
DOI 10.3140/zpravy.geol.2021.04

Geoscience Research Reports • Czech Geological Survey, Prague • Vol. 54, 1/2021 • ISSN 2336-5757 (online) • ISSN 0514-8057 (print) 37

Rosalie Janebová1 – Radek Mikuláš2 

1 Loosova 995/15, 149 00 Praha 11 
2 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6; 
mikulas@gli.cas.cz 

Please cite this article as: Janebová, R. – Mikuláš, R. (2021): 
The possible occurrence of the “red beds” analogy in the Bohdalec 
Formation (Upper Ordovician of the Barrandian area, Czech Republic) 
and their palaeontological content. – Geoscience Research Reports, 
54, 1, 37–40. (in Czech)

Key words: Ordovician, marine red beds, fossils, Barrandian area

Summary: The Bohdalec Formation (Katian Stage) belongs among 
the most varied units of the Ordovician of the Barrandian area. 
Apart from the so-called Polyteichus Facies, which itself contains 
a dozen of lithofacies, reddish clay shales were found in the dump 
of the underground railway tunnel between Petřiny and Motol 
stations. It seems improbable that the red colour of these rocks was 
caused by deep (? pre-Cretaceous) weathering, as the red shales 
show similar palaeontological characteristics, which is different 
from the content of grey shales established at the same dump. 

The fauna is relatively frequent but monotonous; bivalves of the 
genera Sluha and Myoplusia predominate. Besides, brachiopods 
Rostricellula ambigena, treptostomate bryozoans, undetermined 
ostracods and a gastropod Sinuitopsis neglecta are less common; 
trilobites of the genera Dalmanitina, Calymenella and Sokhretia 
occur rarely. Small platy remains attributable to ? Anomalocystis 
sp. were also discovered. The faunal assemblage (in combination 
with the reddish colour of the rock) points to the oxygenated water 
and possibly oligotrophic conditions.

Potenciální výskyt analogie „red beds“ 
v bohdaleckém souvrství (svrchní ordovik Barrandienu, 
Česká Republika): paleontologická charakteristika
The possible occurrence of the “red beds” analogy in the Bohdalec Formation (Upper Ordovician 
of the Barrandian area, Czech Republic) and their palaeontological content

(12-24 Praha)

Bohdalecké souvrství patří k méně poznaným, přitom však 
faciálně pestrým litostratigrafickým jednotkám ordoviku 
pražské pánve. Jeho mocnost (zpravidla 100–150 m) se na-
vyšuje na více než 200 m v centrální části pánve na území 
Prahy, kde je vyvinuta tzv. polyteichová facie (Havlíček 
1998 aj.). Je to pro pražskou pánev spíše ojedinělý případ, 
kdy jsou hruběji klastické horniny (prachovce, jemno-
zrnné pískovce, často s karbonátovým tmelem, ojediněle 
i jílovité, prachové a písčité vápence) koncentrovány 
do centrální části pánve, resp. jejího denudačního zbytku  
(cf. Röhlich 1957, 2006; Röhlich et al. 2008, 2009, 2014). 
Nabízejí se různé interpretace tohoto anomálního faciálního 
vývoje, k nimž však chybějí dostatečně silné důkazy. 

Cílem této práce je poznání stavby bohdaleckého 
souvrství v dosud nezkoumaných částech, vynesených 
na povrch z úseku metra A3 mezi Vypichem a Nemoc-
nicí Motol. Z velké části se jednalo o břidlice načervenalé 
barvy, které byly deponovány nedaleko místa jejich vytě-
žení, na deponii hornin v okruhu cca 30 m od souřadnic  
50.072240N, 14.323134E, a to jako poslední vrstva na de-
ponii uložená. 

Geologická a stratigrafická pozice lokality

Studované vzorky byly získány na deponii materiálu vy-
váženého z ražby tunelu a z hloubení stanice metra Motol, 
trasy A. Vzorky břidlic pocházejí z bohdaleckého souvrství, 
které tvoří podstatnou část levé, severní strany Motolského 
údolí v Praze-Košířích a Praze-Motole. 

V trase metra v oblasti Na Vypichu se břidlice bohdalec-
kého souvrství nacházejí i v podloží hornin korycanských 
vrstev (perucko-korycanské souvrství) a bělohorského 
souvrství svrchní křídy. To bylo důvodem, proč autoři 
zprvu pokládali načervenalou barvu hornin bohdaleckého 
souvrství za výsledek jejich hloubkového předkřídového 
zvětrání. Červené břidlice však obsahovaly specificky za-
chovalou faunu poměrně konstantního složení (ve srovnání 
s navezenými šedými bohdaleckými břidlicemi v nich např. 
chyběli cryptolithidní trilobiti a v bohdaleckém souvrství 
jinak hojný ramenonožec Aegiromena). Odkryvy ve vý-
chodní části Prahy (Hloubětínská cihelna aj.) také spočívají 
v přímém podloží křídových usazenin a nenesou přitom 
stopy zvětrávání do červena. Vlivem těchto indicií jsme 



došli k závěru, že červená barva břidlic může být nejspíše 
primární; svojí barvou a litologií připomínají například 
tzv. CORB – Cretaceous Oceanic Red Beds – viz Skupien  
et al. (2009). Ne všechny Red Beds musí být nutně hlu-
boko vodní, známe jejich výskyty v mělčím prostředí vý-
razně nad CCD, zřejmě i relativně nehluboko pod zónou 
bouřkového vlnění (viz Wang et al. 2009, Fig. 5 a další 
diskuse v tomto článku).

Na výsypce Na Vypichu zastupovaly bohdalecké sou-
vrství jemné, jílovité břidlice načervenalé nebo narůžovělé 
barvy. Pocházely z ražby tunelu metra A, v nejbližším okolí 
stanice Motol (obr. 1). Stanice metra Motol je mělce za-
ložená hloubením. Od stanice Motol sv. ke stanici Petřiny 
se trasa metra A levostranným obloukem stáčí k severu 

a pozvolna stoupá. Nejprve se jedná o ražený dvoukolejný 
tunel délky cca 770 m až do oblasti Vypichu. Geologické 
podmínky celé trasy ze stanice Dejvická do stanice Motol 
jsou přitom poměrně složité. Předkvartérní podklad je tvo-
řen horninami paleozoika – jednak ordovickými souvrstvími 
jílových břidlic, křemenců, pískovců, prachovců, tufů a pís-
čitých i prachovitých břidlic (šárecké, dobrotivské, libeňské, 
letenské, vinické, zahořanské, bohdalecké, králodvorské 
a kosovské souvrství), jednak silurským souvrstvím jílovi-
tých a vápnitých břidlic liteňské skupiny (vrstvy želkovické 
a litohlavské, do jisté míry možná i motolské). Zastoupeny 
jsou i horniny mezozoika – svrchní křídy – a to souvrstvími 
pískovců, prachovců, slínovců, jílovců a slepenců.

Ve zkoumané části od stanice Motol směrem k Vypichu 
jsou horniny bohdaleckého souvrství překryty sprašovými 
hlínami s úlomky hornin kvartérního stáří, horninami bě-
lohorského a perucko-korycanského souvrství, lokálně 
i zřejmě tektonicky přesmyknutými horninami liteňského 
souvrství. Tunel metra v této oblasti protíná bohdalecké sou- 
vrství v délce až 1000 m, přičemž pravá mocnost tohoto 
souvrství zde nepřesahuje 120 metrů.

Systematická část – určení nalezených 
zkamenělin

Základní prvky nalezené fauny jsou vyobrazeny na obr. 2. 
Dominantní autochtonní složkou faunistického společen-
stva jsou mlži rodů Sluha (zejména S. expansus Barrande), 
Myoplusia a podřízeně i Praenucula (P. cf. bohemica Bar-
rande). Hojné jsou také disartikulované zbytky trilobitů 
Sokhretia solitaria (Barrande), vzácná je Dalmanitina cf. 
asta Šnajdr a Calymenella media (Barrande). Poměrně 
hojně byly nalézány většinou fragmentované misky vel-
kého inartikulátního ramenonožce Rafanoglosella cf. ge-
nerosa Havlíček. 

Pravděpodobně alochtonní složkou jsou poměrně hojné 
úlomky stonků, vzácně destičky kalichů lilijic rodu Ca-
leidocrinus a zřetelně rozlámané kolonie trepostomátních 
mechovek. 
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Obr. 1. Odkrytá geologická mapa lokality. Zdroje: Králík et al. 1984; Geologická mapa 12-243 Praha-sever, dostupné z https://mapy.geology.
cz/geocr25. Ordovik (1–10): 1 – kosovské souvrství (střídání jemnozrnných pískovců až křemenců s jílovci a prachovci); 2 – králodvorské 
souvrství (zelenavé jílovce, jílové břidlice); 3 – bohdalecké souvrství (tmavošedé jílovce, výjimečně načervenalé; prachovce); 4 – vinické 
souvrství (černošedé jílovité břidlice); 5 – letenské souvrství (střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic); 6 – dobrotivské 
souvrství (skalecké křemence); 7 – libeňské souvrství (jílovité břidlice); 8 – dobrotivské souvrství (jílovité břidlice); 9 – šárecké souvrství 
(černé břidlice, Fe-rudy); 10 – komárovský vulkanický komplex (bazalty a pyroklastika, granuláty a tufy, spodní až svrchní ordovik). 
Silur (11–12): 11 – liteňská skupina (vápnité břidlice, silicity, jílovité a křemité břidlice, místy vulkanogenní příměs); 12 – diabasy. Křída 
(13–15): 13 – bělohorské souvrství (písčité slínovce až jílovce, místy silicifikované = „opuky“). 14–15: perucko-korycanské souvrství:  
14 – korycanské vrstvy (pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické); 15 – perucké vrstvy (jílovce, uhelné jílovce, prachovce, pískovce, 
slepence). 16: významné orientační body. 17: trasa a stanice metra. 18: místo odběru zkoumaných hornin.
Figure 1. Geological map of the locality. Sources: Králík et al. 1984; Geological map 12-243 Praha North, accessible from https://mapy.
geology.cz/geocr25. Ordovician (1–10): 1 – Kosov Formation (fine-grained sandstones to quartzites intercalated with shales); 2 – Králův 
Dvůr Formation (greyish-green claystone and clayey shales); 3 – Bohdalec Formation (dark grey, exceptionally reddish claystone and 
siltstone); 4 – Vinice Formation (dark-grey to black clayey shales); 5 – Letná Formation (greywackes, sandstones, siltstones and clayey 
shales); 6 – Dobrotivá Formation (Skalka Quartzite Member); 7 – Libeň Formation (clayey shales); 8 – Dobrotivá Formation (black shales); 
9 – Šárka Formation (black shales; Fe-ores); 10 – Komárov volcanic complex (basalts and pyroclastic rocks; Early to Late Ordovician). 
Silurian (11–12): 11 – Liteň Group (mostly limestones, calcareous shales, cherts, in places with pyroclastic admixture); 12 – Basalts. 
Cretaceous (13–15): 13 – Bílá Hora Formation (sandy marlites, in places with silica cement, i.e. “opuka”, not “opoka” in local language). 
14–15: Peruc-Korycany Formation; 14 – Korycany Beds (quartzose sandstones, in places with clayey or glauconite admixture); 15 – Peruc 
Beds (claystone, coal clays, siltstones, sandstones, conglomerates). 16: Significant geographic points. 17: Tunnel of the Metro, Line A.  
18: Section where the studied rock was sampled.
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Obr. 2. Vybrané fosilie z lokality v bohdaleckém souvrství v trase metra A Motol–Petřiny. Měřítko = 1 mm. A: mlž Sluha expansus Barr.;  
B: Sluha expansus s přisedlými ostrakody Bohdalecella sp.; C: mlž Myoplusia sp.; D: Praenucula cf. bohemica Barr.; E: ramenonožec 
Rostricellula ambigena (Barr.); F: Drabovia sp.; G: Rafanoglossa cf. generosa Havlíček; H: trilobit Calymenella media (Barr.); I: Dalmanitina? 
sp.; J: Sokhretia solitaria (Barr.), K: gastropod Sinuitopsis neglecta Barr.; L: ostrakod Pseudoulrichia sp.; M: lilijice Caleidocrinus sp.;  
N: ostrakodi Bohdalecella sp. a Pseudoulrichia sp.; O–P: úlomky treptostomátních mechovek; Q: problematikum Plumulites sp.;  
R: destička ?Anomalocystis sp. 
Figure 2. Selected fossils from the studied locality (cf. Figure 1). Scale bar = 1 mm. A: bivalve Sluha expansus Barr.; B: Sluha expansus with 
attached ostracods Bohdalecella sp.; C: bivalve Myoplusia sp.; D: Praenucula cf. bohemica Barr.; E: brachiopod Rostricellula ambigena 
(Barr.); F: Drabovia sp.; G, Rafanoglossa cf. generosa Havlíček; H: trilobite Calymenella media (Barr.); I: Dalmanitina? sp.; J: Sokhretia 
solitaria (Barr.); K: gastropod Sinuitopsis neglecta Barr.; L: ostracod Pseudoulrichia sp.; M: crinoid Caleidocrinus sp.; N: ostracods 
Bohdalecella sp. and Pseudoulrichia sp.; O–P: fragments of treptostomate bryozoans; Q: problematic fossil Plumulites sp.; R: isolated 
plate of ?Anomalocystis sp. 



 Některé vzorky obsahovaly akumulace drobných ost ra - 
kodů rodů Bohdalecella a Pseudulrichia. V menším množ-
ství byli nalézáni gastropodi Sinuitopsis neglecta Perner 
a artikulační ramenonožci Rostricellula ambigena (Bar-
rande) a Drabovia sp. Stejně tak bylo možno nalézt tři 
typy izolovaných elementů „červů“ skupiny Machaeridia  
(Plumulites div. sp.). Dále bylo nalezeno šest destiček s ná-
padnou skulpturou, typickou pro anomalocystidní karpoidy. 

Kromě vlastních zbytků fosilních organismů byly ne-
hojně nalézány stopy po činnosti organismů, pravděpo-
dobně náležející ichnorodům Pilichnus, Palaeophycus 
a Chondrites (cf. Mikuláš 2003 aj.). Posouzení indexu 
ichnostavby je problematické. Přikláníme se k závěru, že 
jílová hmota byla kompletně promíšena činností in-fauny 
a zachovány jsou pouze stopy hlubších tierů.

Ve společenstvu převládají autochtonní organismy moř-
ského dna (bentos), doplněné rozlámanými a přemístěnými 
fosiliemi, které měly maximum svého rozvoje zřejmě v po-
lyteichové facii bohdaleckého souvrství. Trilobit Calyme-
nella media je charakteristický pro vývoj přechodný mezi 
polyteichovou facií a hlubší facií jílových břidlic (Röh-
lich et al. 2008). Výskyty polyteichové facie jsou známy 
z východnějších částí Motolského údolí, jak vyplývá např. 
z geo logické mapy 1 : 25 000.

Složení fauny indikuje klidné prostředí s měkkým jílo-
vitým dnem, pravděpodobně ve spodní části fotické zóny, 
možná se značným prokysličením (ve srovnání s velkou 
částí jílovité facie bohdaleckého souvrství).

Tafonomie 

Mezi fosiliemi byli nejlépe zachovaní mlži a stopy po čin-
nosti organismů. Poměrně dobře zachované byly i elementy 
červů skupiny Machaeridia, ostrakodi a „artikulátní“ ra-
menonožci. U trilobitů byly nalézány převážně fragmenty; 
celé hlavové a ocasní štíty byly získány jen z mladších on-
togenetických stadií. Navíc byly zbytky trilobitů obvykle 
obaleny jílovitou hmotou, bez možnosti vypreparovat fo-
silii. Drobná fauna byla nalézána obvykle artikulovaná, 
avšak i některé další zkameněliny kromě trilobitů byly na-
lézány převážně ve formě úlomků (např. velké fosfatické 
misky „inartikulátních“ ramenonožců). Zajímavým jevem 
byli mlži pokrytí skupinkami drobných ostrakodů.

Závěr

V této práci jsme se zaměřili na výzkum facie načervena-
lých jílových břidlic bohdaleckého souvrství, které s výhra-
dami pokládáme za zbarvené primárními sedimentárními 
a diagenetickými pochody. Biodiverzita faunistického 
společenstva je střední, se zastoupením mlžů (≥ 3 druhy), 
trilobitů (3 druhy), lilijic (1 druh), trepostomátních mecho-
vek (≥ 2 druhy), „inartikulátních“ ramenonožců (1 druh), 
ostrakodů (≥ 2 druhy), gastropodů (2 druhy), „červů“ sku-
piny Machaeridia (3 druhy), „artikulátních“ ramenonožců 
(2 druhy) a karpoidů (1 druh). Kromě trubicovitých stop 
po činnosti organismů byli nejpočetnější skupinou zka-

menělin mlži rodů Sluha a Myoplusia, méně pak trilobiti. 
Podle složení společenstva fosilní fauny bylo mořské dno 
měkké, jílovité, bez podstatného působení proudů a vlnění 
a podle trilobitů s poměrně velkýma očima bylo dno ještě 
ve fotické zóně nebo nedaleko od ní. Nalezené zbytky tri-
lobitů jsou disartikulované (nikoliv však hrubě rozlámané), 
což v tomto ohledu snižuje jejich výpovědní hodnotu.
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Za technickou pomoc s přípravou ilustrací děkujeme Martinu 
Mazuchovi. Práce je součástí výzkumného záměru Geologického 
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