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Summary: Frasnian trilobites of the Moravo-Silesian Basin are very 
sparse, and only several determinable specimens were previously 
described in detail. These include three cephala of Acuticryphops 
acuticeps (kayser, 1889) from the vicinity of Hranice na Moravě 
and fragment of pygidium previously determined as “Scutellum 
costatum” PuscH, 1833 from the vicinity of the city of Brno (Hády 
hill, ?Šumbera). This is in contrast with relatively rich Givetian and 
Famennian trilobite associations of Moravia which were recorded 
based on several thousands of specimens. The rare occurrence of 
Frasnian trilobites in Moravia is probably connected with rather 
shallower environment which was probably not so favourable for 
trilobites. Currently, almost complete scutelluid pygidium was 
recorded from the Šumbera area near Brno. The specimen was 
recorded in the uppermost part of ca 1.5 m thick section of the 

Macocha Formation (Vilémovice Limestone). Conodonts suggest 
the Upper rhenana to linguiformis zones of the standard conodont 
zonation and the 13 Zone of the Montaigne Noire zonation (upper 
Frasnian). This stratigraphic span is documented by the occurrence 
of conodont Palmatolepis bogartensis. The time interval recorded in 
the section thus roughly correlates with the Kellwasser Crisis which 
is connected with final extinction of scutelluids. The succession 
is richly fossiliferous and it probably represents carbonate ramp 
depositional environment. The new scutelluid specimen can be 
tentatively determined as Torleyiscutellum? sp. (former “Scutellum 
costatum” s.l.) because of its similarity with other Frasnian species 
assigned to this genus. It is unclear whether it corresponds to the 
same species as the fragment of “Scutellum costatum” pygidium 
previously recorded by Oppenheimer in 1930 from the same area 
(Hády near Brno). The new specimen migth represent a new species 
but its erection is not possible because of the lack of an additional 
material necessary for description. 

Nový nález pygidia scutelluidního trilobita 
ze svrchního frasnu ze Šumbery u Brna-Líšně 
(Moravský kras) 
A new find of scutelluid trilobite pygidium from the upper Frasnian of the Šumbera area near Brno-Líšeň 
(Moravian Karst, Czech Republic)

(24-41 Vyškov) 

Nálezy frasnských trilobitů z macošského souvrství mo-
ravskoslezské pánve jsou ojedinělé. Vedle fragmentů po-
zorovaných ve výbrusech (např. Hladil et al. 1991) a blíže 
neurčených volných lící proetidů (Hladil 1983) byly dosud 
formálně popsány výskyty těchto dvou druhů: scutelluid-
ního trilobita „Scutellum costatum Pusch, 1833“ z oblasti 
Hádů (nejspíše Šumbery) u Brna, doloženého jediným 
fragmentárním pygidiem (viz Oppenheimer 1930, Chlupáč 
1966, 2000), a phacopidního trilobita Acuticryphops acuti-
ceps (Kayser, 1889) z Hluzovského kopce u Hranic na Mo-
ravě, doloženého na základě tří cephalonů (Chlupáč 1966, 
2000). Tyto čtyři určitelné exempláře frasnských trilobitů 
Moravy odráží jejich poměrně vzácný výskyt ve srovnání 
s moravskými trilobitovými asociacemi givetu a famenu, 

výrazně bohatšími počtem známých taxonů (ve famenu 
téměř tři desítky druhů a poddruhů), doložených několika 
tisíci exempláři (Chlupáč 1966, 1992, 2000). Samotná vzác-
nost výskytu frasnských trilobitů Moravy byla přičítána ne-
vhodnému (relativně mělkovodnímu) prostředí pro jejich 
rozvoj (Chlupáč 2000). V této zprávě bude stručně diskuto-
ván nově nalezený exemplář scutelluidního trilobita (sběr 
T. Viktorýna) pocházející z oblasti Hádů (Šumbery) u Brna.

Litologie a biostratigrafie

V oblasti Šumbery bylo dosud studováno několik profilů 
(např. Hladil – Kalvoda 1993, Racki et al. 2002, Weiner et al.  



2017). Nový exemplář scutelluidního trilobita pochází 
z dosud nepublikovaného profilu (GPS N 49º 13‘ 41,1“,  
E 16º 40‘ 30,6“; obr. 1) o mocnosti cca 1,5 m, který náleží 
svrchní části macošského souvrství a podle litologie v pod-
statě odpovídá facii vilémovických vápenců, které v oblasti 
Šumbery nejspíše reprezentují prostředí karbonátové rampy 
(Hladil et al. 1991, Weiner et al. 2017). V profilu lze mak-
roskopicky rozlišit celkem 7 poloh (obr. 2A). Bázi profilu 
tvoří 10 cm mocná poloha (1) jemnozrnného kalciarenitu až 
kalcisiltitu s 3–5 cm velkými intraklasty (místy floatstone), 
korály, krinoidy, ramenonožci, mlži a ichtyolity (obr. 2B). 
Následuje cca 15 cm mocná poloha jemnozrnného kalci-
arenitu s bioturbacemi (2) a další vrstva rovněž jemnozrn-
ného kalciarenitu (3), která při bázi jeví mírnou gradaci 
a ojediněle obsahuje až 3 cm velké intraklasty. Následující 
bohatě fosiliferní poloha mocná cca 35 cm (4) ostře nasedá 
zvlněnou bází. V ní jsou makroskopicky dobře viditelné 
bioklasty (krinoidi, koráli, ramenonožci) a místy až 7 cm 
velké intraklasty obklopené hmotou jemnozrnného kalci-
arenitu – celkově lze tuto polohu charakterizovat jako kal-
cirudit – nejspíše floatstone až rudstone (obr. 2C). 

Nadložní cca 15 cm mocná poloha (5) rovněž nasedá 
zvlněnou bází a zejména v její nejnižší, bohatě fosiliferní 
kalciruditové části (obr. 2D) jsou makroskopicky viditelné 
bioklasty (koráli, krinoidi, ramenonožci) obklopené jem-
nozrnným kalciarenitem (?floatstone), zatímco směrem 
do nadloží dochází k prudkému zjemnění (jemnozrnný 

kalciarenit) a k výraznému úbytku makroskopicky vidi-
telných bioklastů. Následuje asi 5 cm mocná poloha (6) 
středně zrnitého kalciarenitu s krinoidy (obr. 2E). Nejvyšší 
poloha (7) hrubozrnného kalciarenitu o mocnosti cca 50 cm 
ve spodní části ojediněle obsahuje krinoidy a plže a z její 
nejvyšší části pochází nově nalezené pygidium scutelluid-
ního trilobita.

Konodontová fauna získaná z tohoto profilu (obr. 2A) 
odpovídá rozpětí standardních konodontových zón svrchní 
rhenana až linguiformis (sensu Ziegler – Sandberg 1990) 
a konodontové zóny 13 podle zonace pro Montaigne Noire 
(sensu Klapper 1989), což dokládá zejména přítomnost ta-
xonu Palmatolepis bogartensis (stauffer, 1938). Samotná 
přítomnost zóny Pa. linguiformis je obtížně prokazatelná 
vzhledem k vzácnému výskytu vůdčího taxonu ve studo-
vané oblasti (Weiner et al. 2017). Studovaný sled svým 
stratigrafickým rozpětím v podstatě odpovídá tzv. kellwas-
serské krizi v nejvyšším frasnu, jejíž závěr se vyznačuje 
nejvýraznějším vymíráním, které postihlo i samotné scu-
telluidní trilobity.

Systematická část

Kmen Arthropoda von siebold, 1848 
Třída Trilobita Walch, 1771 
Řád Corynexochida Kobayashi, 1935
Podřád Illaenina Jaanusson, 1959
Čeleď Scutelluidae richter – richter, 1955
Podčeleď Scutelluinae richter – richter, 1955
Rod Torleyiscutellum? sp. 

Popis: Pygidium (obr. 3) je téměř úplné, mírně poškozené 
a deformované, se semieliptickým až pentagonálním celko-
vým obrysem při dorzálním pohledu. Dosahuje cca 19 mm 
na délku a s ohledem na jeho mírné poškození lze předpo-
kládat šířku cca 25 mm, takže celkový poměr délka/šířka 
pygidia se pohybuje zhruba kolem 0,75. Poměr šířka osy/ 
šířka pygidia odpovídá cca 0,3 a poměr délka osy/délka 
pygidia cca 0,22. Centrální část pygidia je plochá, subhori-
zontální, převážně s mírným sklonem směrem k zadní části 
pygidia. Přechod centrální a vnější části pygidia (v řezu 
podle roviny bilaterální souměrnosti) odpovídá cca 3/5 délky  
pygidia v předozadním směru. Krátká zaobleně trojúhel-
níkovitá osa výrazně vystupuje nad přiléhající pleurální 
oblast; ve střední části je nejvíce vyklenutá a plynule pře-
chází do méně vyklenutých postranních částí. Žebra jsou 
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Obr. 1. Poloha studované oblasti v České republice znázorněná 
zelenou šipkou (A) a detailnější mapa severovýchodního okolí Brna 
s vyznačenou polohou lokality Šumbera (zelená hvězda).
Fig. 1. Position of the studied area in the Czech Republic marked 
by green arrow (A), and a detailed map of northeastern vicinity 
of Brno with position of Šumbera locality (marked by green star).

→
Obr. 2. Litologické schéma a nábrusy vzorků ze studované lokality v oblasti Šumbery. A – litologické schéma studovaného profilu, 
konodontové zóny a rozsahy konodontů, pozice nově nalezeného scutelluidního trilobita znázorněna zelenou šipkou; B – nábrus vzorku 
kalciarenitu až kalcisiltitu s intraklasty, korály, krinoidy, ramenonožci a mlži (poloha 1), C – nábrus vzorku bohatě fosiliferního kalciruditu 
(floatstone až rudstone) s krinoidy, korály, ramenonožci, intraklasty a základní hmotou tvořenou jemným kalciarenitem (poloha 4),  
D – nábrus vzorku kalciruditu (?floatstone) s korály, krinoidy, ramenonožci a základní hmotou tvořenou jemnozrnným kalciarenitem 
(spodní část polohy 5), E – nábrus vzorku středně zrnitého kalciarenitu s krinoidy (poloha 6).
Fig. 2. Lithological scheme of the studied section in the Šumbera area and polished sections. A – lithological scheme, conodont zones 
and spans of conodonts, position of the new scutelluid specimen marked by green arrow; B – polished section of calcarenite to calcisiltite 
with corals, crinoids, brachiopods and molluscs (bed 1), C – polished section of richly fossiliferous calcirudite (floatstone to rudstone) 
with crinoids, corals, brachiopod, intraclasts and groundmass composed of fine-grained calcarenite (bed 4), D – polished section of 
calcirudite (?floatstone) with corals, crinoids, brachiopods and groundmass composed of fine-grained calcarenite (lower part of the bed 5),  
E – polished section of medium-grained calcarenite with crinoids (bed 6).
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mírně konvexní (u zadního okraje pygidia více zploštělá) 
a celkově se zužují směrem k přední části pygidia. Vyvi-
nuto je 7 párů žeber a mediální (nepárové) žebro, které je 
souvislé, bez bifurkace a v zadní části výrazně rozšířené; 
ze všech dochovaných žeber je nejširší. S mediálním žeb-
rem sousedící pár žeber je ze všech žeber celkově nejužší 
a ve srovnání s ostatními párovými žebry v přední části nej-
výrazněji zúžen. Interpleurální rýhy jsou relativně široké, 
směrem dopředu se zužují a při dorzálním pohledu mají 
mírné zakřivení. Převážná část pygidia je pokryta relativně 
hustou, vcelku rovnoměrně vyvinutou granulací. Jednotlivé 
granule vykazují poměrně malou rozměrovou variabilitu. 
Granulace není vyvinuta na zadním okraji pygidia a v in-
terpleurálních rýhách. 

Exemplář je uložen ve sbírkách ČGS v Praze, č. HP109a 
(pozitiv), HP109b (negativ).

Poznámky: Frasnský taxon Scutellum costatum byl ze-
jména díky práci Richtera a Richterové (Richter – Richter 
1926) poměrně široce pojímán, jelikož k neotypu – pygidiu –  
autoři přiřadili i další exempláře, které ze současného po-
hledu náležejí více různým taxonům. Později byly ze sku-
piny různých morfotypů kladených ke zmíněnému taxonu 
popsány nové druhy (např. van Viersen – Prescher 2011) 
a Basse et al. (2016) platnost tohoto taxonu omezili na neo-
typ. Komplikovanost taxonomie dokládají i rozdílná pojetí 
předchozích revizí (cf. Archinal 1994, Basse et al. 2016). 
Basse et al. (2016) zároveň vytyčili rod Torleyiscutellum 
basse, Koch & lemKe, 2016 zahrnující řadu forem dříve řa-
zených k široce pojímanému druhu „Scutellum costatum“. 

V souvislosti s rodem Torleyiscutellum diskutovali Basse 
et al. (2016) možnost, že může jít o mladší synonymum 
rodu Scutellum Pusch, jehož typovým druhem je Scutellum 
costatum, ale vzhledem k absenci hlavových štítů z typové 
lokality nesporně patřících druhu Scutellum costatum (s.s.) 
nelze otázku synonymiky rodů Scutellum a Torleyiscutel-
lum jednoznačně interpretovat (podobně jako např. kom-
plikovaný vztah rodů Scutellum a Goldius de KonincK, viz 
Basse et al. 2016). Námi popsané pygidium je morfologicky 
velmi podobné pygidiím zástupců rodu Torleyiscutellum, 
který se vzhledem ke svému výskytu ve stupni frasn (viz 
Basse et al. 2016) jeví jako nejpravděpodobnější varianta. 
Bez znalosti hlavového štítu ovšem nelze zcela vyloučit 
i příslušnost k jinému rodu, např. Goldius. 

Mezi taxony velmi podobné novému exempláři patří  
např. Torleyiscutellum protrusifrons (van viersen – 
Prescher, 2011) nebo Torleyiscutellum decipulum (van 
viersen – Prescher, 2011) z frasnu Belgie (van viersen –  
Prescher 2011). Tyto však nejsou zcela morfologicky to- 
tožné a jsou také mírně stratigraficky starší (střední a spodní 
část frasnu); například T. protrusifrons na rozdíl od nového 
exempláře nemá výrazně rozšířené mediální žebro v zadní 
části a T. decipulum má odlišný poměr délky a šířky py-
gidia (0,9). Detailnější srovnání s dalšími taxony je však 
nad rámec této zprávy a komplikuje jej i absence dalších 
doplňujících exemplářů.

Původní exemplář Oppenheimera (1930) určený jako 
„Scutellum costatum“ pocházející z Hádů (?Šumbery), 
který později vyobrazil Chlupáč (1966), je fragmentem 
většího pygidia. Náleží pravděpodobně k druhu „Scutellum 
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Obr. 3. Pygidium scutelluidního trilobita (Torleyiscutellum? sp.) z oblasti Šumbery u Brna. A, B – dorzální pohledy (různé osvětlení),  
C – laterální pohled, D – zadní pohled. Jedinec je uložen v paleontologických sbírkách ČGS v Praze, č. HP109a, HP109b.
Fig. 3. Scutelluid trilobite pygidium from the Šumbera area near Brno. A, B – dorsal views (variously illuminated), C – left lateral view,  
D – posterior view. The specimen is deposited in the palaeontological collections of the Czech Geological Survey, Prague, inv. no. HP109a, 
HP109b.



costatum“ s.l. (a tedy rodu Torleyiscutellum), ale zmíněná 
fragmentárnost (i okolnost, že je tento exemplář nejspíš 
ztracen) komplikuje detailnější taxonomické interpretace. 
Není průkazné, zda toto pygidium náleží či nenáleží stej-
nému druhu jako nově nalezený exemplář. 

Závěr

Popsaný exemplář pygidia Torleyiscutellum? sp. pochází 
z nejvyššího frasnu z okolí Šumbery u Brna. Jde o druhý 
nález scutelluidních trilobitů ve frasnu moravskoslezské 
pánve. Ačkoliv by mohlo jít o nový druh, jeho případný for-
mální popis je momentálně problematický zejména vzhle-
dem k absenci dalších doplňujících exemplářů. Zároveň jde 
o jednoho ze stratigraficky nejmladších scutelluidních tri-
lobitů na světě (zóny svrchní rhenana až linguiformis).

Poděkování. Poděkování patří Petru Budilovi a Štěpánu Rakovi 
za recenze. Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou České 
republiky (14-18183S) a výzkumným plánem RVO 67985831.
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