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Nálezy bohatých společenstev chitinozoí jsou velmi dobře
doloženy v silurských a devonských sekvencích barrandien-
ské oblasti (souhrn viz Fatka 1999). Naproti tomu naše zna-
losti ordovických chitinozoí pražské pánve jsou výrazně
méně úplné a pokrývají převážně spodní a střední ordovik
(Paris – Mergl 1984, Fatka 1993), případně hraniční interval
ordovik-silur (Dufka – Fatka 1993). Ze svrchního ordoviku
byla zatím chitinozoa uvedena pouze v předběžném sdělení
Čorné (1969), která popisuje organický materiál separovaný
ze vzorků letenského souvrství, odebraných na lokalitě
Praha-Zbraslav. Kromě dalších skupin Čorná (op. cit.) disku-
tovala i nálezy chitinozoí, jejichž popis a vyobrazení však
neumožňují jakékoli stratigrafické závěry. Vzhledem k ne-
uspokojivému stavu poznání ordovických chitinozoí barran-
dienského ordoviku bylo předběžně analyzováno pět vzorků
ze svrchně ordovického letenského souvrství; tyto vzorky
byly odebrány v 8,5 m mocné sekvenci drob a pískovců na lo-
kalitě Kazín na pravém břehu řeky Berounky, východně od
obce Černošice (GPS koordináty 49° 56´51.866˝ N,
14° 20´18.945˝ E). V této zprávě je získaný materiál vyobra-
zen a předběžně taxonomicky vyhodnocen. Chitinozoa leten-
ského souvrství jsou zároveň poprvé dokumentována za po-
moci skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).

<��2��

Letenské souvrství poprvé definovali Kettner a Prantl
(1948) jako komplex vertikálně alterujících křemenných
pískovců, drob, prachovců a jílovců. Později byly náplň
a vymezení tohoto souvrství postupně zpřesňovány (např.
Havlíček 1998). Mocnost letenského souvrství se pohybuje
mezi 50–600 m a tuto jednotku lze interpretovat jako vý-
razné rozšíření hrubozrnných rytmicky zvrstvených sili-
ciklastik uvnitř sledu jinak poměrně jemnozrnných dis-
oxických sedimentů, jmenovitě mezi libeňským a vinickým
souvrstvím. Mnoho znaků (rytmičnost, značná mocnost,
pouze lokálně hojné výskyty fauny apod.) ukazuje na vý-
razné zintenzivnění přínosu klastického materiálu i na po-
měrně vysokou rychlost sedimentace.

4������2��

V horninách letenského souvrství obvykle dominují ichno-
fosilie (Havlíček 1998). Nálezy zbytků skeletové fauny
a flóry jsou poměrně vzácné, jejich častější výskyt je ob-
vykle vázán na facii křemenných pískovců. Na některých
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lokalitách mohou být zbytky fauny velmi hojné a někdy
jsou i výjimečně příznivě zachované. Poměrně diverzifi-
kovanou faunu tvoří především ramenonožci, trilobiti,
ostnokožci, mlži, hlavonožci, plži, lasturnatky a konulá-
rie (Havlíček 1998). Vzhledem k nepřítomnosti strati-
graficky významných graptolitů a konodontů předpoklá-
dají Fatka et al. (2013) stáří letenského souvrství jako
vyšší úroveň stupně sandb, a to především na základě
charakteru bentických faun. Podobné stáří navrhují
v rámci syntézy korelace ordovických hornin v oblasti
jihozápadní a střední Evropy, včetně oblastí dnešního
Španělska a České republiky, rovněž Gutiérrez-Marco et
al. (2017).

8���������������

Váha analyzovaných vzorků drob a pískovců se pohybova-
la mezi 40–200 g. Vzorky byly rozpuštěny s cílem separo-
vat organickou hmotu standardní palynologickou metodi-
kou (rozpuštění anorganických složek klastických hornin
v kyselinách HCl a HF). Takto získané organické reziduum
bylo rozděleno na frakce použitím sít o velikosti oka 50 μm
a 90 μm. Chitinozoa byla mechanicky vybrána z obou nad-
sítných frakcí skleněnou pipetou a následně byli všichni
vybraní jedinci fotograficky dokumentováni na přístroji
SEM (JEOL JSM – 6380), na němž byly zároveň měřeny
rozměry používané pro taxonomickou klasifikaci. Možná
přítomnost dalších skupin organických mikrofosilií – jako
jsou akritarcha, kryptospory a prasinofyta – byla ověřová-
na na optickém mikroskopu v nejjemnější frakci. Ani v jed-
nom ze studovaných vzorků však zástupci těchto skupin

nebyli zjištěni. Chitinozoa fotografovaná na SEM byla ná-
sledně fixována v kanadském balzámu a jsou dočasně ulo-
žena ve sbírkách Ústavu geologie a paleontologie Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy pod označením
CHMNZ_MKAZ5_2015-MKAZ3_3526. Po dokončení
studie budou materiál a veškerá dokumentace předány do
sbírek České geologické služby.

��������

Z odebraných vzorků bylo celkem vybráno a dokumen-
továno 443 jedinců chitinozoí, včetně několika akumu-
lací více jedinců uspořádaných v řetízku. Na základě vy-
hodnocení biometrických dat bylo pak možné 37 %
studovaných jedinců určit do druhu; zbývající dvě třeti-
ny materiálu bylo možné klasifikovat pouze v různých
úrovních otevřené nomenklatury. Z celkového počtu tři-
cet jedna rozlišených taxonů je možné druh určit pouze
u sedmi z nich. Nízké procento druhově určitelných je-
dinců je ovlivněno především poměrně nepříznivým
způsobem zachování chitinozoí v siliciklastických sedi-
mentech. Pro ordovické sledy je obvykle charakteristic-
ká výrazně nižší diverzita, než jaká byla zjištěna ve vzor-
cích z lokality Kazín.

Ve studovaném materiálu byla zjištěna přítomnost násle-
dujících taxonů:

1. Angochitina? sp. indet.
2. Belonechitina cf. comma
3. Belonechitina cf. hirsuta
4. Belonechitina micracantha (obr. 2D)
5. Belonechitina sp. indet.
6. Conochitina chydaea (obr. 2C)
7. Conochitina sp. 1
8. Conochitina sp. 2
9. Cyathochitina campanulaeformis (obr. 2F)

10. Cyathochitina cf. primitiva
11. Cyathochitina kuckersiana
12. Cyathochitina sp. 1
13. Cyathochitina sp. indet.
14. Desmochitina sp. gr. minor (obr. 2E)
15. Desmochitina? minor
16. Desmochitina? sp. indet.
17. Euconochitina sp. indet.
18. Euconochitina vulgaris (obr. 2B)
19. Hercochitina cf. spinetum
20. Hercochitina sp. 1
21. Hercochitina? cf. grandispina
22. Hyalochitina? cf. hyalophrys
23. Hyalochitina? sp. indet.
24. Lagenochitina sp. indet.
25. Laufeldochitina sp. indet.
26. Linochitina pissotensis (obr. 2A)
27. Linochitina sp. 1
28. Pistallachitina? sp. indet.
29. Rhabdochitina? sp. indet.
30. Spinachitina sp. indet.
31. Tanuchitina sp. indet.
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Ze sedmi určených druhů mají největší stratigrafický vý-
znam tři druhy, a to Conochitina chydaea, Euconochitina
vulgaris a Linochitina pissotensis. Ostatní určené druhy
mají buď delší stratigrafický rozsah, nebo jsou – vzhledem
k zachování – klasifikovány v otevřené nomenklatuře,
a proto je nelze využít pro určení stáří letenského souvrství
a pro jeho stratigrafickou korelaci.

Linochitina pissotensis (obr. 2A) se vyskytuje ve vzor-
cích KAZ 1 a KAZ 2 (obr. 1). Původně byl tento taxon po-
psán ze souvrství pissot, Domfront commune, Francie.
V práci Parise (1990) je na základě stratigraficky omezené-
ho výskytu tohoto druhu v centrálním Portugalsku (synkli-
nála Buçaco) definována biozóna rozsahu pissotensis, indi-
kující nejvyšší darriwil. Podle Parise (1990) LAD tohoto
taxonu značí hranici středního a svrchního ordoviku
(obr. 3). V posledních letech byla v několika studiích zpo-
chybněna aplikovatelnost chitinozoí pro korelaci ordoviku.
To se týká i posledního výskytu druhu L. pissotensis, který
může překračovat hranici střední/svrchní ordovik (přehled
viz Gutiérrez-Marco et al. 2017).

Euconochitina vulgaris a Conochitina chydaea byly pů-
vodně stanoveny z oblasti Shropshire ve Velké Británii.
Euconochitina vulgaris (obr. 2B) se vyskytuje ve vzorcích
z lokality Kazín KAZ 2, KAZ 3, KAZ 4 a KAZ 5 (obr. 1).
Tento druh byl dokumentován ve Francii (Massif Central),
v Belgii (oblast Condroz Inlier a Brabantský masiv), Maro-
ku (oblast Oujda), Alžírsku a Saúdské Arábii (vrty v seve-

rozápadní oblasti Arabského poloostrova). Ve všech uve-
dených oblastech byl tento druh zjištěn v horninách
náležejících stupňům flo až darrriwil (obr. 3).

Conochitina chydaea (obr. 2C) je nejhojněji se vyskytu-
jícím taxonem v materiálu z lokality Kazín, kde je přítom-
na ve všech vzorcích, s nejvyšší hojností ve vzorcích
KAZ 1 a KAZ 4 (obr. 1). V oblasti Shropshire je stratigra-
ficky doložena v llanvirnu až caradoku (= stupeň darriwil
až kat, obr. 3).

Přítomnost druhu L. pissotensis na lokalitě Kazín by
mohla pro tuto část letenského souvrství překvapivě indi-
kovat stáří nejvyššího středního ordoviku (stupeň darri-
wil). Toto stáří zdánlivě podporuje i přítomnost druhu
E. vulgaris. Naproti tomu druh C. chydaea je znám z hra-
ničního intervalu středního a svrchního ordoviku (darriwil
až kat, blíže Jenkins 1967). Středně ordovické stáří hornin
odkrytých na profilu je však v rozporu s předpokladem na-
prosté většiny badatelů (pro přehled viz Havlíček 1998,
Fatka et al. 2013 a Gutiérrez-Marco et al. 2017), kteří – na
základě výskytu mnoha význačných indexových fosilií –
řadí letenské souvrství do svrchního ordoviku a zařazují jej
do regionálního stupně beroun (= svrchní část stupně sandb,
obr. 3). Chitinozoa z lokality Kazín vykazují výrazně vyšší
diverzitu, než jaká je známa v této stratigrafické úrovni na
jiných lokalitách v oblasti peri-Gondwany. Nejpravděpo-
dobnějším vysvětlením tohoto rozporu je možnost eroze
podložních, pouze částečně litifikovaných hornin spojená
s redepozicí materiálu z podložních sekvencí. Mikrofosilie
s organickou stěnou včetně chitinozoí jsou dostatečně
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odolné na to, aby mohly být redeponovány do nově usazo-
vaných hornin. Tento typ redepozice byl v ordoviku doku-
mentován na příkladu akritarch na Britských ostrovech
(Turner 1982) i v barrandienské oblasti (Vavrdová 1988).
Kvalita a rozsah získaného materiálu z lokality Kazín bo-
hužel v tuto chvíli neumožňují definitivní potvrzení mož-
nosti redepozice. Dokud nebude tato otázka spolehlivě roz-
řešena, není možné ani zpřesnění stáří letenského
souvrství.

>��B�

Výskyt většiny chitinozoí diskutovaných v této práci je po-
prvé dokumentován i v České republice, a to včetně bio-
stratigraficky významných druhů Linochitina pissotensis,
Euconochitina vulgaris a Conochitina chydaea. První ze
jmenovaných taxonů představuje indexovou fosilii nejvyš-
šího středního ordoviku. Také další dva biostratigraficky
významné druhy, E. vulgaris a C. chydaea, jsou typické
pro střední až svrchní ordovik. Jejich výskyty (v případě,
že jde o autochtonní nálezy) jsou v rozporu s ostatním pale-
ontologickým obsahem letenského souvrství. V tuto chvíli
není možné na základě chitinozoí zpřesnit předpokládané
stáří letenského souvrství zejména vzhledem k velmi prav-
děpodobné redepozici mikrofosilií uvolněných ze starších
horninových sekvencí středního ordoviku do nově usazo-
vaných hornin svrchně ordovického letenského souvrství.

Přítomnost a charakter chitinozoí ve vzorcích z lokality
Kazín nicméně dokazují, že i přes poměrně nepříznivé za-
chování je ve svrchním ordoviku pražské pánve možné

prokázat výskyt biostratigraficky významných taxonů.
Chitinozoa se jeví nejen jako vhodný biostratigrafický
nástroj, ale i jako indikátory možných erozí a redepozicí
materiálu ze starších hornin a mohou tak rozhodujícím
způsobem přispět k lepšímu objasnění faciálního a strati-
grafického vývoje pražské pánve v průběhu středního
a vyššího ordoviku.
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