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Boskovická brázda je úzká deprese orientovaná severojiž-
ním směrem, probíhající od Moravské Třebové ve směru
na Letovice, Boskovice, Rosice až do Moravského Krum-
lova. Náleží k ní i výchoz sedimentů v okolí Zöbingu v Ra-
kousku. Deprese je vyplněna většinou sedimenty spodního
permu, pouze v jižní části brázdy v okolí Rosic a Oslavan
tvoří vrstevní sled též sedimenty svrchního karbonu (Jaroš
1961). Permokarbonské sedimenty boskovické brázdy jsou
objektem zájmu paleontologů již 150 let, a to především
díky zcela výjimečným nálezům hmyzu a obojživelníků ve
střední a v severní části boskovické brázdy (Štamberg –
Zajíc 2008).

Autor práce se však v posledních letech soustředil na vý-
zkum permských sedimentů v jižní části brázdy, a to přede-
vším na lokalitu „Za lesním úřadem“ v Moravském Krum-
lově. Lokalita na severním okraji Moravského Krumlova
v příkré stráni na pravém břehu řeky Rokytné je známa již
více než sto let a nese název po sídle tehdejšího lesního úřa-
du, který se nalézal v její blízkosti. První zmínky o lokalitě
pocházejí již z konce 19. století, a to především v souvis-
losti s nálezy bohaté permské flóry. Kromě flóry byli
později nalézáni i mlži a vzácně izolované šupiny paprs-
koploutvých ryb (Augusta – Čepek 1948) a dokonce byl
z lokality popsán – na základě ojedinělého nálezu křídla –
nový druh blatoidního hmyzu Phyloblatta moravica Steh-
lík, 1932. Bližší historii výzkumů lokality podává Ivanov
(2003).

Vrstevní sled na lokalitě „Za lesním úřadem“ tvoří na
bázi rokytenské slepence, které se směrem do nadloží po-
stupně zjemňují a přecházejí v hrubozrnné pískovce.
V nadloží pískovce pak teprve nacházíme fosiliferní vrs-
tvy, které na bázi obsahují asi 35 cm mocnou vrstvu šedého

až šedohnědého prachovce s hojnou flórou včetně poměrně
velkých úlomků větví (do 30 cm délky) jehličnanů rodu
Walchia. Do nadloží přecházejí v šedočerné jílovce až pe-
lokarbonáty, ve kterých je minimum flóry, avšak vzácně je
nalézána fauna. Faunistické zbytky jsou většinou poměrně
špatně zachované, ale přesto se podařilo objevit fosilní zá-
stupce několika skupin živočichů. Z bezobratlých jsou zce-
la ojediněle přítomny otisky schránek mlžů oválného tva-
ru, bez skulptury. Mrázek (1948) z této lokality popsal
druhy Palaeanodonta compressa, P. castor a P. verneuili,
avšak nedokonalé zachování nově nalezených mlžů nedo-
voluje jejich bližší určení.

Mnohem zajímavější jsou fosilie obratlovců. Předmětem
zájmu autora jsou především paprskoploutvé ryby. Výskyt
fragmentů aktinopterygií a vzácně i téměř celých jedinců je
vázán na svrchní polohu šedočerného jílovce. Jde o velmi
malé jedince nepřesahující 6 cm celkové délky těla. Jejich
trup s mírně vyklenutou dorzální částí je krytý šupinami
s hladkým povrchem (obr. 1A, B). Významný je nález je-
dinců se zachovalým operkulem a suboperkulem. Operku-
lum je dorzoventrálně protažené a ve své dorzální třetině
nakloněné anteriorně. Suboperkulum je velmi vysoké.
Dorzální okraj suboperkula je sinusoidálně prohnutý, při-
čemž dorzo-posteriorní část kosti je dorzálním směrem vý-
razně protažená a naopak dorzo-anteriorní část je nízká
(obr. 1F). Tento typ operkula a suboperkula jednoznačně
řadí nalezené jedince do čeledi Aeduellidae. Podle tvaru
těla, tvaru operkula, suboperkula a šupin jsou tito jedinci
blízcí druhu Neslovicella rzehaki Štamberg, 2007, který
byl popsán z tzv. říčanského horizontu padochovského
souvrství z lokality Neslovice – Rybičková skála (Štam-
berg 2007).
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Z xenakantidních žraloků se zachovala posteriorní část
kostry páteře a ploutevního lemu, izolované týlní trny
a zuby, týlní trny jsou neúplné. Nejúplnější je MHK 81909
(obr. 1D, E), jehož zachovalá část je 42 mm dlouhá. Cel-
ková délka trnu jistě nepřesahovala 60 mm. Trn je ve své
proximální části bez postranních „zubů“, kdežto jeho dis-
tální dvě třetiny celkové délky jsou laterálně opatřeny ná-
padnými „zuby“ (obr. 1D, E), jak je ostatně popsáno
u skupiny xenakantidních žraloků střední Evropy (Schnei-
der – Zajíc 1994). Izolované zuby jsou trojhroté s většími
laterálními hroty a menším hrotem středním. Laterální
hroty vykazují ve své distální části hrany (obr. 1G), což je
význačný znak zubů rodu Bohemiacanthus (Schneider –
Zajíc 1994).

Spolu s popsanými obratlovci byla nalezena i poměrně
dobře zachovalá kostra obojživelníka (obr. 1A, C), řaze-
ného předběžně do čeledi Branchiosauridae; kostra je
30 mm dlouhá s dobře zachovanými předními i zadními
končetinami.

Paralelizace jednotlivých fosiliferních obzoru bosko-
vické brázdy je velmi obtížná vzhledem k tektonickému
postižení vrstev a k jejich rozlámání do malých bloků.
Právě objev společenstva obratlovčí fauny na lokalitě
v Moravském Krumlově může přispět k paralelizaci toho-
to izolovaného fosiliferního obzoru například s tzv. rud-
nickým obzorem podkrkonošské pánve. Výskyty rodu
Bohemiacanthus a pravděpodobně i rodu Neslovicella
tuto možnost podporují.

Poděkování. Příspěvek byl podpořen interním projektem Muzea
východních Čech v Hradci Králové a studovaný materiál je ulo-
žen tamtéž. Autor děkuje Jaroslavu Zajícovi (Geologický ústav
AV ČR, v. v. i.) a Martinovi Mazuchovi (Přírodovědecká fakulta
UK) za četné podnětné připomínky k textu. Panu Miroslavu Za-
pletalovi (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) děkuji za
výraznou pomoc při sběrech na lokalitě v Moravském Krumlově.
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