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Výzkum anchimetamorfovaného spodního ordoviku
chrudimského paleozoika, který vystupuje v severní části
Železných hor v přeloučské synklinále (Mísař et al. 1983,
Čech et al. 1994, Chlupáč et al. 2002), má poměrně dlou-
hou tradici (viz Koliha 1930, Zelenka 1930, Klouček – Ko-
liha 1931, Kodym 1933, Koliha 1937, Prantl – Růžička
1941). Přesto leželo toto zajímavé a z mnoha aspektů i dů-
ležité území po dlouhou dobu spíše stranou zájmu paleon-
tologické veřejnosti, část ramenonožcové fauny ale disku-
tovali Havlíček (1949) a Mergl (1997). V současnosti se
studiu této oblasti věnuje (především v souvislosti s aktivi-
tami Národního geoparku Železné hory) tým vedený
D. Smutkem (shrnutí viz Doucek et al. 2014). Oblast prote-
rozoika a paleozoika Železných hor v současnosti mapuje
V. Kachlík a toto území je také předmětem interního pro-
jektu České geologické služby č. 321181. Značný paleo-
geografický význam ordoviku chrudimského paleozoika
je nesporný – svým faciálním vývojem, ale především fau-
nou naznačuje úzké vztahy s faunami spodního ordoviku
jak z oblasti Barrandienu, tak i od bavorského Hofu

(Leimitz-Schiefer, Frankenwald – viz Prantl – Růžička
1941, Sdzuy 1955 a Chlupáč et al. 2002).

Okolí obce Brloh patří – spolu s lokalitou Lipoltice – ke
klasickým oblastem spodního ordoviku chrudimského pa-
leozoika, který zde reprezentuje lipoltické souvrství defi-
nované Kodymem (1953) jako křemité slepence a pískovce
tremadockého stáří. V okolí Brlohu je toto souvrství vyvi-
nuto jako slabě metamorfovaný komplex prachovců a pís-
kovců. Přirozené a umělé skalní výchozy strmě upadají-
cích hornin lipoltického souvrství vystupují na j. a jz. okraji
obce, především v erozně založeném údolí Brložského po-
toka. V těchto sedimentech byly v okolí Brlohu a Lipoltic
ve třicátých letech dvacátého století poprvé nalezeny fosi-
lie ordovického stáří (Koliha 1930, Zelenka 1930) – zbytky
trilobitů a ramenonožců, které jsou i přes deformaci urči-
telné. Podle prvních analýz tato fauna dokonce umožňo-
vala zonaci do čtyř rozdílných poloh. Tato lokální zonace
byla založena především na rozdílech ve zjištěných rame-
nonožcových faunách. Z hlediska mezinárodních korelací
je však význačný především výskyt trilobita Bavarilla
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hofensis (Barrande, 1868), viz Prantl a Růžička (1941). Fo-
siliferní horniny lipoltického souvrství byly tehdy odkryty
v řadě lůmků a výkopů založených mezi levým břehem Br-
ložského potoka a silnicí Brloh–Pelechov. Podle dříve
publikovaných údajů nejvíce zkamenělin poskytl odkryv
Kolihy (1930) a Zelenky (1930) s hojnými trilobity rodu
Bavarilla, uměle rozšířený výkopem Kloučka a Kolihy
(1931). Podle Prantla a Růžičky (1941, str. 4) se hojná tri-
lobitová fauna vyskytovala téměř výlučně ve „2–3 cm moc-
né, rychle se vykliňující poloze drobové břidlice ve svrch-
ních polohách 3. faunistického obzoru Kolihova, a to pouze
na jediném nalezišti (Brloh; Třešňovka).“ Velikým problé-
mem je ovšem zcela nedostatečná lokalizace studovaných
výchozů – jejich přibližnou pozici lze dnes jen s velkými
obtížemi odhadnout na základě výše citovaných textů,
popř. na základě značně generalizovaného profilu publiko-
vaného Zelenkou (1930). S výjimkou jediného lomu v údo-
lí Brložského potoka, chráněného nyní jako významná
geologická a exkurzní lokalita v rámci Geoparku Železné
hory, skalního výchozu v zářezu silnice č. 32214 spojující
Brloh s Pelechovem a námi studované lokality (viz obr. 1)

byla většina umělých i přirozených výchozů lipoltického
souvrství v okolí Brlohu zavezena. Námi studovaná loka-
lita je možná identická s prostorem uváděným Prantlem
a Růžičkou (1941) pod značením „vrstevní sled v údolí
mezi Brlohem a Pelechovem“, zřejmě ale nikoli s nejbohat-
ším odkryvem v bývalé třešňovce – viz Prantl a Růžička
(1941), který zřejmě ležel o něco východněji za silnicí, na
nyní částečně zalesněné louce v protisvahu. Dnes je zasy-
pán a je tudíž nepřístupný (viz výše uvedení autoři a ústní
sdělení bývalého starosty obce Brloh Aleše Drahokoupila,
2015).

Cílem našeho nového výzkumu bylo pokusit se v terénu
znovu nalézt nejbohatší fosiliferní polohy studované Pran-
tlem a Růžičkou (1941). Tento cíl se podařilo splnit jen
částečně. Nový výzkum poskytl sice relativně bohatou, ale
nepříznivě zachovanou a nízce diverzifikovanou rameno-
nožcovou faunu odpovídající „obzoru 3“ Prantla a Růžičky
(1941), ale jen velmi vzácné trilobity (několik pleur patří-
cích zřejmě k rodu Bavarilla nalezl Martin Souček v polo-
hách pravděpodobně odpovídajících středním partiím na-
šeho profilu II).
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Dva drobné lůmky při z. okraji silnice č. 32214 (49.998373
N, 15.547979 E) leží v nadmořské výšce 344 m. V detailu
byl studován především úzký hřbítek tvořený žlutavými
a červenavými drobovými pískovci a prachovci (profil II),
ležící nad jižní hranou výše položeného lomu. Na faunis-
tický obsah těchto hornin se v devadesátých letech zaměřil
M. Mergl (nepublikováno). Tento dobře patrný hřbítek

probíhající ve směru sz.-jv., tj. paralelně s polní cestou, byl
v roce 2015 prokopán příčnou sondou. Ze sondy byla zís-
kána bohatá, i když monotónní ramenonožcová fauna.
Mimo to byla provedena rekognoskace celého vrstevního
sledu zastiženého v obou lomech a byly vytvořeny navzá-
jem nenavazující a generalizované, přesto však dostatečně
detailní profily (viz obr. 2), vzájemně oddělené starou ces-
tou (svážnicí?). Jistým problémem zůstává vzájemná su-
perpozice příkře k J zapadajících vrstev. S ohledem na
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celkovou geologickou stavbu nejbližšího okolí, jmenovitě
na J vystupující horniny senického souvrství (zřejmě kam-
brium) předpokládáme, že jižněji ležící část studovaných
hornin lipoltického souvrství (spodní ordovik) je starší než
části severnější. Uvedené profily jsou tomuto předpokladu
přizpůsobeny, v terénu se jejich stratigraficky nejvyšší par-
tie nacházejí vždy na severu.
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Špatně odkrytý výchoz tvoří dvě mocné lavice masivního
drobového pískovce bělavé až špinavě žlutobílé barvy,
probíhající přibližně paralelně s lesní cestou. Od jižnějšího
z lomů je odkryv oddělen zhruba 13 m širokou zalesněnou
loukou.
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Tento profil, zejména jeho nižší polohy, byl hlavním před-
mětem studia v roce 2015. Jeho stratigrafickou bázi, odkry-
tou mělkým průkopem v uvedeném hřbítku, tvoří cca
60 cm mocná lavice prokřemenělého drobového pískovce
(výbrus horniny na obr. 3/1). Následuje cca 25 cm mocná
lavice bělavého jemnozrnného drobového pískovce
(obr. 3/4) a cca 50 cm mocná poloha tence deskovitého
jemnozrnného pískovce. Následuje 15 cm mocná vrstva
bělavého drobového pískovce a přímo pod ní cca 15 cm
mocná poloha zelenošedých prachovitých jílovců s hojný-
mi zbytky obolidních ramenonožců (Hyperobolus sp.).
Z hlediska množstvi nalezených kusů jde v profilu o polo-
hu nejbohatší na zkameněliny, misky ramenonožců zde
místy tvoří i nahloučeniny až lumachely. Následují tence
deskovité šedozelené prachovce (mocnost 18 cm) s vložka-
mi velmi jemnozrnných bioturbovaných pískovců s hoj-
ným výskytem ortidních ramenonožců – Angusticardinia
cf. zelenkai (Prantl a Růžička), linguláty Lingulella cf.
wirthi (Barrande) a obolidy Hyperobolus sp. Následuje
50 cm mocná poloha jemnozrnných masivních pískovců.
Dalších 30–40 cm tvoří v profilu červenavé, tence deskovité
laminované drobové pískovce (obr. 3/2) s výskyty ortid-
ních a obolidních ramenonožců – výše předešlé druhy
a vzácný výskyt ortida Hesperonomiella (?) tenera Havlí-
ček. Uvedení ramenonožci jsou nejhojnější zejména v nej-
nižších polohách této vrstvy, které jsou poněkud jemnozrn-
nější (viz obr. 3/5). Tyto partie tvoří náznaky dvou
samostatných vrstev o mocnosti 7–8 cm. Následující
60–70 cm mocná poloha je tvořena tence deskovitými, pestře
červenavě, zelenavě, šedě a bíle zabarvenými jílovitými
prachovci až jemnozrnnými drobami. Vyšší část polohy

je přerušena šikmo probíhající dislokací (viz obr. 3/8),
v jejímž nadloží vystupují červenavě zbarvené laminované
jílovce (obr. 3/6); směrem do nadloží v těchto jílovcích při-
bývá písčitá a prachovitá příměs a tyto horniny lze označit
jako jílovité prachovce. Následuje 30 cm jílovitých pra-
chovců a nad nimi dvě lavice červenavých drobových pís-
kovců. První, 44 cm mocná lavice je tvořena jemnozrnnými
masivními pískovci, vyšší, o mocnosti 40 cm, hrubozrnněj-
šími pískovci. Následují tři lavice jemnozrnných masiv-
ních pískovců, mocné 53, 15 a 25 cm. Jimi tento profil kon-
čí, respektive je zakryt sutí na dně lomu.
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Profil byl zachycen v níže položeném lomu. Jeho bázi, od-
krytou na horní hraně lomové stěny, tvoří cca 15 cm mocné
tmavě hnědé až šedé, tence vrstevnaté prachovce až jílovce
se vzácnými a nepříznivě zachovanými ichnofosiliemi pla-
nolitového typu (obr. 3/3). Následuje 30 cm mocná poloha
deskovitých jemnozrnných drobových pískovců. Dalších
65 cm prachovců až jílovitých prachovců je silně postiženo
tlakem a protnuto šikmo probíhající foliací, která místy za-
stírá průběh vrstev. Následuje 25 cm mocná poloha tma-
vých, tence deskovitých jemnozrnných drobových pís-
kovců až jílovitých prachovců s bioturbacemi a špatně
zachovanými zbytky ortidních (?) ramenonožců, 66 cm
mocná poloha deskovitých pískovců (mocnost jednotli-
vých vrstev kolísá mezi 1–7 cm, pískovce jsou hrubší ve
svých spodních a v nejvyšších polohách). Na ně nasedá ně-
kolik zhruba decimetr mocných vrstev bělavého jemnozrn-
ného drobového pískovce. Další část profilu je zakryta sutí
(může zde probíhat porucha) a jeho nejvyšší polohy tvoří
několik deskovitých poloh červenavého drobového pís-
kovce, který směrem do nadloží (tedy ke dnu lomu) výraz-
ně hrubne. Další část profilu je již zakryta sutí ve dně lomu.
V jílovitých prachovcích v suti byla zjištěna bioturbace
planolitového typu a v pískovcích Cruziana isp.
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Ramenonožcová fauna z okolí Brlohu byla poprvé taxono-
micky zhodnocena Růžičkou a Prantlem (1941). Tito auto-
ři stanovili několik nových druhů, avšak rodové i druhové
zařazení těchto taxonů lze považovat za problematické. Je
to způsobeno nepříznivým zachováním a nekritickým pří-
stupem při srovnávání tremadockých taxonů popsaných
z okolí Hofu v Bavorsku s nálezy ze Železných hor. I ná-
sledná Havlíčkova (1949) revize narážela na problém ne-
příznivého zachování. Přesto Havlíček uvádí z lipoltického
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souvrství tři druhy rynchoneliformních ramenonožců.
Z nich ovšem zobrazuje jen jediný druh Angusticardinia
zelenkai Havlíček, 1949. U dalšího druhu Hesperonomiel-
la? tenera Havlíček, 1949 pak odkazuje na vyobrazení
v původní práci Prantla a Růžičky (1941). Třetí druh Fin-
kelnburgia sp. není vyobrazen. Ztráta informací o většině
detailních znaků zásadně komplikuje kritickou revizi ra-
menonožců z lipoltického souvrství. Bez rozsáhlého nové-
ho materiálu a využití ojedinělých příznivěji zachovaných
jedinců je moderní taxonomická revize neproveditelná.
Lingulátní ramenonožci, s výjimkou obolidních rameno-
nožců rodů Westonisca a Libecoviella (blíže Mergl 1997),
nebyli nově revidováni.

Nově potvrzený výskyt ramenonožcové fauny z profilu
II svým složením nepochybně odpovídá „obzoru 3“ ve
smyslu Prantla a Růžičky (1941). V dále uvedeném syste-
matickém přehledu s komentářem je – vzhledem k součas-
nému stavu výzkumů brachiopodů lipoltického souvrství –
použita nomenklatura vycházející z Havlíčka (1949).

Hyperobolus sp.
Obr. 4/1–3, 11

Poznámky: Tento velký obolidní ramenonožec je charakte-
ristický hladkým povrchem misek bez výrazných koncen-
trických linií. Má úzkou ventrální pseudointerareu lemující
krátký, ale hluboký stvolový žlábek a vrchol břišní misky
je vytažený do nápadné špičky. Druh uváděli pod označe-
ním Obolus (Mickwitzella) barrandei barrandei Prantl
a Růžička (1941). Tento název byl však používán i pro
druh Thysonotos siluricus (Eichwald), známý z mílinského
souvrství a ze svrchní části třenického souvrství Barrandie-
nu. Je oprávněné předpokládat, že Koliha (1937) a násled-
ně i Prantl a Růžička (1941) považovali tento druh za vůdčí
taxon vhodný ke korelaci se sekvencemi známými z Bar-
randienu, Bavorska, oblasti Železných hor a z Pobaltí. Hy-
perobolus sp. se jasně liší od Thysanotos siluricus hladkým
nebo téměř hladkým povrchem misek a vytaženým vrcho-
lem břišní misky.

Hyperobolus se vyskytuje velmi hojně v prachovitých jí-
lovcích na profilu II. Jeho misky, celé, vždy však vzájemně
oddělené, jsou často doprovázeny fragmenty misek dalších
jedinců. Misky tvoří čočkovité akumulace v jílovcích, ale
vyskytují se i osamoceně, a to v polohách jemnozrnných
pískovců.

Lingulella cf. wirthi (Barrande, 1848)
Obr. 4/4–7

Poznámky: Tento druh je charakteristický protaženě pěti-
úhelníkovými miskami s velkými pseudointerareami s jasně
vyznačenou flexurní linií, dlouhým subparalelním stvolo-
vým žlábkem, silně vyznačeným vtiskem nervů na vnitřním

povrchu břišní misky a tenkým dlouhým středním septem
u misky hřbetní. Povrch misek je téměř hladký, nápadné
jsou však růstové lamely patrné v zesílené stěně misek.

Misky s touto morfologií přiřadili Prantl a Růžička
(1941) k druhu L. wirthi, známému z tremadoku u Hofu
v Bavorsku. Toto přiřazení je pravděpodobně nesprávné.
Morfologie misek neodpovídá žádnému druhu známému
z tremadoku až dapingu barrandienské oblasti (srovnej
Mergl 2002). Druh se svým protaženě pentagonálním
obrysem, jasně definovanou flexurní linií a zřetelným
středním septem liší od zástupců rodu Leptembolon vysky-
tujících se v tremadoku a floianu Barrandienu, ve Svato-
křížských horách v Polsku a v Pobaltí.

Lingulella cf. wirthi je hojným druhem, svým výskytem
vázaným spíše na polohy a laminy jemných pískovců než
na prachovité jílovce v profilu II. Nevytváří monospeci-
fické akumulace jako větší Hyperobolus sp.

Angusticardinia zelenkai (Prantl a Růžička, 1941)
Obr. 4/9, 10

Poznámky: Tento druh, charakteristický krátkým zámko-
vým okrajem a hrubými nedělenými žebry, je znám z okolí
Brlohu (Prantl a Růžička 1941, Havlíček 1949) z akumu-
lací hustě nahloučených a proudem usměrněných misek.
Takové akumulace zatím nebyly nově nalezeny. Zjištěny
byly ojedinělé misky nebo skupinky několika misek, větši-
nou na kontaktu lamin pískovců a jílovců na profilu II.
V novém profilu jsou misky tohoto druhu vzácnější ve
srovnání s nálezy lingulátních ramenonožců.

Hesperonomiella (?) tenera Havlíček, 1949
Obr. 4/8

Poznámky: Pro tento druh jsou charakteristická jemná ra-
diální žebírka. Nově byly nalezeny pouze dvě misky spo-
lečně s obolidem Hyperobolus sp. a s paralelně uspořáda-
nými rýhami na vrstevní ploše pískovce, které jsou
pravděpodobně biogenního původu. Hesperonomiella (?)
tenera byla původně Prantlem a Růžičkou (1941) přiřazena
ke druhu Eoorthis bavarica (Barrande), ale již Havlíček
(1949) toto zařazení zpochybnil. Na základě jemného žebro-
vání uvedené misky přiřadil tohoto brachiopoda k rodu Hes-
peronomiella (Orthoidea, Hesperonomiidae). Uvedené ro-
dové zařazení je však problematické a není vyloučeno, že
diskutovaný druh ve skutečnosti patří do nadčeledi Clitam-
bonitoidea. Jemným žebrováním připomíná rod Atelelasma.
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V nižších partiích odkrytého vrstevního sledu v popsaném
profilu převažují drobové pískovce a prachovce, zatímco
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v jeho stratigraficky vyšší části se významněji uplatňují
jílovce a prachovité jílovce. Zřetelný je i trend hrubnutí
drobových pískovců směrem do nadloží (tedy k S). Je také
zřejmé, že výskyt fosilií není vázán na jedinou polohu, ale
je omezen na několik málo decimetrů mocné části profilů.
Zejména prachovce a jílovce odkryté v profilu III a střední
část profilu II se zdají být perspektivní z hlediska pátrání
po zbytcích trilobitů. Celkový charakter zjištěné asociace
obolidních, lingulátních i ortidních ramenonožců silně při-
pomíná obdobné asociace zjištěné v třenickém a mílin-
ském souvrství pražské pánve (oblast Barrandienu). Vzhle-
dem k významu diskutované lokality doporučujeme zvážit
ochranu tohoto výchozu, společně s blízkým lomem j. od
obce Brloh, jako přírodní památky ve smyslu zákona
114/1993.

Poděkování. Terénní práce i vznik příspěvku byly podpořeny spo-
lečností Vodní zdroje Chrudim, a. s., a interním projektem České
geologické služby č. 321181 – Geologické mapování Železných
hor. Děkujeme recenzentům O. Fatkovi a V. Turkovi za cenné
a přínosné připomínky k rukopisu.

��������

ČECH, S. – DUDEK, A. – ELIÁŠ, M. – HOLUB, V. – CHLUPÁČ, I. – PEŠEK,
J. – POUBA, Z. – RŮŽIČKA, M. – SHRBENÝ, O. – TYRÁČEK, J. – VALEČ-

KA, J. – VEJNAR, Z. – ZAPLETAL, J. (1994): Regional geological subdi-

vision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. –
J. Czech Geol. Soc. Abstract Volume (Evolution of Variscan [Hercyn-
ian] and comparable Palaeozoic orogenic belts) 39 (1), 127–144.

DOUCEK, J. – PÁSKOVÁ, M. – SMUTEK, D. – SMUTKOVÁ, V. – ŠTYRSKÝ,
J. – ZELENKA, J. (2014): Geoprůvodce – Speciální průvodce po geopar-
ku Železné hory, 2. rozšířené vydání. – 175 str. Min. život. prostř. –
Nakl. Vodní zdroje Chrudim.

CHLUPÁČ, I. – BRZOBOHATÝ, R. – KOVANDA, J. – STRÁNÍK, Z. (2002):
Geologická minulost České republiky. – 436 str. Academia, Praha.

HAVLÍČEK, V. (1949): Orthoidea a Clitambonoidea z českého tremado-
ku. – Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., Odd. paleont. 16, 93–144.

KLOUČEK, C. – KOLIHA, J. (1931): Spodní tremadok na Přeloučsku. –
Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ. 7 (4), 101–107.

KODYM, O. (1933): Mapovací zpráva ze Železných hor za rok 1932. –
Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ. 9 (1), 32–48.

KODYM, O. (1953): Geologie Českého masivu, díl I. Úvod a zona
barrandiensko-železnohorská. – 232 str. SPN, Praha.

KOLIHA, J. (1930): Nález tremadoku na Přeloučsku. – Věst. St. geol. Úst.
Čs. Republ. 6 (2), 65–67.

KOLIHA, J. (1937): Sur le Trémadocien et sur l’Arenigien inférieur en
Bohême. – Bull. Soc. Géol. France 5 (7), 477–495.

MERGL, M. (1997): Obolid brachiopods with burrowing sculptures in the
Lower Ordovician of Bohemia. – Bull. Czech Geol. Surv. 72 (2),
127–139.

MÍSAŘ, Z. – DUDEK, A. – HAVLENA, V. – WEIS, J. (1983): Geologie
ČSSR I. Český masív. – 336 str. SPN, Praha.

PRANTL, F. – RŮŽIČKA, R. (1941): Fauna spodního tremadoku Železných
hor. – Rozpr. Čes. Akad. Věd, Tř. II 51 (13), 1–36.

SDZUY, K. (1955): Die Fauna der Leimitz-Schiefer (Tremadoc). – Abh.
Senckenberg. naturforsch. Gesell. 492, 1–74.

ZELENKA, L. (1930): Dodatek ku článku Dra. J. Kolihy Nález tremadoku
na Přeloučsku. – Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ. 6 (2), 67–70.

!%" )��*��	�	��������+,�	�,�+�-��	�	.��+*	��������+*	���/0��	����	�	
�1�	���	� !"	�	#�2$	�('&' &( (%&�!�&(


