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Nález kosterních fragmentù velkého obojivelníka
a dalí permské fauny z lokality Arnultovice
v podkrkonoské pánvi
Discovery of skeletal fragments of a large amphibian and other Permian fauna from locality Arnultovice
in the Krkonoe Piedmont Basin
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Abstract: A new collection of fauna was recently discovered
in the locality Arnultovice (Early Permian, Sakmarian, Proseèné
Formation, Kalná Lake) of the Krkonoe Piedmont Basin.
Actinopterygians of the genus Paramblypterus are the most
prevalent vertebrate fauna. Skeletal fragments with well-preserved lower jaw of a large amphibian of the superfamily
Eryopoidea are a new and surprising discovery in the Krkonoe
Piedmont Basin. Small amphibians of the family Branchio-

Sedimentární výplň podkrkonošské pánve je proslulá četnými nálezy fauny a flóry vázanými na několik fosiliferních
obzorů. Jedním z nejznámějších je tzv. kalenský obzor (Tásler et al. 1981), vyskytující se především v širším okolí Horní Kalné. Vzhledem k poměrně značné mocnosti a sedimentární pestrosti tohoto obzoru je pro soubor těchto sedimentů
vhodnější termín užitý v práci Blechy et al. (1999), a to uloženiny Kalenského jezera. Uloženiny Kalenského jezera
jsou součástí prosečenského souvrství (sakmar) a tvoří
10–20 m mocný soubor šedých i pestře zbarvených slínovců, jílovců, prachovců i vápenců. Jak ukazují současné výchozy, Kalenské jezero se rozprostíralo na ploše asi 60 km2,
avšak původní rozloha jezera byla pravděpodobně mnohem
větší. Rovněž se ukazuje, že soubor kalenských sedimentů
neobsahuje jen jednu fosiliferní polohu, ale více poloh, které
se liší nejen petrograficky, ale i zastoupením fauny, a to zejména paprskoploutvých ryb (Štamberg 2012, 2013). Jedním z paleontologicky významných výchozů sedimentů Kalenského jezera je lokalita Arnultovice „úvozová cesta na
okraji lesa“. Výzkum na lokalitě se provádí několik posledních let a zejména v posledním roce byl nashromážděn soubor významných nálezů, které jsou uloženy ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Geologická situace
Lokalita Arnultovice „úvozová cesta na okraji lesa“ (souřadnice 50°33´58.599˝ N; 15°43´18.873˝ E) je představována přirozeným odkryvem vrstev Kalenského jezera. De-

(03-42 Trutnov)
sauridae occur in the lower part of the fossiliferous horizon of
laminated claystone, and round out enumeration of the fauna.

filé vrstev má délku 10 m a mocnost obnažených vrstev
dosahuje 4 m. Význačnou polohou je 40–50 cm mocná
vrstva velice pevného, špatně štípatelného narůžovělého
dolomitického vápence (obr. 1), obsahující izolované šupiny paprskoploutvých ryb a hojné koprolity. V podloží této
vrstvy vystupuje šedý, narůžovělý, případně nazelenalý laminovaný vápnitý jílovec dosahující mocnosti až 90 cm
(obr. 1). Tento jílovec je dobře štípatelný a je hlavním
zdrojem nálezů fauny. Ve spodní části vrstvy jílovce jsou
vyvinuty dvě silicifikované polohy mocné 1,5–2 cm.
V podloží jílovce s faunou je rozpadavý narůžovělý jílovec
s bahenními prasklinami, který neobsahuje faunu. Zatímco
vrstva dolomitického vápence představuje příbřežní uloženiny, laminované vápnité jílovce se ukládaly ve větších
a sedimentologicky klidnějších vzdálenostech od břehu
(Blecha et al. 1999). Vrstvu pevného dolomitického vápence i podložního fosiliferního jílovce lze sledovat asi 100 m
severním směrem v příkrém zalesněném svahu obráceném
k východu. Fosiliferní jílovec tvoří drobné výchozy na několika místech a první z nich (obr. 2), asi 30 metrů od původní lokality, poskytl významný nález kosterních fragmentů velkého obojživelníka.

Fauna
Nejhojnější složku fauny tvoří paprskoploutvé ryby. Jejich
pozůstatky jsou většinou ve formě izolovaných šupin a kostí, ale lze nalézt i celé jedince. Všechny nalezené jedince lze
zatím jednoznačně řadit do rodu Paramblypterus, o čemž
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Obr. l. Detail výchozu dolomitického vápence (L) a podloního laminovaného jílovce (C) na lokalitì Arnultovice úvozová cesta na okraji
lesa.

vypovídá především tvar jejich svrchní čelisti, stavba kostí
klenby lebeční i šupinatost. Jestliže porovnáme nálezy
aktinopterygií s dalšími nálezy z vrstev Kalenského jezera,
např. z lokalit Horní Kalná a Veselá, zjišťujeme výskyt
zcela odlišných druhů. Zatímco v Horní Kalné a Veselé se
vyskytují druhy Paramblypterus kablikae (Geinitz, 1860),
Paramblypterus feistmanteli (Fritsch, 1895) a další, dosud
neurčený druh malých paramblypteridů, v Arnultovicích
tyto jmenované druhy neznáme, ale naopak se vyskytují
mnohem větší paramblypteridi blízcí druhu Paramblypterus rohani (Heckel, 1861) a další dosud nedeterminovaní
jedinci (obr. 3C, D). Paprskoploutvé ryby z Arnultovic
jsou v určitých rysech shodné např. s výskytem těchto ryb
na lokalitě Klášterská Lhota, kde se však kromě paramblypteridů vyskytují ještě aktinopterygii čeledi Aeduellidae (Štamberg 2013).
Důležitou, ale velice vzácnou složkou fauny na lokalitě
v Arnultovicích jsou obojživelníci. Ve spodní části vápnitého jílovce, a to mezi dvěma silicifikovanými vrstvičkami, bylo nalezeno pět jedinců velice malých obojživelníků,
nepřesahujících 3 cm celkové délky, čeledi Branchiosauridae. S podobnými se lze setkat i ve vrstvách v Horní Kalné
a ve Veselé. Na jiných lokalitách Kalenského jezera zatím
nalezeni nebyli.
Zcela mimořádný je však nález kosterních fragmentů
velkého obojživelníka z malého výchozu vápnitého jílovce ve svahu asi 30 m severně (obr. 2) od původní lokality Arnultovice „úvozová cesta na okraji lesa“. Podařilo se nalézt část obratle a velmi dobře zachovanou
spodní čelist. Spodní čelist je 20,5 cm dlouhá a nález
ukazuje její laterální stranu. Dorzální okraj čelisti je
opatřen 22 silnými zuby rýhovanými po jejich obvodu,

Obr. 2. Odkryv laminovaných jílovcù na východním zalesnìném
svahu. Místo nálezu kosterních fragmentù velkého eryopoidního
obojivelníka.

což ukazuje na jejich labyrintodontní strukturu. Na jednotlivých kostech spodní čelisti, jako postspleniale a angulare, je vyvinuta výrazná skulptura tvořená hrboly a
důlky. Nález patří erypoidnímu obojživelníku (nadčeleď
Eryopoidea Cope, 1882). Kromě drobných branchiosaurních obojživelníků není z vrstev prosečenského souvrství znám žádný jiný větší obojživelník (Štamberg –
Zajíc 2008). Jednoznačně jde nejen o první nález většího
obojživelníka v prosečenském souvrství podkrkonošské
pánve, ale o doposud největšího jedince obojživelníka,
který byl v permu Českého masivu nalezen a dosahoval
pravděpodobně 130 cm celkové délky těla. Nabízí se
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Obr. 3. Nálezy fauny z výchozù sedimentù Kalenského jezera v Arnultovicích. Vyobrazení jedinci jsou uloeni ve sbírkách Muzea východních Èech v Hradci Králové. A  spodní èelist eryopoidního obojivelníka v pohledu laterálním. MHK 82447, 0,7×. B  detail anteriorní èásti negativního otisku tée spodní èelisti. MHK 82447, 0,6×. C  Paramblypterus sp. MHK 81640, 1×. D  Paramblypterus sp. MHK 81638,
1,1×.
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srovnání s velkými jedinci Onchiodon labyrinthicus Geinitz, 1861 nebo Cheliderpeton vranyi Frič, 1877 z vápenců z Ruprechtic a Olivětína (olivětínské vrstvy, assel) vnitrosudetské pánve. Další podrobnější studium a
preparace vnitřní strany spodní čelisti jistě umožní přesnější determinaci tohoto nového nálezu.

Závìr
Nálezy fauny z výchozů sedimentů Kalenského jezera
(prosečenské souvrství) v Arnultovicích poskytly neočekávané množství fauny. Hlavní složkou jsou paprskoploutvé
ryby jiných druhů, než jsou známé z některých dalších výchozů Kalenského jezera. Nově byli nalezeni drobní branchiosaurní obojživelníci. Zcela neobvyklý je objev kosterních fragmentů velkého eryopidního obojživelníka. Přesná
lokalizace tohoto nového nálezu ve výchozu jistě umožní
v následujícím roce odkrytí i zbývající části kostry.
Poděkování. Výzkum byl uskutečněn v rámci projektu IGCP 575
a byl podpořen interním projektem Muzea východních Čech
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v Hradci Králové. Autor děkuje Jaroslavu Zajícovi (Geologický
ústav AV ČR) a Martinovi Mazuchovi (Přírodovědecká fakulta
UK) za podnětné připomínky k textu a Václavu Zieglerovi za zajištění potřebných recenzí.
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