembolon, Elkanisca, Orbithele, 
Dactylotreta, and Celdobolus) was found in temporary excavation 
at PrahaTroja (Pod Havránkou street). The host rock, which belongs 
to the basal Ordovician sequence in this area, consists of redpurple 
tuffitic siltstones that are considered to belong to the variegated 
acid volcanics and pyroclastic rocks. Similarly preserved but very 
rare findings of organophosphatic brachiopods (Celdobolus) have 
also been collected at PrahaČervený vrch in redpurple basaltic 
tuffs and tuffites outcropping at the base of the Ordovician strata 
close above the angular disconformity with Neoproterozoic rocks. 
These findings enable safe age determination of lower parts of the 
“volcanic facies” sensu Králík et al. (1985) developed at the base 

of Ordovician strata in this area. This “volcanic facies” represents 
the Komárov Volcanic Complex that was assumed to be forming 
roughly the lower third of total thickness of the Šárka Formation 
(Middle Ordovician, Darriwilian) in the NE flank of the Prague 
Basin. It is obvious that at least the lower parts of the “volcanic 
facies” are Lower Ordovician in age (Floian). Based on lithological 
similarity and on the identical faunal content, these beds correspond 
well with the lower part of the “Olešná Member” of the Klabava 
Formation, which is present in the western part of the Prague 
Basin (in neighbourhood of the villages of Komárov, Těně, Točník, 
Strašice and Stradonice). So far known the easternmost occurrence 
of the Olešná Member with similar brachiopod faunas was found 
at Libečov near Chrustenice. Nutrientrich environment of shallow 
sea, periodically supplied with tuffitic material was locally favorable 
to be inhabited by some taxa of brachiopods. A thorough search 
for the remains of other fauna (including nonbrachiopod) in these 
beds could significantly upgrade our knowledge of the initial stage 
of extension of the Prague Basin in its NE flank.

Nález nejstarší ordovické fauny 
v severovýchodním křídle pražské pánve 
(v PrazeTroji a v PrazeVokovicích)
The discovery of the oldest Ordovician fauna in NE flank of the Prague Basin 
(at PrahaTroja and PrahaVokovice)

(12-24 Praha)



v okolí Prahy-Vokovic studovala Waldhausrová (1986, 
1987) a Budil et al. (2003). Tito autoři opět připouštějí, že 
alespoň část vulkanitů by mohla náležet stupni arenig (flo 
až daping). Vyřešení této otázky umožnil až nález rame-
nonožcové fauny na lokalitách Pod Havránkou v Praze-
-Troji a na Červeném vrchu v Praze-Vokovicích.

Popis lokalit

1. Dočasný výchoz v ulici Pod Havránkou 

Velmi významný profil spodních poloh vulkanické facie 
na pravém břehu Vltavy poskytl povrchový výkop kana-
lizace vedený v ulici Pod Havránkou v Praze-Troji. Do-
kumentovaná část výkopu začínala u odbočky do schodů 
k naučné stezce do svahu podél PP Havránka naproti 
domu č. 38 a směřovala k nové zástavbě na vrcholu prudké 
stráně údolí Vltavy. Podle geologické mapy Králíka et al. 
(1983) jsou geologickým podložím ulice Pod Havránkou 
prachovce kralupsko-zbraslavské skupiny neoprotero- 
zoického stáří a hranice mezi neoproterozoickými a ordo-
vickými horninami vyznačená v mapě leží místy jižněji,  
než je tomu ve skutečnosti. Výkop o celkové délce 
330 m (realizovaný v r. 2015, viz obr. 1, 2 a 4) byl veden 
do hloubky zhruba 2,5 m a navazoval na nespojité při-
rozené odkryvy ve strmé, k J přivrácené stráni nad ulicí 
Pod Havránkou. V prvních 92 m výkopu (měřeno od nej-

nižšího bodu v terénu v jz. části výkopu) byly zastiženy 
ordovické horniny. Následovala pasáž neoproterozoických 
prachovců o délce 132 m. Na tuto pasáž navazovalo 10 m 
drcených ordovických vulkanitů uložených v hloubce  
cca 2 m, oddělených zlomy od předchozí a následující 
pasáže. Na ně byly nasunuty prachovce neoproterozoi ka. 
V této pasáži výkopu byly mezi ordovickými tufity na-
lezeny i zřetelně vrstevnaté světle šedé břidlice, místy 
rozdrcené na šedou jílovitou hmotu; obdobné břidlice 
uvádí Waldhausrová (1987) z bazálních poloh ordoviku 
na Červeném vrchu. Závěrečná, sv. pasáž výkopu o délce 
ca 90 m procházela tence vrstevnatými prokřemenělými 
prachovitými břidlicemi až prachovci neoproterozoika, 
které tvoří i přirozené výchozy nad vozovkou. Na obr. 2 
je znázorněn schematický profil ordovických hornin za-
stižených jz. částí výkopu. Ve stratigrafickém podloží or-
dovických hornin tu leží anchimetamorfované prachovce 
a břidlice kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoic-
kého stáří (poloha 1). Jejich vrstevní sled je na této loka-
litě ukloněn k S až SZ, zatímco ordovické horniny jsou  
převážně ukloněny k JZ. Hranice mezi ordovickými a neo-
proterozoickými horninami je tedy i v této oblasti zřejmě 
diskordantní (hraniční polohy jsou však silně tektonicky 
postiženy). Sled ordovických hornin odkrytých dále po-
psaným profilem počínal zhruba 10 m mocnou pasáží silně 
rozvětralé a výrazně tektonicky postižené melanže pra-
chovců a břidlic neoproterozoického stáří a pestře zbarve-
ných tufitů ordovického stáří (poloha 1). Na ně nasedala 
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Obr. 1. Geografická pozice dis
kutovaných lokalit (podle Mandy 
2008, upraveno).
Fig. 1. Geographic position of 
the studied localities (modified 
after Manda 2008).



cca 9 m mocná poloha silně tektonicky postižených šeda-
vých ryolitových tufů (napadaný jemnozrnný vrstevnatý 
tuf) se závalky břidlic a prachovců, lokálně i s polohami 
ryolitů (poloha 2). Následovalo asi 23 m červenavých i ze-
lenavých, rovněž silně tektonicky postižených popelových 
tufitů, lokálně i bělavých, a brekciovitých tufů, místy až 
ignimbritů, a redeponovaných pyroklastik, která lokálně 
obsahovala i klasty podložních hornin proterozoického 
stáří (poloha 3). Na ně nasedaly cca 12 m mocné partie 
tvořené opět tektonicky postiženými červenavě i zelenavě 
zbarvenými brekciovitými tufy a tufity  (poloha 4) a cca 

16 m mocné, již tektonicky nepostižené polohy, v nichž se 
střídal velmi pevný narůžovělý albitický žilný ryolit (albi-
tický ryolit uvádí Röhlich 2005 i z nedaleké strže ve stráni 
nad ulicí U lisu, lokalita Nad Kazankou) s vložkami pev-
ných šedofialových jemnozrnných i brekciovitých tu-
fitů s vyrostlicemi krystalů pyritu a markazitu (lokálně 
i s dutinami vyplněnými bílým opálem) a měkčích jem-
nozrnných rudohnědých tufitů s dendrity manganomelanu 
na vrstevních plochách (poloha 5).

Počínaje touto polohou si vrstevní sled odkrytý profi-
lem udržoval jednotný úklon k JZ pod úhlem cca 45° a ne-
vykazoval známky tektonického postižení. Vrstevní sled 
pokračoval asi půl metru mocnou vložkou rudohnědých 
tufitů laterálně přecházejících do zelenavých, místy jílovi-
tých tufitů (poloha 6). Nad ní vystupovaly cca 5 m mocné 
polohy převážně do černa zbarvených a železem impreg-
novaných hrubých drobových tufitů (lokálně s šedavým 
opálem vyplňujícím dutiny), místně přecházejících až 
do železné rudy s vložkami rudohnědých tufitů, či brekcio-
vitých tufitů (poloha 7). Již v těchto polohách se vzácně 
vyskytují úlomky misek ramenonožců. Dobře zachovaná 
fauna však byla nalezena až ve stratigraficky nejvyšších 
polohách profilu (ca 12,5 m mocných), kde vystupovaly 
jemnější rudohnědé tufitické prachovce až rudohnědé 
prachovce se šmouhami chloritů, lokálně zvětrávající 
do bílého pevného rezidua (poloha 8). Ve svých spodních 
i nejvyšších polohách tyto tufity obsahovaly psamitické 
vložky tvořené křemennými zrny s průměrem převážně 
do 2 mm, které byly tmeleny krevelovým tmelem s rudní 
mineralizací (magnetit, pyrit). Zhruba v polovině této po-
lohy byla v  pevnějších jemných tufitech nalezena rame-
nonožcová fauna (viz obr. 3) – hojné zbytky misek rodů 
Leptembolon, Elkanisca, Orbithele, Dactylotreta a Celdo-
bolus, zřejmě i zbytky další, bohužel neidentifikovatelné 
fauny. Ve zcela stratigraficky nejvyšších partiích profilu 
vystupovaly jemněji zrnité, ale pevné, oxidy a hydroxidy 
železa impregnované šedofialové tufity, mocné cca 4 m  
(poloha 9). Pravá mocnost sledu ordovických hornin 
odkrytých ve znázorněném profilu bude přibližně po- 
loviční.

2. Červený vrch 

Lokalitu popsali Bouček (1941) a Röhlich (1957) v ex-
kurzních průvodcích do Šáreckého údolí. Jde o bývalé 
kutiště železných rud na jz. svahu Červeného vrchu. Pů-
vodní, dnes zasutá štola je situována v nevelké vzdálenosti 
severně od tramvajové smyčky nad pěšinou, která sz. smě-
rem obtáčí svah Červeného vrchu. V terénu je ústí štoly 
patrno jen jako krátká rokle směřující východně do svahu. 
V okolí štoly se nalézá odval hlušiny, ve kterém se vy-
skytují i rudohnědé tufity litologicky shodné s tufity na-
lezenými na lokalitě Pod Havránkou. I v těchto tufitech 
byli nalezeni sifonotretidní ramenonožci rodu Celdobo-
lus, v tomto případě šlo o ojedinělý nález dvou jedinců. 
Stratigrafická pozice polohy s ramenonožci na Červeném 
vrchu není přesně známa (jde o nález ze suti), ale pravdě-
podobně bude obdobná jako pozice polohy s ramenonožci 
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Obr. 2. Schematický profil výchozu na lokalitě Pod Havránkou, 
PrahaTroja. Neoproterozoikum: 1 – kralupskozbraslavská skupina, 
siltovce; 2 – drcená zóna, prohnětené horniny kralupskozbraslavské 
skupiny a ordovických tufitů. Ordovik: 3 – ryolitové tufy; 4 – ryolitové 
tufity s psamitickou příměsí až tufitické prachovce; 5 – žíly ryolitů; 
6 – Feoxidy a hydroxidy impregnované hrubozrnné drobové tufity 
až železné rudy; 7 – dislokace; 8 – rozšíření ramenonožcové fauny.
Fig. 2. A schematic profile of the temporary outcrop at the locality 
of Pod Havránkou locality,  PragueTroja. Neoproterozoic: 1 – Kra
lupyZbraslav Group, siltstone; 2 – crushed zone, mixed rocks of 
the KralupyZbraslav Group and Ordovician tuffites. Ordovician: 
3 – rhyolite tuffs; 4 – rhyolite tuffites with psammitic admixture to 
tuffitic siltstone; 5 – rhyolite dykes; 6 – coarsegrained greywacke 
tuffites impregnated by Feoxides to iron ores; 7 – dislocation; 
8 – an occurrence of the brachiopod fauna.



na lokalitě Pod Havránkou v Praze-Troji. I na Červeném 
vrchu byly totiž zbytky ramenonožců nalezeny v nadloží 
zrudněné polohy v tufitech, v blízkém nadloží diskor-
dantního rozhraní ordovických a proterozoických hornin. 
V okolí odvalu na Červeném vrchu se (v podloží bývalé 
šachty) nalézají pevné nažloutlé (ryolitové) tufy, a to až 
po kontakt se silicity neoproterozoika, zhruba 50 m se- 
verně. 

Výskyt tremadockých slepenců uváděných z této loka-
lity Boučkem (1941) nebyl potvrzen. V nadloží zrudněné 
polohy vystupují v terénu měkké rozvětrané, žlutě zbar-
vené bazaltové lávy se sericitizovanými živci.

Paleontologická část

Řád Lingulida Waagen, 1885
Nadčeleď Linguloidea Menke, 1828
Čeleď Obolidae King, 1846
Podčeleď Obolinae King, 1846

Rod Leptembolon Mickwitz, 1896

Leptembolon cf. testis (Barrande, 1879)
Obr. 2/1

Materiál. Tři deformované, téměř úplné misky.
Poznámky. Vzhledem k deformaci není z morfologie 
misek jasné, zde jde o druh L. insons (Barrande, 1879), 
nebo zda patří již k evolučně následnému druhu L. testis 
(Barrande, 1879). Druhý druh je v západním Barrandienu 
často doprovázen sifonotretidem Celdobolus mirandus, 
který se hojně vyskytuje i na nové lokalitě v Troji. Proto je 
pravděpodobné, že jde spíše o druh L. testis. 
Výskyt: Praha-Troja, Pod Havránkou.

Čeleď Elkaniidae Walcott & Schuchert, 1908
Rod Elkanisca Havlíček, 1982

Elkanisca klouceki (Koliha, 1918)
Obr. 2/2, 3, 6, 7

Materiál. Osm misek, většinou silně deformovaných a již 
před fosilizací rozlámaných. 
Synonymika. Viz Mergl (2002).
Popis. Havlíček (1982).
Poznámky. Materiál tohoto druhu se shoduje s materiá-
lem známým z olešenských vrstev ze z. části Barrandienu. 
Typickým znakem jsou jemné koncentrické linie v roze-
stupech asi 0,1 mm, oddělené hlubokými meziprostory. 
Celý povrch misek je pokryt jemnými kosodélníkovitými 
mělkými jamkami (Mergl 1995, 2002). Rovněž jsou pa-
trná vysoká apsaklinní ventrální pseudointerarea a vtisky 
svalových polí u obou misek. Všechny tyto znaky byly 
zjištěny i na novém materiálu a jednoznačně dokládají pří-
tomnost druhu Elkanisca klouceki. 
Výskyt. Praha-Troja, Pod Havránkou.

Nadčeleď Acrotheloidea Walcott & Schuchert, 1908

Čeleď Acrothelidae Walcot & Schuchert, 1908
Rod Orbithele Sdzuy, 1955

Orbithele undulosa (Barrande, 1879)
Obr. 2/4, 5, 8

Materiál. Dvě břišní misky.
Synonymika. Viz Mergl (2002).
Popis. Mergl (1981). 
Poznámky. Jedinci se shodují s jedinci z olešenských vrs-
tev ze Zaječova (typová lokalita) v z. části Barrandienu 
v pravidelném a nepřerušovaném průběhu koncentrických 
valů na povrchu misek. Ostatní druhy známé ze z. části  
Barrandienu se odlišují více či méně zvlněným nebo 
přetrhovaným průběhem valů (Mergl 1981, 2002). Druh  
O. undulosa je svým výskytem omezen na olešenské 
vrstvy, v mílinském souvrství jej předchází druh O. maior 
Mergl, 1981, ve vyšší části klabavského souvrství je na-
hrazen druhem O. rimosa Mergl, 1981.
Výskyt. Praha-Troja, Pod Havránkou.

Řád Acrotretida Kuhn, 1949
Nadčeleď Acrotretoidea Schuchert, 1893
Čeleď Acrotretidae Schuchert, 1893
 
Dactylotreta Rowell & Henderson, 1978

Dactylotreta prisca Mergl, 2002

Materiál. Jedna břišní a dvě hřbetní misky. 
Popis. Mergl (2002).
Poznámky. Dvě hřbetní misky i přes své nepříznivé zacho-
vání lze bez pochyb přiřadit k druhu Dactylotreta prisca 
Mergl, 2002. Tento druh je velmi hojný, široce rozšířený, 
avšak svým výskytem omezený na hnědočervené pra-
chovce olešenských vrstev klabavského souvrství a na si-
licity mílinského souvrství.
Výskyt. Praha-Troja, Pod Havránkou.

Řád Siphonotretida Kutorga, 1848
Nadčeleď Siphonotretoidea Kutorga, 1848
Čeleď Siphonotretidae Kutorga, 1848
Podčeleď Siphonotretinae Kutorga, 1848
 
Rod Celdobolus Havlíček, 1982

Celdobolus mirandus (Barrande, 1879)
Obr. 2/9–12

Materiál. Třicet misek, převážně hřbetních.
Synonymika. Viz Mergl (2002).
Popis. Misky zjištěné v novém materiálu jsou 3–4 mm 
široké, s patrnými koncentrickými liniemi a drobnými 
otvory ve stěně misek, které dokládají přítomnost jem-
ných dutých trnů na vnějším povrchu misek. Na vnitřním 
povrchu jsou patrné velké svalové vtisky a v zadní části 
misek krátké septum. Pseudointerarea je poměrně vysoká 
u břišní i hřbetní misky, její povrch nese výrazné růstové  
linie.
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Poznámky. Získaní jedinci se všemi uvedenými znaky 
shodují s miskami z červenohnědých prachovců olešen-
ských vrstev klabavského souvrství. Celdobolus mirandus 
je typickým, velmi hojným, avšak poměrně variabilním 
druhem v téměř celém vrstevním sledu olešenských vrstev 
na Strašicku a na mnoha dalších lokalitách západního Bar-
randienu. Je znám rovněž z červenohnědých prachovců 
v nadloží pískovců třenického souvrství u Libečova, kde 

byl dosud jeho nejvýchodnější výskyt v s. křídle pražské 
pánve. Znám je také z brdských Hřebenů u Hatí (Mergl 
2002) a z okolí Rožmitálu pod Třemšínem (Havlíček 
1977). Druh nebyl nikdy nalezen v mílinském souvrství, 
ale jeho stratigraficky nejmladší výskyt je ve spodních po-
lohách šedozelených jílovitých břidlic klabavského sou-
vrství biozóny Corymbograptus v-similis (Mergl 2002). 
Rod Celdobolus je znám také z vyšší části klabavského 
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Obr. 3. Organofosfatičtí ramenonožci z lokality PrahaTroja. Velikost měřítka 1 mm. 1 – Leptembolon sp., vnější otisk břišní a hřbetní 
misky, pravděpodobně stejného jedince. CGS JP 2000; 2, 3, 6, 7 – Elkanisca klouceki (Koliha, 1918): 2 – jádro břišní misky, CGS JP 2001, 
3 – jádro břišní misky s patrnou pseudointerareou, CGS JP CGS 2002, 6 – jádro hřbetní misky, CGS JP 2003, 7 – otisk povrchu misky,  
CGS JP 2004; 4, 5, 8 – Orbithele undulosa (Barrande, 1879): 4 – otisk povrchu břišní misky, CGS JP 2005, 5 – otisk povrchu břišní misky, 
CGS JP 2006, 8 – jádro misky s patrnou stvolovou trubičkou, CGS JP 2007; 9–12 – Celdobolus mirandus (Barrande, 1879): 9 – jádro hřbetní 
misky, CGS JP 2008, 10 – vnější otisk hřbetní misky s otisky bází trnů, CGS JP 2009, 11 – jádro hřbetní misky, CGS JP 2010, 12 – jádro  
hřbetní misky s velkými svalovými vtisky, CGS JP 2011.
Fig. 3. Organophosphatic brachiopods from PrahaTroja locality. Scale bar 1 mm. 1 – Leptembolon sp., external moulds of ventral and 
dorsal valves, likely of the same individual, CGS JP 2000; 2, 3, 6, 7 – Elkanisca klouceki (Koliha, 1918), 2 – internal mould of ventral 
valve, CGS JP 2001, 3 – internal mould of ventral valve with distinct pseudointerarea, CGS JP 2002, 6 – internal mould of dorsal valve,  
CGS JP 2003, 7 – external mould of valve, CGS JP 2004; 4, 5, 8 – Orbithele undulosa (Barrande, 1879): 4 – external mould of ventral valve,  
CGS JP 2005, 5 – external mould of ventral valve, CGS JP 2006, 8 – internal mould of ventral valve, CGS JP 2007; 9–12 – Celdobolus 
mirandus (Barrande, 1879): 9 – internal mould of dorsal valve, CGS JP 2008, 10 – external mould of dorsal valve showing base of spines,  
CGS JP 2009, 11 – internal mould of dorsal valve, CGS JP 2010, 12 – internal mould of dorsal valve with distinct muscle scars, CGS JP 2011.



souvrství a z oolitických rud na bázi šáreckého souvrství, 
je však zastoupen jinými druhy, které se liší i od materiálu 
z Troje.
Výskyt. Praha-Troja, Pod Havránkou, Praha-Vokovice, 
Červený vrch.

Stratigrafická korelace zjištěné 
ramenonožcové fauny

Pro hrubší klastické sedimenty spodního ordoviku je ty-
pická nepřítomnost fosilií využitelných pro mezinárodní 
korelaci, kterými jsou graptoliti, konodonti a chitinovci. 
Přibližná korelace je proto postavena na porovnávání ben-
tických makrofosilií, v této stratigrafické úrovni repre-
zentovaných zejména organofosfatickými ramenonožci, 
případně i orthidními ramenonožci a trilobity. Omezená 
lokální korelace mílinského souvrství a olešenských vrs-
tev v rámci pánve je možná i podle charakteristických lito-
logických poloh (Mergl 1986). 

Červenohnědé prachovce a jemnozrnné litické pís-
kovce v ordoviku Barrandienu jsou nejrozšířenější 
ve spodní části klabavského souvrství (spodní flo). Tyto 
červenohnědé až hnědofialové polohy mají význačnou 
faunu s dominantním sifonotretidním ramenonožcem 
Celdobolus mirandus, doprovázeným méně často druhy 
rodů Leptembolon, Teneobolus, Orbithele, Dactylotreta 
a Elkanisca (Havlíček 1982, Mergl 1986). Druhová di-
verzita však může být v některých polohách pozoruhodně 
vysoká. Kromě křemitých hub je další fauna mimořádně 
vzácná, zřejmě z tafonomických důvodů daných rozpouš-
těním uhličitanových fosilií. Lokální odchylky ve složení 
faun olešenských vrstev nejsou velké, ale druh Elkanisca 

klouceki je běžnější v sz. křídle pánve (tj. v okolí Točníku 
a Stradonic), zatímco na Strašicku patří k druhům velmi 
vzácným. 

Složení nové fauny je téměř totožné s typickou asociací 
olešenských vrstev na Strašicku a hojným výskytem druhu 
Elkanisca klouceki se velmi blíží složení fauny v olešen-
ských vrstvách u Točníku. I více než 50% dominance 
druhu Celdobolus mirandus ve vzorcích z Prahy-Troje 
dokládá, že sled červenofialových prachovců v Troji lze 
bez pochyb korelovat se spodní části olešenských vrstev 
v z. části Barrandienu. Pro stratigrafii je důležité, že rod 
Elkanisca není z mílinského souvrství znám. Nález této 
fauny dokládá, že fauna s Celdobolus mirandus, autory 
většinou uváděná jako tzv. leptembolonové společenstvo 
(Havlíček 1982, Mergl 1986), byla rozšířena při sv. okraji 
pánve mnohem dále k V, než se původně předpokládalo. 
Dosavadní nejvýchodněji ležící výchozy s faunou olešen-
ských vrstev byly v s. křídle pánve zjištěny u Libečova, 
tedy asi 26 km z. od nové lokality v Praze-Troji.

Závěr

Ramenonožcová fauna nalezená na lokalitách Pod Ha-
vránkou a na Červeném vrchu odpovídá stejné fauně spod-
ních poloh olešenských vrstev. Tento nález indikuje počátek 
ordovické vulkanické aktivity v severovýchodním křídle 
pražské pánve do blízkosti hranice stupňů tremadoku a flo 
(nelze vyloučit, že nejstarší vulkanity by mohly pochá-
zet již z období svrchního tremadoku). Tento názor pod-
poruje i vývoj svrchního tremadoku (milínské souvrství)  
v. od Prahy mezi Čakovicemi a Brandýsem nad Labem. Toto 
souvrství zde není zastoupeno obvyklou facií růžových  
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Obr. 4. Terénní dokumentace 
odkryvů. 1, 2 – výkop pod Ha
vránkou: 1 – část polohy č. 7 
(vlevo) a poloha č. 6, 2 – poloha 
č. 8 v pasáži s výskytem fauny;  
3, 4 – Červený vrch, odval při  
ústí bývalé štoly: 3 – pohled 
od J, 4 – pohled od SV.
Fig. 4. Field documentation of 
the outcrops. 1, 2 – Pod Havrán
kou temporary exposure: 1 – 
part of the layer No. 7 (left) and 
layer No. 6, 2 – layer No. 8 (beds 
with occurrence of brachiopod 
fauna); 3, 4 – Červený vrch, old 
dump at an old entrance: 3 – 
view from the south, 4 – view 
from the northeast.



silicitů. Sedimentace tu pokračuje ze spodního do svrch-
ního tremadoku v písčité facii. Zhruba 600 m severozá-
padně od lomu Marešovka, ležícího nedaleko Popovic, 
byly na mírné elevaci v poli prvním autorem nalezeny 
úlomky pískovců přecházejících do rudohnědých, zřejmě 
olešenských břidlic a úlomky těchto břidlic s tenkými 
vložkami pískovců. U jediného dnes přístupného vý-
chozu tremadockých hornin této oblasti na Marešovce 
(viz Havlíček et al. 1987) jsou v jižním předpolí lomu vy-
orávány hnědé pískovce s tufitickou příměsí, ve kterých 
se vyskytují tenké vložky rudohnědých tufitických drob 
přecházejících výjimečně i do železné rudy. Rudohnědé 
droby a železné rudy jsou zde litologicky téměř shodné 
s horninami, které byly zjištěny v Praze-Troji na lokalitě 
Pod Havránkou, a to v podloží polohy s ramenonožcovou 
faunou. Hnědé pískovce uvádí Matějka (1921) i ze zaniklé 
lokality na Zabitém kopci u Čakovic, a to z nejvyšších po-
loh odkrytého vrstevního sledu. Již tento autor se přiklání 
k názoru, že pískovce náleží k svrchnímu tremadoku. 
Krevelové rudy těžené v polovině 19. století na jz. úpatí 
Červeného vrchu a zrudněné tufity na lokalitě Pod Ha-
vránkou ležící na bázi klabavského souvrství tak zřejmě 
náleží k tzv. holoubkovskému rudnímu obzoru a nikoli 
k rudnímu obzoru klabavsko-oseckému z báze šáreckého 
souvrství, ke kterému byly původně přiřazovány. 

Poděkování. Příspěvek byl podpořen projektem č. 339900 České 
geologické služby (PB a ZT). Autoři děkují editorovi a recenzen-
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