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Stránecký obzor byl poprvé popsán Holubem (1972), ale
jeho přesnější vymezení, jakož i důkladněji pojatá korelace
pochází až z let pozdějších (např. Havlena – Pešek 1980).
Poměrně chudou faunu stráneckého obzoru jsem původně
znal pouze z vrtů MJ-2 Stránka a Se-1 Seletice. Má tehdejší
představa o stratigrafické pozici je poměrně přesně vyjád-
řena v práci Holuba a Peška (1991) na straně 138. V roce
2010 jsem dostal od Z. Šimůnka k prozkoumání zoopaleon-
tologické vzorky z vrtu Be-1, realizovaného v roce 1968
podnikem Geoindustria. Vzorky nasbíral s nesmírnou
a sobě vlastní pečlivostí J. Šetlík a zachoval tak nejen fyto-
paleontologické, ale i zoopaleontologické nálezy. Všechny
tři vrty s fosiliferním stráneckým obzorem pocházejí
ze mšensko-roudnické pánve. Vrt Be-1 zaujímal v rám-
ci pánve zhruba centrální polohu, zatímco vrty Mj-2 a Se-1
se nacházely při jejím východním okraji.
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Pro hranice litostratigrafických jednotek a sestavení sche-
matického profilu líňského souvrství ve vrtu Be-1 Bechlín
(obr. 1) byla využita litostratigrafická interpretace z práce
Havleny a Peška (1980, obr. 18). Tento vrt, hluboký
1665 m, obsahoval velmi bohatý fosilní záznam. Fauna
slánského souvrství, pocházející z vrstev mšeckých, hře-
delských a kounovských, je zde uvedena pro úplnost. Ste-
phan B odpovídá v našem pojetí svrchní části stupně ka-
simov, stephan C pak stupni gzhel. Včlenění spodního
autunu do nejsvrchnějšího karbonu (sensu Heckel – Clay-
ton 2006) považuji za těžko akceptovatelné.

Mšecké vrstvy (1018,30–1031,25 m; stephan B; lokální
bio/eko subzóna Elonichthys) poskytly z intervalu
1021,00–1030,00 m celkem obvyklou faunu této litostrati-

grafické jednotky (fragment křídla Insecta indet., akantodi
Acanthodes sp., paprskoploutvé ryby Progyrolepis specio-
sus, Spinarichthys dispersus, Elonichthys sp., Actinoptery-
gii indet., lalokoploutvé ryby Osteolepiformes indet.
a koprolity včetně spirálních).

Hředelské vrstvy (919,45–1018,30 m; stephan B; lokální
bio/eko subzóna Elonichthys) jsou faunisticky bohatší, než
je obvyklé (konchostraky Lioestheriidae indet., paprsko-
ploutvé ryby Elonichthys sp., Actinopterygii indet. a kopro-
lity). Fauna pochází z intervalu 1014,00–1018,00 m.

Kounovské vrstvy (857,45–883,05 m; stephan B; lokál-
ní bio/eko subzóna Sphaerolepis) poskytly z intervalu
864,70–880,50 m bohatou a charakteristickou faunu (os-
trakodi Carbonita sp., konchostraky Leaioidea indet.,
akantodi Acanthodes fritschi, Acanthodes sp., paprsko-
ploutvé ryby Sphaerolepis kounoviensis, Spinarichthys
dispersus, Actinopterygii indet. a koprolity). Poloha
867,00–867,10 metrů v nadloží kounovské sloje
(871,6–871,88 m; 877,00–877,07 m) vykazuje překvapi-
vou podobnost se švartnou (v nezvětralém stavu), známou
dosud pouze z oblasti mezi Kounovem a Jedomělicemi na
Slánsku (kladensko-rakovnická pánev) a dále z jednoho
vrtu v plzeňské pánvi. Způsob zachování fosilií a koprolitů
rovněž odpovídá situaci známé ze švartny.

Fauna byla nalezena nejen ve všech třech fosiliferních
obzorech líňského souvrství (zdětínském, klobuckém
a stráneckém), ale též v obou polohách líňského souvrství
mezi nimi. Fosilní záznam z celého líňského souvrství je
tak neobvykle bohatý. Veškeré metráže jsou v obr. 1.

Zdětínský obzor (stephan C; lokální bio/eko subzóna
Sphaerolepis) poskytl poměrně hojnou faunu ostrakodů
(Carbonita sp.), xenakantidních žraloků (Xenacanthida in-
det.), akantodů (Acanthodes sp.), paprskoploutvých
ryb (Sphaerolepis kounoviensis, Spinarichthys dispersus,
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Elonichthys sp., Actinopterygii indet.), dvojdyšných ryb
(Sagenodus sp.) a koprolitů, která je typická pro oba starší
obzory líňského souvrství (jsou na základě fauny neodliši-
telné).

Ze dvou blízkých fosiliferních poloh uvnitř červených
sedimentů mezi zdětínským a klobuckým obzorem
(stephan C; lokální bio/eko subzóna Sphaerolepis) pochází
fauna, ve které dominují rychle pohřbení (řada jedinců má
artikulované schránky) mlži (Anthraconaia sp.), ostrakodi
(Carbonita sp.), paprskoploutvé ryby (Spinarichthys dis-
persus, Actinopterygii indet.), dvojdyšné ryby (Sagenodus
sp.) a koprolity.

Klobucký obzor (stephan C; lokální bio/eko subzóna
Sphaerolepis) poskytl typickou faunu mlžů (Anthraconaia
sp.), ostrakodů (Carbonita sp.), konchostrak (Lioestherii-
dae indet.), euselachiidních žraloků (Sphenacanthus car -
bonarius ), xenakantidních žraloků (Xenacanthida indet.),
akantodů (Acanthodes fritschi, Acanthodes sp.), paprsko-
ploutvých ryb (Sphaerolepis kounoviensis, Spinarichthys
dispersus, Actinopterygii indet.), dvojdyšných ryb (Sage-
nodus sp.), obojživelníků (Dissorophoidea indet.) a kopro-
litů. Poloha 552,00–554,00 m má charakter „tetrapodové-
ho jílovce“ se stratigraficky významným obojživelníkem
rodu Branchierpeton , popsaného ze zdětínského obzoru

vrtů Mt-1 Martiněves, Lib-1 Liběchov a Sč-1 Semčice (Za-
jíc – Milner – Klembara 1990).

Dvě fosiliferní polohy mezi obzory klobuckým a strá-
neckým (stephan C; lokální bio/eko subzóna Sphaero-
lepis) poskytly důležitou faunu, složenou z ostrakodů
(Carbonita sp.), konchostrak Lioestheriidae indet.), xena-
kantidních žraloků (Xenacanthida indet.), akantodů
(Acanthodes sp.), paprskoploutvých ryb (Sphaerolepis
kounoviensis, Spinarichthys dispersus, Progyrolepis spe-
ciosus, Elonichthys sp., Actinopterygii indet.), dvojdyš-
ných ryb (Sagenodus sp.) a obojživelníků (Dissorophoi-
dea indet.).

Ve stráneckém obzoru byla identifikována fauna ten-
kostěnných mlžů (Myalinidae indet.), ostrakodů (Carboni -
ta sp.), xenakantidních žraloků (Xenacanthida indet.), pa-
prskoploutvých ryb (Actinopterygii indet.) a koprolitů.
Oproti vrtu MJ-2 Stránka naopak chybějí konchostraky če-
ledi Lioestheriidae.

Taxonomické zařazení mlžů je v této zprávě nově po-
změněno na základě Eagarových prací (viz např. Eagar –
Pierce 1993).
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Pešek et al. (2001) na str. 42 uvádějí faunu stráneckého
obzoru mylně z vrtu Lib-1 Liběchov místo vrtu Se-1.
Zmiňovaný unikátní nález artikulované paprskoploutvé
ryby (viz Zajíc 1985) pochází sice z vrtu Lib-1, avšak
z červených sedimentů, 409 m nad klobuckým obzorem.
Rybu vyobrazili Pešek a Skoček (1999) na fotografii 11
s chybnou metráží; správně má být 287,50 m. V práci
Peška et al. (2001) došlo k nešťastnému, později přejí-
manému označení tabulky 11 zavádějícím údajem
„(J. Zajíc 1998)“, který evokuje neexistující publikaci.
Tabulka však byla sestavena originálně pro zmíněnou
knihu a odpovídající citace by tedy byla Zajíc in Pešek et
al. (2001).

Na základě definice bio/ekozón založených na vodních
obratlovcích (Zajíc 2000, 2004) byla svrchní hranice
bio/ekozóny Sphaerolepis-Elonichthys kladena mezi ob-
zor klobucký a stránecký. Tato hranice je v Českém masivu
považována za hranici karbon/perm, protože odděluje naši
nejmladší známou stephanskou faunu větší části líňského
souvrství od naší nejstarší a již bezpečně spodně permské
fauny (bio/ekozóna Acanthodes gracilis) rudnického ob-
zoru podkrkonošské pánve či zbýšovského obzoru bosko-
vické brázdy.

Nejlepším indikátorem stáří stephanu B-C je v našich
pánvích výskyt nezaměnitelných šupin paprskoploutvé
ryby Sphaerolepis kounoviensis (viz obr. 2b). Zejména
v mladší subzóně Sphaerolepis je výskyt těchto šupin ve-
lice hojný a vlastně nechybějí v žádné fosiliferní poloze,
dokonce ani ve vysoce specifických polohách přeplněných
mlži. Absolutní nepřítomnost tohoto taxonu v dříve studo-
vané fauně vrtů MJ-2 Stránka a Se-1 Seletice byla přece jen
částečně zpochybnitelná nedostatečným množstvím a kva-
litou zde zjištěných živočišných zbytků (opět šlo o starší
vrty a vzorky ze stráneckého obzoru byly zachovány díky
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J. Šetlíkovi). Nálezy ve stráneckém obzoru bechlínského
vrtu jsou však nejen početné, ale i dobře zachovalé a diver-
zifikované. Nicméně je zde třeba zmínit, že stále jde o ne-
gativní důkaz (nepřítomnost taxonu), tedy spíše o indicii.
V budoucnu se jako perspektivní pro pozitivní zjištění pří-
slušnosti k lokální bio/ekozóně (na základě přítomnosti ta-
xonu) zdají být čelistní zuby xenakantidních žraloků. Těch
bylo ve stráneckém obzoru nalezeno, více či méně dobře
zachovalých, celkem osm. Nejprve však musí být provede-
na důkladná revize žraločích zubů obou biozón. V optimis-
tickém případě tak tedy bude možno rozhodnout o tom, zda
má fauna stráneckého obzoru blíže ke svrchně karbonské
fauně obzoru klobuckého, nebo spodně permské fauně rud-
nického obzoru podkrkonošské pánve.
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Ve vrtu Be-1 Bechlín byl nejmladší výskyt šupin Sphaero-
lepis kounoviensis prokázán ve fosiliferní poloze uvnitř
líňského souvrství, 28 m pod bází stráneckého obzoru a zá-
roveň 30,70 m pod nálezem prvních fosilií v něm (obr. 1).
Domnívám se tedy, že změna společenstev, které jsou hod-
noceny jako svrchně stephanské (lokální bio/ekozóna
Sphaerolepis-Elonichthys) a spodně rotliegendské (lokální
bio/ekozóna Acanthodes gracilis) se nachází v tomto inter-
valu. V úvahu ovšem přichází i možnost, že obě biozóny na
sebe takto jednoduše nenavazovaly a že po vymizení taxo-
nu Sphaerolepis kounoviensiszde existovalo nějaké spole-
čenstvo přechodného charakteru.
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Poděkování. Výzkumbyl umožněn díky finanční podpoře GA AV
ČR (projekt IAA300130703)a výzkumnémuzáměru Geologické-
ho ústavu AVČR, v. v. i. (Z 3013 0516). Za laskavé zprostředko-
vání hranic litostratigrafických jednotek slánského souvrství
z originální dokumentace vrtu děkuji doc. S. Opluštilovi z Univer-
zity Karlovy v Praze.

����������

EAGAR, R. M. C. – PIERCE, H. W. (1993): A Nonmarine Pelecypod As-
semblage in the Pennsylvanian of Arizona and Its Correlation with a
Horizon in Pennsylvania. – J. Paleont. 67, 1, 61–70.

HAVLENA, V. – PEŠEK, J. (1980): Stratigrafie, paleogeografie a základní
strukturní členění limnického permokarbonu Čech a Moravy. – Sbor.
Západočes. Muz. (Plzeň), Přír., C 34, 1–144.

HECKEL, P. H. – CLAYTON, G. (2006): The Carboniferous System. Use of
the new official names for the subsystems, series, and stages. – Geol.
Acta 4, 3, 403–407.

HOLUB, V. (1972): The Permian of the Bohemian Massif. In: FALKE, H.,

ed.: Rotliegend; Essays on European lower Permian, 137–188. – E. J.
Brill. Leiden.

HOLUB, V. – PEŠEK, J. (1991): K biostratigrafii mladšího paleozoika stře-
dočeské oblasti. – Čas. Mineral. Geol. 36, 2–3, 137–141.

PEŠEK, J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnic-
kých pánví České republiky. – 243 str., Čes. geol. úst. Praha.

PEŠEK, J. – SKOČEK, V. (1999): Alluvial-lacustrine red beds in Upper Pa-
leozoic continental basins, Bohemian Massif, Czech Republic. – Czech
Geol. Surv. Spec. Pap. 11, 1–28.

ZAJÍC, J. (1985): Zoopaleontologie permokarbonu z vrtu Lib-1. In: KLE-

NER, J. et al.: Strukturní vrt Liběchov (Lib-1). Závěrečná zpráva,
1–14. – MS Ústř. úst. geol. Praha.

ZAJÍC, J. (2000): Vertebrate zonation of the non-marine Upper Carbonife-
rous – Lower Permian basins of the Czech Republic. – Cour.
Forsch.-Inst. Senckenberg 223, 563–575.

ZAJÍC, J. (2004): Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous la-
kes of the Czech Republic – new data. – Acta Mus. reginaehradec., Ser.
A, Sci. Nat. 30, 16–17.

ZAJÍC, J. – MILNER, A. R. – KLEMBARA, J. (1990): The first partially arti-
culated amphibian (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Líně
Formation (Stephanian C, central Bohemia). – Věst. Ústř. Úst. geol. 65,
6, 329–337.

/� ��	�������������������	���� 	�������!�"�������	�	
����#�����$�%��
��$������!�&##'��(�)*+�(,$�&#-'���,+*+�*,�,(*,�.*�




