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Summary: The Upper Ordovician sediments of the Bohdalec
(Katian) and lower layers of the Králův Dvůr (Katian) formations
were exposed at Dolní Počernice, a suburb in the eastern part
of Prague, during driving of an underground conduit along
the Nad Rybníkem Street at the turn of 2017 to 2018. The full
sequence of sediments was not accessible and the investigation
was restricted to the material deposited on a nearby dump where
it was concentrated mainly on the dark grey siltstone and shale
of the Bohdalec Formation, which allowed detailed study of this
formation exposed only at a few lasting outcrops. Large amount of
these rocks (about 3.000 kg) were transported to the storage place
of National Museum at Horní Počernice during several months, and
subsequently studied in detail. These occasional outcrops provided
a poorly diversified assemblage of invertebrates, characterized by
dominance of graptolites and trilobites. This paper focuses on the
most common trilobite species Onnia superba (Bancroft, 1929).

The studied taxon occurred here mainly as meraspid shields,
both cephalic and pygidial or as completely preserved (mostly
juvenile) specimens. Several hundreds of collected trilobites and
their accumulations document almost a complete ontogenetic
development from the degree M1 up to the late holaspid specimens
(no protaspid specimens were found). Some meraspid trilobites
show marks of disarticulation or typical exuviation patterns, and
they can be considered as disintegrated exuviae. On the other
hand, outstretched or enrolled complete meraspid specimens
or their accumulations (regarded as carcasses) were preserved
with articulated free cheeks including long genal spines. These
specimens and accumulations provide valuable taphonomical and
paleoecological information, whose additional interpretations
(together with the study of Onnia superba ontogeny) will be
a subject of next investigation.

V druhé polovině roku 2017 a během zimních měsíců roku
2018 prováděla firma Skanska prodloužení kanalizačního
sběrače v Praze ‒ Dolních Počernicích, v ulici Nad rybníkem (viz obr. 1). Při ražbě štoly byly zastiženy černošedé
sedimenty bohdaleckého a králodvorského souvrství (ordovik, katian, regionální stupeň beroun). Při podobných
stavebních pracích v této oblasti v roce 2015 sbírali mnozí
sběratelé na deponii vytěženého materiálu fosilie i minerály
(konkrétně pyrit). Paleontologické nálezy a geologickou
situaci tohoto příležitostného odkryvu shrnuli v krátkém
přehledu David a Novotný (2017).

Stejně jako v roce 2015 (David ‒ Novotný 2017) bylo
na studované lokalitě možné sbírat fosilie pouze na deponii,
kterou firma Skanska vytvořila na nedalekém pronajatém
pozemku (geologická dokumentace dočasného výchozu
nebyla k dispozici, viz dále). V době zpřístupnění deponie
byl prováděn záchranný paleontologický průzkum přímo
na lokalitě, později vzhledem k nepříznivým klimatickým
podmínkám i časové tísni se přistoupilo k odvozu celých
bloků břidlic bohdaleckého souvrství do depozitářů Národního muzea v Horních Počernicích. Vzorky byly vybírány
z částí deponie, kde předchozí sběry prokázaly uložení
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Obr. 1. Mapa lokality.
Fig. 1. Map of the locality.

tektonicky minimálně postižených fosiliferních poloh bohdaleckého souvrství. Celkem bylo převezeno a v průběhu
podzimu 2018 následně detailně prozkoumáno více než
3 000 kg břidlic.
Bohdalecké souvrství vymezené Boučkem (1929) neposkytuje pro detailnější studium v oblasti Barrandienu,
a to zejména v jeho východní části, mnoho trvalých, dobře
odkrytých profilů. Během 19. a 20. století byla na území
Prahy vědecky zhodnocena řada příležitostných výkopů
a staveb. Výsledky shrnuly zejména práce Röhlicha a Chlupáče (1952), Röhlicha (1957), Budila a Krafta (2003),
Röhlicha et al. (2008, 2009, 2014), Davida a Novotného
(2017) aj. Společenstvům bentických faun bohdaleckého
souvrství se detailně věnovali mimo jiné zejména Havlíček
a Vaněk (1966, 1990) a Vaněk a Vokáč (1997).
Zkoumaný materiál sice rovněž pochází z příležitostných výkopů, ale profil v ražené štole nebylo možno
kvůli použité technice ražby sledovat a ani v dokumentaci
k ražbě získané od investora neexistuje podrobnější profil
štoly. Proto bohužel nelze získaný fosilní materiál přesněji
stratigraficky zařadit ani v rámci zastoupených souvrství.
I přes situaci dále výrazně komplikovanou tektonickým
postižením, které bylo možno prokázat na velké části bloků
břidlic, je velmi pravděpodobné, že jde o svrchní polohy
bohdaleckého souvrství a spodní polohy králodvorského
souvrství. Nasvědčuje tomu charakter graptolitové fauny
v bohdaleckém souvrství, přítomnost pyritem bohatého
podolského obzoru charakteristického výskytem vtroušených šedých ooidů o průměru cca 1‒2 mm, lokálně vyznačujícího bázi králodvorského souvrství, a vzácné nálezy
graptolita druhu Normalograptus angustus v horninách
králodvorského souvrství.
Horniny obou souvrství měly ovšem v čerstvém stavu
podobnou barvu a zpočátku bylo obtížné rozlišit je pouze
na základě litologie – břidlice králodvorského souvrství
byly jemněji zrnité, s vyšším obsahem jílovité složky.
Nejvyšší partie bohdaleckého souvrství byly na lokalitě reprezentovány tmavě šedými prachovci a břidlicemi,
s příležitostnými vložkami písčitých karbonátů, zatímco
spodní partie králodvorského souvrství byly charakterizovány zelenošedými, v navětralém stavu většinou světlými
(v čerstvém stavu však i tmavě šedými, viz výše), často

pyritizovanými jílovitými břidlicemi. V terénu a zejména
posléze při zpracovávání navezených břidlic bylo nalezeno
velké množství fosilií, které jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea v Praze a Západočeského muzea v Plzni.
Tmavě šedé prachovce a břidlice vyšších poloh bohdaleckého souvrství poskytly druhově nepříliš bohaté společenstvo zejména trilobitů Onnia superba, Calymenella media,
Selenopeltis vultuosa, Cyclopyge marginata, Eudolatites
angelini, Sokhretia solitaria, Phacopidina quadrata, graptolitů Archiclimacograptus (?) vulgatus, Archiclimacograp
tus (?) bohdalecensis a Diplograptus cf. fritschi, konulárií,
schránek rodu Sphaenothallus, mlžů, brachiopodů, skolekodontů, chitinozoí a druhově bohatých diverzifikovaných
ichnofosilií, zejména ichnotaxony Tomaculum problema
ticum, Planolites, a dalších.
Králodvorské souvrství bylo na makrofaunu velmi
chudé. Hojně se vyskytovaly pouze zbytky trilobita Amphi
tryon radians, nehojně rovněž špatně zachovaní ostrakodi
a vesměs neurčitelní mlži; zjištěn byl výskyt již zmíněného
graptolita Normalograptus angustus.
V sedimentech bohdaleckého souvrství se z trilobitů
nejhojněji vyskytovaly krunýře trinukleoidních trilobitů
druhu Onnia superba (Bancroft, 1929), a to jak izolovaně,
tak v asociaci s četnými graptolity. Oproti jiným lokalitám, kde převažují nálezy dospělých jedinců, trilobiti výše
uvedeného druhu byli v Dolních Počernicích zastoupeni
mladšími (meraspidními) vývojovými stadii. I mezi nálezy jiných trilobitových skupin, jako např. dalmanitidních
trilobitů, bylo shromážděno značné množství juvenilních
jedinců.
Mezi nalezenými jedinci trilobita Onnia superba převažovaly, jak je uvedeno výše, zejména nálezy meraspidního
vývojového stupně (obr. 2 a 3). Ve sbírkách Národního muzea je uloženo více než 200 kusů jejich úplných nebo téměř
úplných krunýřů a další stovky rozpadlých částí exoskeletonů, převážně hlavových štítů. Z tohoto materiálu se poda-

Obr. 2. Meraspidní stadium M4 trilobita Onnia superba (Bancroft,
1929). Vzorek nebylo možné před fotografováním pobělit chloridem
amonným, hrozilo by jeho poškození.
Fig. 2. Meraspid degree M4 of trilobite Onnia superba (Bancroft,
1929). Because of the risk of damage of this fragile specimen,
coating with ammonium chloride was not undertaken.
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Obr. 3. Částečně disartikulovaný krunýř meraspidního stadia M3
trilobita Onnia superba (Bancroft, 1929). Vzorek nebylo možné
před fotografováním pobělit chloridem amonným, hrozilo by jeho
poškození.
Fig. 3. Partly disarticulated trilobite Onnia superba (Bancroft, 1929),
meraspid degree M3. Because of the risk of damage of this fragile
specimen, coating with ammonium chloride was not undertaken.

Obr. 4. Akumulace krunýřů meraspidních jedinců Onnia superba
(Bancroft, 1929). Vzorek nebylo možné před fotografováním pobělit
chloridem amonným, hrozilo by jeho poškození.
Fig. 4. Accumulation of exoskeletons of meraspids Onnia
superba (Bancroft, 1929). Because of the risk of damage of these
fragile specimens, coating with ammonium chloride was not
undertaken.

řilo sestavit téměř úplnou vývojovou řadu od meraspidního
stadia M0, kdy jedinci neměli odškrcené žádné trupové
články, přes stadia M1, M2, M3, M4 a M5 s jedním, dvěma
a postupně pěti oddělenými články trupu až k dospělému
holaspidnímu jedinci se šesti trupovými články (viz předchozí studie Barranda 1852, 1872, Přibyla a Vaňka 1969,
Chattertona et al. 1994, ale i Hughese et al. 1999, 2017).
Za zmínku stojí, že ve studovaném souboru fosilií výrazně
převažují stadia M3, M4 a M5. Nepřítomnost protaspidních
stadií a menší podíl mladších meraspidních stadií lze nejspíše vysvětlit obecně nepříznivým zachováním trilobitů
na dané lokalitě, což je dobře dokumentováno nezřetelností malých morfologických detailů exoskeletonů (viz
obr. 2–4). Silně hygroskopické a rozpadavé jílovce navíc
nelze před studiem či fotografováním pobělit chloridem
amonným – došlo by k jejich rozpadu. Proto nebylo možné
použít tuto jinak standardní metodiku umožňující studium
jemných detailů. Oproti jiným lokalitám bohdaleckého
souvrství se v Dolních Počernicích vyskytoval i výrazně
nižší počet dospělých, zvláště pak pozdně holaspidních jedinců, nebo částí krunýřů velikostně odpovídajících tomuto
vývojovému stadiu.
V obrovském množství nalezených trilobitů druhu
Onnia superba i dalmanitidních trilobitů lze nalézt akumulace meraspidních jedinců (obr. 4) reprezentujících zřejmě
uhynulé kusy, o čemž svědčí jejich kompletně zachované
krunýře včetně dlouhých lícních trnů. Někdy jsou trilobiti
i stočeni, což bývá většinou autorů považováno za obrannou reakci živočicha, viz Bergström (1973), Speyer (1987).
Tyto nálezy mohou nepřímo indikovat náhlé přikrytí živých
trilobitů sedimentem (např. Speyer 1987), případně podobně náhlý nástup nepříznivých podmínek (anoxie, změna
teploty, chemismu vody apod., viz Martin ‒ Lerosey-Aubril
2016). Jiné akumulace těchto raných vývojových stadií se
známkami rozpadu exoskeletonu, nebo zachované v pozi-

cích, které by mohly indikovat exuviaci, zase svědčí o tom,
že by mohlo jít o nahloučené svlečené krunýře. Toto statisticky dosti významné množství fosilií bude předmětem
dalšího studia, které se zaměří zejména na paleoekologické
a tafonomické vztahy fauny získané z lokality v Dolních
Počernicích a na její srovnání s jinými lokalitami obdobné
stratigrafické úrovně bohdaleckého souvrství. Rovněž bude
podrobněji studován i ontogenetický vývoj, paleoekologie
a tafonomie nalezených trinukleoidních a dalmanitidních
trilobitů.
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