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Abstract: Dark grey claystones and shales with subordinate siltstone and limestone intercalations belonging to the upper part of
the Bohdalec Formation were excavated in the building site in
Praha-Michle. Studied strata have yielded the Upper Ordovician
(Katian) invertebrate thanatocenoses with dominating bivalves, tri-

Na jižní straně Vyskočilovy ulice v Praze-Michli byla v letech 2011–2013 otevřena stavební jáma pro budovu Delta
obchodního BB centra Brumlovka. Jáma o půdorysu cca
86 × 88 m byla na severní straně až 16 m hluboká a částečně umožňovala studium skalního podkladu ve dně. Zároveň byl tento odkryv bohatým nalezištěm ordovických
zkamenělin a zaslouží si proto zvláštní pozornost (viz
obr. 2 a 3). Materiál ze stavby byl vyvážen na skládku
u Štěrbohol, kde byly během prací na stavbě nejlepší podmínky ke sběru zkamenělin. Mnoho fosilií z této deponie je
uloženo v řadě soukromých sbírek.

Popis odkryvu
Geologická pozorování a měření se uskutečnila před koncem dubna 2013, kdy bylo dno stavební jámy necelý metr
nad konečnou hloubkou.
Skalní podklad tvořily převážně tmavošedé břidlice bohdaleckého souvrství. Jejich povaha kolísala od čistě jílových břidlic a jílovců až k prachovitým břidlicím s hojně
vtroušenými lupínky slídy. Běžně obsahovaly pelokarbonátové konkrece velké 1–4 cm. Podřízeně se vyskytovaly
10–30 cm mocné vložky prachovců až jemnozrnných vápnitých pískovců a ojediněle i vložky nebo čočky šedého
jemnozrnného vápence s jílovitou příměsí.
Uložení vrstev bylo v severní, nejhlubší části jámy většinou neporušené, s úklonem 25° k S až SV. Na dvou vápencových vložkách v této části dna jámy byl naměřen sklon
35° k SV. Také ve střední části jámy, východně od šikmé

(12-24 Praha)

lobites, and crinoids (columnal fragments). Gastropods, hyolithids,
conulariids, brachiopods, bryozoans, and cystoids are less frequent.

rampy sloužící k odvozu materiálu, vystupovaly vrstvy
ukloněné 35° k SV, jižněji s úklony 10–20°. V jímce na
vodu u jižní stěny, zhruba u jejího středu, bylo zjištěno tektonické porušení a příkřejší uložení vrstev s tektonickým
zrcadlem ukloněným 50° k SV (60°). Tato porucha zřejmě
podmiňovala průsak vody v přilehlém místě jižní stěny (viz
obr. 2).
V druhé jímce na vodu, při východním okraji jámy asi
30 m od severovýchodního rohu jámy, byly zjištěny úklony
vrstev cca 60° k JV a slabší tektonické proklouzání. Tektonické porušení a převažující sklon cca 50° k VSV bylo možné pozorovat podél východní stěny jámy až k jejímu jihovýchodnímu rohu, kde voda protékající mezi pažením
indikovala tektonickou poruchu. Také v protilehlém severozápadním rohu jámy svědčily průsaky o tektonickém porušení. Na větší ploše dna jámy v této fázi stavby nebylo možné studovat skalní podklad, stejně jako na jejích zapažených
stěnách. Zkameněliny byly sbírány jen částečně přímo z odkryvu, většinou však z vytěženého materiálu na deponii.

Paleontologie
Nejstarší polohy těžené v západní části výkopu poskytly
tmavě šedé, špatně štípatelné břidlice s převládajícími trilobity Onnia superba, Phacopidina quadrata a Sokhretia
solitaria (hojné cephalony a stočení jedinci) a vzácnými
Flexicalymene pragensis a Calymenella media. Tato facie
byla v deponii uložena mezi posledními materiály, břidlice
byly velmi málo zvětralé.
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Obr. 1. Mapka výskytu ordovických uloenin v Barrandienu s vyznaèenou pozicí odkryvu; pøevzata z práce Mandy (2008).

Obr. 2. Orientaèní náèrt stavební jámy pro budovu Delta se zjitìnými geologickými daty. Podle stavu ke konci dubna 2013 sestavil
P. Röhlich.

Velká část materiálu z výkopu pocházela z černošedých
břidlic s velmi hojnými stonky lilijic. Šlo o typické břidlice
bohdaleckého souvrství, při zvětrávání šedé až hnědavé,
s četnými krystaly sádrovce na vrstevních plochách (respektive plochách odlučnosti podle nahromaděných fosilií).
Materiál v deponii vykazoval různý stupeň zvětrání, fauna
byla nejlépe dostupná v navětralém materiálu. Nejhojnější
byly stonky lilijic (Encrinites sp., non artifex), které byly
často usměrněny do řad a procházely celými bloky horniny, místy tvořily akumulace disartikulovaných kolumnálií,
pokrývající vrstevní plochy. Jiné části lilijic byly velmi
vzácné, podařilo se najít pouze několik fragmentů ramen
a jedinou korunu. Z ostatní fauny byl nejhojnější trilobit
Sokhretia solitaria, zachovaný většinou jako kompletní
stočený jedinec. Zkameněliny obvykle tvořily shluky,
které nebyly plošné, ale velmi často válcovitého nebo
elipsoidního tvaru. Ve shlucích se vyskytovaly také disartikulované části jiných trilobitů, většinou však vzácněji:
Phacopidina quadrata, Selenopeltis tenyl, Eudolatites angelini, Flexicalymene pragensis, Kloucekia invicta (jeden
kompletní jedinec) a Calymenella media. Z ramenonožců
byly nejhojnější izolované misky Paterula bohemica, Raphanoglossa, Onniella michlensis aj. Graptoliti byli v této
facii rovněž poměrně hojní, a to dobře zachované rabdosomy Rectograptus cf. bohdalecensis. Mimo kolumnálií lilijic byli ostnokožci velmi vzácní, nalezeno však bylo několik kompletních jedinců styloporátního rodu Placocystites.
Z mlžů zcela převládá Synek antiquus, hojní jsou i další nuculidní mlži Myoplusia sp., Praenucula sp. a Praenucula?
decurtata. Byli zjištěni plži rodů Grandostoma, Sinuitopsis
a velmi špatně zachovaná jádra patřící pravděpodobně
rodu Lophospira. Z této facie také nejspíše pocházejí
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vzácné nálezy hadic Protaster bohemicus a hvězdice Siluraster perfectus.
Z mechovek bylo v břidlici zhruba uprostřed stavební
jámy nalezeno několik exemplářů Monotrypa cf. pragensis, které však nemají epizoarium s typickými obloukovými „kapsami“ (Röhlich 1951). Typické mechovky polyteichového obzoru (Polyteichus, Trochopora) nebyly na odkryvu nalezeny.
Největší část materiálu se skládala z prachovitých břidlic
a jílovitých prachovců, na vrstevních plochách zvětrávajících do rezava. Prachovce tvořily vrstvy o mocnosti
10–50 cm. Fauna byla soustředěna hlavně na povrchu vrstev a do hloubky 5 cm pod ním. Na povrchu vrstev byly
misky mlžů a části trilobitů uspořádané podle vrstevnatosti, uvnitř vrstev byly fosilie většinou bez usměrnění. Mlži,
ramenonožci a trilobiti byli v této facii v naprosté většině
disartikulováni, zoaria mechovek byla rozlámaná na menší
části a poměrně hojní jablovci byli většinou zachováni jen
jako izolované destičky. Celková asociace se dosti lišila od
asociace tmavých břidlic. Nejhojnější byly otisky a jádra
mlžů rodů Synek, Myoplusia a Praenucula, z trilobitů pak
Flexicalymene pragensis a Sokhretia solitaria; ve většině
případů šlo o disartikulované části velkých jedinců. Kromě
stočených jedinců Sokhretia solitaria byl zajímavý hojný
výskyt úplných nebo skoro úplných exuvií na vrstevních
plochách. Calymenella media se rovněž vyskytovala velmi
hojně, na některých místech stejně jako Flexicalymene. Šlo
většinou o disartikulované části, kompletní jedinci byli
vzácní a většinou stočení. Chlustinia cf. detecha byla velmi
hojná, disartikulované části místy pokrývaly vrstevní plochy. Kompletní jedinci byli většinou mimo vrstevní plochy
a částečně stočení nebo deformovaní. Ostatní trilobiti byli
daleko vzácnější: Eudolatites angelini, Actinopeltis cf. rivanol, Selenopeltis tenyl, Phacopidina quadrata, Prionocheilus cf. borni. Z ostnokožců byly poměrně hojné izolované kolumnálie lilijic, jablovci Aristocystites metroi
a vzácně Codiacystis aff. moneta, velmi vzácně karpoid
Dendrocystites sp. Z ramenonožců byla místy hojná Rafinesquina pseudoloricata, Onniella michlensis, Camarotoechia ambigena a Paterula bohemica. Místy se vyskytovaly
velké konulárie, často s přisedlými epibionty. Graptoliti
byli v této facii velice vzácní a často fragmentární. Ostatní
fauna byla vzácnější: rozlámaná zoaria mechovek Batostoma a Monotrypa, někdy porůstající schránky hyolitů, plži
Grandostoma a Lophospira, izolované destičky machaeridií Plumulites, poměrně vzácné schránky Sphenothallus.
Malou část vytěženého materiálu s nejasným vztahem
k ostatním faciím tvořily tence vrstevnaté prachovce až
jemnozrnné pískovce se zřetelnou laminací. Fosilie zde
byly dost špatně zachované, většinou jako akumulace
na vrstevních plochách. V této facii byla nejhojnější mechovka připomínající rod Polyteichus, častá i jako shluk
několika jedinců na vrstevní ploše. Tento materiál je v budoucnosti nutné revidovat, není vyloučeno, že jde o nový
druh. Z ostatní fauny převládali trilobiti Calymenella media, Sokhretia solitaria, Eudolatites angelini a Dalmanitina asta a ramenonožec Rafinesquina pseudoloricata.
V této facii byly z celé lokality nejhojnější ichnofosilie
rodu Planolites. Ve výkopu se tento materiál nepodařilo
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Obr. 3. Pohled do stavební jámy bloku Delta od jihu. Foto
P. Röhlich.

Obr. 4. Trilobit Flexicalymene pragensis ve zvìtráváním rozpadavém jílovci. Délka trilobita 50 mm. Foto P. Röhlich.

lokalizovat; pravděpodobně pocházel z nejvyšších odkrytých poloh.

Poznámky k tafonomii
Na lokalitě je pozoruhodný výskyt mělkovodní fauny (artikulátní ramenonožci a calymenidní trilobiti) společně
s brachiopody rodu Paterula, kteří jsou považováni za hlubokovodní, popř. epiplanktonní (Havlíček 1982). V obou
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uspořádaných fosilií (Z. Kukal, osobní sdělení). Kompletní
krunýře trilobitů rodu Sokhretia a Chlustinia byly často
uvnitř vrstev ohnuté nebo částečně stočené, což rovněž
svědčí o náhlém transportu nebo sesuvu sedimentu. Deformace krunýřů byly nejvíce patrné na kompletních jedincích rodu Chlustinia, kde výrazné trny na pygidiu a volných lících patrně brzdily pohyb trilobita v sedimentu.
V ostrém kontrastu s disartikulovanými zbytky v akumulacích byl na této lokalitě velmi hojný výskyt exuvií druhu
Flexicalymene pragensis na vrstevních plochách. Bylo nalezeno několik desítek exuvií dospělých jedinců dlouhých
kolem 70 mm, a to exuvií s různým stupněm disartikulace.
V několika případech bylo kranidium připojeno k thorakopygu a volné líce chyběly. Běžné byly exuvie v Salterově
pozici s kranidiem buď odsunutým, nebo převráceným.
Tyto exuvie nejevily žádné známky transportu.
Rychlé pokrytí sedimentem v pravděpodobně anoxických nebo dysoxických podmínkách způsobilo místy pyritizaci fosilií a unikátní zachování některých struktur.
Nálezy tohoto typu byly rovněž podmíněny vhodným
navětráním materiálu. V jílovitoprachovité facii byl tak
mimo jiné nalezen i stočený exemplář Flexicalymene pragensis se zachovanou částí trávicího traktu (diskuse viz
Fatka et al., v tisku), dvě unikátně zachovalé konulárie, jedna schránka sphenothallida a zbytky buď zřejmě nejmladšího paleoskolecida v pražské pánvi, nebo velkého, dosud
neznámého cornulitida (determinace M. Mergl a P. Kraft).
Obr. 5. Trilobit Chlustinia cf. detecha. Kompletní krunýø na ploe
pokryté fragmenty fosilií mùe nasvìdèovat i poírání organických zbytkù trilobitem. Délka trilobita 30 mm. Foto P. Röhlich.

faciích, kde se tento brachiopod vyskytoval, se ostatní fauna nalézala v akumulacích, které buď pokrývaly vrstevní
plochy a zasahovaly jen mělce pod povrch vrstev, nebo
byly náhodně rozptýlené v nezřetelně vrstevnatých břidlicích. Misky rodu Paterula a rabdosomy graptolitů byly
vždy rozptýleny rovnoměrně v sedimentu a v místech
s akumulacemi byly velmi vzácné. Tyto tafonomické okolnosti naznačují, že jde o alochtonní asociaci, kdy byly mělkovodní druhy splaveny do hlubších poloh s převládajícími
anoxickými podmínkami a tomu odpovídajícím společenstvem (Paterula, graptoliti).
V jílových břidlicích s dominantní Sokhretia solitaria
naprosto převládali stočení jedinci. V tomto případě lze
stočení vysvětlit jako reakci na sesuv sedimentů či náhlý
nástup anoxických podmínek. Kolem stočených jedinců
se ve většině případů vytvořila nodule, která pokryla celý
krunýř, velmi často ale došlo k poškození pygidia, které se
v noduli buď nezachovalo vůbec, nebo bylo stlačeno pod
thorax.
V jílovitoprachovité facii byly akumulace druhově pestřejší, kompletní jedinci daleko vzácnější a vedle trilobitů
byli daleko častější i ostatní zástupci bentosu. Uvnitř vrstev
nebylo patrné žádné uspořádání organického detritu. Směrem k vrstevní ploše (svrchní?) vzrůstal počet plochých
zbytků, které byly zhruba rovnoběžné s vrstevnatostí a na
samotné vrstevní ploše už byly všechny zbytky srovnány
do plochy. Není proto vyloučeno, že „vrstevní plochy“
představují spíše plochy odlučnosti podle těchto planárně

Srovnání s jinými lokalitami
bohdaleckého souvrství
Faciálním vývojem a složením fauny se odkrytý úsek bohdaleckého souvrství řadí převážně do jeho svrchní části,
vyvinuté na území Prahy v litologicky pestřejší facii. Tu
poprvé definoval Bouček (1928), a to jak litologicky, tak
paleontologicky jako „polyteichovou facii“ podle výskytu
nápadného druhu mechovky Polyteichus novaki, ale také
řady jiných zástupců bentosu. Další vývoj názorů na tuto
facii byl nejnověji rekapitulován Röhlichem (2006). Také
na právě popsané lokalitě se potvrzuje, že název „polyteichová“ je pro tuto facii mnohdy nevhodný, ani zde se typičtí
zástupci rodu Polyteichus nenacházejí. Alternativní název
michelská facie, navržený v posledně uvedené publikaci,
je zvolen podle místa, kde byl tento vývoj poprvé zjištěn
(Novák 1873). Tato zaniklá lokalita, označovaná U zlámaného kříže, mj. poskytla četné exempláře Polyteichus novaki a zřejmě náležela stratigraficky vyšším polohám než
v této práci popisovaný odkryv: byl v ní přítomen skutečný
polyteichový obzor s.s. Ležela jihovýchodně od dnešní Vyskočilovy ulice a její část byla ještě v polovině minulého
století dostupná v michelské cihelně, odkud pocházejí
krásné ukázky fosiliferních vápenců ze sběrů F. Šolce
(Röhlich 1957, tab. II).
Zde je třeba upozornit, že u neúplných nebo nedokonale
odkrytých terčovitých zoárií mechovek existuje možnost
záměny rodu Polyteichus s druhem Monotrypa pragensis
nebo jemu podobným druhem. Svědčí o tom údaj o výskytu Polyteichus novaki na typové lokalitě zahořanských
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vrstev v práci Prantla (1933), kde je i jiný pochybný údaj
o výskytu tohoto druhu, a to na lokalitě Lejškov v králodvorském souvrství.
Tmavošedé jílové břidlice s trilobitem Onnia superba
patřily pravděpodobně k nejnižším polohám odkrytým na
staveništi. Složením fauny i litologií odpovídaly materiálu
vytěženému ze základů budovy Filadelfia, asi 500 m severozápadně od zde popisovaného odkryvu (Röhlich et al.
2009).
Pro souvislý úsek vrstevního sledu, zastižený ve stavební
jámě, vychází podle sestrojeného řezu přibližná mocnost
25–35 m. Je to jen část mocnosti svrchní části bohdaleckého souvrství v michelské facii (cca 70 m), na kterou byla
podle dřívějších výzkumů v okolí Bohdalce odhadnuta
(Röhlich 1957, tab. III). Ve srovnání s odkryvem bohdaleckého souvrství na staveništi budovy Filadelfie (Röhlich et
al. 2009) mají vrstvy odkryté na staveništi budovy Delta
převážně mělkovodnější ráz, jak ukazuje spolu s litologií
hojnost vagrantního i sesilního bentosu. Většina zbytků
byla aspoň na krátkou vzdálenost přemístěna, jak svědčí
např. nahromadění oddělených misek mlžů, stonkových
článků lilijic aj. S určitou rezervou lze změny litologie
i fauny interpretovat jako hloubkové oscilace s celkovým
trendem změlčování, kdy docházelo k postupnému mizení
trinucleidních trilobitů a nástupu dalmanitidních a calymenidních forem.
Litofaciálně i paleontologicky srovnatelné polohy bohdaleckého souvrství jsou nejblíže známy ze zářezu u michelského seřaďovacího nádraží (Havlíček 1984) a byly
popsány Horákem (1956) z výkopů pro regulaci Botiče
v jižní části michelské plynárny (Röhlich 1957, s. 381).
Na rozdíl od jednoduché brachysynklinální stavby Bohdalce jsou ordovické vrstvy jižně od Botiče provrásněné a
porušené zlomy, jak je patrné i na popsaném odkryvu.
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Jeho tektonický poměr k nejbližšímu okolí proto není úplně jasný.
Poděkování. Článek vznikl s podporou interního úkoli České geologické služby č. 335700. Autoři děkují za cenné připomínky recenzentům Zdeňkovi Kukalovi a Martinu Valentovi.
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