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V podkrkonošské pánvi tvoří vápence ve spodním permu
(rotliegendu) několik poloh ve vrstevním sledu převážně
jezerních sedimentů (hnědočervených jílovců, prachovců
a pískovců) prosečenského až chotěvického souvrství, kte-
ré dosahují celkové mocnosti prvních stovek metrů. Nej-
více výchozů vápenců prosečenského souvrství se nachází
ve střední části podkrkonošské pánve, především v okolí
Dolní a Horní Kalné, odkud pocházejí typové lokality ka-
lenského obzoru (Zajíc 2014). Vápence pokračují odtud
i východněji do okolí Hostinného. Toto území bylo už
v minulosti středem zájmu geologů (Blecha et al. 1997)
a paleontologů (Fritsch 1901). Nověji se zoopaleontologic-
kému obsahu těchto jezerních vápenců věnovali především
Štamberg a Zajíc (2008), Štamberg (2012, 2013, 2014)
a Zajíc (2014).

V západní části podkrkonošské pánve v místech, kde se
spodněpermské sedimenty noří pod křídové uloženiny, ne-
byly vzhledem k menšímu počtu výchozů vápence spodní-

ho permu podrobněji zkoumány. Horniny na studované lo-
kalitě při sv. okraji Tatobit patří podle Základní geologické
mapy ČR 1 : 25 000, list Turnov 03-324 (Rapprich et al.
2013; obr. 1), k sedimentům chotěvického souvrství. Vá-
pence však na území tohoto mapového listu ani v textu Vy-
světlivek zmiňovány nejsou. Deskovitě odlučné vápence
chotěvického souvrství, se vzácně se vyskytujícími rybími
šupinami a ojedinělými větvičkami walchií, jsou zobra-
zeny na sousedním j. listu Rovensko 03-342 (Čech et al.
2013; obr. 1). Nejnověji vápence z tohoto území popsal
Čáp (2010). Na jeho pozorování navazuje tento příspěvek,
který podrobněji popisuje nálezy vápenců umělého zářezu
ve svahu u výrobní haly v Tatobitech.

Horninové výbrusy byly studovány optickým mikrosko-
pem. Minerály a jednotlivé alochemy byly poté analyzovány
elektronovým mikroskopem Cameca SX100 v odražených
elektronech na společném pracovišti Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity a České geologické služby v Brně.
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Při sv. okraji Tatobit byl odkryt úlomkovitý výchoz vrstevna-
tých vápenců (cca 100 × 3 m), ležících v nadloží rozpadavých
červenohnědých jílovitých prachovců (obr. 2) a ukloněných
pod mírným úhlem k JZ. Z prvního makroskopického pozo-
rování při dokumentaci vzorků bylo zřejmé, že vápence obsa-
hují drobné oválné útvary, pravděpodobně organického pů-
vodu, často s hematitizovanými okraji (obr. 3).

Při mikroskopickém studiu bylo zjištěno, že vrstevnaté
polohy vápenců jsou tvořeny mikritovou až mikrosparitovou

základní hmotou s převažujícím kalcitem (s nižším obsahem
Mg (max. 0,79 hmot. % MgO) a se stopovým množstvím Mn
(max. 0,15 hmot. % MnO), ojediněle jsou patrné i lupínky
slíd. Mikritová/mikrosparitová základní hmota je často
masivní, bez viditelné laminace. Původní laminy/vrstvičky
jsou většinou setřeny sekundárními nárůsty čistých kalci-
tových krystalů. Ve struktuře vápence se hojně vyskytují
schránky ostrakodů, dosahující velikosti zpravidla do
1 mm (ojediněle až 2 mm), které ovšem byly disartikulová-
ny až rozdrceny při kompakci horniny. Schránky jsou často
špatně rozeznatelné, ale uspořádané do paralelních lamin.
Z ostatních bioklastů jsou přítomny jen drobné úlomky ry-
bích šupin nebo kůstek, zpravidla o velikosti do 1 mm.
Hornina je místy porušena drobnou příčnou puklinatostí
(vyhojenou kalcitem) a stylolitovými švy.
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Časté zploštělé tmavé útvary (milimetrových až centi-
metrových rozměrů), připomínající závalky (obr. 4), se ne-
pravidelně ztenčují a naduřují, některé jsou různě esovitě
zprohýbány (obr. 5) a procházejí všemi směry vůči vrstev-
natosti. Výplň těchto nepravidelných útvarů tvoří tmavá,
jemně mikrokrystalická hematitová hmota (původně jílo-
vitá či organická), místy v objemu 50–60 %, dále nápadné
světlé krystalky klastického křemene, popř. albitu (celkem
20 %) a drobné šupinky slíd (místy až 20 %).

Tyto útvary lze interpretovat jako výsledek bioturbace
kořenovými systémy rostlin kořenících v nezpevněném
dně mělkého jezera (v souladu s Čápem 2010).

Vápence obsahují dále i oválné útvary milimetrových
až centimetrových rozměrů (max. 4 cm), zploštělé para-
lelně s vrstevnatostí. Makroskopicky jsou obvykle bílé,

s tmavě rezavým (hematitovým?) lemem (obr. 3); na příč-
ném řezu mají patrnou drobně kropenatou texturu. Mikro-
skopicky byly uvnitř identifikovány drobné fragmenty
(kůstky a šupiny) neurčitelných paprskoploutvých ryb
(obr. 6 a 7; ústní sdělení J. Zajíc), tvořené apatitem. Tyto
oválné útvary jsou interpretovány jako koprolity. Podle
obsahu šupin patří exkrementy dravým rybám (ústní sdě-
lení J. Zajíc).

Mezerní hmota koprolitů je složena především z mik-
rokrystalického fosforečnanu vápenatého (hydroxyapati-
tu), jenž je částečně nahrazován kalcitem. Základní hmota
studovaných koprolitů má zajímavou prohnětenou struk-
turu původně primárně proplyněného exkrementu s čet-
nými dutinami mikronových rozměrů (obr. 6 a 7). Matrix
koprolitů s četnými tenkostěnnými mineralizovanými ve-
zikulami interpretují Owocki et al. (2012) jako minerální
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pseudomorfózy organických struktur tvořených sférický-
mi bakteriemi.
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Studované vápence jsou mikritového až mikrosparitového
charakteru. Obsahují schránky ostrakodů, úlomky rybích
šupin a kůstek a koprolity s rybími fragmenty (kůstkami
a šupinkami). Dále obsahují útvary, které jsou zde interpre-
továny jako výsledek bioturbace kořenových systémů vod-
ních rostlin. To svědčí o sedimentaci v klidném jezerním
prostředí s flórou kořenící ve dně a s rybí faunou. Podle
mikrofaciální klasifikace používané pro jezera (souhrnně
Flügel 2004) jde o typ LMF 1 (lime mudstone) vznikající
v hlubších a/nebo chráněných částech jezera.

Zploštění textur vzniklých kořenovou bioturbací a prav-
děpodobně i koprolitů je dáno kompakcí horniny ve verti-
kálním směru, o čemž svědčí rovněž paralelně s vrstevna-
tostí rozdrcené tenké schránky ostrakodů.

Nová lokalita Tatobity dále potvrzuje rozsah jezerního
obzoru i v západní části podkrkonošské pánve vrstevní-
ho sledu chotěvického souvrství. Makroskopicky a ani
mikroskopicky (s výjimkou přítomnosti koprolitů) se
tento obzor světle šedých vápenců od Tatobit neliší od
podobných obzorů podložního prosečenského souvrství
(Čáp 2010). Nadále je ovšem diskutabilní, zda jde oprav-
du o vápence jezerní facie (jílovců, prachovců a vápen-
ců) chotěvického souvrství (zastupované ve střední
a především východní části podkrkonošské pánve přede-
vším pískovcovými a slepencovými polohami), nebo
zda jsou tyto vápence dílčím obzorem svrchní části pro-
sečenského souvrství reprezentovaného především je-
zerními faciemi.

Poděkování. Příspěvek vznikl na základě podpory interního pro-
jektu České geologické služby č. 321670. Autoři děkují RNDr. Ja-
roslavu Zajícovi, CSc., za konzultace a Mgr. Radkovi Škodovi,

Ph.D., za pomoc na elektronovém mikroskopu. Poděkování patří
RNDr. Vladimíru Prouzovi, CSc., a RNDr. Jaroslavu Zajícovi,
CSc., za konstruktivní připomínky k textu.
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