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Abstract

Ivanov, M., 2003: Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na
Moravě. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 88, 3-112 (with English summary).
Permo-Carboniferous deposits of the Boskovice Graben are systematically investigated since the middle
of the 19th century; however, the oldest mentions of sedimentary occupation of this geologically and
palaeontologically important area reach back to the twcnties of the 19th eentury. Although the history of
palaeontological
and stratigraphic-palaeontological
investigations
has already been resumed
several timcs, no resumes of investigations expressed the Permo-Carboniferous deposits of the
Boskovicc Graben in its full scope. Moreover, the last dctailed overviews werc published by J. Augusta
almost fifty years ago. This contribution gives hitherto thc most detailcd and overall overview of
palaeontological and stratigraphic-palaeontological investigations in this area.
Altogether 43 palaeontologicallocalities havc been distinguished in thc Boskovice Graben [15 localities
are situated in the southern part (Rosice-Oslavany Basin), 28 localitics are situated in the northern part
(Letovice Basin)] on thc basis of mostly published data. The topographical position of most of known
localities was plotted into maps on scale of 1:50000 (24-33 Moravský Krumlov; 24-34 Ivančice; 24-32
Brno; 24-14 Boskovice; 24-12 Letovicc; 24-21 Jevíčko) and the text is supplemented by tables of
occurrences ofboth phytopalaeontological and zoopalaeontological material in individual localities. The
paper also refers on the necessity ofprotection ofunique palaeontologicallocalities and its assemblages.
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l. Úvod
Paleontologické výzkumy v oblasti boskovické brázdy sahají až do poloviny 19.
století, intenzivně byla .paleontologii boskovické brázdy věnována pozornost až od po
čátku 20. století. V minulosti to byl hlavně J. Augusta, který se několikrát pokoušel kom
plexně shrnout dosavadní výsledky paleontologických studií (např. AUGUSTA I 926a,
1931a, 1933a, 1937e), poslední přehledy paleontologických bádání (v oboru fytopaleon
tologie) v oblasti boskovické brázdy však byly publikovány téměř před 50. lety (AUGUS
TA 1953a, 1954a, 1955). Velmi stručný přehled zoopaleontologických studií podali na
posledy ZAjíc a ŠTAMBERG (1986) a ZAjíc (1997). Detailní nově zpracovaný přehled
historie výzkumů na známých i méně známých (často dnes již zaniklých) lokalitách bos
kovické brázdy však dosud chybí.

3

Boskovická brázda je světově proslulá nejen díky množství nálezů permokarbonské
flóry, ale především díky lokalitám s unikátními společenstvy zahrnujícími i karbonské
a permské obrati ovce. V letech 1999-2001 probíhal na Geologicko-paleontologickém
oddělení Moravského zemského muzea v Brně grantový projekt Ministerstva kultury
č. RK99P030MG017 "Současný stav permokarbonských lokalit boskovické brázdy
na Moravě" (M. IVANOV, S. HRDLIČKOVÁ, R. GREGOROVÁ). V rámci projektu byla po
drobně zdokumentována historie paleontologických (makropaleontologických) výzkumů
na všech lokalitách v oblasti boskovické brázdy a zhodnocen byl současný stav někte
rých lokalit z hlediska možnosti jejich ochrany. Projekt poukázal na celosvětový význam
některých lokalit, které jsou postupně drancovány privátními sběrateli za účelem ko
merčního prodeje fosilního materiálu, zvláště obratlovců. Ukázalo se, že ochrana pa
leontologických lokalit v oblasti boskovické brázdy je v dnešní době stále aktuálnější
a nezbytná k tomu, aby se zachovala kompletní fosilní společenstva jako podkladový ma
teriál pro studium budoucích specialistů.
2. Stručná

geologie boskovické

brázdy

2.1. Boskovická brázda a její vymezení
Boskovická brázda představuje asi 80 km dlouhý, strukturně složitý úzký pruh se
dimentů deprese přibližně SSV-JJZ směru, která se táhne od Moravského Krumlova přes
Ivančice, Rosice, Černou Horu, Boskovice, Letovice, Moravskou Třebovou až k Žam
berku. Průměrná šířka boskovické brázdy je 5 km (max. 12 km) (DOPITA, HAVLENA, PE
ŠEK 1985). Označení "boskovická brázda" bylo poprvé užito TIETZEM (1902), na tekto
nickou podstatu vzniku boskovické brázdy poprvé poukázal SUESS (1905). Permokarbon
boskovické brázdy (obr. 1) na Z transgreduje (s výjimkou menších zlomů, případně fle
xur) na krystalinikum moravika (SUESS 1905, 1907; AUGUSTA, ČEPEK 1947; HAVLENA
1954; MALÝ 1959a; JAROŠ 1961; JAROŠ, MíSAŘ 1967), na V tektonicky hraničí (tzv. hlav
ní zlom boskovické brázdy) s brněnským plutonem se zbytky devonského a kulmského
obalu (JAROŠ 1958, 1960; JAROŠ, MíSAŘ 1967). Od poorlického permu je boskovická
brázda oddělena malonínskou elevací (cf. TIETZE 1902). V podloží boskovické brázdy se
stýkají geologické jednotky moldanubika, moravika [na něm mohou být tektonicky na
sunuty horniny moldanubika a letovického, případně zábřežského krystalinika (MELl
CHAR 1995)J a brněnského plutonu s pláštěm kulmských drob.
Ačkoliv boskovická brázda byla založena již v prekambriu, k nejvýraznějším pohy
bům na zlomech došlo až v závěru hercynského geotektonického cyklu v době od svrch
ního karbonu (step han) až spodního permu (autun).
Deprese boskovické brázdy je tektonicky podmíněna poklesem ker mezi radiálními
tektonickými liniemi, které byly aktivní i během sedimentace a způsobovaly značnou
subsidenci. Jedná se o příkopovou propadlinu (ZAPLETAL 1924), jejíž výrazná asymetrie
(ČEPEK 1946) je podmíněna charakterem staršího tektonického rozhraní. Podle součas
ných názoru je boskovická brázda založena na příkrém zlomu na východním okraji bráz
dy v extenzním režimu za současné permokarbonské sedimentace, s vertikálním hlavním
kompresním napětím 01 (MELICHAR 1995). Mocnost permokarbonských sedimentů je
značná, od J k S se odhaduje na 5000-6000 m (JAROŠ 1963a; JAROŠ, MALÝ 2001), se
dimentace zde začala ve svrchním stefanu (stephan C) vlivem asturské fáze variského
vrásnění a pokračovala až do permu. K zahlubování došlo především v úseku rosicko
oslavanském (s produktivní výplní stefanu a autunu) a letovickém, které jsou odděleny
tišnovským prahem.
Prodloužením boskovické brázdy k JJZ lze vidět izolované ostrůvky svrchnopaleo
zoických sedimentů u Miroslavi a u Zóbingu v Rakousku (JAROŠ, MíSAŘ 1967). Sedi-
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Obr. I. Zjednodušená mapka severní (a) a jižní (b) části boskovické brázdy. Vysvčtlivky: I - balinské slepence;
2 - rokytenské slepence; 3 - ostatní sedimenty boskovické brázdy; N - neogén; K - křída; BM - bruno
vistulikum; 0- dcvon; Mor - moravikum; Mol - moldanubikum. Upraveno podle Jclínka (v tisku).
Fig. I. Schematic map of thc northem (a) and southem (b) part of thc Boskovicc Graben. Explanations:
I Balinka conglomerates; 2 - Rokytná conglomerates; 3 - other scdimcnts of the Boskovice Graben;
N - Neogcnc dcposits; K - Cretaccous deposits; BM - Brunovistulian;
0- Oevonian deposíts; Mor Moravicum; Mol - Moldanubicum. Modified according to Jelínek (in press).

mentační pánev původně zasahovala v sz. směru až k Náměšti nad Oslavou (MALÝ
1978), podél západního okraje boskovické brázdy mezi Zastávkou u Brna a Novou Vsí
u Oslavan se nacházejí výchozy uhelných slojí. Na východním okraji se sedimenty bos
kovické brázdy noří pod horniny brněnského masívu, který je přes východní okraj pán
ve přesmyknut (s úklonem zlomu 60°-85° k V) vlivem synsedimentačních a postsedi
mentačních pohybů. Směr permokarbonských sedimentů boskovické brázdy je obecně
SSV-JJZ a upadají k Z směrem k asymetrické ose pánve. Úklon sedimentů klesá k V, sni
žuje se ve směru od S k J (60°-20°) (MALÝ 1999a).
2.2. Historie stratigrafických

výzkumů v oblasti boskovické brázdy

2.2.1. Oblast rosicko-oslavanská - vymezení stáří uhlonosných souvrstvÍ. vytyčení hra
nice svrchní karbon / spodní perm
Stratigrafický výzkum boskovické brázdy sahá do 19. století, což úzce souvisí s ex
ploatací ložisek černého uhlí, které je v jižním úseku boskovické brázdy (úsek rosicko
oslavanský) těženo již více než 200 let. První zprávy o težbě uhlí sahají do r. 1760, statis
tická data však sahají až do roku 1738 (AUGUSTA 1937e). Všechny nejstarší práce týkající
se stratigrafických a paleontologických poměrů v oblasti boskovické brázdy se vztahují
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kjejí jižní části. Nejstarší období výzkumu boskovické brázdy je spojeno se snahou o zjiš
tění stáří její sedimentární výplně a do popředí lze vyzvednout především výzkum R. V.
Helrnhackera (AUGUSTA 1937e) a D. Štúra (AUGUSTA 1954b). Jedna z prvních zprávo bos
kovické brázdě sahá až do r. 1822, kdy A. Boué zmiňuje dlouhé, z Čech do oblasti Mora
vy se táhnoucí vlnité koryto, vyplněné červenými uhlonosnými pískovci pokrytými kří
dovou pokrývkou (AUGUSTA 1937e). Dle nejstarších geologů bylo uhlonosným vrstvám
rosicko-oslavanského souvrství přiřazováno permské stáří (ZIPPE 1835, 1842). C. Rei
chenbach (REICHENBACH 1834) poprvé v oblasti boskovické brázdy z hlediska složení od
lišil starší devonské horniny (devonské vápence z východního okolí boskovické brázdy
považoval za tzv. uhelný vápenec - Bergkalk) a mladší kulmské a permské horniny (ty
spojoval do jediného celku, tzv. uhelného pískovce - Kohlensandstein). Až r. 1844 E. Bey
rich ze srovnání se slezskou oblastí správně zdůraznil, že červenohnědý pískovec odpoví
dá spodnímu permu a že není ostře oddělen od hornin karbonského stáří. Avšak P. Partsch
znovu veškeré sedimenty boskovické brázdy považoval za červenou jalovinu (PARTSCH
1851). Poslední, kdo projevil pochybnosti o stáří sedimentů boskovické brázdy, byl v r.
1852 O. Hingenau, který předpokládal, že sedimenty boskovické brázdy nelze považovat
ani za karbonské (ve smyslu C. REICHENBACHA), ani za permské (ve smyslu E. BEYRICHA).
A. E. Reuss velmi detailně zkoumal sedimentární výplň boskovické brázdy, zjistil, že se
jedná o sedimenty převážně permské a vyslovil domněnku úzkého vztahu se sedimenty
českého permu (Rsuss 1854). V r. 1854 se V. v. Zepharovich zaměřil na jižní oblast bos
kovické brázdy, podal profil karbonem poblíž Padochova (oblast rosicko-oslavanská sen
su JAROŠ, MALÝ 2001), v nadloží uhelných slojí zmiňuje ostře omezený červený pískovec,
jeho nejdůležitějším poznatkemje však zmínka o dobyvatelných uhelných ložiscích mezi
Říčany a Novou Vsí (ZEPHAROVICH 1854). V nadložních červených a žlutošedých pís
kovcích zmiňuje dva horizonty hořlavých lupků, avšak otázka možného permského stáří
těchto sedimentů není diskutována. V práci z r. 1865, zabývající se oblastí rosicko-osla
vanského uhelného revíru, C. Schwippel poprvé přiřadil rokytenské slepence k permu,
vlastní karbon rozděluje na podložní část uhlonosnou (o níž předpokládá, že sestupuje do
značné hloubky) a nadložní část jalovou, která je mnohem mocnější (SCHWIPPEL 1865).
V nadloží uhelných slojí C. Schwippel uvedl dva obzory bituminózních slínovců. Schwip
pel nesprávně předpokládal, že permskému stáří odpovídá pouze okraj nový slepenec blí
že k brněnskému plutonu (tj. slepenec rokytenský), avšak mnohem později své názory vý
razně změnil a přiklonil se k dřívějším názorům R. V. Helmhackera, když ke karbonu
přiřadil jen velmi úzký pruh na západním okraji boskovické brázdy a všechny ostatní na
dložní jalové vrstvy považoval za permské (SCHWIPPEL 1882). Pro stratigrafii jižní části
boskovické brázdy je významným rok 1865, kdy německý geolog a paleontolog H. B. Gei
nitz jako první paleontologicky ověřil stáří rosicko-oslavanského karbonu (GEINITZ v GEINITZ, FLECK, HARTIG 1865). Dle H. B. Geinitze, který v saském karbonu rozeznal cel
kem 5 zón podle poměrného zastoupení různých druhů kapradin vůči ostatním rostlinným
druhům, náleží rosicko-oslavanské uhlonosné vrstvy svrchnímu karbonu (tedy Geinitzo
vě 5. zóně - zóně kapradin). Toto zjištění bylo v souladu se výsledky studií některých dal
ších autorů (cf. HAVLENA 1955; JAROŠ 1962).
S počátkem systematického geologicko-stratigrafického studia v rosicko-oslavan
ské oblasti je spojeno především jméno R. V. Helrnhackera (obr. 2a), který si jako první
všímal vertikálního rozšíření jednotlivých rostlinných druhů. Jeho nejvýznačnějším ob
jevem pak bylo nalezení "obzoru smíšené květeny", ve kterém se vedle rostlin typic
kých pro svrchní karbon objevují i zástupci typičtí pro spodní perm (HELMHACKER 1866a,
1866b). Tento horizont, nacházející se v nadloží 1. sloje, dokumentuje plynulý přechod
mezi svrchním karbonerh a spodním permem. R. V. Helrnhacker byl jako horní adjunkt
a později jako horní inženýr na Dole Láska Boží a na šachtě »Jindřich« ve Zb~šově v ne
ustálém styku především s největším slovenským geologem 19. století D. Stúrem (cf.
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Helmhacker (15. II. 1840-24. 5.1915);
Fig. 2.a) Rudolfy' Helmhacker (15. II. 1840-24. 5.1915);
Obr. 2.a) Rudolfy'

b) Dionýz Štúr (S. 4.1827-9. 10. 1893).
b) Dionýz Štúr (S. 4.1827-9.10.1893).

AUGUSTA 1954b), který publikoval celou řadu prací s paleobotanickou problematikou tý
kající se rosicko-oslavanské oblasti (STUR 1866a, 1866b, 1867a, 1867b, 1868, 1869,
1873, 1874). Materiál pro svá studia získával Štúr (obr. 2b) nejen od R. V. Helmhackera,
ale i od H. Rittlera, jenž sám publikoval málo (RITTLER
1853,
1865), avšak
výsledky svých studií většinou posílal Štúrovi, který je publikoval s odkazem na zdroj
zjištěných dat. ŠTÚR (1866a) svým studiem podpořil dřívější Geinitzův názor na svrch
nokarbonské stáří uhlonosných vrstev v rosicko-oslavanské
oblasti a potvrdil i Helm
hackerovu domněnku, že svrchnokarbonské vrstvy v témže směru i úklonu zvolna pře
cházejí do vrstev spodnopermských.
R. V. Helmhacker v době těsně před svým
odchodem ze Zbýšova na místo báňského inženýra v Nučicích a na Kladně navázal r.
1868 kontakt s H. B. Geinitzem, který určil celou řadu především fytopaleontologického
materiálu z nalezišť od Zbýšova, Padochova Oslavan a Neslovic. Geinitzovy determina
ce jsou pouze předběžné, v mnohých ohledech neúplné a s výjimkou dvou dopisů adre
sovaných Helmhackerovi (ze dne 9. května 1868 a ze dne 16. července 1868) o nich ji
ných dokladů nemáme (AUGUSTA 1938b). Odchodem R. V. Helmhackera ze Zbýšova na
dlouhou dobu nastal útlum v geologicko-stratigrafických
výzkumech rosicko-oslavanské
oblasti, s výjimkou zvláště cenné práce D. Štúra z r. 1873, ve které je popsáno množství
profilů rosického okolí (STUR 1873). D. Štúr vychází z profilů zakreslených a popsaných
H. Rittlerem, nejdůležitější je Rittlerův popis profilu hlubinného vrtu v Babicích a pře
kop z babického vrtu k šachtě »Ferdinand«. V tomto překopu Štúr položil hranici mezi
svrchním karbonem a spodním permem mezi 14. a 15. vrstvu Helmhackerova přechod
ní ho horizontu a později byla na základě studií odkryvů v Josefově šachtě v Zastávce
u Rosic tato hranice položena na čtyři sáhy nad 1. slojí (STUR 1874). Přínos H. Rittlera
spočívá především v doložení absence produktivního karbonu v oblasti severně od Rosic
(u Říčan, Tišnova a Jenče).
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Ze stratigrafických
prací nelze opomenout studium F. Katzera, který na základě pře
devším Rittlerových a Schneiderových sběrů z Rosicka popsal na 72 rostlinných druhů,
z toho 6 druhů bylo nejistých (KATZER 1895). F. Katzer na základě výskytu několika
předchůdců permské květeny celé rosicko-oslavanské souvrství nesprávně zařadil do
permu, což na určitou dobu znejasnilo názory na stáří uhlonosného souvrství (cf. SAUER
1901). Na nesprávnost Katzerových závěrů poprvé upozornil K. A. Weithofer, jenž na
vrhl, aby se zůstalo u starého dělení na uhlonosný karbon a jalový spodní perm (WEIT
HOFER 1902). Důležitým však bylo zjištění, že Autunia conferta a Autunia naumanni
(v dřívější dobách řazené k rodu" Callipteris ") se v rosicko-oslavanském souvrství vy
skytují v I. sloji, což znamená, že Štúrova hranice mezi svrchním karbonem a spodním
permem nemůže být vyznačena na základě výskytů tohoto rodu (AUGUSTA 1937e). Přes
né vymezení této hranice není dodnes jasné, jisté je pouze to, že se nachází uvnitř Helm
hackerova horizontu (JAROŠ, MALÝ 2001).
Nový zájem o studia v rosicko-oslavanské oblasti se probouzí ve 20. letech minulé
ho století. V. Dluhoš považuje rosicko-oslavanskou pánev za druhotně alochtonní (DLU
HOŠ 1924). K. Zapletal zmiňuje z Oslavanska nález žíly bezkřemenného keratofyru (ZA
PLETAL 1925). Ve 30. letech řešili stratigrafické problémy v jižní části boskovické brázdy
J. Augusta a F. Němejc, kteří potvrdili svrchnostefanské stáří uhelných slojí (AUGUSTA
1933c; NĚMEJC 1937).
Po druhé světové válce se k otázce paleofloristické hranice mezi svrchním karbonem
a spodním permem vrátili F. Němejc a J. Šetlík (převážně studiem flóry na odvalech dolu
»Ferdinand« v Babicích), kteří v poslední fázi stefanu rozlišili dvě floristické asociace (NĚ
MEJC 1951; ŠETLÍK 1951): jednak autochtonní karbonskou flóru uhelných rašelinisk ve stro
pových lupcích, ve slojových proplástkách pak alochtonní permskou flóru, která byla v po
době drtě i větších úlomků splavena z okolí a tvořila tzv. "řezanku" (NĚMEJC 1951, 1953).
Stáří rosicko-oslavanských slojí bylo F. Němejcem zpřesněno na svrchní stephan
a sloje byly začleněny do tzv. druhé asociace flóry na rozhraní stefanu a permu, která od
povídá svrchním ottweilerským vrstvám v sárské pánvi (NĚMEJC 1952, 1953). Počátkem 60.
let minulého století se v důsledku výskytu dvojí asociace rostlin opět otevírá problematika
stanovení hranice mezi svrchním karbonem a spodním permem v rosicko-oslavanské ob
lasti (HAVLENA 1960b, 1961; HAVLENA, REMY 1960; NĚMEJC 1960) a zmíněná hranice byla
HAVLENOU (1961) psunuta do počvy I. sloje (I. sloj považuje za ekvivalent manebašských
vrstev, II. a III. sloj za ekvivalent vrstev wettinských). V nadloží první sloje se nachází prv
ní obzor bituminózních slinovců,
Poté na dlouhou dobu všechna významnější paleontolo
gicko-stratigrafická studia týkající se uhelných ložisek v rosicko-oslavanském uhelném re
víru končí. Výjimku tvoří menší práce Z. Riegera, který popsal nové paleofloristické nálezy
z jámy »Jindřich« a »Antonin« a zabýval se též fytopaleontologicko-stratigrafickou proble
matikou prvního bituminózního obzoru [I. zbýšovský pelokarbonátový obzor - sensu JA
ROŠ, MALÝ (2001)] (RIEGER 1965, 1966, 1971). Z. Rieger chystal soubornou práci týkající
se fytopaleontologie a stratigrafie rosicko-oslavanského revíru, ta však vzhledem k jeho
předčasnému skonu nikdy nebyla publikována (dr. L. MALÝ - úst. sdělení). Výzkum se v ro
sicko-oslavanské pánvi zaměřil jednak na prospekci uhelných ložisek, jednak na vytvoření
přehledných map podloží sedimentů boskovické brázdy (MALÝ 1959a, 1959b, 1960, 1962a,
1962b, 1964, 1979). Naposledy byla problematice stratigrafie uhelných ložisek v rosicko
oslavanské pánvi věnována zvýšená pozornost pozornost v 70. letech minulého století (Ho
LUB 1977) a znovu byl vysloven souhlas se spodnopennským stářím nejsvrchnější části
uhelných ložisek (I. sloj). Tento dnes již neplatný názor (viz kapitola 2.3.) přetrvával do 90.
let minulého století (MALÝ 1993), avšak na svrchnostefanský ráz rostlinné asociace v na
dloží 1. sloje upozornila již H. PURKYŇovÁ (1985) a v polovině 90. let bylo na základě před
běžných paleofloristických studií znovu poukázáno na nutnost posunutí hranice mezi svrch
ním karbonem a spodním pennem poněkud výše (ZAjíc et a!. 1996).
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2.2.2.

Problematika stáří bkrajových slepenců (balinské a rokytenské slepence)
Stejně jako pokusy o vytyčení hranice mezi svrchním karbonem a spodním permem
jsou z historického hlediska zajímavé snahy o zjištění stáří okrajových slepenců. Již
A. E. Reuss považoval tyto okrajové slepence v severní části za podložní (REuss 1854),
tedy svrchnokarbonského stáří. F. Foetterle se jako první pokusil řešit problematiku zá
padního a východního křídla v oblasti rosicko-oslavanské a při té příležitosti poprvé upo
zornil na skutečnost, že podložní slepence vystupují nejen na západě, ale i na východě
a předpokládal brachysynklinální závěr pánve u Moravského Krumlova (FOETTERLE
1856b). C. Schwippel (stejně jako R. V. HELMHACKER) pak v rosicko-oslavanské oblasti
slepence na západním okraji považoval za svrchnokarbonské, slepence na okraji vý
chodním za spodnopermské (SCHWIPPEL 1865). Podrobněji se určení stáří slepenců vě
novali A. Makowsky s A. Rzehakern (obr. 3a, b) (poprvé zavedli užívání termínu per
mokarbon - .Permo-Carbon"), kteří slepence boskovické brázdy rozdělili na dva typy
odlišné z hlediska jejich petrografického složení. Západní okraj brázdy mezi Rosicemi
a Oslavanami je doprovázen slepenci (místy nabývajících charakter brekcií), které tvo
ří bázi uhlonosného souvrství, přičemž zjistili, že valounový materiál pochází z krysta
lických hornin Českomoravské vysočiny. Nadložní slepence pak dle nich tvoří celý vý
chodní okraj permokarbonu a valounový materiál je tvořen z devonských a kulmských
hornin pláště brněnského plutonu, avšak valouny brněnského plutonu nezjistili (MA
KOWSKY, RzEHAK 1884). Celkovou mocnost hornin permokarbonu boskovické brázdy
odhadli na 2 000-2 500 m. Byli prvními, kteří podali přehled spodnopermské fauny a fló
ry od Zbýšova, Moravského Krumlova, Veverské Bítýšky a Malé Lhoty (viz níže - pře
hled výzkumů na jednotlivých lokalitách). Do období, než začal zveřejňovat své práce
F. E. Suess, se novější poznatky o stáří slepenců boskovické brázdy neobjevily, i když
byly publikovány některé důležité geologické práce (TAUSCH 1896; TlETZE 1902). F. E.
Suess byl prvním, kdo v oblasti boskovické brázdy rozlišil balinské a rokytenské sle
pence, avšak zastoupení hornin brněnského plutonu v rokytenských slepencích zjištěno
nebylo (SUESS 1907). Důležitým poznatkem F. E. Suesse bylo zjištění, že balinský a ro
kytenský slepenec do sebe v okolí Moravského Krumlova laterálně prstovitě vnikají,

II
Obr. 3.a) Alexander Makowsky (17.12.1833-30.
Fig. 3.a) Alexander Makowsky (17.12.1833-30.

II.
II.

1908); b) Anton Rzehak (26. 5.1855-31.
1908); b) Anton Rzehak (26. 5.1855-31.

3.1923).
3. 1923).
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avšak názor na karbonské stáří rokytenského slepence již od 20. let minulého století pře
stával být akceptován (PETRASCHECK 1923). K. Zapletal již rokytenské slepence považo
val za nejvyšší vrstev ní člen permokarbonu, a to jak v okolí Oslavan (ZAPLETAL 1925),
tak na Tišnovsku (ZAPLETAL 1926a), a polohu se pokusil objasnit i tektonicky (ZAPLETAL
1926b). Později K. Zapletal na základě studia celé řady odkryvů na Rokytné, na levém
břehu Oslavy, v okolí Oslavan a Neslovic, mezi Tetčicemi a Kratochvilkou, dále pak me
zi Drásovem a Černou Horou až Lysicemi a profilů na Svitavě a při silnici ze Skalice n.
Svitavou do Lhoty Rapotiny potvrzuje, že rokytenské slepence, ve kterých již dříve vzác
ně nalezl valouny z hornin brněnského plutonu (ZAPLETAL 1924; později i AUGUSTA
1926b), jsou spodnopermské, čímž podpořil starší názory R. V. Helmhackera a A. Ma
kowského s A. Rzehakem (ZAPLETAL 1930). Zapletalův názor na spodnopermské stáří
rokytenských slepenců podporuje i 1. AUGUSTA (1937e), který též předpokládá, že balin
ské slepence (podložní slepence ve smyslu R. V. Helrnhackera a A. Makowského s A.
Rzehakem) jsou jasně svrchnokarbonské, nadložní slepence na západním okraji brázdy
(ve smyslu F. E. Suesse původně taktéž řazené k balinským slepencům) jsou spodno
permské, což dokládá nálezy vložek fosiliferních jílovitých břidlic od Moravského
Krumlova (AUGUSTA 1937e, 1948n). AUGUSTA (1937e) poprvé používá termíny balinské
a rokytenské slepence ve smyslu faciálního označení a L. Čepek podobným způsobem
upozorňuje na zbytečnost sporů o stratigrafické stáří obou facií slepenců (ČEPEK 1946).
J. Augusta a L. Čepek díky nálezům permské flóry u Moravského Krumlova a Polánky
předpokládali, že v jižní části boskovické brázdy mají oba slepence v nejspodnějších par
tiích svrchnokarbonské stáří, ve svrchních partiích u obou slepenců udávají stáří spod
nopermské (AUGUSTA, ČEPEK 1948). L. Malý a 1. Uhrová vyčleňují ve vyšších obzorech
západního pánevního křídla v rosicko-oslavanské oblasti slepence smíšeného charakteru
zvlášť jako spodnopermské slepence oslavské facie (MALÝ 1959b, 1999a; MALÝ, UHRO
v Á 1960), které jsou však 1. Jarošem považovány za vyšší obzory slepenců balinských
(JAROŠ 1960; JAROŠ - v JAROŠ, MALÝ 2001).
2.2.3. Výzkumy spodnopermské výplně v oblasti boskovické brázdy. pelokarbonátové
obzory
V oblasti rosicko-oslavanské byly nejstarší výzkumy spodnopermských sedimentů
v úzkém vztahu s prospekcí uhelných ložisek a poprvé si dvou obzorů bituminózních slí
novců v nadloží uhelných slojí všiml C. Schwippel (viz kapitola 2.2.1.). Nejstarší vý
zkumy spodního permu v oblastech severně od rosicko-oslavanské oblasti sahají do 30.
let 19. století, kdy C. Reichenbach nesprávně přiřadil souvrství červených pískovců v nad
loží uhelných slojí do karbonu (RElCHENBACH 1834). Přes shora zmíněná Beyrichova stu
dia z r. 1844, kterými byly červené sedimenty zařazeny do červené jaloviny permského
stáří, se P. Partsch domnívá, že veškeré sedimenty boskovické brázdy náležejí do červe
né jaloviny (PARTSCH 1851). Na Reichenbachovy výzkumy navázal A. E. Reuss, kte
rý prokázal, že v severní části boskovické brázdy nejsou v podloží červené jaloviny vy
vinuta kamenouhelná souvrství (Rsuss 1854). Červenou jalovinu rozděluje na spodní
slepence a svrchní pískovce. Předpokládal, že moravský a český perm tvoří jediný celek,
složený z nepravidelně se střídajících poloh slepenců, pískovců, lupků a břidlic s vlož
kami vápenců [již AUGUSTA (1 926b) však udává, že Reussovy vápencové vložky byly ve
skutečnosti polohy vapnitoslinitých lupků (tj. bituminózních břidlic a vápenců, dnes po
važovaných za pelokarbonátové horizonty), první skutečné polohy vápenců uvádí až 1.
Augusta ve 20. letech minulého století]. Permské stáří poloh bituminózních břidlic a vá
penců boskovické brázdy se poprvé snažil paleontologicky ověřit F. Glocker, který stu
doval vrstvy na Boskovicku a Letovicku (GLOCKER 1855) (oblast letovická, sensu JAROŠ,
MAL Ý 2001). V r. 1856 se svou prací připojil i F. Foettelre, který studoval okolí lokality
Jeneč nedaleko Černé Hory (oblast malolhotecká, sensu JAROŠ, MALÝ 2001) a fosilní fló-
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ru zasílal k určení věhlasnému polskému badateli prof. H. R. Goeppertovi (FOETTEJLE
1856a, 1956d). C. Schwippel později nesprávně k permskému stáří řadí i Červený a Zlu
tý kopec v Brně (SCHWIPPEL 1862a), na Letovicku uvádí blíže neidentifikované nálezy
rostlin od Kladorub a Zboňku (SCHWIPPEL 1862b).
Od 70. let 19. století se výzkum boskovické brázdy zaměřil především na studium
fauny a flóry spodního permu uvnitř padochovského souvrství (Malá Lhota, Neslovice,
Padochov), o čemž je blíže pojednáno ve stručném přehledu paleontologických výzku
mů v oblasti boskovické brázdy (viz níže). Problematika přesnější stratigrafické pozice
nalezených lupkových obzorů však řešena nebyla (např. SCHUBERT 1876; SCHMIDT 1905).
V. r. 1883 však A. Makowsky s A. Rzehakem v západním pánevním křídle rosicko
oslavanské oblasti uvádějí vrstevní sled, v němž zmiňují dvě vápencové lavice na Osla
vě a dva obzory (spodní a svrchní) hořlavých břidlic (MAKOWSKY, RzEHAK 1884).
Střední část boskovické brázdy na listu Boskovice - Blansko mapoval 1. v. Tausch,
který v této oblasti popsal několik lokalit s bituminózními a jílovitými břidlicemi a na zá
kladě nálezů zástupců druhu Walchiapiniformis pokládal za prokázané permské stáří se
dimentů ve střední části brázdy (TAUSCH 1896). Ačkoliv Tausch podal přehled vrstevním
sledem sedimentů střední části boskovické brázdy od západu k východu, nápadné polo
hy pelokarbonátů v této oblasti nezmiňuje (JAROŠ 1962), stejně jako později E. Tietze
v severní části brázdy (TIETZE 1902). Od 20. do 40. let minulého století se W. Petrascheck
několika pracemi snaží o vytvoření jednotné stratigrafie spodnopermských sedimentů
pro celou oblast boskovické brázdy na základě paralelizace se známými bituminózními
obzory z jižní části brázdy. Od 20. let minulého století jsou známy nálezy spodnoperm
ských obojživelníků v oblasti Letovicka, což probudilo značný zájem, především pa
leontologů (blíže viz kapitola týkající se přehledu paleontologických výzkumů v oblasti
boskovické brázdy). Se zoo- a fytopaleontologickými výzkumy jsou úzce spojeny i vý
zkumy stratigrafické, především AUGUSTOVY (1926b), který vnitřní výplň boskovické
brázdy v oblasti mezi Boskovicemi a Letovicemi považuje za ekvivalentní lebašským
vrstvám pánve sárské. 1. Augusta v této vnitřní výplni (problematika okrajových slepen
ců - viz kapitola 2.2.2.) rozlišil spodní (s převahou pískovců) a svrchní (s převahou břid
lic) pásmo a v nich celkem 6 lupkových horizontů.
V jižní části boskovické brázdy v nadloží karbonského uhelného komplexu K. Za
pletal rozlišil ekvivalent kuselských a lebašských vrstev sárské pánve (ZAPLETAL 1930),
přičemž ke kuselským vrstvám řadí Helmhackerův přechodný horizont, k lebašským
vrstvám pak zbytek výplně pánve se dvěma polohami arkóz a bituminózních lupků. Ač
koliv po druhé světové válce se v rosicko-oslavanské oblasti věnovala pozornost novým
nálezům fauny a flóry z řady lokalit (viz přehled výzkumů na jednotlivých lokalitách)
a podán byl přehled historie stratigrafických názorů na oblast rosicko-oslavanského uhel
ného revíru (HAVLENA 1955), detailní geologický a paleontologicko-stratigrafický vý
zkum se přesunul do oblasti východně od Letovic. V červené jalovině byly v oddíle stří
dajících se pískovců a břidlic zmíněny i polohy bituminózních vápenců (KVĚTOŇ et a!.
1951). Detailně se biostratigrafickému výzkumu věnovali V. Havlena a Z. Špinar, kteří
předpokládali tektonická opakování pelokarbonátových obzorů, a Augustovy spodní ho
rizonty (zboněcký a svitávský) sloučili ve svitávecké vrstvy šedé a horizonty
svrchní (trávnický, kochovský, boskovicko-bačovský a drválovický) v bačovské vrstvy
šedé. Učinili tak na základě vzájemného srovnání litologického a paleontologického ob
sahu. Rytmické střídání šedých a černých fází autoři vysvětlují střídajícími se klimatic
kými změnami (HAVLENA, ŠPINAR 1952, 1953, 1955, 1956a, 1956b, 1961). Oba autoři ve
spodním permu boskovické brázdy vyčlenili následující oblasti od (starších k mladším):
1. Zbýšov a okolí; 2. Malá Lhota - Černá Hora a okolí; 3. Dlouhá Lhota - Zbraslavec; 4.
Obora - Svitávka - Zboněk (svitávecké vrstvy); 5. Boskovice ("Otylka") - Bačov - Ko
chov a okolí (bačovské vrstvy). Mapovacími pracemi na Lysicku (DVOŘÁK, HAVLENA
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1957) byl zjištěn komplex valounových slepenců, ve kterém byl u Zbraslavce popsán pe
lokarbonátový horizont, nalezený již 1. Augustou (AUGUSTA 1955), dále pak mocné pe
lopsamitické souvrství s polohami šedých pelopsamitů [odpovídajících AUGUSTOVÝM
(1926b) "walchiovým břidlicím"] a slepence rokytenské facie. Pelokarbonátový horizont
od Zbraslavce, vyskytující se v území mezi Dlouhou Lhotou a okolím Letovic, byl na
zván zbraslaveckým (HAVLENA 1959; ŠPTNAR 1959). Horizont mezi Oborou a Jabloňany
byl přiřazen k bačovským vrstvám (HAVLENA, ŠPINAR 1961). Ucelený přehled o strati
grafickém výskytu pelokarbonátových obzorů (obr. 4) podává HAVLENA (1960a).
S předpokladem, že pelokarbonátové obzory se na Letovicku tektonicky neopakují,
přišel 1. Jaroš (JAROŠ 1962) a v r. 1961 i V. Žůrek, který zde prováděl geologická mapo
vání (ŽŮREK 1962). Názor o dochovaném původním vrstevním sledu v této oblasti byl
později i publikován (JAROŠ 1963a).

2.3. Současné názory na sedimentaci v oblasti boskovické brázdy
K sedimentaci začalo docházet nejdříve v rosicko-oslavanském (jižním) úseku, a to
již ve stefanu C (DOPITA, HAVLENA, PEŠEK 1985). Podle L. Malého je úvod sedimentace
v oblasti boskovické brázdy doprovázen vývojem typicky pro1uviálních sedimentů v po
době fanglomerátů, tvořených neopracovanými úlomky podložních hornin z nejbližšího
okolí. Po vyrovnání nerovností sedimentační báze vývoj facie proluviálních kuželů poParaleíaace
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Carboniferous) and Orlice Basin (Permian) and its correlation with main Permo-Carboniferous horizons
of the Krkonoše Piedmont Basin and lntra-Sudetic Basin (according to HAVLENA 1960),
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kračuje a přechází do jezerní facie, jež se vyvíjela při svazích pohoří. Svahy pohoří, je
hož morfologie byla podmíněna strukturní stavbou geologických jednotek, byly prořezá
vány četnými toky, přinášejícími různé petrografické druhy valounového materiálu.
K zániku toků postupně docházelo v jezerní nížině, kde byla povrchová voda infiltrová
na do jezerních sedimentů (MALÝ 1978). Na základě odhadů teplotního gradientu v bos
kovické brázdě v době jejího vyplňování se zjistilo, že subsidence v rosicko-oslavanském
úseku byla ukončena ve svrchním autunu (ŠAFANDA, MALÝ 1994), čímž byly zpřesněny
dřívější výzkumy prováděné na území Českého masívu (SKOČEK 1976).
Bazální sedimentaci na západním okraji boskovické brázdy tvoří svrchnokar
bonské (stephan C) balinské slepence (obr. 5). Charakteristiku těchto slepenců podali
JAROŠ a MALÝ (2001): Jedná se o převážně červenohnědé až žlutohnědé, středozmné pet
romiktní slepence. Materiál pochází povětšinou z oblasti západomoravského krystalini
ka, od J k S zde jsou zastoupeny horniny moldanubika, moravika a letovického krystali
nika. V úrovni Tišnova byly ve slepencích zjištěny zbytky devonských vápenců, v jižní
části brázdy je zajímavá výrazná převaha kulmských drob (na typové lokalitě v údolí Ba
linky bylo zjištěno 65 % drob), značné množství drob je i ve stratigraficky vyšších polo
hách slepenců uvnitř arkózových komplexů (oslavská facie sensu L. MALÝ).
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Obr. 5, Litologické schéma vývoje rosicko-oslavanského
a padochovského souvrství v rosicko-oslavanském
revíru. Upraveno podle JAROŠE a MALÉHO (200 I), 1-8 permokarbonské usazeniny: I - komplex arkóz;
2 - pelokarbonátový obzor; 3 - vulkanoklastické vložky; 4 - uhelné sloje; 5 - prachovce a jílovce;
6 - pískovce; 7 - balinské slepence; 8 - rokytenské slepence; 9 - moldanubikum; 10 - moravská svo
rová zóna; II - moravikum; 12 - brněnský masív s devonským (a) a kulmským (b) pokryvem.
Fig. 5. Lithological scheme of the development of both the Rosice-Oslavany and Padochov Fonnations in the
area of the Rosice-Oslavany Basin. Modified according to JAROŠ, MALÝ (2001), 1-8 Permo
Carboniferous deposits: 1 - arkose complex; 2 - pelocarbonate horizon; 3 - volcanoclastic horizons;
4 - coal seams; 5 - siltstones and mudstones; 6 - sandstones; 7 - Balinka conglomerates; 8 - Rokytná
conglomerates; 9 - Moldanubikum; 10 - Moravian mica shist zone; 11 - Moravikum; 12 - Brno Massif
with Oevonian (a) and Culrnian (b) cover.
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ObL 6. Geologický řez boskovickou brázdou vedený střední částí rosicko-oslavanského revíru v úrovni dolu
»Jindřich« ve Zbýšově. Plná čára - 1., II. a III. sloj rosicko-oslavanského souvrství; čárkovaně - mezi
slojky mezi III. a II. slojí; čerchovaně - autunské slojky v nadloží I. sloje; z.o. - zbýšovský obzor; ř.o.
- říčanský obzor. Upraveno podle JAROŠE a MALÉHO (2001).
Fig. 6. Section through the central part of thc Rosice-Oslavany mining district at thc level of thc »Jindřich«
Shaft in thc Boskovice Graben. FuJ] line - the 1., I!., and the III. coal scam of the Rosice-Oslavany
Formation: broken line - ribbcd coal scams bctwccn thc III. and the II. scam; dot-and-dash line
- Autunian coal seams in the roof of thc I. seam; z.o. - Zbýšov horizon; ř.o. - Říčany horizon.
According to JAROŠ, MALÝ (2001) (modified).

Balinské slepence jsou tvořeny převážně červenými, lokálně šedými cykly (typu slepe
nec - pískovec - jílovec, pískovec - prachovec - jílovec) a typické jsou přítomností klas
tického materiálu červených okatých rul s růžovými živcovými zrny. Ukládáním balin
ských slepenců se vyrovnávaly výškové rozdíly dna pánve (JAROŠ 1962), které byly
podmíněny příčnou tektonikou (MALÝ 1993). Směrem k J docházelo k prohlubování pán
ve a akumulaci klastického materiálu [pozorováno v oblasti mezi »Dolem V. Nosek«,
»Kukla« v Oslavanech a »Dolern Františka« (obr. 14d) v Padochově], tato zvětšující
se mocnost bazálních klastik obecně platí pro celou jižní část boskovické brázdy (MALÝ
1993).
V nad loží balinských slepenců se při jz. okraji brázdy nachází sled rosicko-osla
vanských uhelných slojí (obr. 6) vyvinutých ve třech cyklech jezerního a deltového pů
vodu (KUMPERA, VAšíČEK 1988), jejichž vývoj klade HAvLENA (1978) obecně do pro
středí distálního vykliňování proluviálních kuželů. Sloje mají úklon od 20" do 70° k V
(lokálně je vyvinuto až vertikální uložení), jsou značně tektonicky porušené a kvalita
uhlí se snižuje od S k 1. Většina těžby (asi 70 %) se prováděla v 1. sloji, zbytek těžby byl
zajištěn z II. sloje, ve lIl. sloji byla těžba pouze příležitostná. Počátkem 60. let se v ro
sicko-oslavanském revíru těžilo až z hloubek okolo 1 550 m (MALÝ 1999b). Historii těž
by od jejího počátku v r. 1760 podali MALÝ, PÁLEŠ a ŠOUPAL (1995). Podle nejnovějších
studií se všechny tři uhelné sloje řadí ke stefanu C (ŠIMŮNEK - v JAROŠ, MALÝ 2001).
Tzv. Helmhackerův obzor (obr. 5), který leží asi 20 m nad 1. slojí, je zřejmě autunský,
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Obr. 7. a), b) Rokytenské slepence na břehu řeky Jihlavy poblíž Řeznovic.
Fig. 7. a), b) Rokytná conglomerates at the Jihlava River bank near Řeznovice.

i když jeho pozice stále není zcela vyjasněna (JAROŠ, MALÝ 2001). Nepřerušený přechod
mezi karbonem a permem je možné sledovat v profilu permokarbonem podél Oslavy
v Olsavanech, kde jsou zastoupena tři souvrství - střední červené souvrství, svrchní še
dé pásmo s I. obzorem bituminózních slínovců a souvrství arkóz a slepenců oslavské fa
cie (MALÝ 1999a).
Většina výplně boskovické brázdy náleží spodnímu permu, kdy se zde ukládal více
než I 000 m mocný vrstevní sled klastických sedimentů. Na západnim okraji brázdy pře
vládají cyklicky uspořádané fluviální až fluviolakustrinní sedimenty v podobě červeno
hnědých pískovců, arkóz a jílovců s ojedinělými šedě zbarvenými polohami. Blíže k přík
rému východnímu omezení brázdy se jemnozrnnější sedimenty laterálně zastupují
s mocnými rokytenskými slepenci. Rokytenské slepence (obr. 7) představují převážně
červenohnědé, místy rezavé až žlutohnědé hrubozrnné pertomiktní slepence až brekcie,
s bloky hornin o objemu až 0,5 m3. V klastickém materiálu silně převažují (90-95 %) kulm
ské horniny, především droby (DOVOLIL et al. 1957; JAROŠ, MALÝ 2001), zjištěny byly
i spodnokarbonské vápence (v oblasti mezi Chudčicemi a Veveří), které zřejmě přímo
pocházejí ze své zdrojové oblasti v jižní části Moravského krasu (ŠPAČEK et al. 2002). Po
díl devonských vápenců směrem k S se obecně zvyšuje, což souvisí s přítomností de
vonských ker, zakleslých při hlavním zlomu boskovické brázdy na východě (JAROŠ 1958;
DVOŘÁK 1959). Rokytenské slepence jsou zpravidla nevrstevnaté, s výjimkou partií, kde
jsou proloženy polohami pískovců a prachovců, lokálně se objevnjí vložky jílovců. Na
povrchu tyto slepence vytvářejí prakticky souvislý lem na východním okraji brázdy (JA
ROŠ, MALÝ 2001). Směrem k J výrazně převažují slepence, které prstovitě prostupují se
dimenty západního pánevního křídla. Rokytenské slepence reprezentují náplavové kuže
le, ukládané občasnými toky za současného intenzívního poklesu pánve. Boskovická
brázda je příkladem typické !imnické pánve, kde se vyvíjela poměrně malá jezera, která
byla částečně nebo i periodicky zaplavována. Hominový materiál periodických toků byl
obecně unášen z jižních částí boskovické brázdy směrem k severu (PETRÁNEK, POUBA

15

~:Ullk .
Ulostr.t.,...hd3taOOl~
slell~nu 'ilutunu ~OVI~
bl"il:dr J, J,Irot(l9S2)
l4lI3v.l1O' C!OpInk!olPQ7 HCfIlOf'lT.nl a ~~likii.n mtii~ 'sou pout. f/ibllt.NI.
1 • ~~nsl<;1IÍ !oIepeoct: 2 • CeNellO~.ll1I$.Iy .1 !1~hrI~6 pslo;(I'»'Ce.
prKhoYl;eilji\ovu.,;.eI"Y""<J!o;ttmo(l.lIlj.
pckM••.bo,,;Uoyéoo~ooyll af
~.6.1.1 .• "_~~.2l..II(. ••.•• k~.31.chu&.:::h.41.zlnd~I<Y.42..
zboM<;ko-5llUYec;k,. O .• klbůY.••••• koGlloo;skY. -45 .• rncllC1»'st.•• 4 e .•

'[Q]®<D
s~~
$~

.~

~---

":L

7 mm

=."::.~~~~~~~=;\l~r~;~~~~~Y:~~.'~~~c~:
:~~~k~=h::!;.!!=:~~:~k:~;:~.~.!~I~~~

~o!a~:~·.t;:=:r~~!~~i:~~·~:::V:'=I~~':l~:~

=:~~r, D~~~~·';):bi~:rĚ~m!i=cil;i~~;;,=:.aG
~Ito;k~~

'DO
300

~:

O 1 2 3 • 5

S
10 UT!

Obr. 8. Litostratigrafická tabulka stefanu a autunu boskovické brázdy. Upraveno podle JAROSE a MALÉHO (2001).
Fig. 8. Lithostratigraphical table ofthc Stephanian and Autunian in the Boskovice Graben. Modified according
to JAROS, MALÝ (2001).

1952). K ukládání většiny sedimentů docházelo v relativně mělké vodě, přičemž trvání
jezerní sedimentace je určeno mocností bituminózních břidlic, které jsou typické pro tek
tonicky nepřerušené periody pomalé a monotónní akumulace (NEHYBA, MASTALERZ
1997).
Vnitropánevní komplex je podle odlišného charakteru sedimentů a jejich cyklické
stavby dělen na několik dílčích souvrství (JAROŠ, MALÝ 2001): rosicko-oslavanské,
pa
dochovské, veversko-bítýšské a letovické.
V permokarbonu boskovické brázdy vystupuje celá řada fosiliferních horizontů vedle souvrství šedých, převážně jílovitých hornin, uhelných slojí a bituminózních slí
novců jsou to i pelokarbonátové obzory (obr. 4, obr. 8), na jejichž vzájemnou korela
ci dosud neexistuje jednotný názor. Vzhledem ke stěhování sedimentace v boskovické
brázdě od J k S J. Jaroš předpokládá, že jižnější obzory jsou obecně starší než obzory se
vernější (JAROŠ 1961). J. Jaroš (JAROŠ, MALÝ 2001) v oblasti boskovické brázdy roze
znává celkem 11 fosiliferních pelokarbonátových obzorů (celkem jich je 12): zbýšovský,
říčanský, chudčický (na fosilie zcela sterilní) a devět šedých pelokarbonátových obzorů
v souvrství letovickém (JAROŠ, MALÝ 2001). Zvláště četné jsou pelokarbonátové obzory
v letovické oblasti, u kterých JAROS (1962, 1963a) předpokládá, že jde o původní sedi-
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Obr. 9. a) litostratigrafie a biostratigrafie boskovické brázdy; b) předpokládaná korelace spodnopermských li
tostratigrafických jednotek boskovické brázdy a podkrkonošské pánve. Upraveno podle ZAJÍCE (2002).
Fig. 9. a) lithostratigraphy and biostratigraphy of the Boskovice Graben; b) the proposed correlation of the
Lower Permian lithostratigraphic units of the Boskovice Graben and the Krkonoše Piedmont Basin.
Modified according to ZAJÍC (2002).

mentární sled. Tím se jeho názor výrazně liší od pojetí, ve kterém jsou jednotlivé hori
zonty tektonicky opakovány na směrných dislokacích (HAVLENA, ŠPINAR 1955). U obor
ského horizontu a zvláště u některých obzorů v severním okolí Letovic není zcela vyjas
něno jejich vzájemné litostratigrafické postavení (JAROŠ 1963a; JAROŠ, MALÝ 2001).
Vzhledem k velmi složité tektonické stavbě boskovické brázdy je v poslední době
znovu věnována pozornost výzkumu stratigrafické pozice pelokarbonátových obzorů,
zvláště pro oblast letovického úseku boskovické brázdy (MARTÍNEK et a1. 2002), a větší
část letovického souvrství (obr. 9a, b) již byla na základě nových nálezů akantodů před
běžně korelována s prosečenským souvrstvím podkrkonošské pánve (ZAjíc 2002).
Šedé horizonty s vložkami bituminózních vápenců a jemných pelitů jsou paleonto
logicky nejvýznamnějšími horizonty boskovické brázdy, kde především v okolí Bosko
vic a Letovic byla nalezena bohatá fauna diskosauriscidních obojživelníků, paprsko
ploutvých ryb a fosilního hmyzu. Doprovodná flóra s Walchia piniformis, Autunia
conferta a A. naumanni má typicky autunský charakter (cf. MIŠÍK et a1. 1985).
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3. Historie paleontologických

výzkumů boskovické

brázdy - stručný

přehled

Následující přehled paleontologických výzkumů v oblasti boskovické brázdy je do
plněným celkovým přehledem, který byl publikován v loňském roce (Ivxuov 2002).
Historicky nejstarší nálezy fosilních organismů v boskovické brázdě sahají do 50.
let předminulého století a povětšinou byly zmíněny v předešlých kapitolách (např. REUss
1854; GLOCKER 1855; FOETTERLE 1856a, 1856c), další výzkumy probíhaly v šedesátých
letech a na počátku let sedmdesátých (např. SCHWIPPEL
1862a, 1862b; HELMHACKER
1866a, 1866b; HOCHSTETTER
1868; STUR 1866a, 1866b, 1867a, 1867b, 1868, 1869,
1874). Významným se stal rok 1872, kdy A. Makowsky u Malé Lhoty nalezl asi padesát
jedinců permských obojživelníků, kteří byli vůbec prvními známými obojživelníky po
psanými z oblasti boskovické brázdy (MAKOWSKY 1873, 1876a, 1876b), ve druhé polo
vině sedmdesátých let pak bylo v lupcích mezi Padochovem a Neslovicemi nalezeno vel
ké množství paprskoploutvých ryb. Koncem 19. a počátkem 20. století se objevují další
významné paleontologické práce spojené především s tehdy prováděným geologickým
mapováním oblasti boskovické brázdy a jejího širšího okolí (RzEHAK 1881; MAKOWSKY,
RzEHAK 1884; KATZER 1895; TAUSCH 1896; PROCHÁZKA 1906).
Nové období paleontologických výzkumů v boskovické brázdě začíná ve 20. letech
minulého století, přičemž výzkum je zaměřen především na její letovický úsek. Roku
1921 byl nalezen diskosauriscidní obojživelník u Trávníka nedaleko Letovic, toto nale
ziště později zdokumentoval Z. Jaroš. V oblasti Boskovic a Letovic od roku 1923 začína
jí výzkumy J. Augusty (obr. 10a), který zcela nebo částečně zdokumentoval řadu nových
lokalit permokarbonské flóry a fauny (1926a, 1926b, 1926c, 1926d, 1926e, 1927a, 1928,
1929). Z morfologických prací, zabývajících se studiem diskosauriscidních obojživelníků,
je třeba zmínit též práci STEHLíKA (1924). Ve 30. letech je paleontologický výzkum bos-

Obr. 10. a) Josef Augusta (17.
Fig. 10. a) Josef Augusta (17.
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3. 1903-4. 2. 1968); b) Zdeněk V. Špinar (4. 4. 1916-14.
3. 1903-4. 2. 1968): b) Zdeněk V. Špinar (4. 4. 1916-14.

8. 1995).
8. 1995).

kovické brázdy zaměřen jednak na systematické studium obojživelníků (AUGUSTA 1931 d,
1931e, 1933b, 1935b, 1935c, 1935d, 1936b, 1936c, 1936d, 1936e, 1936f, 1937a, 1937b),
řada publikací však je fytopaleontologických (AUGUSTA 1931a, 1931 b, 1932, 1934, 1935a,
1936a, 1937c, 1937d, 1938d; NĚMEJC, AUGUSTA 1934; NĚMEJC, AUGUSTA 1937).
Podrobný přehled stratigrafického a paleontologického bádání v boskovické brázdě
v době od dvacátých do třicátých let podal AUGUSTA (1926a, 1927a, 1933a, 1937e,
1938a).
V álečná léta 1939-1945 jsou zdánlivě ve znamení výrazného útlumu paleontolo
gických výzkumů v boskovické brázdě, probíhají však četné mapovací práce (např.
AUGUSTA 1940a), jejichž výsledky však byly publikovány většinou až v letech po osvo
bození. Přece však je znám neobvyklý nález zbytků plaza rodu Edaphosaurus z dolu
»Kukla« u Oslavan (v tehdejší době jednoho ze tří známých nálezů tohoto pelykosaura
v Evropě), i když výzkumy byly zaměřeny především na fytopaleontologii (AUGUSTA
1940b; ŠVESTKA 1943a, 1943b, 1944b). Po skončení války je uveřejněna řada článků in
formujících o sběrech (především fyto-, méně pak zoopaleontologického
materiálu) jak
v rosicko-oslavanském, tak i v letovickém úseku boskovické brázdy (AUGUSTA 1945a,
1945b, 1945c, 1945d, 1945e, 1945f, 1946a, 1946b, 1946c, 1946d, 1947a, 1947b, 1947c,
1947d, 1947e, 1947f, 1947g, 1948a, 1948b, 1948c, 1948e, 1948f, 1948g, 1948h, 1948i,
1948j, 1948k, 19481, 1948m, 1949a, 1949b; MRÁZEK 1946, 1948; MRÁZEK, ŠPINAR
1948; NĚMEJC, ŠETLÍK 1947).
V pennokarbonu boskovické brázdy však velkého rozmachu dosahují paleontolo
gické práce v 50. letech minulého století, kdy probíhají náročné geologické a paleonto
logicko-stratigrafické
výzkumy jednak v jižní části boskovické brázdy (AUGUSTA 1951 a,
1951b, 19S1c, 1951d, 1951e, 1951 f, 1951j; NĚMEJC 1953; NĚMEJC et al. 1951; PURKY
ŇovÁ, E. 1957), jednak v části severní (AUGUSTA 1951g, 1951h, 1951i, 1952, 1955; Au
GUSTA, POKORNÝ 1951; AUGUSTA, ŠPINAR 1953; DAŇKOVÁ 1950; HAVLENA 1959, HAVLE
NA, ŠPINAR 1952, 1953, 1955, 1956a, 1956b; ŠPINAR 1951, 1959). Z revizních prací se
průlomovou stala práce Z. Špinara (obr. 1 Ob), který revidoval podstatnou část dosavad
ních nálezů diskosauriscidních obojživelníků (ŠPINAR 1952).
Koncem 50. a v celém průběhu 60. let minulého století význam fauny boskovické
brázdy podtrhly bohaté nálezy permského hmyzu, především u Říčan, Zbýšova a Obory
(KUKALOVÁ 1959a, 1959b, 1963a, 1963b, 1964a, 1964b, 1965, 1969; CARPENTER, Ku
KALOVÁ 1964). ZÍDEK (1966, 1968) v boskovické brázdě zpracovával nálezy primitivních
paryb (Xenacanthodii), které srovnával s nálezy českými. Na studium flóry produktivní
ho karbonu se zaměřil RIEGER (1965, 1966), který však značnou část dat již vzhledem
k předčasnému skonu nestačil publikovat (L. MALÝ - ústní sdělení).
Během 70. let minulého století všeobecný zájem o paleontologii boskovické brázdy
upadal a s výjimkou některých fytopaleontologických prací, zaměřených především na
problematiku stratigrafie v oblasti rosicko-oslavanského
uhelného revíru (RIEGER 1971;
HOLUB 1977) a prací zaměřených na studium spodnopermského hmyzu (KUKALOVÁ
PECK 1972, 1974), jsou paleontologická studia v útlumu.
V 80. letech minulého století se boskovická brázda stává především vyhledávanou
oblastí amatérských sběratelů a na intenzitě začíná nabývat jejich vykořisťování. Z vě
deckých publikací je třeba zmínit morfologické práce ŠVECE (1984, 1986), HOLUBA
a KOZURA (1981a,
1981b), KUKALOVÉ-PECKOVÉ [KUKALOVÁ-PECK (1985); KUKALOVÁ
PECK, WILLMANN (1990)] a SCHNEIDERA (1980, 1982, 1983, 1984), přínosem pro další
poznání floristických asociací rosicko-oslavanského
úseku boskovické brázdy se stala
práce H. PURKYŇOVÉ (1985). Mikrofloristická studia zde prováděla PLANDEROV Á (1980).
Souhrnný přehled permokarbonské fauny významných lokalit boskovické brázdy
podali ZAJÍC a STAMBERG (1986). ZAJÍC (1986) se zabýval stratigrafickou pozicí akanto
dií (Acanthodii) na území bývalého Československa.
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V 90. letech minulého století se neobvykle zvětšil zájem o faunu boskovické bráz
dy. Stručné zhodnocení stavu některých paleontologických lokalit včetně stručné rešerše
historických výzkumů v oblasti boskovické brázdy podal HAvíŘ (1990). Některé skupi
ny obratlovců, především obojživelníků čeledi Discosauriscidae, začaly být podrobně
studovány díky novým metodám preparace (KLEMBARA 1992, 1993, 1994a, 1994b,
1995a, 1995b, 1996a, 1996b, 1997; KLEMBARA, MESZÁROŠ 1992; KLEMBARA, JANIGA
1993; KLEMBARA, BARTÍK 2000). Nově se též podrobně studovala skupina paprskoplout
vých ryb a jiné fauny a flóry severní části boskovické brázdy (ŠTAMBERG 1997). Úvodní
nová paleontologicko-stratigrafická
studia v oblasti boskovické brázdy představuje krát
ká zpráva ZAJÍCE et al. (1996). ZAJÍC (1997) stručně zhodnotil současný stav poznání jed
notlivých živočišných skupin a nastínil možnost budoucího vědeckého výzkumu. Kon
cem 90. let byly vytvořeny obecné seznamy flóry a fauny pro oblast boskovické brázdy
jako celku, včetně stratigrafického rozpětí jednotlivých taxonů, a tyto seznamy Z. Ši
můnka a 1. Zajíce byly publikovány (HOLUB et a!. 2001).
4. Přehled paleontologických

lokalit boskovické

brázdy

Níže uvedený detailní přehled lokalit na území boskovické brázdy podrobně shrnu
je veškerá paleontologická (příp. stratigraficko-paleontologická)
studia na těchto lokali
tách. Značné množství materiálu z jednotlivých lokalit, často sbíraného i v předminulém
století, se do dnešní doby nedochovalo, zbývající (zvláště fytopaleontologický) materiál
potřebuje novou důkladnou revizi fytopaleontologů. Z tohoto důvodu jsou v historickém
přehledu paleontologických bádání použity původní taxonomické názvy v té podobě,
v jaké byly zmíněny autory, kteří materiál naposledy publikovali. V přehledných tabulTabulka I. Zastoupení fytopaleontologického
materiálu na jednotlivých lokalitách v oblasti boskovické bráz
dy. Vysvětlivky: Moravský Krumlov I = staré nálezy z hořlavých jílovců; Moravský Krumlov II
- nálezy z bituminózních jílovců a jílovito-písčité
vložky v údolí řeky Rokytné za lesním úřadem;
Moravský Krumlov III - výchoz na ul. Tylova za domem č.p. 675; Zbýšov - sběry z širšího zbý
šovského okolí; Zbýšov I - důl »Anna«; Zbýšov II - .Anenská zmola"; Zbýšov III - za pilou dolu
»Jindřich«; Obora I, II, III - odpovídá názvům lokalit v textu; Boskovice I - nálezy u .Drylky";
Boskovice 11- nálezy v údolí u k. 383; Boskovice III - nálezy u nedostavčné dálnice; Bačov-západ
- výchozy u silnice Pastvisko-Vísky + počátek údolí "Skalky"; Bačov I, II, III - odpovídá názvům
lokalit v textu; Kladoruby I - východní okraj Kladorub; Kladoruby II - nalezištč asi 500 111 za ob
cí při silnici Kladoruby - Orválovice; Kochov - lokality bez bližší lokalizace; Kochov I - lokality
jz. od Kochova; Kochov II - lokality severně od Kochova. Zkratky: cf. - nejisté druhové zařazení;
aff. - druh s drobnou odlišností od typické formy; ? - nejistý výskyt. Taxonomické názvosloví pod
le Z. Šimůnka (ŠIMÚNEK - v JAROŠ, MALÝ 200 I), sestaveno podle různých zdrojů,
Table I.
Representation of the phytopalaeontological material in individual localities within the area of the
Boskovice Graben. Explanations: Moravský Krumlov I - old discoveries frorn the cornbustiblc
mudstones; Moravský Krumlov II - discoveries frorn the bituminous mudstones and pelitc-psarnitc
intercalated beds in the Rokytná valley behind the forest office; Moravský Krumlov III - Tylova Strcct
site behind the house NQ 675; Zbýšov - collections from the Zbýšov surroundings; Zbýšov 1- »Anna«
Shaft; Zbýšov II - "Anna ravinc"; Zbýšov III - site behind the watermill of thc »Jindřich« Shaft;
Obora I, II, III - corresponds to thc names of localitics in thc text; Boskovice I - discoveries near
"Orylka"; Boskovice 1I- discoveries in the valley near the spot height 383; Boskovice III - discoverics
ncar the unfinished highway; Bačov- West - outcrops ncar thc road Pastvisko - Vísky + thc bcginning
of the "Skalky" valley; Bačov I, II, !lI - corresponds to thc names of localities in the text; Kladoruby
I - eastern border of the Kladoruby village; Kladoruby II - a locality which is situated about 500
111 behind the village near the road Kladoruby - Orválovice;
Kochov - localities without a prccisc
localisation; Kochov I - localitics situatcd south-wcst of Kochov villagc; Kochov II - localitics
situated north of Kochov village. Abbreviations: cf. - an indistinct specics levcl; aff. - a spccics which
is slightly diffcrent from the typical form; ? - an unccrtain occurrcncc. Taxonomical nomcnclarurc
according to Z. Šimůnck (ŠIMÚNEK - in JAROŠ, MALÝ 2001), compilcd according to diffcrcnt sourccs.
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kách paleofloristických
a zoopaleontologických asociací (Tab. I, Tab. 2, Tab. 3) jsou
u jednotlivých lokalit uvedeny názvy odpovídající současným taxonomickým požadav
kům, přičemž základem pro současné názvosloví byly seznamy uveřejněné v práci Ho
LUBA et al. (2001). U lokalit, které námi byly navštíveny, je uvedena též stručná po
známka týkající se jejich současného stavu.

4.1. Oblast moravsko-krumlovská
4.1.1.

Moravský Krumlov

Historie výzkumu
Z oblasti M. Krumlova jsou známy fytopaleontologické i zoopaleontologické nále
zy již od 2. pol. 19. století (AUGUSTA 1926a). Již před rokem 1866 byly ze spodního od
dílu padochovského souvrství z černých vrstevnatých bituminózních jílovců v údolí ře
ky Rokytné známy špatně zachované zbytky měkkýšů a jednotlivé
šupiny
paprskoploutvých ryb (Augustou řazených k čeledi Palaeoniscidaey. Šlo o první nálezy
fauny v permokarbonu boskovické brázdy (AUGUSTA 1948a). AUGUSTA (1926a) doplňu
je též hojné nálezy koprolitů. A. Makowsky r. 1876 uvádí ml že druhu Anthracosia car
bonaria Gldf., A. Schmidt r. 1905 uvádí druh Palaeanodonta cf. Verneuilli Amalitzky
(MAKOWSKY 1876; SCHMIDT 1905; AUGUSTA 1926a).
Pozdější nálezy z vrstevnatých tmavých bituminózních jílovců od Moravského
Krumlova byly mnohem bohatší, avšak MAKOWSKY a RZEHAK (1884) neuvádějí bližší lo
kalizaci (AUGUSTA 1938): Pecopteris arborescens Bgt., Callipteris conferta Bgt. (var.
praelongata Weiss), Calamites leioderma Gutb., Annularia carinata Gutb., Cordaites
Ottonis Gein. [Augusta (1931 a) zástupce tohoto druhu považuje za druh Cordaites prin
cipalis Germar], Artisia sp., Walchia piniformis Stb., Cyclocarpus Ottonis Gein., Rhab-
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Table 2. Rcprcscntation of thc zoopalaeontological
material in individual localitics within the area of thc Boskovicc
Grabcn. Explanations:
Moravský Krumlov I - old discoverics from thc combustible mudstones; Moravský Krumlov
II - discovcries from the bituminous mudstoncs and pelite-psamitc intcrcalatcd bcds in the Rokytná vallcy bchind
thc forest officc; Moravský Krumlov III - Tylova Street site behind thc house NQ. 675; Zbýšov - collcctions from thc
Zbýšov surroundings; Zbýšov III - sitc bchind thc waterrnill of thc »Jindřich« Shaft; Obora I, II, III - corrcsponds
to thc namcs of localities in thc text; Obora IV - discoveries from cxcavations wcst of thc road Jabloiíany - Obora;
Boskovice 1- discoveries ncar "Otylka"; Boskovice II - discoveries in the valley near thc spot hcight 383; Bačov
Wcst - outcrops near the road Pastvisko- Vísky + the beginning of the "Skalky" vallcy; Bačov I, II, III - corrcsponds
to thc names oflocalities in the text; Kochov -Iocalities without a precisc localisation; Kochov I -Iocalities situatcd
south-wcst of Kochov village; Kochov II - localities situated north of Kochov villagc. Abbrcviations:
cf. - an
indistinct specics Icvcl; ? - an unccrtain occurrencc; x" - according to Zajíc and Štambcrg (1986); x·· - vcrificd old
unpublishcd infonnation; x" - Discosauriscus austriacus or D. pulcherrimus; thc light-grcy arca - vcry probablc
occurrcnces according to ŠTAMBERG (1997). Taxonomical nomcnclaturc modificd according to 1. Zajíc (ZAjíc - in
HOLUB ct al. 200 I), compiled according to diffcrcnt sources.
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Permula aera Kuk.
Depressopterúm senior Kuk.
Depressopterumfragi/e Kuk.
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Turbopterum finum Kuk.
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Blattinopsis (B.) angusfai Kuk.
Bfattin2l!§is (B.) latissima Kuk.
Bfattinopsis (B.) martynovae Kuk.
Btettínoosis (8.) campestris Kuk.
Bfattinopsis sp.
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Fumoplerum largum Kuk.

Chlumia obesa Kuk.

Permonikia permoniki Kuk.
Permonia permoni Kuk.
Permonia ene Kuk.
Permonia insolida Kuk.
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Bmia raketa Kuk.

Miomatoneurella boskovicensis Kuk.
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Vi/loplerum vi/losum Kuk.
Vi//oplerum proICimum Kuk.
Pseudomerope markei K.-Peck et Will.
Pseudomerope havla/i K.-Peck et Wil1.

Slenomerope spman K.-Peck et Will.
Moravoc/lOnsla caroJma K.-Peck et WIII.
Mlcroplysmella morawca

K.-Peck et WIII.
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docarpus dyadicus Gein. a Gomphostrobus bifidus Gein. Tento seznam je AUGUSTOU
(1931a) přepracován a doplněn o další druhy: Cordaites principalis Germar, Cordaites
borassifolius Stb., Cordaites palmaeformisGoepp., Cordaianthus sp. (úlomek květen
ství), Cardiocarpus sp. (plody), cf. Zamites sp., Dicranophyllum gallicum Grand Eury
a Walchiafiliciformis Stb.
R. 1927 (STEHLÍK 1932) byl za místním lesním úřadem (dnes již opuštěn) objeven
vzácný nález křídla permského hmyzu, který vídeňský odborník A. Handlirsch určil ja
ko Phyloblatta n. sp. Stehlík nález přiřadil druhu Phyloblatta moravica Stehlík. Z ostat
ních živočišných druhů dle údajů z literatury STEHLÍK (1932) uvádí nálezy mlžů čeledi
Anthracosiidae (Anthracosia sp., Anthracosia carbonaria, Palaeanodonta sp.) a papr
skoploutvých ryb (uvádí Palaeoniscus sp.), ačkoliv on sám tyto zástupce ve výchozech
za lesním úřadem nenalezl. Seznam zdejší flóry byl STEHLÍKEM (1932) rozšířen o druhy:
Asterophyllites equisetiformis Schl., Annularia stellata Schloth., Annularia sphenophyl
loides Zenk., Cardiopteris sp. a některé vzácné (v článku neuvedené) druhy rodu Calli

pteris.
NĚMEJC a AUGUSTA (1934) popisují z údolí řeky Rokytné za lesním úřadem nový
druh Carpentieria marocana a další, pro tuto lokalitu zcela nové rody a druhy rostlin: Pe
copteris sp., Alethopteris sp., Neuropteris sp., Linopteris sp., Callipteris cf. Nicklesi Ze
ill. [druhové zařazení vážně zpochybnil již AUGUSTA (1936a)], Callipteris polymorpha
Sterzel, Plagiozamites sp. a Pterophyllum sp. Později byl seznam doplněn o některé dal
ší druhy (NĚMEJC, AUGUSTA 1937).
Po válce byl seznam permokarbonské flóry opět revidován (především sběry Ma
kowského a Rzehaka, publikované jako do té doby jediný ucelený přehled spodnoperrn
ské flóry z oblasti Moravského Krumlova) a doplněn dalšími druhy nasbíranými J. Au
gustou v letech 1947 a 1950 (AUGUSTA 1948a, 1948b, 1951a, 1951c, 1951j).
Ze silně bituminózních hořlavýchjílovců v údolí Rokytné AUGUSTA (1948a, 1951a,
1951 c, 1951j) uvádí následující rostlinné zástupce: Annullaria stellata Wood, Annularia
sphenophylloides Zenk., Annularia spicata Gutb., Pecopteris (Asterotheca) arborescens
Bgt., Calamites leioderma Gutb., Calamites gigas Bgt., Callipteris conferta Brongn.,
Callipteris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Odontopterissubcrenulata (Rost) Zeiller, Aletho
pteris sp. (cf. bohemica Franke), Neuropteris sp., Pecopteris permica Němejc, Cordaites
principalis Germar, Cordaites sp., Cordaicarpus sp., Artisia sp., Walchia (Lebachia) pi
niformis Stb., Walchia (Lebachia) speciosa Florin, Walchia (Ernestiodendron) filicifor
mis Stb. a Gomphostrobus bifidus Gein.
Z poněkud mladší jílovito-pisčité vložky ve slepencích rokytenské facie z údolí Ro
kytné AUGUSTA (1948b, 1951c, 1951j) uvádí zástupce: Walchia (Lebachia) piniformis
Stb., Walchia (Ernestiodendron) filicifirmis Stb., Walchia linearifolia Goepp., Gomp
hostrobus bifidus Gein., Carpentieria marocana Němejc et Augusta, Dicranophyllum
gallicum Grand' Eury, Pterophyllum sp., Cordaitesprincipalis Germar, Cordaites boras
sifolius Stb., Cordaites palmaeformis Goepp., Cordaianthus sp., Cardiocarpus sp., Arti
sia sp., cf. Zamites sp., Callipteris conferta Brongn., Callipteris cf. Nicklesi Zeill., Cal
lipteris polymorpha Sterzel, Callipteris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Odontopteris
subcrenulata (Rost) Zeiller, Neuropteris sp., Linopteris sp., Pecopteris (Asterotheca) ar
borescens Bgt., Pecopteris sp., Alethopteris sp., Alethopteris Grandini (Bgt.) Goepp., As
terophyllites equisetiformis Schloth., Annullaria stellata Wood, Annularia sphenophyllo
ides Zenk. a Annularia sp. (cf. spicata Gutb.).
Zoofosilie jsou v místě za lesním úřadem zastoupeny překvapivě hojnějšími nálezy
mlžů druhu Palaeanodonta compressa (Ludwig) (MRÁZEK 1948; AUGUSTA 1948a,
1948c; ZAJÍC, ŠTAMBERG 1986), ojedinělými nálezy paprskoploutvých ryb [AUGUSTOU
(1948a) řazených k rodu Amblypterus] a vzácně i drobnými šupinami trnoploutvých ro
du Acanthodes (AUGUSTA 1951a).
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Od počátku padesátých let až do současnosti veškerá systematická paleontologická
studia v této oblasti končí. Zběžný výzkum zaměřený na současný stav lokality zde pro
váděl HAVíŘ (1990), který nalezl jen menší množství hůře či lépe zachované permské
květeny (Calamites sp.). ZAJÍC (1994-1995) v registru chráněných geologických lokalit
vedle neurčitelných útržků flóry uvádí nález dvou otisků čelistních zubů žraloků čeledi
Xenacanthidae.
Moravský Krumlov I- umělý výchoz za domem č. p. 675
Současný stav
Lokalita se nachází přímo v obci na Tylově ulici v příkré stráni hned za domem č. p.
675,950 m SSV od k. 312 ("Strážná hora") a 900 m JJV od k. 265 (list mapy 24-33 Mo
ravský Krumlov; 1:50000). Poloha (GPS): 49°02'40" N; 16°18'49" E; 246 m n. m. (Pří
loha 1).
Je to poměrně nová lokalita vzniklá v polovině 80. let 20. století. Nachází se přímo
ve městě na soukromém pozemku za domem č. p. 675. Jedná se o umělý odkryv vznik
lý při stavbě rodinného domu v prudkém svahu kopce uvnitř spodního oddílu padochov
ského souvrství. Kolmý odkryv je přibližně 10 m široký a asi 3,5 m vysoký. Na povrch
zde vystupují místy tektonicky silně narušené vrstevnaté aleuropelity hnědočerné barvy,
uvnitř souvrství se vyskytují polohy bituminózních, tence vrstevnatých jílovců šedočer
né barvy. V podloží hnědočerných aleuropelitů se k povrchu dostávají slepence roky ten
ské facie. Ty však nevystupuj í přímo na studovaném odkryvu, ale ve svahu asi 10m J od
něj. Nejbohatší nálezy fosilií jsou omezeny na horizonty nad úpatím odkryvu. Lokalita
již dnes není volně přístupná (obr. ll a).
Většinu nalezeného rostlinného materiálu tvoří blíže neurčitelná rostlinná drť
a úlomky dřev, z determinovaných zástupců (determinace - Z. Šimůnek) můžeme uvést
zástupce Calamites sp., Pecopteris cf. cyathea, Autunia conferta, Cordaites sp., Cul
mitzschia speciosa, Culmitzschia laxifolia, Cardiocarpus sp. Zoopaleontologický mate
riál je zastoupen hojnými nálezy mlžů Palaeanodonta cf. compressa, jinak na Morav
skokrumlovsku poměrně vzácných.
Moravský Krumlov II - pravý břeh řeky Rokytné za bývalým lesním úřadem
Současný stav
Lokalita se nachází na SZ okraji města za bývalým lesním úřadem, 750 m ZSZ od
k. 318 a 750 m S od k. 272 (list mapy 24-33 Moravský Krumlov; 1 :50 000). Poloha
(GPS): 49°03'09" N; 16°18'28" E; 235 m n. m. (Příloha 1).
Jedná se o nesouvislé defilé spodnopermských jemně slídnatých bituminózních jí
lovců (popř. slínovců) šedočerné barvy, nacházejících se na zalesněném svahu jako vlož
ka ve slepencích rokytenské facie (obr. 11 b, c). Slepence jsou převážně červenohnědé
barvy s valouny bez přednostní orientace. Ve valounech (průměrně 2-10 cm velkých)
převládá materiál spodnokarbonských drob, arkóz, drobových pískovců, arkózových pís
kovců a drobových a jílovitých břidlic.
Výchozy bituminózních jílovců s úklonem asi 20° na V (do zalesněného svahu) jsou
dobře přístupné pouze na některých místech, největší souvislý odkryv v zalesněném sva
hu je asi 10m dlouhý a asi 2 m vysoký. V některých horizontech jsou dodnes časté fo
silní zbytky rostlin, většinu materiálu představuje neurčitelná rostlinná "řezanka", potvr
zen byl výskyt zástupců (determinace - Z. Šimůnek): Pecopteris (Scolecopteris) cyathea,
Autunia conferta, Autunia cf. conferta, Cordaites sp., Cardiocarpus gutbieri. Živočišné
zbytky námi nalezeny nebyly. Celkový přehled rostlinných zástupců na této lokalitě dle
dostupných zdrojů je podán v tabulce Č. 1
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Obr. II. Moravský Krumlov, a) Moravský Krumlov
- ul. Tylova, Výchoz místy silně tektonicky naruše
ných šedočerných až hnědočerných břidlic ležících
v nadloží rokytenských slepenců je dnes již volně ne
přístupný; b) Moravský Krumlov - Rokytná. Výcho
zy jemně slídnatých bituminózních jílovců (popř.
slínovců) šedočerné barvy tvořících vložku v slepen
cích rokytenské facie; c) detailní záběr fosilifemích
bituminózních jilovců,
Fig. II. Moravský Krumlov site. a) Moravský
Krumlov - Tylova Street site. Tectonically deformed
grayish-black to brownisch-black shales situated in
the roof of the Rokytná conglomerates are today
unaccessible; b) Moravský Krumlov - Rokytná site.
Slightly micaceous grayish-black
bituminous
mudstones (or calcareous mudstones) which form the intercalated beds within facies of the Rokytná
conglomerates; c) the detailed view of the fossiliferous bituminous mudstones.

4.1.2. Po1ánka
Historie výzkumu
Lokalita v obci Polánka (dříve uváděná též jako Polanka) byla nalezena v r. 1947 při
geologickém mapování nejjižnější části boskovické brázdy J. Augustou a L. Čepkem
(AUGUSTA, ČEPEK 1947; AUGUSTA 1951f). V mělké ssv. směrované rokli při severním
okraji obce na povrch vystupují světlešedé až nafialovělé bituminózní písčité jílovce pa
dochovského souvrství s asi 10 cm mocnou pelokarbonátovou polohou [přibližně 5 m
mocný ekvivalent těchto jílovců včetně 10 cm mocné polohy černého pelokarbonátu dle
JAROŠE (1962) vystupuje v údolí řeky Rokytné na severním okraji Moravského Krumlo
va]. Do r. 1950 byla J. Augustou z bituminózních jílovců zaznamenána následující flo
ristická asociace (AUGUSTA 1951c, 1951f, 1953a): Lebachia piniformis (Schloth. pars)
Florin., Ernestiodendronfiliciforme (Schloth. pars) Florin., Cordaites palmaeformis (Go
epp.) Weiss, Cordaites sp. (cf. principalis Germar), Pecopteris (Asterotheca) arbores
cen s Bgt., Pecopteris permica Němejc, Pecopteris sp., Odontopteris (Mixoneura) subc
renulata Rost., Odontopteris sp., Neuropteris sp., Cal/ipteris conferta Bgt., Cal/ipteris
cf. Naumanni (Gutb.) Sterzel, Annularia stel/ata (Schloth.) Wood a Annularia cf. spica
ta Gutb. Ze zoopaleontologických nálezů (AUGUSTA, ČEPEK 1947; AUGUSTA 1951f) se
podařilo identifikovat několik rybích šupin, náležejících pravděpodobně paprskoplout
vým rybám (tehdy řazeným do rodu Amblypterus), a úlomek tmu akantoda rodu Acan-
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thodes. Jako zajímavost 1. Augusta u Polánky uvádí absenci obojživelníků, kteří již byli
v jižní části boskovické brázdy do té doby popsáni (Zbýšov u Rosic, Zastávka u Rosic).

4.2. Oblast rosicko-oslavanská
4.2.1. Nová Ves
Historie výzkumu
Na této lokalitě jsou publikované nálezy známy pouze z pěti hlubinných vrtů na úze
mí sv., v. a j. od obce Nová Ves nedaleko Oslavan a pokrývajících plochu cca 4 km2
(PURKYŇov Á, E. 1957). Ve vrtech označených R5-Rl O byli z tmavošedých písčitých pra
chovců až tmavošedých jílovců nejsvrchnější části rosicko-oslavanského souvrství (nad
loží I. sloje) determinováni následující rostlinní zástupci (PURKYŇOVÁ, E. 1957): Annu
laria stellata Schloth.,
Annularia sphenophylloides
Zenker, Sphenophyllum
oblongifolium Germ. a Kaul., Pecopteris (Asterotheca) cyathea Schloth., Pecopteris (As
terotheca) densifolia Goepp., Pecopteris (Asterotheca) candolleana Bgt., Pecopteris
(Acitheca) polymorpha Bgt., Callipteridium gigas Gutb., Odontopteris minor Bgt., Cal
lipteris moureti Zeill., Callipteris flabellifera Weiss, Calamites leioderma Gutb., Sigilla
ria sp., Cordaites principalis Germ., Cordaites palmaeformis Goepp. a Walchia (Leba
chia) piniformis Stb. Fosiliferní břidlice i prachovce byly hrubozrnnější a slídnatější než
břidlice z nadloží uhelných slojí a E. Purkyňová předpokládá poměrně nepříznivé vege
tační a fosilizační podmínky.
4.2.2.

Ivančice

Historie výzkumu
Nálezy spodnopermské flóry z blíže neurčeného místa lokality Ivančice zmiňuje již
HELMHACKER (1866a), který zde kromě rostlinných zbytků nalezl i šupiny paprskoplout
vých ryb (Helmhacker uvádí nejistý výskyt rodu Palaeoniscus). AUGUSTA (1951 c) pou
ze na tehdejší dobu aktualizuje Helmhackerovu determinaci: Walchia (Lebachia) pini
formis Stb., Cordaites sp., Neuropteris sp. a Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt.
Z živočišných zástupců (MRÁZEK 1948; AUGUSTA 1948c; ZAJÍC, ŠTAMBERG 1986) byli
popsáni mlži čeledi Anthracosiidae - Palaeanodonta posepnyi Štúr. Novější zmínky
o paleontologických nálezech z této lokality chybí.
4.2.3.

Oslavany-Ivančice

Historie výzkumu
Arkózy a pískovce v oblasti Oslavan, Ivančic a Padochova byly od 19. století in
tenzivně těženy především jako stavební materiál (obr. 12a). V roce 1866 našel prof. H.
v. Hochstetter v lomu mezi Oslavanami a Ivančicemi na pískovcové desce uvnitř pado
chovského souvrstvÍ stopy tetrapoda, které se hlavně velikostí lišily od všech dosud zná
mých stop a popsal tedy nový ichnodruh Saurichnites Rittlerianus Hochstetter (HOCH
STETTER 1868; AUGUSTA 1926a, 1933a). AUGUSTA (1948f) předpokládá, že vzhledem ke
značné velikosti nalezené šlépěje nemohou náležet žádnému ze známých spodnoperm
ských obojživelníků z oblasti rosicko-oslavanské pánve, domnívá se, že jde nejspíše o
šlépěje většího plaza. V této souvislosti poukazuje na skutečnost, že v nedávné době by
ly na dolu »Kukla« (Oslavany) ve svrchnokarbonských sedimentech (stephan C) naleze
ny zbytky pelykosaura rodu Edaphosaurus. Nověji byly šlépěje přeřazeny (HAU
BOLD 1971) k ichnodruhu lchniotherium (Saurichnites) rittlerianum (Hochstetter) a ZAJÍC
a ŠTAMBERG (1986) nesprávně uvádějí druh Ichniotherium rittelirianum (Hochstetter).
Spodnoautunská flóra z bituminózních slínovců, nacházejících se ve spodním oddí
lu padochovského souvrství v profilu železniční trati mezi Ivančicemi a Oslavanami, je
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Obr. 12. a) Padochovský lom. Spodnopennské pískovce padochovského souvrství v nad loží produktivního kar
bonu byly do první poloviny 20. století intenzivně těženy jako stavební kámen; b) autunské pískovce
padochovského souvrství u Oslavan mají tektonicky podmíněné šikmé uložení, historický snímek po
chází z doby, kdy byly pískovce v lomu v profiJu řeky Oslavy dobývány.
Fig. 12. a) Padochov - quarry. Lower Permian sandstones of the Padochov Fonnation in the roof of the
Carboniferous coal searns were intensively mined as the building stone till the first half of the 20th

century; b) Autunian sandstones of the Padochov Formation are tectonically inclined, the historical
picture cornes frorn the tirnes when sandstones were mined in the profiJe of the Oslava River.

zastoupena nálezy druhů Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, Ernestiodendron fi
liciforme (Schloth. pars) Florin, Lebachia hypnoides (Bgt.) Florin, Callipteris conferta
Bgt. a Odontopteris (Mixoneura) subcrenulata Rost (AUGUSTA 1946d, 1951j, 1953a).
4.2.4. Oslavany
Historie výzkumu
První zmínky o spodnopennské květeně z Oslavan sahají již do r. 1866, kdy HELM
HACKER (1866a) uvádí z údolí řeky Oslavy z I. obzoru bituminózních jílovců, dnes řaze
ných ke zbýšovskému pelokarbonátovému obzoru ve svrchní části spodního cyklu pado
chovského souvrství, nálezy Walchia piniformis Schloth. a další blíže neurčitelné
rostliny. Z arkóz, nacházejících se na bázi svrchního cyklu padochovského souvrství,
HELMHACKER (1866a) uvádí Calamites gigas Bgt. a Walchia piniformis Schloth., opět
jsou přítomny další neidentifikovatelné zbytky. AUGUSTA (1951 c) ke zmíněným druhům
přičítá též druh Annularia stellata (Schloth.). Zvýšená pozornost byla profilu na levém
břehu Oslavy v Oslavanech (obr. 12b; 13a-c) věnována až r. 1973, kdy se v tehdejší
ČSSR uskutečnilo zasedání Subkomise pro karbonskou stratigrafii, při Komisi pro stra
tigrafii, Mezinárodní unie geologických věd (HOLUB 1977). Tehdejší podrobný fytopa
leontologický výzkum (HOLUB 1977) ukázal na pestrost druhového složení všech tří
uhelných slojí, které jsou na profilu v Oslavanech zachyceny. Zatímco flóra provázející
II. a III. sloj je typická pro stephan C, flóra vyskytující se od I. sloje výše byla řazena do
spodního autunu (dle přítomnosti rodu" Callipteris "), V přímém nadloží I. sloje ve vý
chozu profilu v Oslavanech později prováděla fytopaleontologická studia i H. Purkyňo
vá, která zde [včetně studií rostlinných asociací v důlních dílech (dvě lokality v nadloží
první sloje + čtyři lokality v přímém nadloží II. sloje)] předpokládá typicky svrchnoste
fanský charakter flóry s příměsí mladších prvků (PURKYŇovÁ, H. 1985). Podle nejnověj
ších výzkumů (obr. 5) se předpokládá (ZAJÍC et al. 1996), že všechny tři sloje (tedy i I.
sloj) jsou karbonského stáří (stephan C), permského stáří (autun) jsou všechny další na
dložní polohy s výjimkou tzv. Helmhackerova obzoru, jehož stratigrafická pozice stále
není zcela jasná (JAROŠ, MALÝ 2001). Naposledy seznam flóry v produktivním svrchním
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Obr. 13. Profil permokarbonem v údolí řeky Oslavy v Oslavanech. a) spodní (bazální) červené souvrství ba
Iinských slepenců a červených pískovců. Barva většinou červeně zbarveného tmelu slepenců je ovliv
něna složením valounového materiálu.
Valounový materiál je zde tvořen horninami podložního krys
talinika: fylity, krystalické vápence, pararuly, serpentinity, bítešská ortorula, kvarcity, kulmské droby
a břidlice, červené devonské pískovce (? Old Red); b) historický pohled na II. sloj (mocnost 0,8-2,3 ml;
c) spodní šedé pásmo rosicko-oslavanského
souvrství S I. (hlavní) slojí (mocnost 1,5-4 ml; d) odvod
ňovací Dědičná štola.
Fig. 13. Section through the Penno-Carboniferous
deposits in the Oslava River valley in Oslavany. a) Lower
(Basa I) Red Formation of the Balinka conglomerates
and red sandstones.
The red colour of
conglomerate matrix is if1uenced by the composition of the pebbles. Pebbles originated from the rocks
of the underlying crystalline rocks: phyllites, crystalline limestones, paragneisses, serpentinites, Bíteš
orthogneisses, quatzites, Culmian graywackes and shales, Devonian red sandstones (? the Old Red); b)
the historical picture ofthe II. coal seam (thickness 0.8 to 2.3 ml; c) lower gray sediments ofthe Rosice
Oslavany Formation with the I. (the Main) seam (thickness 1.5 to 4 ml; d) the Hereditary Gallery.

karbonu (stephan C) rosicko-oslavanské

pánve podává Z. Šimůnek

(ŠIMŮNEK -

v

JAROŠ,

2001):
Lepidodendron sp., Lepidophyllites sp., Sigillaria brardii Stemb., Sigillaria sp.,
Stigmariaficoides Stemb., Calamites cistii Brongn., Calamites cruciatus Stemb., Cala
mites gigas Brongn., Calamites multiramis Weiss (= Calamites rittleri Stur), Calamites
suckowii Brongn., Annularia cf. mucronata Schenk, Annularia cf. pseudostellata Poto
nié, Annularia sphenophylloides Zenker, Annularia stellata (Schloth.) Wood, Asterop
hyllites equisetiformis (Schloth.), Asterophyllites dumasii Zeiller, Macrostachya sp., Me
tacalamostachys dumasii (Zeil1er) Barthel, Sphenophyllum angustifolium (Germ.),
Sphenophyllum incissum Wagner, Sphenophyllum oblongifolium Germ. et Kaulf., SpheMALÝ
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nopteris decheni Weiss, Sphenopteris germanica Weiss, Sphenopteris mathetii Zeiller,
Dicksonites pluckenetii (Schloth.) Sterzel, Pseudomariopteris busquetii (Zeill.) Danzé
Corsin, Nemejcopteris feminaeformis (Schlotheim) Barthel, Pecopteris arborescens
(Schloth.), Pecopteris candolleana Brongn., Pecopteris cyathea (Schloth.), Pecopteris
densifolia (Goepp.), Pecopteris hemitelioides Brongn., Pecopteris lepidorhachis
Brongn., Pecopteris plumosa (Artis) Brongn., Pecopteris polymorpha Brongn., Pecopte
ris polypodioides Sternb., Pecopteris pseudobucklandii Andrae, Pecopteris saxonica
Barthel, Pecopteris unita Brongn., Alethopteris zeilleri (Ragot) Wagner, Alethopteris mo
ravica Augusta, Mixoneura osmundaeformis (Schloth.) Zeil!., Mixoneura subcrenulata
(Rost), Odontopteris brardii Brongn., Odontopteris minor Brongn., Neurodontopteris
auriculata (Brongn.) Potonié, Neurocallipteris neuropteriodes (Goepp.) Cleal, Shue et
Zodrow (?), Neuropteris cf. cordata Brongn., Neuropteris cf. pseudo-blissii Potonié,
Barthelopteris germarii (Giebel) Cleal et Zodrow, Autunia conferta (Sternb.) Kerp, Au
tunia naumannii (Gutbier) Kerp, Dichophyllum flabelliferum (Weiss) Kerp et Haubold,
Lodevia nicklesii (Zeiller) Haubold et Kerp, "Callipteris" zbejsovensis Augusta, Taeni
opteris jejunata Grand' Eury (?), Cordaites borassifolius (Sternb.) Unger, Cordaites cf.
palmaeformis (Goepp.) Weiss, Cordaites cf. principalis (Germ.) Gein., Poacordaites cf.
linearis Grand' Eury, Poacordaites sp., Dicranophyllum cf. gallicum Grand' Eury, Cul
mitzschia cf. speciosa (Florin) Clernent- Westerhof, Ernestiodendron filiciforme
(Schloth.) Florin, Walchia goeppertiana (Florin) Clement- Westerhof, Walchia piniformis
Sternb., Walchia sp., Cardiocarpus sp., Trigonocarpus sp ..
Mikrofloristická studia autunských sedimentů z nadloží 1. sloje na levém břehu
Oslavy prováděla PLANDEROV Á (1980), která v rámci rodu Potonieisporites nově popsa
la druhy Potonieisporites rotundus, Potonieisporites doubingeri, Potonieisporites sivaki,
Potonieisporites schwartsmani a Potonieisporites minimus. V rámci rodu Striomonosa
ccites byly E. Planderovou nově popsány druhy Striomonosaccites nigratus, Striomono
saccites oslavanensis, Striomonosaccites major a Striomonosaccites striatus (PLANDERO
v); 1980).
Ze zoopaleontologických nálezů v profilu na levém břeh Oslavy zmínil ZAJÍC
(1994-1995) nálezy šupin spodnopennského akantoda druhu Acanthodes gracilis v še
dém komplexu pískovců, prachovců a jílovců spodního cyklu padochovského souvrství
S prvním obzorem bituminózních slínovců zbýšovského pelokarbonátového
obzoru (viz
níže).
V polovině 90. let na význam ochrany permokarbonského defilé na levém břehu
Oslavy ve své zprávě upozornil ZAJÍC (1994-1995).
Poukazuje na skutečnost, že se jed
ná o pečlivě zdokumentované vrstevní defilé (např. JAROŠ 1963b), na kterém lze studo
vat typický vývoj sedimentů západního křídla jižní části boskovické brázdy. Vedle popi
su vrstevního sledu si všímá i odvodňovací "Dědičné štoly", která jako dnes již technická
památka dokládá někdejší těžbu černého uhlí (obr. 13d). 1. Zajíc se zmiňuje o poniče
ných, místy až nečitelných tabulích s vysvětlujícím textem a navrhuje ochranu profilu
a obnovení zničených tabulí.
Za unikátní lze považovat nález pelykosaura rodu Edaphosaurus, nalezeného r.
1941 F. Švestkou na odvališti dolu »Kukla« v Oslavanech (obr. 14a-c). Zajímavostí je,
že původně byl tento nález mylně určen jako rostlina nového druhu Ramodendron ob
vispinosum [ve svém výčtu zde nalezených rostlin je tento druh F. Švestkou ještě zmiňo
vánjako mohutný strom měřící na obvodu okolo 104 cm, v průměru tedy 33 cm! (ŠVEST
KA 1943b)], později byl F. Prantlem přiřazen k pelykosaurům (ŠVESTKA 1944a). Na
problémy s nejednotností druhového názvu poukázal 1. Petrbok (PETRBOK 1944), ŠVEST
KA (1944c) jako konečně platný název uvádí název Edaphosaurus obvispinosus Švestka
et Prant!. Zda je v dnešní době tento název platný zůstává otázkou, naposledy byl tento
ojediněle nalezený zástupce pelykosaurů z Oslavan (bez bližšího označení) zmíněn ŠPI-
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Obr. 14. Šachty na Oslavansku. a)-c) historický (a, b) a dnešní (c) pohled na důl »Kukla« v Oslavanech; d) his
torický pohled na důl »Františka« v Padochově.
Fig. 14. Shafts in Oslavany region. a)-c) historical
(a, b) and present-day (c) picrure of the »Kukla« Shaft in
Oslavany; d) historical picture of the »Františka« Shaft in Padochov.

(1984). PRANTL (1943) nevylučuje, že se může jednat o zástupce odlišného od do
sud nalezených zástupců rodu Edaphosaurus; v tom případě by měl být tento vzácný ná
lez podle platných nomenklatorických pravidel označen jako Edaphosaurus obvispino
sus (ŠVESTKA, 1943). Přesnější než rodová determinace velmi fragmentámího materiálu
(dochovaly se pouze úlomky obratlů s částmi tmových výběžků) je však zřejmě nemož
ná a navíc MOLLER (1968) a ani později REISZ (1986) a CARROLL (1988) nález rodu Edap
hosaurus z Oslavan nepotvrzují.
V posledních letech byl paleontologicky vyhodnocen materiál získaný z dočasného
výkopu (probíhal více katastry) pro rozšíření tranzitního plynovodu asi 1 km sevemě od
Oslavan (ZAJÍC et al. 1996). Floristické společenstvo slojového souvrství rosicko-osla
vanského souvrství je představováno zástupci (ŠIMŮNEK - v ZAJÍC et al. 1996): Annula
ria stellata, A. sphenophylloides, Asterophyllites equisetiformis, Metacalamostachys du
masii, Sphenophyllum
oblongifolium,
Dicksonites
pluckenetii,
Nemejcopteris
feminaeformis, Pecopteris arborescens, P densifolia (hojní v nadloží III. sloje), P cyat
hea (hojní v podloží svrchní lávky 1. sloje), P. cf. candolleana, P hemitellioides, P cf.
lepidorachis, a ? P cf. polymorpha, Odontopteris minor o. cf. brardii a Alethopteris cf.
zeilleri. V nadloží první sloje byli zjištěni zástupci: Odontopteris osmundaeformis, Neu
rodontopteris auriculata, Neurocallipteris cf. neuropteroides, Barthelopteris germarii,
Neuropteris cf. pseudo-blissii, Ernestiodendron jiliciforme, Walchia piniformis, W goep
pertiana, Culmitzschia cf. speciosa. V prvním obzoru bituminózních slínovců (zbýšov
ský pelokarbonátový horizont) v těsném nadloží slínovcové polohy (na hranici katastrů
NAREM
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Oslavany a Padochov) byli zjištěni zástupci: Autunia conferta, Mixoneura subcrenulata,
Odontopteris cf lingulata, Neurodontopterisauriculata, Walchia piniformis, Ernestio
dendron ci.filiciforme, Culmitzschia speciosa, C. ci.frondosa. Faunistické společenstvo
je zastoupeno špatně zachovanými konchostrakami, akantody druhu Acanthodes graci
lis, blíže nespecifikovanými paprskoploutvými rybami a žraloky druhu Bohemiacanthus
carinatus (ZAJÍC - v ZAJÍC et a!. 1996). Na této lokalitě také byla prováděna mikrofloris
tická studia (DRÁBKOVÁ - v ZAJÍC et a!. 1996) na materiálu pocházejícím nejspíše ze
spodní části říčanského pelokarbonátového obzoru.
Znovu je pozornost výkopu pro tranzitní plynovod severně od Oslavan věnována
pozornost Z. Šimůnkem, který ze šedých jílovců I. až III. sloje zmiňuje vlhkornilné spo
lečenstvo nejvyšších částí stefanu s převahou přesličkovitých rostlin a kapradin (SIMŮ
NEK 2001). Shora zmíněný seznam částečně reviduje a uvádí následující zástupce: Annu

laria sphenophylloides, A. stellata, Asterophyllites equisetiformis, Sphenophyllum
oblongifolium, Nemejcopterisfeminaeformis,Pecopteris arborescens, P cyathea, P den
sifolia, P lepidorachis,Dicksonites pluckenetii, Odontopteris minor, Mixoneura osmun
daeformis a Cordaites cf principalis. Z nadloží svrchní lávky I. sloje je pak litologická
změna představována výskytem světlých hnědošedých slídnatých prachovců až jemno
zrnných pískovců s.alochtonní suchomilnou flórou transportovanou ze vzálených míst:
Mixoneura osmundaeformis, Neuropteris cf pseudo-blissii, Neurodontopteris auricula
ta, Neurocallipteris cf neuropteroides, Barthelopteris germari, Ernestiodendron filici
forme, Walchiagoeppertiana, W piniformis, Culmitzschia speciosa, Dicranophyllum cf
gallicum a Cordaites cf. principalis. Ze zbýšovského obzoru v nadloží rosicko-oslavan
ského souslojí Šimůnek zmiňuje suchomilné autunské společenstvo: Autunia conferta,
Odontopteris cf. lingulata, Neurodontopteris auriculata, Ernestiodendron filiciforme,
Walchia piniformis, Culmitzschiafrondosa a C. speciosa.

Současný stav
Lokalita, tvořící nesouvislé skalní defilé na levém okraji břehu Oslavy, začíná cca
400 m V od mostu silnice na Čučice (50 m za posledními domky) a táhne se asi 800 m
po proudu Oslavy. (list mapy 24-34 lvančice; 1 :50 000).
V posledních letech byla lokalita s širším okolím ZAJÍCEM (1994-1995) evidována
jako území doporučené k ochraně. V terénu můžeme vidět (bráno od báze) následující
vrstev ní sled hornin (JAROŠ 1963b; ZAJÍC 1994-1995): 1 - svory (moravské svorové pás
mo); 2 - červenohnědé, často arkózové pískovce a aleuropelity s četnými polohami sle
penců balinské facie, ukloněné k východu (cca 50 m mocné); 3 - šedé aleuropelity
a pískovce, místy s cyklickou stavbou, na bázi s polohami slepenců (cca 120-220 m moc
né) a se třemi hlavními uhelnými slojemi, doprovázenými uhelnými jílovci; 4 - červe
nohnědé aleuropelity a pískovce (cca 40 m mocné); 5 - šedé pískovce a aleuropelity (cca
60 m mocné) s prvním obzorem bituminózních slínovců (zbýšovský pelokarbonátový
horizont); 6 - bazální hnědavé hrubozrnné arkózy, arkózové pískovce a slepence bal in
ské facie svrchního cyklu (cca 50 m mocné); 7 - červenohnědé pískovce a prachovce
(zde pouze několik m mocné). Rosicko-oslavanské souvrství je tvořeno polohami 2-3,
padochovské souvrství je tvořeno polohami 4-7.
V posledních letech se o vyzvednutí významu profilu při levém břehu Oslavy vý
znamně zasloužil L. Malý, který obnovil naučnou stezku permokarbonem boskovické
brázdy v Oslavanech (MALÝ 1999). V současnosti je možné na trase mezi přítokem říč
ky Balinky a silničním mostem silnice spojující Oslavany s Padochovem vidět dobře
očištěné profily doprovázané celkem 10 informačníni tabulemi, doplněnými též o vy
světlující text v anglickém jazyce. V současné době na tomto profilu probíhá nový vý_
zkum zaměřený na vytyčení hranice karbonu a permu (ŠIMŮNEK - v MARTÍNEK et al.
2002).
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4.2.5. "Rybičková skála" u Neslovic
Historie výzkumu
První zmínku o této lokalitě podal již D. Štúr, který ze šedých bituminózních písči
tých jílovců až jemnozmných pískovců svrchního cyklu padochovského souvrství s ři
čanským pelokarbonátovým obzorem uvedl nálezy Wa/chia (Lebachia) piniformis Stb.,
rybí šupiny a koprolity (STUR 1868). V letech 1878-1880 jsou z vrstevnatých bituminóz
ních jílovců v oblasti mezi Neslovicemi a Padochovem známy bohaté nálezy zbytků ryb
(tehdy řazených k Palaeoniscidae), předběžně zpracované A. Rzehakem (RzEHAK 1881;
AUGUSTA 1926a) a tehdy určené jako: Palaeoniscus moravicus Rzehak, Palaeoniscus mo
ravicus var. Katholitzkyanus Rzehak, Palaeoniscus promptus Rzehak a Palaeoniscus sp.
(aff. angustus Ag.). Bohaté nálezy ryb daly jméno této lokalitě pod kopcem .Konvizem".
Později uvádí popis .Rybičkové skály" ŠVESTKA (1 943a) a zmiňuje se i o zdejších
nálezech autunské flóry patřící zcela běžným zástupcům rodů Calamites, Cordaites, Wal
chia, Asterophyllites, Annularia, Neuropteris, Cyclopteris a jiných. Rod" Callipteris u, ji
nak v permu boskovické brázdy velmi rozšířený, však v tomto výčtu zmíněn není. Kon
krétní druhy popsané ŠVESTKOU (l943a) z nejspodnějších horizontů bituminózních
jílovců: Odontopteris obtusa Brongn., pravděpodobně Neuropteris jlexuosa Brongn.
Z vyšších horizontů pískovcových arkóz popisuje: Calamites suckowii Brongn., Walchia
piniformis Stb. a Walchia filiciformis Stb. Přesné určení druhů Pecopteris sulzensis Sch.,
Annularia longifolia var. stellata Schloth., Cyclopteris orbicularis Brongn. a Cardiocar
pus orbicularis Etthinghausen a plodu rodu Walchia pokládá za vágní.
V další obsažné zprávě (ŠVESTKA 1944b) je .Rybičková skála" rozdělena na pět té
měř stejně mocných horizontů s obsahem tmavých i světlých břidlic, často tence vrstev
natých jílovců, jednotlivé horizonty jsou po celé délce stěny vzájemně odděleny arkóza
mi proměnlivé mocnosti. Zatímco svrchní horizonty se ukázaly být paleontologicky
méně bohaté, nejspodnější pátý horizont [ŠVESTKOU (1944b) považovaný za tzv. "amb
lypterový" dle předpokládaných nálezů ryb rodu Amblypterus] se ukázal být nejbohatší.
Z autunské flóry .Rybičkové skály" (většinou V. horizont) jsou Švestkou uvedeny četné
druhy: Asterotheca alpina Stb., Asterotheca candolleana Bgt., Asterotheca cyathea
Schloth. ?, Neuropteris cordata Bgt., Neuropteris sp., Odontopteris subcrenulata Rost.,
Walchia cf. piniformis Stb., Walchia filiciformis Stb., Walchia speciosa Florin ?, Calli
pteris Naumanni Gutb., Callipteris sp., Callipteris conferta Stb., Calamites gigas Bgt.,
Calamites sp., Mixoneura neuropteroides Zeiller, Annularia stellata Schl., Calamosta
chys tuberculata Stb., Pecopteris sp., Acitheca polymorpha Brongn., Sphenopteris ger
manica Weiss ?, Sphenopteris castelli Re.-Zeiller, Cordaites sp., Cordaites principalis
Germ. a Poacordaites sp. Nechybí tedy ani zástupci rodu .Callipteris u. Zbytky fauny
jsou zastoupeny nálezy ryb Švestkou řazených k rodu Amblypterus.
AUGUSTA (1 946a) nejenže revidoval Švestkovy starší nálezy, ale studoval i materi
ál nový, přičemž zjistil pro lokalitu nové druhy Asterophyllites equisetiformis (Sthloth.)
a snad i Callipteris Naumanni Gutb. a Pecopteris (Asterotheca) arborescens Gutb. vý
skyt většiny rostlinných taxonů, dříve popsaných ŠVESTKOU (1943a, 1944b), však nebyl
potvrzen (zástupci rodů Asterotheca, Acitheca, Sphenopteris, Poacordaites, Mixoneura,
Calamostachys, Cyclopteris a Cardiocarpus a druhy Odontopteris obtusa Bgt., Calami
tes gigas Bgt., Calamites suckowii Bgt., Walchia speciosa a Cordaites principalis
Germ.). RzEHAKŮV (1881) předběžný seznam ryb považuje taktéž zajiž neplatný, neboť
materiál nebyl nikdy vyobrazen ani důkladně popsán. Stejně tak ŠTAMBERG (1997) pova
žuje RzEHAKEM (1881) určené druhy za nomina nuda, navíc Rzehakem studovaný pa
leontologický materiál nebyl nalezen ani ve sbírkách Katedry geologie a paleontologie
PřF Masarykovy univerzity, ani ve sbírkách Geologicko-paleontologického oddělení
Moravského zemského muzea v Bmě.
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Počátkem 50. let AUGUSTA (195Ib, 1951c, 1953a) uvádí další nálezy z .Rybičkové
skály" a shrnuje následující složení floristického společenstva: Callipterisconferta Bgt.,
Callipteris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Callipteris lyratifolia Grand' Eury, Callipteris sp.,
Alethopteris bohemica Franke, Odontopteris subcrenulata Rost., Neuropteris cordata
Bgt., Neuropteris (Mixoneura) neuropteriodes Zeill., Neuropteris sp., Taeniopteris mul
tinervis Weiss, Pecopteris (Asterotheca)polypodioidesStb., Pecopteris (Asterotheca) ar
borescens Bgt., Pecopteris (Asterotheca) Candolleana Bgt., ? Pecopteris (Acitheca) po
lymorpha Brongn., ? Pecopteris (Asterotheca) cyathea Schloth., Pecopteris sp.,
Sphenopteris Castelli Zeill., ? Sphenopteris germanica Weiss, Calamites gigas Brongn.,
Calamites sp., Calamostachys tuberculata Stb., Huttonia sp., Lebachia piniformis
(Schloth. pars) Florin, Ernestiodendron filiciforme (Schloth. pars) Florin, Walchia parvi
folia Florin, Gomphostrobus bifidus Gein., Cordaites principalis Germar, Cordaites bo
rassifolius Stb., Cordaites palmaeformisGoepp., Cordaites sp., Poacordaites sp., Aste
rophyllites equisetiformis (Schloth.), Annularia stellata (Schloth.) Wood a Annularia sp.
(cf. spicata Gutb.). Faunistické společenstvo je dle AUGUSTY (1931c,
1946b, 1947a,
1951b) tvořeno ojedinělými šupinami paprskoploutvých ryb a trny akantodií (druh
Acanthodes gracilis var. bendai Fr.).
Pozdější podrobnější systematická studia z .Rybičkové skály" již nejsou publikována,
HAVÍŘ (1990) pouze zmiňuje nepříliš dobře zachované zbytky flóry (Calamites sp., Walchia
piniformis Stb.). ZAjíc (1994-1995) v podstatě shrnuje výsledky AUGUSTY (l951c).

Obr. 15. .Rybičková skála" u Neslovic. a) skalní de
filé ve svrchním padochovském souvrství s polohami
arkózových břidlic našedlé až hnědošedé barvy, še
dými až šedočernými písčitými bituminózními jí1ov
ci (zřejmě odpovídající říčanskému obzoru) odděle
nými mocnějšími polohami arkózových pískovců až
arkóz; b) detailní pohled na polohy arkóz s vložkami
bituminózních písčitých jilovců při úpatí výchozu; c)
celkový pohled na chráněnou lokalitu (stav z r. 2001).
Fig. 15. Outcrop of the "Rybičková skála" near
Neslovice. a) the profile of the Upper Padochov
Formation with layers of the greyish to brownish
grey arkose shales, grey to greyish-black bituminous
sandy mudstones (probably corresponding with the
Říčany horizon) separated by the thicker layers ofthe
arkosic sandstones to arkoses; b) the detailed picture of the layers of arkoses with intercalated beds of the
biturninous sandy mudstones at the base ofthe outcrop; c) the overall view ofthe protected site (state in 2001).
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Současný stav
Lokalita se nachází přibližně I km Z od Neslovic, 1550 m SVod k. 337 a 1600 m
S od k. 377 (list mapy 24-34 Ivančice; 1:50 000). Poloha (GPS): 49°08'37" N;
16°22' 31" E; 248 m n. m. (Příloha I).
Jedná se o nesouvislé skalní defilé v zářezu Neslovického potoka. V zářezu potoka,
vlevo od účelové komunikace spojující Neslovice se Zbýšovem, se v úzkém kaňonovitém
údolí Neslovického potoka nachází řada přirozených výchozů arkózovitých pískovců až
arkóz svrchního cyklu padochovského souvrství s polohami písčitých, částečně slídnatých
jílovců, nevhodných pro zachování fosilního materiálu. Samotná .Rybičková skála" (obr.
15a-c),
nacházející se na levém břehu potoka, je přibližně
40 m dlouhá
a místy až 13 m vysoká. Vystupují zde tenčí polohy arkózovité břidlice našedlé až hnědo
šedé barvy a vrstvy bituminózníchjílovců
až šedočemé barvy, oddělených mocnějšími po
lohami pískovcových arkóz. Šedé písčité bituminózní jílovce ažjernnozmné pískovce, od
povídající nejspíše říčanskému pelokarbonátovému
obzoru, jsou místy (měli jsme
možnost odebrat materiál pouze z úpatí výchozu) přeplněny většinou neurčitelnou rost
linnou "řezankou" a úlomky dřev. Z blíže determinovaných zástupců byl potvrzen výskyt
běžných taxonů (determinace - Z. Šimůnek): ? Pecopteris sp., Pecopteris sp., Odontopte
ris sp., "Callipteris" sp., Autunia conferta, Autunia cf. conferta a ? Walchia sp.
V r. 2002 byl v rámci nových paleontologicko-stratigrafických
výzkumů zahájen
rozsáhlý výzkum .Rybičkové skály" a z východní okrajové části odkryvu a z místa asi
300 m jižněji byl získán materiál asi 200 ks paprskoploutvých ryb; zatím bez výjimky se
jedná o zástupce čeledi Aeduellidae, nalezeny byly šupiny a ploutevní trny akantodů
(Acanthodes gracilis) a hmyzí křídlo předběžně řazené k rodu Blattinopsis (ZAJÍC, ŠTAM
BERG - v MARTÍNEK et al. 2002).
.Rybičková skála" je v současnosti cedulí označena jako chráněný přírodní výtvor,
avšak informace o důvodu ochrany .Rybičkové skály" zcela chybí. Lokalita je dobře
známa amatérským sběratelům a stopy po jejich činnosti jsou stále patrné.
4.2.6. Zbýšov
Historie výzkumu
První zmínky o nálezech rostlinných zbytků z okolí Zbýšova ("Liebe Gottes Zeche"
a "Muller'schen Zeche" - rosicko-oslavanské souvrství) pocházejí již z druhé poloviny
minulého století kdy byla flóra zachycena především v nadloží a podloží I. sloje, v na
dloží II. sloje a ve III. sloji (HELMHACKER 1866a, 1867; STUR 1866a, 1867b, 1868). De
tailní studium přispělo k potvrzení karbonského stáří uhelných slojí rosicko-oslavanské
ho souvrství (viz kapitola 2.2.1.). Ve zbýšovském okolí je permokarbonská flóra (příp.
fauna) známa také ze tří dalších lokalit - z šachty »Anny«, z .Anenské zmoly" a z loka
lity za pilou dolu »Antonin« (dnes označované jako lokalita za pilou dolu »Jindřich«) -,
na kterých byla především flóra v 50. letech minulého století Augustou revidována ..
Jedny z prvních přesněji determinovaných nálezů v místě dnes již zaniklé šachty
»Anny« představují druhy Sphenopteris crassinervia Goepp. [= Callipteris curretiensis
Zeill. - AUGUSTA (1927a) však o výskytu tohoto druhu pochybuje, vzhledem k tomu, že
materiál byl ztracen] a Callipteris conferta Bgt. D. Štúr na základě novějších nálezů se
znam výrazně doplnil (STUR 1868). 1. Augusta později seznam flóry výrazně revidoval
(AUGUSTA 1951 c, 1953a): Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, Callipteris confer
ta Bgt., Callipteris Nicklesi Zeill., Odontopteris subcrenulata Rost, Odontopteris sp., Li
nopteris Germari (Giebel) Pot., ? Neuropteris (Mixoneura) auriculata (Bgt.) Zeill., Tae
niopteris sp., ? Etapteris pinnata Grand' Eury, Pecopteris (Asterotheca) arborescens
Bgt., Pecopteris (Asterotheca) Candolleana Bgt., ? Pecopteris (Asterotheca) polypodio
ides Stb., ? Sphenopteris germanica Weiss a Asterophyllites equisetiformis (Schloth.). Ve
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výše uvedeném seznamu chybí Augustou (1946c) determinovyný druh Callipteris zbý
šovensis Aug. a dále některé méně časté druhy - Diploptema busqueti Zeill., Taeniopte
ris jejunata Grand' Eury a Neuropteris cordata Bgt. (NĚMEJC et al. 1951).
Významnou měrou k určení především fytopaleontologického materiálu uhelných
slojí v oblasti Zbýšova (a celé rosicko-oslavanské pánve) přispěl H. B. Geinitz, ředitel
minera10gicko-geo10gicko-pa1eontologického
oddělení přírodovědného muzea v Dráž
d'anech. Ten dne 16. července 1868 R. V. Helmhackerovi sděluje poznámky k Helmhac
kerově předběžné determinaci. Ze Zbýšova Geinitz (AUGUSTA 1938b) uvádí zástupce ze
svrchního karbonu a z permu. Svrchnokarbonští zástupci byli nalezeni povětšinou v uhel
ných slojích (šachta »Jindřich«): Palaeoniscus striolatus ? Ag., Asterophyllites equiseti
formis Schl., Annularia longifolia Bgt., Annularia sphenophylloides Zenk. sp., Calami
tes sp., Sphenopteris Gravenhorsti Bgt., Sphenopteris muricata Schl., Hymenophyllites
furcatus Bgt., Schizopteris lactuta Presl, Schizopteris Gutbieriana Presl, Odontopteris
Brardi Bgt., Odontopteris minor, Neuropteris subcrenulata Germar, Cyatheites arbores
cens Schl., Cyatheites Candolleanus Bgt., Cyatheites oreopteroides Gčpp., Alethopteris
Pluckeneti Schl., Alethopteris Serli Bgt. (z lokality .Anenská zmola"), Alethopteris pte
roides Bgt., Sagenaria dichotoma St., Sigillaria lepidendroifolia ? Bgt., Stigmaria ficoi
des Bgt., Cardiocarpus Gutbieri Gein., Noeggerathia palmaeformis Gópp. Autunští zá
stupci rostlin nalezení ve vrstevnatých bituminózních jílovcích ve Zbýšově (přesnější
lokalizace není udána): - Asterophyllites spicatus Gutb., Walchia piniformis Schl., Wal
chia filiciformis Sehl. Ze Zbýšova (bez bližší lokalizace) pocházejí též nálezy druhů
Sphenopteris lobata Gutb. a Cyatheites densifolius Gčpp.
Většina Geinitzem uvedených nálezů z .Anenské zmoly" pochází ze svrchní části
spodního cyklu padochovského souvrství; Geinitzův seznam (AUGUSTA 1938b) výrazně
doplňuje seznam HELMHACKERŮV (1 866a). Celkem je uvedeno 15 taxonů, ale konečný
počet Geinitz předpokládal nejspíše vyšší, jak vyplývá z dochované korespondence. Re
vidovaný soupis floristických zástupců, pocházejících z této lokality, podal AUGUSTA
(1951 c, 1953a) - Ernestiodendron filiciforme (Schloth. pars) Florin, Cordaites principa
lis Germar, Cordaites palmaeformis Goepp., Cordaites sp., Cordaicarpus sp., Samarop
sis Krejčí i Helmhacker, Callipteris conferta Bgt., Linopteris sp., Odontopteris subcere
nulata Rost, Neuropteris (Mixoneura) auriculata (Bgt.) Zeill., Pecopteris (Crossotheca)
pinatifida Gutb. a ? Sphenopteris germanica Weiss.
AUGUSTA (1953a, 1953b) se zmiňuje o dvou nových zástupcích walchií druhů Le
bachia Goeppertiana Florin a snad i Lebachia speciosa Florin, popsaných R. Florinem
ze starších sběrů od Zbýšova, a také o druhu Callipteris flabellifera (Weiss) Zeill. (nej
spíše buď z šachty »Anny«, nebo z .Anenské zrnoly").
V roce 1945 se poprvé objevuje zmínka o nové lokalitě za pilou dolu »Antonín«
(AUGUSTA 1946b), dnes označovaná jako lokalita za pilou dolu »Jindřich«. Lokalita by
la nalezena během geologicko-paleontologického
mapování prováděného 1. Augustou
a L. Čepkem (AUGUSTA 1947a) a zachyceny jsou zde sedimenty svrchní části spodního
cyklu padochovského souvrství s polohou zbýšovského pelokarbonátového obzoru. Na
lokalitu 1. Augustu upozornil tehdejší provozní inženýr na dolu »Antonín« Ing. Vegsó
a oba pánové tuto lokalitu zdokumentovali a popsali (AUGUSTA 1946b, 1947a) její profil
(viz níže). Význam naleziště podtrhuje i skutečnost, že najedné lokalitě byli nalezeni ml
ži [Anthraconaia remesi (Mrázek), Anthraconaia thuringensis (Geinitz), Palaeanodonta
sophiae Schmidt, Palaeanodonta castor Eichwald (MRÁZEK 1946, 1948; AUGUSTA
1948c; ZAJÍC, ŠTAMBERG 1986)], hmyz [AUGUSTA (1 947a) uvádí blíže neurčené nové for
my, KUKALOVÁ (1955, 1959a, 1963b) a SCHNEIDER (1980, 1983, 1984) určili zástupce
Moraviptera reticulata Kukalová, Phyloblatta flabellata (Germar), Phyloblatta sp. (no
vý druh - morfotyp A; morfotyp 1), Kashmiroblatta sp. (nový druh), Blattinopsis (B.)
antoniana Kukalová, Permoedischia moravica Kukalová, Opsiomylacris cf. procera
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Haupt], ryby [Acanthodes gracilis (Beyrich) Rčmer var. bendai Fr. (ZAJÍC a ŠTAMBERG
(1986) a ZAJÍC (1986) uváděj í poddruh Acanthodes gracilis bendai Fr.), zástupci řádu Pa
laeonisciformes] a obojživelníci [Moraverpeton remeši Aug. (cf. AUGUSTA 1948e), Bran
chiosaurus sp. (AUGUSTA (1948i) nevylučuje přiřazení k novému druhu)]. Podrobný se
znam floristického společenstva podal Augusta (1951 c, 1953a): Lebachia piniformis
(Schloth. pars) Florin, Ernestiodendron filiciforme (Schloth. pars) Florin, Lebachia par
vifolia Florin, Lebachia hypnoides (Bgt.) Florin, Gomphostrobus bifidus Gein., Sama
ropsis moravica (He1mhacker), Cordaites principalis Germar, Callipteris conferta Bgt.,
Callipteris Iyratifolia (Goepp.) Grand' Eury, Callipteris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Cal
lipteris Nicklesi Zeill., Callipteris flabellifera (Weiss) Zeill. (cf. AUGUSTA 1953b), Calli
pteris cf. Scheibei Gothan, ? Callipteridium sp., Alethopteris bohemica Franke, Odonto
pteris subcrenulata Rost, ? Neuropteris (Mixoneura) auriculata (Bgt.) Zeill., Pecopteris
(Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris (Asterotheca) permica Němejc, Pecopteris
(Asterotheca) Candolleana Bgt., Sphenopteris germanica Weiss, Sphenophyllum oblon
gifolium Germar (cf. AUGUSTA 1952), Calamites gigas Bgt., Annularia stellata (Schloth.)
Wood, Annularia sphenophylloides Zenker, Annularia spicata Gutb., Asterophyllites lon
gifolius Bgt. a Asterophyllites Dumasi Zeiller.
V r. 1955 se znovu lokalita za pilou dolu »Antonín« (»Jindřich«) otevřela (HAVLENA,
ŠPlNAR 1956a) a byl odkryt asi pětimetrový profil od nadložních hlín až k fosilifemím šedo
žlutým, jílovitým břidlicím, odkud autoři zmiňují bohaté nálezy autunské flóry, drobné
kostřičky obojživelníků (Branchiosaurus sp., Pelosaurus sp.), velmi hojné misky mlžů če
ledi Anthracosiidae a vzácně i otisky křídel hmyzu, který zde studovala Kukalová (viz výše).
Díky různorodému společenstvu rostlin a živočichů se lokalita za pilou na dole
»Jindřich« stala světoznámou. Podrobný vrstevný sled (bráno od báze) podal již AUGUS
TA (1 947a) (upraveno): 1 - slínité břidlice postupně do podloží přecházející v břidlice pís
čité s vápnitými vložkami; 2 - šedé slínité břidlice, mocnost 30 cm, s vápnitou vložkou
a s vložkami zeleného slínu s limonitovými hnízdy; bohaté na zkameněliny, především
rostlinné, živočišné jsou vzácné. Za mokra se dají dobře krájet a opracovávat nožem; 3 červeně proužkovaná břidlice, asi 10 cm mocná, místy přecházející v čistě zelený slín;
4 - šedé slínité břidlice, mocnost 38 cm, se slabými, 1-2 cm mocnými, silně vápnitými
vložkami. V těchto břidlicích se nacházela slabá, průměrně 5-6 cm mocná vrstva, obsa
hující velmi bohatou zvířenu i květenu. Vedle mlžů poskytla i zbytky hmyzu, ryb a oboj
živelníků; 5 - zelenavé vrstevnaté jílovce, mocnost asi 14 cm, se špatně zachovanými
zbytky ryb, vzácně i zbytky rostlinné; 6 - červenavé vrstevnaté j ílovce [do podloží (5) pře
cházející v zelenavé], 10-12 cm mocné; 7 - vápnitá vložka, 2,5-4 cm mocná; 8 - červe
navé vrstevnaté jílovce, asi 37 cm mocné, s jílovitou, hnědě zbarvenou vložkou, 6-7 cm
mocnou. Jílovce obsahují šupiny paprskoploutvých ryb a špatně zachovaná těla akantodů;
9 - silně písčitá vrstva, mocnost asi 12-13 cm, sterilní; 10 - zvětralé červenavé j ílovce,
mocnost asi 10 cm, místy obsahuj í četné šupiny paprskoploutvých ryb.
Při sledování hloubení jámy na dole »Jindřich« si Z. Rieger všiml na odvalech zdej
ší šachty bituminózního obzoru v podobě tmavošedých jílovitých až prachovitých slí
novců (nejspíše ze zbýšovského pelokarbonátového obzoru), ze kterých udává nálezy
flóry, z nichž mnohé druhy byly do té doby v oblasti rosicko-oslavanské pánve považo
vány za vzácné (RIEGER 1966): Annularia spicata (Gutb.), Annularia stellata (Schloth.),
Sphenopteris germanica Weiss, Odontopteris subcrenulata (Rost), Callipteris conferta
(Stemb.), Callipteris zbysovensis Augusta ?, Callipteris nicklesi Zeiller ?, Callipteris
scheibei Gothan, Taeniopteris multinervis Weiss, Taeniopteris abnormis Gutb., Walchia
div. sp., Ernestiodendron filiciforme (Schloth.) Florin, Gomphostrobus bifidus
(Geinitz) Zeiller a Cordaites borassifolius Stemb.
1. Šetlík spolu s F. Němejcem na dolech »Antonín« (Zbýšov) a »Y. Nosek« (Osla
vany) proklepávali materiál ze stropu 1. sloje, odkud uvedli následující floristickou aso-
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ciaci (ŠETLÍK 1951): Annularia ste/lata, A. sphenophy/loides, Asterophyllites equisetifor
mis, Dicksonites pluckenetii, Asterotheca densifolia, A. candoleana, A. hemitelioides, A.
polypodioides, Pecopteris feminaeformis, Odontopteris minor, O. osmundaeformis, Alet
hopteris bohemica a Walchia sp.
Řada nálezů ze zbýšovského okolí nemá bližší lokalizaci. Svrchnokarbonští zástup
ci rostlin jsou uvedeni AUGUSTOU (1931a) v systematické práci věnované moravským
spermofytům: Cordaites principalis Germar, Cordaites borassifolius Stb., Cardiocarpus
sp. Autunské zástupce flóry (určeno D. Štúrem) uvedli MAKOWSKY s RzEHAKEM (1884),
čímž po letech rozšiřili Geinitzův seznam. Tento zastaralý seznam byl později revidován
(AUGUSTA 1931a, 1934, 1936a, 1951c): Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Er
nestiodendron)filiciformis Stb., Gomphostrobus bifidus Gein., Dicranophyllum gallicum
Grand' Eury, Cordaites principalis Germar, Cordaites palmaeformis Goepp., Cardiocar
pus sp., Ca/lipteris conferta Bgt., Callipteris Nicklesi Zeill., Callipteris zbýšovensis Au
gusta, ? Callipteris polymorpha Sterzel, ? Callipteris currentiensis Zeill., ? Sphenopteris
germanica Weiss a Annularia spicata Gutb.
ŠPINAR (1959) uvádí nálezy spodnopermských obojživelníků rodu Letoverpeton zís
kané v roce 1956, neudává však bližší lokalizaci nálezů.
Současný stav
V dnešní době je možné navštívit pouze .Anenskou zmolu", lokalita za pilou na do
le »Jindřich« (dříve označováno za pilou dolu »Antonín«) je v dnešní době již z důvo
du zavezení hlušinou z dolu »Jindřich« zcela nepřístupná a můžeme ji považovat za za
niklou (L. MALÝ - úst. sdělení).
4.2.7. Tetčice
Historie výzkumu
AUGUSTA (1945c, 1951c) zmiňuje nálezy autunské flóry z vložky písčitých břidlic
v rokytenských slepencích jjz. od Tetčic u silnice do Neslovic. Z místa těsně pod k. 348
("Čtvrtky") uvádí nálezy těchto rostlinných zástupců: Walchia (Lebachia) piniformis Stb.,
Cordaites principalis Germar, Callipteris sp. (cf. Nicklesi Zeill.) a Calamites sp. Později
byl seznam doplněn o druhy (AUGUSTA 1951e, 1951j, 1953a): Emestiodendranfiliciforme
(Schloth. pars) Florin, Gomphostrobus bijidus Gein., Callipteris conferta Bgt. a Odonto
pteris subcrenulata Rost. Ze stratigrafického hlediska mělo toto naleziště význam pro do
ložení spodnopermského stáří alespoň části facie rokytenských slepenců (AUGUSTA 1945c).
Poslední návštěvu zmíněné lokality na levé straně silnice z Neslovic do Tetčic na
malém návrší uprostřed polí provedl HAVÍŘ (1990), který nalezl drobné výchozy roky
tenských slepenců, avšak bez vložek písčitých břidlic. Břidlice se nevyskytly ani v nej
bližším okolí, a to ani v odkryvech či úlomcích na polích.
4.2.8. Babice u Rosic
Historie výzkumu
Povrchové sběry na lokalitě v Babicích nejsou známy. D. Štúr se poprvé zmiňuje
o lokalitě v souvislosti s hloubenou šachtou ssv. od obce, která dosáhla dne 17. prosince
1872 hloubky okolo 94 sáhů (asi 180 m). Dle ŠTÚRA (1873) byly až do hloubky 90 sáhů
zachyceny spodnopermské sedimenty (hlavně pískovce, méně slepence a trnavošedé bitu
minózní jílovce), ze kterých Štúr uvádí tyto zástupce: Calamites gigas Bgt., Sphenopteris
sp. (asi Sphenopteris dichotoma Gutb.), Cordaites sp. a Walchia piniformis. V AUGUSTO
vš (1951c) přehledu již zástupce rodu Sphenopteris uveden není.
Bohatší nálezy pocházejí z překopu na dole »Ferdinand« v Babicích (obr. 16), kde
se Štúr snažil vymezit hranici mezi svrchním karbonem (stephan C) a spodním permem
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Obr. 16. Historický pohled
na šachtu
»Ferdinand«
v Babicích u Rosic.
Fig. 16. Historical view of
the »Ferdinand«
Shaft in
Babice near Rosice.

(autun) uvnitř svrchních šedých vrstev rosicko-oslavanského
souvrství. AUGUSTA
(1951c) reviduje Štúrovy spodnoperrnské nálezy: Walchia (Lebachia) piniformis Stb.,
Callipteris conferta Bgt., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Calamites gigas
Bgt. a Calamites Suckowi Bgt. Na svrchnostefanský ráz květeny uhelných slojí (sběrem
nejen na dole »Ferdinand« v Babicích, ale i na dolech »Kukla« u Oslavan a »Antonín«
u Zbýšova) poukázali NĚMEJC a ŠETLÍK (1947). NĚMEJC (1951) z odvalů na dole »Fer
dinand« detailněji uvádí zástupce rodů Poacordaites, Gomphostrobus, Ernestiodendron,
a druhy Sphenopteris germanica Weiss a Odontopteris (Mixoneura) subcrenulata
Weiss. SETLÍK (1951) z téhož odvalu uvádí floristické společenstvo rosicko-oslavanské
ho souvrstvi z nadloží I. sloje: Callipteris flabellifera, Ernestiodendron filiciforme, Wal
chia sp. a Sphenopteris germanica.
4.2.9. Rosice
Historie výzkumu
Nálezy na lokalitě Rosice, jsou vázány především na uhelné sloje a přehled karbon
ských nálezů je zmíněn u lokality Oslavany (4.2.4.). D. Štúr se krátce zmiňuje o nálezech
rostlinných zbytků, z nichž uvádí obrovské exempláře druhu Calamites gigas Bgt. a uvá
dí též nálezy zbytků ryb (STUR 1869). AUGUSTA (1931 a, 1951 c) shrnuje nálezy z okolí
Rosic (bez bližší lokalizace) a uvádí následující spodnoperrnské zástupce: Cordaites
principalis Gerrnar, Cordaites palmaeformis Goepp., Callipteris Naumanni (Gutb.) Ster
zel, Callipteridium gigas Gutb., Neuropteris cordata Bgt., Odontopteris subcrenulata
Rost a Calamites gigas Bgt.
4.2.10. Zastávka
Historie výzkumu
Nejstarší nálezy v oblasti obce Zastávka nedaleko Rosic pocházejí z dob bádání
D. Štúra v oblasti rosicko-oslavanské
pánve (STUR 1866b, 1867a 1874). D. Štúr
ze svrchního karbonu III. uhelné sloje rosicko-oslavanského souvrství na šachtě »Jo
sef« v rámci fytopaleontologických
studií popsal též nové druhy Sphenopteris Rossit
zensis Štúr a Caulopteris Rittleri Štúr (STUR 1874). Do r. 1872 jsou ze Zastávky zná-
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Obr. 17. Stopa tetrapoda
z lokality Zastávka deter
minovaná jako lchniothe

rium (Saurichnites) rittle
rianum (Hochstetter).
Fig. 17. The tetrapod track
from Zastávkadeterminated
as belonging to lchniothe

riutn (Saurichnites)rittleria
num (Hochstetter).

my pouze rostlinné fosilie, s výjimkou úlomku ocasní ploutve pravděpodobně papr
skoploutvé ryby, o jejímž určení AUGUSTA (1933a) vážně pochybuje. V RzEHAKOVĚ
(1881) přehledu fauny moravského permujsou zmíněny četné šlépěje tetrapodů (Sau
richnites salamandroides Gein., Saurichnites lacertoides Gein.), údajně se zde nachá
zejí i koprolity a AUGUSTA (1926a) zmiňuje i ryby rodu Palaeoniscus. Nové, do té do
by nedeterminované nálezy šlépějí tetrapodů z okolí Zastávky u Rosic (dle soukromé
písemné zprávy), uvádí AUGUSTA (1948i). Později byly tyto šlépěje (obr. 17) zřejmě
Augustou určené jako ichnodruh Saurichnites Rittlerianus Hochstetter [= Ichniotheri
um (Saurichnites) rittlerianum (Hochstetter) - dle HAUBOLDA (1971)]. Ichnofosilie,
dříve řazené k Saurichnites salamandroides Gein., podle revizních studií (HAUBOLD
1971) náležejí ichnodruhu Amphisauropus imminutus Haubold. Pokud stopy řazené
k ichnodruhu Saurichnites lacertoides Gein. byly determinovány správně, pak dle re
vizních studií HAUBOLDA (1971) lze předpokládat přiřazení k ichnodruhu Dromophus
lacertoides (Gein.).
Ze svrchnokarbonských sedimentů svrchní části rosicko-oslavanského souvrství
v šachtě »Julius« AUGUSTA (1927b, 1928b, 1931 a) zmiňuje zástupce Cordaites principa
lis Germar, Cordaites palmaeformis Goepp., Cardiocarpus (Codiacarpusi sp., Aletho
pteris moravica Augusta [oprávněnost vyčlenění tohoto druhu byla v pozdějších letech
na základě nových studií typového materiálu znovu potvrzena (WAGNER 1967)], Aletho
pteris punctata Augusta a Lonchopteris Jungmansi Augusta. AUGUSTA (1931a, 1934) dá
le uvádí zástupce druhů Walchiapiniformis Stb. a Walchiajiliciformis Stb. Ze svrchno
karbonských tmavošedých písčitých jílovců za hájenkou na "Okrouhlíku" severně od
Zastávky zmiňuje AUGUSTA (1945b) nálezy druhu Pecopteris (Asterotheca) arborescens
(Schloth.). Nálezy pocházely z malých hald, vzniklých před delším časem hloubením po
kusné úpadnice. Augustou byl materiál sbírán v r. 1942, již na konci války však byla ta
to lokalita zarostlá. V r. 1951 J. Augusta shrnuje druhové zastoupení spodnopermské
květeny na lokalitě Zastávka u Rosic na základě novějších sběrů (AUGUSTA 1947b) a uvá
dí následující druhy ze svrchní části spodního cyklu padochovského souvrství (AUGUSTA
1951c): Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia(Ernestiodendron)jiliciformis Stb.,
Callipteris conferta Bgt., Callipteris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Calamites gigas Bgt.
a Annularia stellata (Schloth.).
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4.3. Oblast veversko-bítýšská

4.3.1. Říčany
Historie výzkumu

Lokality v Říčanech byly poprvé zmíněny v r. 1945, kdy J. Augusta v obci ssz. od
Rosic zjistil dvě nové autunské lokality (AUGUSTA, 1945a), které se nacházejí v šedém
komplexu bituminózních slínovců a jílovců nejsvrchnější části padochovského souvrství
s říčanským pelokarbonátovým obrozem.
První naleziště bylo objeveno na západním okraji obce ve skalnatém srázu za po
sledním domem stojícím u polní cesty vedoucí na vrch .Kaličný", V šedých písčitých j í
lovcích AUGUSTA (1945a) nalezl zbytky druhu Walchia (Lebachia) piniformis Stb.
a v jednom úlomku břidlice na vrstevní ploše uvádí krátké, dichotomicky větvené útva
ry, které označil za tzv. problematikum.
Druhé naleziště AUGUSTA (1945a) uvádí z východního okraje obce, a to z polní ces
ty spojující Říčany se silnicí Ostrovačice - hrad Veveří. V jemnozmných tmavých jílov
cích AUGUSTA (1945a) uvádí následující autunskou flóru: Walchia (Lebachia) piniformis
Stb., Walchia (Ernestiodendron) jiliciformis Stb., Cordaites principalis Germar, Calli
pteris conferta Bgt., Odontopteris subcrenulata Rost, Neuropteris sp., Pecopteris (Aste
rotheca) arborescens (Schloth.). Faunistické nálezy jsou vzácně zastoupeny šupinami
autunských paprskoploutvých ryb.
V letech 1945-1951 byla floristická asociace říčanských lokalit přes některé neús
pěšné pokusy (NĚMEJC et al. 1951) postupně doplněna (AUGUSTA 1948d, 1951d) a ucele
ný přehled podal AUGUSTA (1951c). Z lokality při polní cestě na vrch .Kaličný" J. Au
gusta uvádí tyto zástupce: Walchia (Lebachia) piniformis
Stb., Walchia
(Ernestiodendron) jiliciformis Stb., Walchia linearifolia Goepp., Cordaites sp., Cordai
tes principalis Germar, Callipteris conferta Bgt., Odontopteris sp. (cf. subcrenulata
Rost), Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Alethopteris sp., Neuropteris sp. a Te
aniopteris sp. Z lokality na východním okraji obce jsou AUGUSTOU (1951c) uvedeni ná
sledující zástupci: Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Ernestiodendron)jilici
formis Stb., Walchia linearifolia Goepp., Gomphostrobus bifidus Gein., Cordaites
principalis Germar, Cordaites palmaeformis Goepp., Callipteris conferta Bgt., Callipte
ris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Callipteris sp. (cf. lyratifolia Goepp.), Odontopteris sub
crenulata Rost, Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris permica Němejc,
Pecopteris (Asterotheca) Candolleana Bgt., Neuropteris sp., Taeniopteris multinervis
Weiss, Annularia stellata (Schloth.) a Annularia sp. (cf. spicata Gutb.).
Spodnopermský hmyz z Říčan studovali KUKALOVÁ (1958, '1959a, 1965) a SCHNEI
DER (1980, 1982, 1983, 1984), kteří odsud uvádějí zástupce: Moravamyclaris ricanyen
sis Schneider, Phyloblattaflabellata
(Germar), (?) Phyloblatta disiuncta Schneider, Phy
loblatta dyadica (Geinitz), ? Phyloblatta cf. curvata Sellards, Phyloblatta cf.
praecurvata Schneider, Spiloblattina weissigensis (Geinitz), Poroblattina rotundata
(Scudder), Blattinopsis (B.) angustai Kuk., Blattinopsis (B.) martynovae Kuk. a Blatti
nopsis (B.) campestris Kuk.
Nálezy na obou zmíněných lokalitách již za dob Augusty (AUGUSTA 1951d) nebyly
nijak hojné, proto dnes můžeme tato naleziště bez rozsáhlejších výkopových prací pova
žovat za zaniklá.
4.3.2. Veverské Knínice
Historie výzkumu

První zmínka o lokalitě Veverské Knínice (dříve Německé Knínice nebo pouze
Knínice) pochází z r. 1937, kdy Augusta informuje o nálezech většinou špatně zacho-
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vané spodnopermské flóry v podobě neidentifikovatelné "řezanky" a vzácném nálezu
šupin paprskoploutvých
ryb (Augusta předpokládal rod Amblypterus) (AUGUSTA
1938c). Materiál pocházel z nejsvrchnějšího šedého komplexu bituminózních slínovců
a jílovců s říčanským pelokarbonátovým obzorem, Po válce se 1. Augusta zmiňuje
o nové lokalitě v úvozu polní cesty vedoucí na "Ulehla", hned za posledními domky
vesnice (AUGUSTA 1945d). Jeho uvedený seznam rostlin byl ještě doplněn (AUGUSTA
1948g) a dosud známí zástupci z této lokality, nacházející se ve světlešedých písčitých
jílovcích, byli později shrnuti (AUGUSTA 1951c): Walchia (Lebachia) piniformis Stb.,
Walchia (Ernestiodendron) filiciformis Stb., Walchia linearifolia Goepp., Cordaites
principalis Germar, Callipteris conferta Bgt., Pecopteris (Asterotheca) arborescens
Bgt., Alethopteris sp., Odontopteris sp. (cf. subcrenulata Rost), Neuropteris sp. a Tae
niopteris multinervis Weiss. AUGUSTA (1951j) seznam autunské flóry doplnilo druhy:
Gomphostrobus bifidus Gein., Pecopteris permica Němejc a Annularia stellata
(Scholth.).
Lokalitu naposledy navštívil Havíř (1990), který v zářezu asfaltové cesty vedoucí na
sever od obce, hned za posledními domy, nalezl odpovídající břidlice. Žádné zástupce
spodnopermské flóry se mu však nepodařilo nalézt. I v minulosti nepříliš bohatou loka
litu můžeme dnes považovat za zaniklou.
4.3.3.

Veverská Bítýška

Historie výzkumu
První zmínky o lokalitě (dříve zvané Veveří Bítíška nebo Veverská Bítíška) uvedli
Makowsky a Rzehak v r. 1872, když ze slabě bituminózních jílovců nejspíše veversko-bí
týšského souvrství [JAROŠ (1962) uvádí až 12 šedých poloh s možností rozlišení několika
obzorů bituminózních slínovců] popsali zástupce rostlin druhů Pecopteris arborescens
Bgt. a Walchia piniformis Stb. (AUGUSTA 1949a). V. 1. Procházka v »Průvodci« po okres
ní výstavě v Tišnově v r. 1893 výčet nalezených druhů rozšířil, podle 1. Augusty však ne
ní jasné, kteří zástupci byli skutečně ve Veverské Bítýšce nalezeni (AUGUSTA 1949a).
AUGUSTA (1931 a) z Veverské Bítýšky uvádí druh Walchia piniformis Stb. Poslední zmín
ka o zdejších nálezech (bez přesnější lokalizace) pochází od AUGUSTY (1949a), který uvá
dí: Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Cordaites sp., Pecopteris (Asterotheca) arbores
cens Bgt., Callipteris conferta Bgt., Odontopteris subcrenulata Rost, Alethopteris sp.,
Neuropteris sp., Calamites gigas Bgt., Calamites cruciatus infractus Gutb. a Annularia
stellata Wood. Žádné novější nálezy z okolí této obce nejsou publikovány.

4.4. Oblast malolhotecká
4.4.1.

Tišnov

Historie výzkumu
Z okolí Tišnova je bez bližší lokalizace zmíněn nález stop tetrapodů, které učinil J.
Šmarda v místním červenohnědém pískovci (AUGUSTA 1933b, 1948i). Stopy byly nale
zeny též u nedalekého Drásova (bližší lokalizace není známa), nebyly však nikdy zpra
covány.
4.4.2. Hluboké Dvory

Historie výzkumu
Poprvé je tato lokalita (dříve označovaná jako Hluboký u Tišnova) zmíněna RzE
HAKEM (1881), který bez bližší lokalizace (avšak nejspíše z šedých písčitých jílovců
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s lubským pelokarbonátovým
obzorem uvnitř letovického souvrství) uvádí pouze nálezy
ryb druhu Acanthodes gracilis Rčm, (cf. MAKOWSKY, RzEHAK 1884; AUGUSTA 1926a,

1931 c, 1933a). AUGUSTA (1946b, 194:Ja) u druhu Acanthodes gracilis Róm. předpokládá
Fričovu varietu bendai. Naposledy jsou tyto staré nálezy z veversko-bítýšského souvrst
ví zmíněny ZAJíCEM a ŠTAMBERGEM (1986) a ZAJíCEM (1986), kteří nalezené akantody řa
dí k poddruhu Acanthodes gracilis bendai Fritsch. JAROŠ (1959) z vápenců na nedosta
věné dálnici mezi Hlubokými Dvory a Skaličkou taktéž uvádí nálezy kůstek akantodů,
novější nálezy akantodů z této lokality nám nejsou známy.
4.4.3. Malá Lhota
Historie výzkumu
Nejstarší zmínka o lokalitě Malá Lhota pochází z roku 1872, kdy A. Makowsky v bi
tuminózních uhelných jílovcích "Příčné zmoly", v nadloží komplexu pátého červenohně
dého souvrství, zmiňuje nálezy spodnopermské flóry a fauny (MAKOWSKY 1873; AUGUS
TA 1933a). Dle JAROšE (1962) v "Příčné zmole" vystupuje nejnižší pelokarbonátový obzor
ze skupiny malolhoteckých pelokarbonátových obzorů (JAROŠ 1962, 1963a) v podobě
jemně tmavě modrošedých, tence vrstevnatých, bituminózních vápenců v souvrství šeda
vých a hnědavých písčitých jílovcŮ. Z flóry A. Makowsky uvádí zástupce Walchia pini
formis Stb., dále pak rody Odontopteris, Callipteris, Taeniopteris, Annularia aj., z fauny
úlomek týlního trnu žraloka druhu Xenacanthus Decheni Gldf., zbytky ryb druhu Acan
thodes gracilis a obojživelníků nového druhu Archegosaurus austriacus (MAKOWSKY
1876a, 1876b). Druhové určení nalezených obojživelníků zpochybnil již A. Frič (FRITSCH
1883), který zde předpokládal dvě odlišné formy obojživelníků (Branchiosaurus moravi
cus a Melanerpeton falax). Ačkoliv A. Makowsky s názorem A. Friče nesouhlasil (Au
GUSTA 1948i), již r. 1884 spolu s A. Rzehakem uvádí druh Melanerpeton austriacus (MA
KOWSKY, RzEHAK 1884). Krom toho nalezené koprolity byly přiřazeny taktéž zmíněnému
obojživelníku, avšak AUGUSTA (1948i) uvádí, že jde o koprolity ryb a ne obojživelníků.
V r. 1881 podává A. Rzehak přehled fauny moravského permu, ve kterém z lokality Ma
lá Lhota uvádí druhy Branchiosaurus moravicus Fr. [zástupci druhu Branchiosaurus mo
ravicus byli později (AUGUSTA 1936c, 1948i) ze seznamu malolhotecké zvířeny vyškrtnu
ti a doplněn jím byl s určitou pochybností druh Melanerpeton pulcherrimum Fr. a vzácný
zástupce rodu Pelosaurus vyznačující se přítomností břišního pancíře s dlouhými úzkými
šupinami (AUGUSTA 1949b)], Melanerpetonfalax Fr., Acanthodes gracilis var. micracan
thus, Xenacanthus Decheni Gldf. a také nový rod a druh Anaglyphus insignis (RzEHAK
1881, AUGUSTA 1926a). Frič při studiu akantodů z Malé Lhoty (FRITSCH 1895) označil jím
viděný materiál za varietu Acanthodes gracilis var. Bendai. AUGUSTA (1931 c, 1946b,
1947a) později částečně zpochybňuje určení Rzehakovy variety Acanthodes gracilis var.
micracanthus, neboť materiál nebyl nikdy důkladně popsán. Navíc zpochybňuje i Rzeha
kovu domněnku, že v Malé Lhotě se paprskoploutvé ryby nevyskytují, neboť on sám zde
již několik pěkných jedinců rodu Palaeoniscus nalezl (AUGUSTA 1931c). V r. 1905 Malou
Lhotu navštívil i V. 1. Procházka, který v autunských bituminózních jílovcích "Příčné
zmoly" a v údolí Lhotského potoka jižně od "Příčné zrnoly" [v tzv. "Podhájí" - zde však
nešlo o ekvivalenty jílovců z "Příčné zmoly" (AUGUSTA 1948i)] nasbíral dostatek paleon
tologického materiálu, jenž byl zaslán do Moravského zemského muzea (PROCHÁZKA
1906). V. 1. Procházka sice neuvádí jakoukoliv determinaci jím nasbíraného materiálu, dů
ležité však je, že v "Příčné zmole" podmínky pro hledání spodnopermské fauny a flóry již
v r. 1905 nepovažoval za ideální. To potvrzují i nepříliš úspěšná hledání 1. Kniese, 1. Kat
holického a později též 1. Augusty (v r. 1926) na téže lokalitě (AUGUSTA 1933b, 1948i).
AUGUSTA (1948i) zmiňuje nové nálezy šlépějí tetrapodů z okolí Malé Lhoty, avšak bez
bližší lokalizace (dle soukromé písemné zprávy).
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Z fytopaleontologického materiálu z Malé Lhoty 1. Augusta shrnuje zástupce po
psané MAKOWSKYM a RzEHAKEM (1884), ale i nálezy V. 1. Procházky (AUGUSTA I 927a):
Callipteris Naumanni Gutb., Callipteris conferta Bgt.; později (AUGUSTA 1931a, 1934)
seznam rozšiřuje a udává následující zástupce: Cordaites principalis Germar, Cardio
carpus sp., Dicranophyllum gallicum Grand' Eury, Trichopitys sp., Walchia piniformis
Stb., Walchia filiciformis Stb. a Gomphostrobus bifidus Geinitz. Seznam je výrazně do

plněn AUGUSTOU (1949a), naposledy je sběrům z této lokality pozornost věnována
AUGUSTOU (1954a), který dle v té době nejnovějších studií R. Florina z "Příčné zmoly"
uvádí následující floristickou asociaci: Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, Erne
stiodendron filiciforme (Schloth. pars) Florin, Lebachia Hirmeri Florin, Gomphostrobus
bifidus Geinitz, Dicranophyllum gallicum Grand'Eury, Trichopitys sp., Cordaites princi
palis Germar, Cardiocarpus sp., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris
(Acitheca) polymorpha Bgt., Linopteris Germari (Giebel), Callipteris conferta Bgt.,
Callipteris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Callipteridium gigas Gutb., Taeniopteris sp., Ca
lamites gigas Bgt., Calamites cruciatus infractus Gutb. a Annularia stellata Wood. Z lo
kality v "Podhájí", v 50. letech taktéž již zcela nepřístupné, AUGUSTA (1954a) uvádí pou
ze jediný druh Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin.
Při revizi některých moravských diskosauriscidů Z. V. Špinar (ŠPTNAR 1952) shora
zmíněné formy obojživelníků z "Příčné zmoly" přiřadil ke druhu Discosauriscus pul
cherrimus (Fritsch) a k nově vytvořenémurodu Letoverpeton [Letoverpeton moravicum
(Fritsch) a Letoverpeton austriacum (Makowsky)].
Naposledy je lokalita Malá Lhota zmíněna ZAJÍCEM a ŠTAMBERGEM (1986), ti v pře
hledu fauny udávají z Malé Lhoty nálezy akantodů [Acanthodes gracilis bendai (cf. ZAJÍC
1986)], Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch), Letoverpeton moravicum (Fritsch) a Leto
verpeton austriacum (Makowsky), přičemž vycházejí především z práce ŠPTNARA (1952).
Současný stav

Lokalita "Příčná zmola" se nachází asi 650 m JZ od obce Malá Lhota, 750 m JZ od
k. 385 a 1700 m od k. 408 (list mapy 24-14 Boskovice; 1:50000). Lokalita v "Podhájí"
se nacházela 100 m J od příčné zmoly v údolí Lhotského potoka (list mapy 24-14 Bos
kovice; 1 :50 000).
V dnešní době má z paleontologického hlediska lokalita Malá Lhota pouze histo
rickou hodnotu, navštívili jsme někdejší lokalitu v místě "Příčné zmoly", kde můžeme

Obr. 18. Pohledy na dnes již pouze z historického hlediska zajímavou lokalitu Malá Lhota. a) pohled se zápa
du; b) pohled ze severozápadu.
Fig. 18. Views of the Malá Lhota site which is today only of historical interest. a) veiw from the west; b) view
from the northwest.
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vidět pouze těžko znatelné stopy po někdejší těžbě hořlavých jílovců, neboť celá "Příč
ná zmola" je zarostlá trávou a řídkými stromy (obr. l8a, b). Znovuobjevení památných
fosilifemích vrstev by si vyžádalo rozsáhlé výkopové práce a vzhledem k tomu, že již po
čátkem minulého století nebyly podmínky pro sběr fosilií na tomto místě ideální, lze tu
to lokalitu dnes považovat za zaniklou, stejně jako lokalitu v "Podhájí".
4.4.4. Lubě

Historie výzkumů
Okolí lokality Lubě [Foetterlem (FOETTERLE l856c) a Fričem (FRITSCH 1895) ne
správně označené jako Lubie 1 je zmíněna F. Foetterlem poprvé r. 1856 v souvislosti s ná
lezy četných blíže nedeterminovaných spodnopennských rostlinných zbytků (FOETTERLE
l856c). V r. 1895 A. FRIČ (1895) z lokality Lubě určil zbytky akantodů druhu Acantho
des gracilis var. Bendai Fr., které mu zaslal A. Makowsky (AUGUSTA 1926a). Lokalita
Lubě je později ještě zmíněna AUGUSTOU (193lc, 1946b, 1947a), nálezy poddruhu
Acanthodes gracilis bendai Fr. naposledy uvádí ZAJÍC (1986). Další zmínky o nálezech
autunského paleontologického materiálu na této lokalitě již chybí.

Obr. 19. Lubě. a), b) lůmek v souvrství šedozelených písčitých, slabě bituminózních jílovců; c) poloha fosili
ferního. jemně písčitého, bituminózniho slínovce; d) výchoz sterilních šedočemých až načervenalých
břidlic arkózového komplexu v podloží šedého SOli vrství.
Fig. 19. Lubě site. a), b) a small quaITy in the complex of greyish-green sandy, slightly bituminous mudstones;
c) layers of fossiliferous finely sandy bituminous calcareous mudstones; d) an outcrop of sterile
greyish-black to reddish shales of the arkose complex in the underlying of the grey complex.
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Současný stav
Lokalita se nachází v blízkosti S okraje obce Lubě, asi 750 m JZ od k. 453 (Na Skal
kách) a asi 1500 m SZ od k. 384 (list mapy 24-14 Boskovice; 1:50000). Poloha (GPS):
49°23'55" N; 16°31'31" E; 397 m n. m. (Příloha 1).
Spodnopermské sedimenty vystupují v lomech severně od obce Lubě, na západním
svahu kopce, po pravé straně místního potoka tekoucího ze severu (obr. 19a-d). Jedná se
především o sou vrství šedozelených písčitých, slabě bituminózních jílovců (obr. 19a-c),
chudých na organické zbytky. Uvnitř tohoto souvrství je vyvinut asi 50 cm mocný jem
ně písčitý bituminózní slínovec (obr. 19c), zmíněný již JAROŠEM (1962). Tento horizont,
JAROŠEM (1962, 1963a) řazený k tzv. 1ubskému pelokarbonátovému horizontu, je na rost
linný materiál bohatší. Námi nalezený materiál však tvořila, s výjimkou zástupců? Cul
mitzschia sp. a Walchia sp. (determinace - Z. Šimůnek), neidentifikovatelná rostlinná
"řezanka" spolu s úlomky dřev. Lokalita je dobře přístupná, bohužel v současné době je
částečně využita jako skladiště odpadu.
4.4.5. Jeneč
Historie výzkumů
Lokalita Jeneč (ve starších pracích často označovaná jako Jenč) patří mezi ty loka
lity v oblasti boskovické brázdy, které jsou známy velmi starými sběry spodnopermských
rostlin (FOETTERLE 1856a, 1856c). Již r. 1856 F. Foetterle uvádí od Jenče 18 rostlinných
druhů určených H. R. Goeppertem, zmíněni jsou však pouze zástupci Callipteris confer
ta Bgt., Walchia piniformis Stb. a Odontopteris obtusiloba Goepp. (FOETTELRE 1856a).
Bez přesnější lokalizace odsud pocházejí i starší sběry Makowského a Rzehaka z konce
minulého století (MAKOWSKY, RzEHAK 1883; AUGUSTA 1927a, 1938a): Sphenopteris ero
sa Morr., Sphenopteris cf. Decheni Weiss, Callipteris conferta Stb., Callipteris lyratifo
lia (Goepp.) Grand' Eury, Callipteris Naumanni (Gutb.), Callipteris strictinervia Goepp.,
Callipteridium moravicum Stur, Alethopteris cf. brevis Weiss, Odontopteris obtusa Bgt.,
Taeniopteris cf. fallax Goepp., Calamites gigas Bgt., Calamites leioderma Gutb., Cor
daites palmaeformis Goepp. a Walchia piniformis Stb. Novými nálezy AUGUSTA (1931 a,
1934) seznam nalezených rostlin doplnilo druhy Cordaites principalis Germar, Cordai
tes borassifolius Stb. a Walchia filiciformis Stb. Naposledy byla autunské flóře na této lo
kalitě věnována pozornost AUGUSTOU (1949a, 1954a), který za využití monografie R.
Florina (AUGUSTA 1954a) v podstatě shrnuje veškeré dosavadní nálezy: Lebachia pini
formis (Schloth. pars) Florin, Ernestiodendron filiciforme (Schloth. pars) Florin, Leba
chia frondosa (Renault) Florin, Lebachia parvifolia Florin, Gomphostrobus bifidus Ge
in, Cordaites palmaeformis Goepp., Callipteris conferta Bgt., Callipteris lyratifolia
Goepp., Callipteris naumanni (Gutb.) Sterzel, Taeniopteris sp., Pecopteris (Asterotheca)
arborescens Bgt., Pecopteris (Acitheca) polymorpha Bgt., Calamites gigas Bgt., Cala
mites leioderma Gutb., Calamites cruciatus infractus Goepp. a Annularia stellata Wood.
Současný stav
Obec Jeneč (ve starší literatuře známá jako Jenč) se nachází asi 5 km Z od Černé
Hory (list mapy 24-14 Boskovice; 1:50000).
V literatuře není uvedena zmínka o přesnější poloze lokalit, na kterých se v okolí
Jenče sbíralo. Novější sběry z lokality Jeneč již nejsou známy, ačkoliv AUGUSTA (1954a)
předpokládal, že nové sběry fytopaleontologického materiálu určitě seznam autunské fló
ry z této lokality doplní. Ani při podrobnějším prozkoumání okolí Jenče se nám nepoda
řilo najít žádné výchozy fosiliferních jílovců s autunskou flórou, které nejspíše tvořily
vložky uvnitř souvrství červenohnědých, místy až žlutohnědých pískovců, prachovců
a jílovcŮ.
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4.4.6. Býkovice
Historie výzkumu
Bez bližší lokalizace je toto naleziště, dříve známé jako Bejkovice, zmíněno TAU
SCHEM (1896), který uvádí předběžně pouze druh Walchia piniformis Stb. (AUGUSTA
1933a). Naposledy výskyt druhu Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin potvrzuje
AUGUSTA (1949a, 1954a). Lokalita již v žádně pozdější práci není zmíněna, proto ji lze
dnes považovat za zaniklou.
4.4.7. Žerůtky
Historie výzkumu
Poprvé, avšak bez bližší lokalizace, je lokalita Žerůtky zmíněna již TAUSCHEM (1896),
který zmínil nálezy druhu Walchia piniformis Stb. (cf. AUGUSTA 1933a). Naleziště bylo
znovu objeveno až při podrobném geologickém mapování permu mezi Černou Horou a Ly
sicemi, bližší lokalizace však není uvedena (AUGUSTA 1946e, 1946f). V šedých písčitých
jílovcích AUGUSTA (1949a, 1953a, 1954a) uvádí nálezy drobných úlomků větviček posled
ního řádu druhu Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, nové sběry vzácně doplnily též
druh Ernestiodendron jiliciforme (Schloth. pars) Florin, dále jsou to druhy Callipteris con
ferta Bgt., Odontopteris subcrenulata Rost a Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt.
Novější zmínky o nálezu spodnopermské flóry v bližším okolí Žerůtek chybí.
4.4.8. Lysice
Historie výzkumu
AUGUSTA (1933a, 1949a, 1954a) dle starých sběrů z blíže neurčené lokality potvrdil
výskyt druhu Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin. Ani při podrobném geologic
kém mapování se však Augustovi nepodařilo naleziště znovu objevit, proto lze považo
vat lokalitu za dnes již zaniklou.

4.5. Oblast letovická
4.5.1.

Obora

Historie výzkumu
Paleontologické nálezy z širšího okolí Obory u Skalice n. Svitavou jsou známy již
z minulého století, kdy L. v. Tausch zmínil nálezy druhu Walchia piniformis Stb. z neda
lekých Jabloňan (TAUSCH 1896; AUGUSTA 1926b, 1931a, 1938a, 1949a). AUGUSTA (1954a)
potvrzuje dle novějšího názvosloví Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, avšak
Tauschovu lokalitu se mu nepodařilo znovu najít [AUGUSTA (1926b) determinoval ne
kompletní zbytky tohoto druhu pouze v jílovitých břidlicích východně od Jabloňan]. Na
lokalitě Obora byla naposledy spodnopermská flóra zmíněna ZAJÍCEM (1994-1995), který
uvádí zástupce Autunia conferta (Stb.) a Walchia sp. (determinováno Z. Šimůnkem).
Lokalita Obora (viz naše označení Obora I, II a III - obr. 20a-f), někdy též označo
vaná jako Jabloňany, je zmíněna až v souvislosti se stratigraficko-paleontologickýrn
vý
zkumem, který v oblasti od poloviny 50. let minulého století prováděli V. Havlena se Z.
Špinarem (HAVLENA, ŠPINAR 1961). Výchozy byly nalezeny již r. 1954 během mapova
cího kurzu Geologicko-geografické fakulty UK v šedých fosiliferních vrstvách se zbyt
ky hmyzu v. od silnice Jabloňany - Obora. V r. 1957 byly tyto vrstvy právě na základě
nálezů hmyzu paralelizovány s vrstvami svitávskými (DVOŘÁK, HAVLENA 1957). V r.
1957 objevil V. Havlena z. od silnice Jabloňany - Obora úlomky bituminózního slínovce
se zbytky obojživelníků bačovského typu. V r. 1959 byly objeveny i výchozy těchto slí
novců s hojnými zbytky autunské fauny a flóry, díky čemuž byly šedé vrstvy od Jablo-
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ňan přiřazeny k vrstvám bačovským. HAVLENA a ŠPINAR (1961) podali detailní vrstevní
sled sedimenty této lokality.
V odlišném JAROŠOVĚ (1962) pojetí stratigrafického členění letovické oblasti zmí
něné svitávské vrstvy (sensu DVOŘÁK, HAVLENA 1957) odpovídají komplexu čtvrého čer
venohnědého souvrství s převahou červenohnědých pískovců, prachovců a písčitých
jílovců; uvnitř se nacházejí šedavě zbarvené sedimenty s pěti zboněcko-svitávskými pe
lokarbonátovými obzory, které mají navzájem poněkud odlišný litologický charakter (JA
ROŠ, MALÝ 2001).
Ze zástupců živočichů jsou z lokality Obora známy také zbytky konchostrak druhů
Lioestheria oboraensis Holub et Kozur (HOLUB, KOZUR 1981a), Lioestheria lallyensis
(Depéret et Mazeran, 1912) (MARTENS 1982) a xenakantidů druhu Xenacanthus decheni
Goldfuss nalezených asi 700 m s. od obce Obora a 70 m z. od silnice Jabloňany-Obora
při výkopových pracích v letech 1962-1963 (ZíDEK 1966, 1968). HOLUB a KOZUR
(1981 b) uvádějí též nálezy fosilních stop tetrapodů řazených k ichnodruhu Hardakichni
um microdactylum (Pabst, 1896).
Na lokalitě Obora jsme se zaměřili celkem na tři odlišná (Obora I, II a III), od sebe
nepříliš vzdálená místa, z nichž dvě (Obora II a III) jsou stále středem zájmu sběratelů
a zaslouží si monitorizaci.
Obora I

Faciálně je lokalita velmi pestrá, sukloněným souvrstvím, jehož vrstevní sled HAvLE
NA a ŠPINAR (1961) srovnávají se souvrstvím bačovským. Podávají podrobný profillokali
ty, kde jsou (shora) zastoupeny a) střední bačovské vrstvy šedé, b) střední bačovské vrstvy
červené, c) spodní bačovské vrstvy šedé d) poloha šedých až zelenavých hornin, pravdě
podobně hlubší než spodní bačovské vrstvy, stále se však k bačovským vrstvám řadí.
Právě střední šedé bačovské vrstvy jsou nejbohatší na fosilní nálezy. Ze šedých při
bližně 7 m mocných bituminózních slínovců Špinar uvádí řadu diskosauriscidů s výraz
nou převahou rodu Discosauriscus [Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch)]. Havlena se
Špinarem se domnívají, že se jedná o ekvivalent vůdčí vrstvy z hlavního bačovského lo
mu (třetí lom, viz Bačov I). Pod bituminózními slínovci se nachází asi 20 cm mocná vrst
va dolomitu, pod níž vystupují tabulkovitě rozpadavé šedé až zelenošedé jílovce s množ
stvím konchostrak a hmyzu, který studovali KUKALOV Á (1958, 1959a, 1959b, 1963a,
1963b, 1964a, 1964b, 1969), KUKALOV Á-PECK (1972, 1974, 1985), CARPENTER, KUKA
LOVÁ (1964), KUKALOVÁ-PECK, WILLMAN (1990) a SCHNEIDER (1980,1982,1983,1984).
Hojné jsou také rostliny. Stratigrafický ekvivalent hlavního bačovského lomu je zcela
bez organických příměsí, což v Oboře Ipoukazuje na blízkost břehu jezera. Tuto skuteč
nost svými výzkumy potvrdila i KUKALOVÁ (1963b). Za nejbohatší na fosilní hmyz
KUKALOVÁ (1963a) považuje asi 60 cm mocnou fosiliferní vrstvu šedožlutýchjílovitých
břidlic, které se nacházejí přibližně 45 cm pod 20 cm mocnou vrstvou jílovitého vápen
ce (KUKALOV Á 1963a). Pod vrstvami bohatými na fosilie v rokli ještě vystupují červe
nohnědé sedimenty středních bačovských vrstev červených.
Spodní bačovské vrstvy šedé, vystupující v opuštěném lůmku, jsou asi 10m moc
né, zbytky hmyzu jsou zde mnohem vzácnější (HAvLENA a ŠPlNAR 1961).
Lokalita Obora Ije v současnosti typovou lokalitou 110 (!!!) druhů hmyzu (Tab. 3),
přičemž dosud na této lokalitě bylo do rodové nebo druhové úrovně popsáno nejméně
130 taxonů hmyzu. Především zásluhou J. Kukalové byla na lokalitě Obora Ipopsána řa
da nových čeledí (Jabloniidae, Havlatiidae, Skaliciidae, Planelytridae, Cymbopsidae,
Oborocoleidae) patřících různým řádům hmyzu. Larvy jepic a zástupci čeledí Martyno
viidae, Asthenohymenidae, Meganeuridae, skupin Caloneurodea, Orthoptera, Glosselyt
rodea, Homoptera, Psocoptera, Coleoptera, Neuroptera, Trichoptera a většina zástupců
skupiny Mecoptera však stále zůstávají nepopsanými.
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Obr. 20. Obora. a) Obora l. Profil sedimerity středních šedých bačovských vrstev na světoznámé lokalitě au
tunského hmyzu (stav z r. 2002, studováno O. Dostálern, Přf MU, Brno); b) Obora 1. Šedé až šedoze
lené jílovce středních šedých bačovských vrstev; c) Obora II. Sonda ve fosilifemích pelokarbonátech
středních šedých bačovských vrstev (stav z r. 2001); d) Obora II. Nová sonda ve fosilifemích polohách
týchž vrstev; e) Obora III. Rozsáhlá sonda zachycující střední šedé bačovské vrstvy, odkud bylo sbě
rateli získáno značné množství materiálu, především diskosauriscidních
obojživelníků
a paprsko
ploutvých ryb (stav z r. 1998): f) Obora III. Současný stav (z r. 200 I) - v těsné blízkosti někdejší son
dy lze dosud najít úlomky fosilifemích
pelokarbonátů.
Fig. 20. Obora site. a) Obora I site. The world-famous locality of the Autunian insects; Geological
section
through sediments of the middle grey Bačov beds (stare in 2002, studied by O. Dostál, Faculty of
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Současný stav

Lokalita se nachází asi 50 m Z od silnice Obora-Jabloňany pod polem 900 m SSZ
od Obory; 350 m JJZ od k. 347; 1550 m SVod k. 488 (list mapy 24-14 Boskovice;
1:50000). Poloha (GPS): 49°27'33" N; 16°36'08" E; 404 m n. m. (Příloha 1).
Klasickou lokalitu Obora, studovanou především Kukalovou, jsme pracovně ozna
čili za lokalitu Obora I (obr. 20a, b), neboť v současné době je těsné okolí této lokality
středem intenzivního zájmu amatérských sběratelů (viz Obora II a Obora III). Lokalita
Obora I je přístupná pěšinou vedoucí vpravo od silnice Jabloňany-Obora. Celá strž je asi
25 m dlouhá, nejvýše 4 m hluboká a má přibližný směr SV-JZ. Břidlice nejlépe vystu
pují v nejhlubšíjz. části strže umístěné nejblíže k pravému okraji silnice Jabloňany-Obo
ra, asi 100 mjz. od k. 377,1 (KUKALOVÁ 1963a). Břidlice v tomto přirozeném výchozu
netvoří souvislé defilé, ale jen místy vystupují k povrchu.
Námi provedenými orientačními sběry zde byl potvrzen výskyt zástupců (deter
minace - Z. ŠIMÚNEK) Culmitzschia hirmeri, Otovicia hypnoides a ? Walchia sp.
Zoopaleontologický materiál je představován nálezy konchostrak Lioestheria obora
ensis.
V r. 2002 byla v rámci paleontologicko-stratigrafických výzkumů určena následují
cí autunská flóra z hnědošedých jílovců až prachovců (ŠIMŮNEK - v MARTÍNEK et al.
2002): ? Neuropteris cordata, Ernestiodendron filiciforme, Culmitzschia frondosa, Cul
mitzschia hirmeri, Otovicia hypnoides a Walchiapiniformis. V rámci sedimentologic
kých studií byly zjištěny tufitické polohy (MARTÍNEK - v MARTÍNEK et al. 2002), ichno
logická studia obohatila lokalitu Obora o nálezy koprolitů, stop po plavání
diskosauriscidů a zástupce ichnodruhu ? Planolites montanus (MIKULÁŠ - v MARTÍNEK et
al. 2002). Vzorky byly odebrány také pro palynologická studia (DRÁBKOVÁ - v MARTÍ
NEK et al. 2002).
V současné době je tato významná typová lokalita detailně studována posluchačem
O. Dostálem z Katedry geologie a paleontologie Přír. fak. Masarykovy univerzity v Br
ně, který v loňském roce vyčistil profit, odkud bylo v minulosti získáno množství mate
riálu spodnopermského hmyzu. Na úpatí profilu byla vyhloubena průzkumná sonda a ce
lý cca 3,5 m vysoký profil byl popsán (DOSTÁL 2003). Lze tedy předpokládat, že tato
unikátní lokalita v blízké budoucnosti znovu poskytne nové údaje týkající se vývoje spo
lečenstev spodnopermského hmyzu boskovické brázdy.
Obora I, typová lokalita 110 druhů permského hmyzu a jednoho druhu konchostrak,
byla doporučena k ochraně již v roce 1995 J. Zajícem (Geol. ústav AVČR, Praha). Dnes
je zřejmé, že v této souvislosti ochrana významné typové lokality uvázla na mrtvém
bodě.
Obora II
Současný stav
Lokalita Obora II se nachází v těsné blízkosti lokality Obora I, hned nad strží, blíže
k pravému okraji silnice Jabloňany-Obora. Poloha (GPS): 49°27'33" N; 16°36'08" E;
397 m n. m. (Příloha 1).
Sciences, Masaryk University, Brno); b) Obora I site. Grey to greenish-grey mudstones ofthe middlc
grcy Bačov beds; c) Obora II site. An cxcavation in fossilifcrous pelocarbonates within the middle
grey Bačov beds (statc in 2001); d) Obora II site. A new excavation in pelocarbonates of the same
complex; e) Obora III site. An extensive excavation within the middle grey Bačov beds - abundant
matcrial of mainly discosauriscid amphibians and actinopterygian fish fauna was discovered by
collectors in 1998; f) Obora III site. The present-day situation (state in 2001) - scattered debris of
fossilifcrous pclocarbonates occur in thc close vicinity of the former cxcavation.
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Je pravděpodobné, že tuto lokalitu blíže zkoumali již V. Havlena se Z. Špinarem, ne
boť střední bačovské vrstvy s faunou diskosauriscidních obojživelníků jsou nejpřístup
nější právě zde (cf. HAVLENA, ŠPINAR 1961).
Lokalita je již delší dobu středem intenzivního zájmu amatérských sběratelů, o čemž
svědčí až přibližně 1 m hluboké a okolo 3-5 m široké sondy (obr. 20c, d). Je jisté, že ma
teriál nakupený v okolí sond pochází z ještě větších hloubek, neboť naše zběžné namát
kové sondy, při kterých jsme narazili na poměrně časté zbytky zástupců rodu Discosau
riscus a vzácně též na blíže neidentifikovatelné zbytky paprskoploutvých ryb (šupiny),

nenarazily na původní nálezové vrstvy a končily v probrané suti.
Z rostlinných zástupců byl potvrzen pouze výskyt běžného druhu Walchia pinifor
mis. Zoopaleontologický materiál představují nálezy paprskoploutvých ryb nejspíše ro
du Paramblypterus a nálezy diskosauriscidních obojživelníků rodu Discosauriscus (nej
spíše Discosauriscus austriacus).
Výzkum této lokality v rámci diplomové práce O. Dostála přinesl velké množství
nálezů diskosauriscidních obojživelníků, řazených ke druhu Discosauriscus austriacus
(MAKOWSKY, 1876) nebo D. cf. austriacus, většina nálezů však nedovoluje bližší deter
minaci (DOSTÁL - v MARTÍNEK et al. 2002). Hojné nálezy paprskoploutvých ryb, nejspí
še rodu Paramblypterus, jsou v současnosti podrobovány detailnímu studiu. Zcela ne
dávno byl na této lokalitě nalezen pro oblast boskovické brázdy zcela nový zástupce
pravděpodobně temnospondylních obojživelníků(O. DOSTÁL - ústní sdělení).
Obora III
Historie výzkumu

Tato lokalita začala být rozsáhleji kopána amatérskými sběrateli počátkem 90. let
minulého století, především v souvislosti se sběrem diskosauriscidních obojživelníků. Na
části materiálu blíže nedeterminovaného rodu Discosauriscus byla odborníkům umožně
na podrobná studia kraniálního a postkraniálního skeletu a vzácně i žaberních přívěsků
(KLEMBARA 1995a; KLEMBARA, BARTÍK 2000).
Současný stav

Lokalita se nachází přímo na poli, přibližně 100 m od jižního okraje strže (Obora
I). Poloha (GPS): 49°27'34" N; 16°36'03" E; 408 m n. m. (Příloha 1).
Asi před čtyřmi lety zde došlo k rozsáhlým výkopovým pracím (obr. 20e), při kte
rých byly odkryty střední bačovské vrstvy s bohatou faunou diskosauriscidů. Vytěženo
bylo množství sedimentu v čtvercové sondě o hraně asi 5 m a hloubce okolo 1 m. Na tu
to skutečnost poukazují dodnes poměrně hojně se nacházející zbytky (obr. 20t), a to ne
jen diskosauriscidů (Discosauriscus sp.), ale vzácně i paprskoploutvých ryb (Parambly
pterus sp.) v bližším okolí těchto někdejších sond. Z námi orientačně nasbíraného
rostlinného materiálu byli determinováni zástupci (determinace - Z. ŠIMŮNEK) ? Cul
mitzschia speciosa, ? Ernestiodendron jiliciforme, ? Walchia sp. a ? Artisia sp. Zoopa
leontologický materiál představují nálezy paprskoploutvých ryb rodu Paramblypterus
a nálezy většinou disartikulovaných diskosauriscidních obojživelníků rodu Discosauris
cus (nejspíše Discosauriscus austriacus).
4.5.2. Zbraslavec
Historie výzkumu

Lokalita byla poprvé zmíněna AUGUSTOU (1945e), který před Zbraslavcem (směrem
od Lysic) pod k. 433, v místě okraje malého lesíka mezi silnicí a údolím Mlýnského po
toka, z větších či menších úlomků silně vápnitých slínovců popsal zbytky obojživelníků
a akantoda. Obojživelníci, dokazující dle 1. Augusty spodnopermské stáří, se velmi po-
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dobali těm, kteří byli popsáni na lokalitě za pilou dolu »Antonin« (»Jindřich«) ve Zbý
šově (AUGUSTA 1947a). V r. 1954 zde při mapovacím kurzu Geologicko-geografické fa
kulty UK byly nově objeveny i výchozy pelokarbonátů se zbytky obojživelníků u k.
387,5 jz. od Zbraslavce. Sesucením se tyto úlomky dostaly až k potoku ve Zbraslavci,
kde je již v r. 1945 sbíral Augusta (DVOŘÁK, HAVLENA 1957). Tyto většinou tmavě šedé,
místy červenohnědě žíhané bituminózní pelokarbonáty představují zbraslavský pelokar
bonátový obzor, nacházející se na bázi facie balinských slepenců (v podloží svitáveckých
vrstev sensu HAVLENA, SPINAR 1956a). Zbraslavský pelokarbonátový obzor byl HAVLE
NOU (1959) korelován s výskyty od Dlouhé Lhoty, dle Jaroše (JAROŠ, MALÝ 2001) se táh
ne od jz. okolí Zbraslavce až ke Klevetovu, kde výrazně přibývá jílovitého a písčitého
materiálu (JAROŠ 1962). ŠPINAR (1959) se lokalitě Zbraslavec blíže věnuje z hlediska
možnosti rozsáhlejších výzkumů. Několik kopaných sond prokázalo, že šedé až šedoze
lené vápence (pelokarbonáty) tvoří pruh probíhající šikmo po stráni jz. od Zbraslavce,
nad levou stranou silnice vedoucí z Lysic do Zbraslavce. V kopané sondě byly zjištěny
dvě polohy pelokarbonátů. Spodnější slabší, mocná asi 6 cm, bez fosilií a svrchnější sil
nější, mocná 31 cm, s četnými fosilními zbytky (avšak málo obojživelníků), které jsou
jednak bíle, jednak rudohnědě zbarveny (ŠPINAR 1959). Nálezem dobře vyvinutých ža
berních přívěsků ŠPINAR (1959) potvrzuje předpoklad přiřazení skupiny Seymouria
morpha k obojživelníkům. Z blíže determinované fauny z této lokality AUGUSTA (1947a)
zmiňuje nálezy akantodů, které ZAjíc a ŠTAMBERG (1986) a ZAjíc (1986) řadí k poddru
hu Acanthodes gracilis bendai Fritsch. Ze starších sběrů na lokalitě Zbraslavec pocháze
jí i nově zpracované nálezy akantodů druhu Acanthodes gracilis a zbytek velkého, dosud
nedeterminovaného tetrapoda (ZAjíc - v MARTíNEK et al. 2002).
4.5.3. Sebranice

Historie výzkumu
Poprvé je lokalita Sebranice zmíněna AUGUSTOU (1926a, 1926b), který v údolí Se
branického potoka, tekoucího podél úpatí kopce .Podsedky" (422 m n. m.), z lomu před
hájovnou, uvádí vzácné nálezy koprolitů a rhomboidálních šupinek ryb (Palaeoniscus 7).
Fosilní materiál pochází dle údajů JAROŠE (1962) nejspíše z nejspodnějšího bituminózní
ho obzoru komplexu zboněcko-svitávských pelokarbonátových obzorů. Pelokarbonáto
vý obzor je vyvinut uvnitř souvrství šedavých až nazelenalých nebo narudlých písčitých
jílovců (JAROŠ 1962). AUGUSTA (1931c) již z této lokality uvádí paprskoploutvou rybu
Palaeoniscus sp. Později jsou paleontologické nálezy ze Sebranic zmíněny pouze HAV
LENOU (1959), který z údolí .Rasovna" sz. od Sebranic (snad Augustova lokalita) uvádí
výchoz asi 30 cm mocné lavice bituminózního šedozeleného vápence (pelokarbonátu)
s písčitou příměsí a s rudě fosilizovanými zbytky (trn akantoda, šupiny ryb, koprolity).
Výskyty bituminózního pelokarbonátu ze Sebranic byly korelovány s výskyty od Dlou
hé Lhoty a Zbraslavce a s výskyty u Letovic. V. Havlena předpokládal možnost spojení
těchto výskytů v jediný obzor zbraslavského vápence (HAVLENA 1959).
4.5.4. Svitávka - vrch "Hradisko"
Vrch "Hradisko" (k. 389) se nachází asi 900 m SSV od kostela ve Svitávce a 800 m
JV od k. 369 (list mapy 24-14 Boskovice; 1:50000).

Historie výzkumu
Na vrchu .Hradisko'' (obr. 21a) se výzkum sedimentů prováděl hned na několika
místech. Poprvé bylo .Hradisko" zmíněno v souvislosti s geologickým výzkumem v prv
ní polovině 19. stol., kdy A. E. Reuss podal podrobný popis jižního úpatí svahu "Hra
diska" a z šedočernýchjí1ovitých břidlic uvedl zástupce Calamites sp. (7), Pecopteris ar
borescens Bgt., Taeniopteris abnormis Gutb. a Walchiafiliciformis Stb. (REUSS 1854;
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AUGUSTA
1926b). Přehled vrstevního
sledu na jz. úbočí .Hradiska'' podal AUGUSTA
(1926b), který ze spodnopermské flóry zvrásněného jílovcového horizontu [1. Augustou
nazvaného svitávský horizont - ten odpovídá (viz níže) vůdčímu horizontu vrstvy Č. 7
(HAVLENA, ŠPINAR 1956b)] uvedl pouze zástupce Gomphostrobus bifidus Gein., Cordai
tes sp. a pochybný zbytek ryby [Acanthodes sp. (?)]. Do poloviny 30. let nalezené zá
stupce rostlin zjz. úbočí .Hradiska" lze shrnout pracemi AUGUSTY (1931a, 1931 b, 1934):
Cordaites principalis Germar, Cordaites sp., Walchiapiniformis Stb., Walchiafilicifor
mis Stb., Gomphostrobus bifidus Geinitz, Alethopteris Grandini Bgt., Callipteris confer
ta Bgt., Callipteris sp. (lyratifolia Goepp. ?), Callipteris Jutieri Zeiller (nová varieta),
Callipteris nov. sp., Callipteridium sp. a Calamites sp. Z živočišných zbytků uvedl
AUGUSTA (1931 b) zástupce mlžůAnthracosia sp. a akantodů (AUGUSTA 1931c), které po
zději považuje nejspíše za Fričovu varietu Acanthodes gracilis var. bendai Fr. ZAJÍC
a ŠTAMBERG (1986) a ZAJÍC (1986) nálezy akantodů ze Svitávky považují za poddruh
Acanthodes gracilis bendai Fritsch.
V první polovině 50. let se další stratigraficko-paleontologické
výzkumy na vrchu
.Hradisko" soustředily především na sz. a jz. svah kopce (HAVLENA, ŠPINAR 1953;
AUGUSTA 1955), zvláště na dvě polohy studované již AUGUSTOU (1926b). Spodní poloha
na sz. svahu kopce obsahovala běžné rody spodnopermské flóry: Cordaites, Taeniopte
ris, méně Pecopteris a Mixoneura; z fauny byly zjištěny zbytky m1žů (Anthracomya, Pa
laeanodonta) a hmyzu. Na jz. úbočí AUGUSTA (1955) ze spodní polohy šedých jílovců
(přes 1 m mocných) uvádí běžné rody rostlin Callipteris, Odontopteris a Lebachia [Au
GUSTA (1953a) z šedých písčitých břidlic uvádí Lebachia piniformis (Schloth. pars) Flo
rin, Ernestiodendronfiliciforme (Schloth. pars) Florin, Cordaites sp. a Pecopteris (Aste
rotheca) arborescens Bgt.]; z živočišných zbytků jsou uvedeni akantodi a zástupci řádu
Blattodea (švábi). Z nadložní polohy (10 cm mocné) AUGUSTA (1955) zmiňuje nálezy vý
borně zachovaných rostlin druhů Callipteris conferta Bgt., Odontopteris subcrenulata
Zeiller a Pecopteris arborescens Bgt. Nadložní přes 1 m mocný šedý jílovec obsahoval
rostlinné zbytky a vzácně tmy akantodů (AUGUSTA 1955).
Z jílovitých břidlic z jižního úpatí .Hradiska" AUGUSTA (1953a) uvádí následující
zástupce spodnopermských rostlin: Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, vzácněji
Ernestiodendronfiliciforme (Schloth. pars) Florin, Pecopteris (Asterotheca) arborescens
Bgt. a Odontopteris sp. (cf. Odontopteris subcrenulata Rost).
Na západním okraji .Hradiska" z blíže nelokalizovaného naleziště "Hradisko" - zá
kopy (MRÁZEK, ŠPINAR 1948), uvádí AUGUSTA (1949a) z tmavých jílovců poměrně bo
hatou floristickou asociaci: Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Emestiodend
ron) filiciformis Stb., Gomphostrobus bifidus Gein., Cordaites principalis Germar,
Callipteris conferta Bgt., Callipteris Jutieri Zeill., Callipteridium sp., Alethopteris bohe
mica Franke, Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris hemitelioides Bgt.,
Pecopteris sp. (cf. Pecopteris unita Bgt), Annularia stellata Wood, Sphenophyllum
cf. oblongifolium Germar (cf. AUGUSTA 1952) a asi Asterophyllites Dumasi Zeill.
Velmi podrobný vrstevní sled vrchem .Hradisko'' podali HAVLENA a ŠPINAR
(1956b), a to ve dvou profilech vedených na jižním (profil S 1) a západním (profil S 2)
úbočí kopce:
V profilu S 1 (Svitávka III - viz níže) byly vyčleněny spodní svitávecké vrstvy šedé
(vrstva Č, 2 - č. 13), střední svitávecké vrstvy červené (nebylo možno podrobněji studo
vat) a svrchní svitávecké vrstvy šedé (vrstva č. 15 - č. 18) s vůdčím horizontem ve vrstvě
č. 7 (HAVLENA, ŠPINAR 1956b): Vrstva č. 7 (mocnost 3,20 m) - uvnitř spodních svitávec
kých vrstev šedých je tvořená černými až šedočernými bituminózními slínovci hrubě
vrstevnatými (2-5 mm). 1 m od báze je v nich poloha (mocnost 10 cm) černého bitumi
nózního vápence, stejného jako ve vrstvě č. 6. Vrstva Č. 7 odpovídá lupkům starších auto
rů a svitávskému horizontu AUGUSTY (1926b). HAVLENA a ŠPlNAR (1956b) ji pokládají za
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vůdčí horizont svitávsko-zboněcké oblasti. Flóra i fauna řídká, byli zjištěni pouze zástup
ci Walchia piniformis Stb. a ryb rodu Acanthodes [Acanthodes sp. uvádí i ZAjíc (1986)].
Uvnitř svrchních svitáveckých vrstev šedých je paleontologicky nejzajímavější vrstva
16 ač. 17 (HAVLENA, ŠPlNAR 1956b) zachycená též AUGUSTOU (1955): Vrstva Č. 16 (moc
nost 1,30 m) - temně zelenošedé až černé slíny hrubě vrstevnaté (2-5 mm). Při proklepá
vání čerstvých kusů se tyto slíny hladce mísovitě odlupovaly. Flóra ojedinělá, zato však
byly nalezeny velké kusy vějířů druhů Callipteris conferta Bgt., Odontopteris subcrenu
lata Zeiller, Walchia sp. aj. [odpovídá AUGUSTOVÉ (1955) 10 cm mocné shora zmíněné po
loze z jz. úpatí .Hradiska" s výborně zachovanými a poměrně kompletními rostlinami].
Uvnitř vrstvy Č. 16 se nachází poloha s alochtonními úlomky rostlin, jen některé byly ur
čitelné - Taeniopteris multinervis Weiss, Callipteris lyratifolia Goepp., Annularia stella
ta (Schloth.) aj. Vrstva Č. 17 (mocnost 5,70 m) - světle šedozelený jemně slídnatý slín,
tence tabulkovitý (5-10 mm). Nalezena byla hojná hmyzí křídla a ojediněle velké vějíře
rodu Callipteris (HAVLENA, ŠPfNAR 1956b) [dle AUGUSTY (1955) tato vrstva odpovídá sho
ra zmíněné 1 m mocné poloze šedého jílovce s rostlinnou drtí a akantody]. Hmyz byl
v 80. letech 20. století zpracován 1. Schneiderem, který uvádí následující zástupce
(SCHNEIDER 1980, 1982, 1983, 1984): Opsiomylacris svitaviensis Schneider, Opsiomylac
ris sp., Sysciophlebia alligans Schneider, Phyloblatta flabellata (Germar) (u části materi
álu vyčleněn i morfotyp A), Phyloblatta dyadica (Geinitz), Phyloblatta curvata Sellards,
Phyloblatta obliqua Schneider, Phyloblatta praecurvata Schneider, Phyloblatta sp. (nové
druhy - morfotypy B, C; morfotyp 4), Anthracoblattina spectabilis (Goldenberg),
Anthracoblattina sp. (nový druh - morfotyp A), Kunguroblattina cf. elongata Vishniako
va, Xenoblatta deichmuelleri (Geinitz), Xenoblatta ornatissima (Deichmíiller).
V profilu S 2 byly vyčleněny spodní svitávecké vrstvy šedé (vrstva Č. 6 - 15), střed
ní svitávecké vrstvy červené (vrstva Č. 16 - Č. 17) a svrchní svitávecké vrstvy šedé (vrst
va Č. 18 - Č. 20) s vůdčím horizontem ve vrstvě Č. 9, která odpovídá vrstvě Č. 7 profilu S
1 (HAVLENA, ŠPINAR 1956b). Nálezy fosilií pouze ve vrstvách Č. 8, 9 a 19. Vrstva Č. 8
(mocnost 1,20 m) - šedozelený celistvý slídnatý tabulkovitý slín (20 mm). Vrstevní plo
chy zvlněné, nehojná flóry - Calamites gigas Bgt.; Vrstva Č. 9 (mocnost 1,20 m) - čer
né až šedočerné, bituminózní slínovce (lupky), tence vrstevnaté (asi 2 mm). Rozpad
střípkovitý, černé ohlazy. Hornina je silně provrásněna, přítomny fosilie, determinace
však není uvedena; Vrstva Č. 19 (mocnost 1,55 m) - tmavozelené až zelenohnědé masivní
jílovce ve vrstvách 5-50 mm mocných. Uvnitř vrstvy se nacházejí polohy s velmi hoj
nou a výborně zachovanou flórou - Taeniopteris sp., Cordaites sp., Mixoneura sp., Pe
copteris sp., Annularia stellata (Schloth.). Z fauny byla nalezena dobře zachovaná jádra
mlžů čeledi Anthracosiidae a v r. 1952 poprvé na .Hradisku" otisky křídel hmyzu (HAV
LENA, ŠPINAR 1956b).
Ke stratigrafii vrchu "Hradisko" je nutno dodat, že v pojetí JAROŠE (1962) se svi
távecké vrstvy (sensu HAVLENA, ŠPINAR 1955a, 1956b) řadí do čtvrtého červenohnědé
ho souvrství, které ve svitávsko-zboněcké oblasti obsahuje asi šest mocnějších šedých
pásem v podobě šedých až nazelenalých jílovců s písčitými jílovci. Na jižních svazích
.Hradiska'' se podle autora objevuje pátý pelokarbonátový obzor v podobě tmavě še
dých, rozpukaných, druhotně provrásněných, tence vrstevnatých bituminózních pelo
karbonátů, s puklinami vyhojenými kalcitem. Shora uvedené členění svitáveckých vrs
tev (viz popisy profilů Havleny a Špinara) na spodní a svrchní šedé svitávecké vrstvy,
oddělenými středními červenými svitáveckými vrstvami (HAVLENA, ŠPINAR 1956b), JA
ROŠ (1962) považuje za nepřesné vzhledem k novým nálezům většího množství šedých
pásem s pelokarbonátovými obzory. Autor však dodává, že vzhledem k několika příč
ným dislokacím a rychlému vykliňování šedých pásem v oblasti mezi Svitávkou
a Zboňkem je i sledování průběhu jednotlivých pelokarbonátových horizontů obtížné
(JAROŠ 1962).
č.
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Vrch "Hradisko" - Svitávka I

Současný stav
Tato lokalita, námi označená jako Svitávka I, se nachází na severozápadním sva
hu .Hradiska", 100 m SSZ od k. 390 ("Hradisko"), 800 m JZ od k. 405 (list mapy 24-14
Boskovice; 1 :50000). Poloha (OPS): 49°30'37" N; 16"35'57" E; 353 m n. m. (Příloha 1).
Námi provedená sonda v místě, které jsme pracovně označili jako Svitávka I, se na
chází na sz. svahu kopce asi 150 m Z. od k. 390. V r. 1999jsme v místě, kde byla podle
ústního sdělení jednoho z domorodců asi před 15 lety vykopána rozsáhlá sonda, pomocí
těžké techniky sondu znovu otevřeli a provedli její krátký průzkum. Asi 1 m širokou
a přibližně 1 m dlouhou sondu do svahu kopce .Hradisko" jsme v r. 2000 prohloubili, naše
sonda zachytila zřejmě spodní oddíl svrchních svitáveckých vrstev šedých (sensu HAV
LENA, ŠPINAR 1956b) v podobě fosiliferních tmavozelených až zelenohnědých jílovců
(vrstva č. 19 - cf. HAVLENA, ŠPINAR 1956b) s poměrně bohatou flórou. V pojetí Jaroše
(1962) lze tyto vrstvy řadit ke čtvrtému červenohnědému souvrstvÍ. Větší odhalení fosi
liferních vrstev by si vyžádalo rozsáhlejší výkopové práce. Přibližně 10 m nad námi pro
vedenou sondou se nachází nehluboká deprese, bohužel dnes již téměř zcela zasucená
a zavezená odpadem, která byla jednoznačně vyhloubena během dřívějších stratigrafic
ke-paleontologických výzkumů a původně zachycovala svrchní šedé svitávecké vrstvy.
Dle údajů domorodců zde ještě před několika lety bylo možno v úlomcích jílovců nalézt
otisky křídel autunského hmyzu, naše snaha potvrdit zde některé paleontologické nálezy
však byla bezvýsledná.
Na žádné novější výkopy jsme zde nenarazili, proto lze předpokládat, že tato loka
lita není středem zájmu sběratelů. Většinu nalezeného rostlinného materiálu tvoří blíže
neurčitelná rostlinná drť a úlomky dřev, z determinovaných zástupců můžeme uvést pou
ze (determinace - Z. ŠIMŮNEK): ? Calamites sp., Autunia conferta a ? Walchia sp.
Vrch "Hradisko" - Svitávka II
Současný stav
Lokalita Svitávka II se nachází jen asi 15 m SSV od lokality Svitávka I na severo
západním svahu .Hradiska". Poloha (OPS): 49°30'37" N; 16°35'58" E; 348 m n. m. (Pří
loha 1).
Jako lokalitu Svitávka II jsme označili zářez v polní cestě, který leží asi 15 m ssv.
od lokality Svitávka I (obr. 21 b). V tomto místě vystupují k povrchu šedé jílovce čtvrté
ho červenohnědého souvrství (JAROŠ 1962),jež jsou bohaté na rostlinné zbytky, přede
vším zástupců walchií, i když jsme lokalitu prohlédli pouze zběžně. Nalezený rostlinný
materiál byl většinou tvořen blíže nedeterminovatelnou rostlinnou drtí, určit bylo možno
pouze? Autunia conferta a? Walchia sp. (determinace - Z. ŠIMŮNEK). Naměřená nad
mořská výška (348 m n. m.) a přítomnost hojného počtu fytopaleontologického materiá
lu jasně svědčí o přiřazení ke svrchním šedým svitáveckým vrstvám (cf. HAVLENA, ŠPI
NAR 1956b). Lokalita se nachází v těsné blízkosti zaniklého malého lomu na sz. svahu
"Hradiska", taktéž zachycujícího svrchní svitávecké vrstvy šedé. Lůmek je dnes, bohu
žel, zcela zavezen sutí a odpadem, je zarostlý a důkladné odhalení fosiliferních sedi
mentů by si vyžádalo použití těžké techniky. Lokalita není středem zájmu amatérských
sběratelů.
V r. 2002 byl ze západního okraje svahu kopce .Hradisko'' v rámci probíhajících pa
leontologicko-stratigrafických výzkumů získán nový bohatší fytopaleontologický mate
riál, který byl předběžně determinován (ŠIMŮNEK- v MARTÍNEK et a!. 2002): Dicksonites
pluckenetii, Barthelopteris germarii, Autunia conferta, Cordaites sp., Culmitzschia par
vifolia, Walchiapiniformis.
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Obr. 21. Svitávka "Hradisko". a) historický pohled na kopec .Jfradisko"
ve Svitávce;
b) Svitávka Il. Výchoz
fosilifemích
jílovců svrchních šedých svitáveckých vrstev; c) Svitávka III. Výchoz zachycující
část
prvního červeného pásma a spodní část spodních šedých svitáveckých
vrstev v podobě šedočemých
slínovců.
Fig. 21. Svitávka "Hradisko" site. a) historical view of the "Hradisko"
Hill in Svitávka;
b) Svitávka II. An
outcrop of fossiliferous
mudstones
of the upper grey Svitávka
beds; c) Svitávka lIl. An outcrop
through the part ofthe first red complex and the lower part ofthe lower grey Svitávka beds formed by

greyish-black calcareous mudstones.

Vrch "Hradisko" - Svitávka III
Současný stav
Výchoz za domem č.p. 67 při jižním úpatí .Hradiska", 75 mJ od k. 390 ("Hradis
ko"), 850 m JZ od k. 405 (list mapy 24-14 Boskovice; 1:50 000). Poloha (GPS):
49°30'30" N; 16°35'58" E; 334 m n. m. (Příloha 1).
Na jižním příkrém úpatí .Hradiska" (obr. 21c) se nachází přibližně 15 m široký
a v nejvyšší části asi 8 m vysoký odkryv ve čtvrtém červenohnědém souvrství (sensu JA
ROŠ 1962), který v Havlenově a Špinarově pojetí zachycuje na bázi část prvního červe
ného pásma a spodní část spodních šedých svitáveckých vrstev v podobě šedočerných
slínovců (HAVLENA, ŠPINAR 1956b). V dnešní době se zmíněný výchoz nachází na sou
kromém pozemku, je tudíž běžně nepřístupný. Vzhledem k tomu, že zde byly zachyceny
pouze vrstvy s nepříliš hojnými zbytky flóry, není tato lokalita předmětem zájmu sběra
telů. V nedávné době zde byl prováděn nový stratigrafický průzkum ve svahu nad profi
lem, kde byla zachycena také poloha pátého pelokarbonátového obzoru (sensu JAROŠ
1962). Z profilu byl získán fragment křídla švába z řádu Blattodea a zatím sporný nález
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abdomenu pavouka (ZAJÍC - v MARTÍNEK et al. 2002), odebrán byl vzorek pro mikropa
leontologický výzkum (DRÁB KOVÁ - v MARTÍNEK et al. 2002). V červených vrstvách
v podobě jemnozrnných až středně zrnitých, vzácněji i hrubozrnných slídnatých pískov
ců byly zjištěny ichnofosilie ichnorodu Planolites (,,Large Planolites Ichnofabric"), ?
Diplocraterion isp., Asterosoma isp., Palaeophycus isp. a ? Scoyenia isp. (MIKULÁŠ v MARTÍNEK et al. 2002).
4.5.5. Boskovice
Historie výzkumu
Z paleontologického hlediska nabývá okolí Boskovic na významu až s publikací
práce AUGUSTY (1926b), který v oblasti sz. od Boskovic až k údolí potoka Semíče uvádí
čtyři lokality.
Na lokalitě "U Otylky" (ssz. od Boskovic) AUGUSTA (l926b) z horizontu světleše
dých vápnitoslinitých jílovců (Augustův "discosaurový horizont"), nacházejících se vý
chodně od kapličky, uvádí nálezy autunských rostlin: Walchia piniformis Stb., Walchia
filiciformis Stb., Cordaites sp.; ze zástupců fauny jsou uvedeni obojživelníci druhů Me
lanerpeton falax Fr., Melanerpeton pulcherrimum Fr. a Discosaurus moravicus Stehlík
(AUGUSTA 1926a, 1926b, 1933b; STEHLÍK 1924) a vzácně též špatně zachované ryby ro
du Palaeoniscus (cf. AUGUSTA 1931c). AUGUSTA (1937b) z bačovsko-boskovické oblasti
bez bližší lokalizace uvádí nálezy obojživelníků Melanerpeton perneri Augusta, Mela
nerpeton longicaudatum Augusta a Melanarpeton magnum Augusta, není však jisté, zda
jím zmínění zástupci byli nalezeni právě v okolí Boskovic.
V údolíčku sz. od k. 383 AUGUSTA (1926b, 1927a) zmiňuje opět výchozy "disco
saurového horizontu" vápnitoslinitýchjílovců s flórou Pecopteris sp., Callipteris confer
ta Bgt., Odontopteris subcrenulata Zei11., Annularia stellata Wood, Walchia piniformis
Stb., Walchiafiliciformis Stb. a Gomphostrobus bifidus Gein.; z fauny jsou zmíněni titíž
zástupci jako na lokalitě i.U Otylky", AUGUSTA (1928a) doplnil pouze nálezy mlžů rodu
Palaeanodonta. Z .walchiových břidlic" v tomtéž údolíčku AUGUSTA (1926b) zmiňuje
pouze vzácné nálezy rostlin rodu Cordaites. Bez bližší lokalizace AUGUSTA (1931a) se
znam spodnopermské flóry doplňuje o další zástupce (viz níže zmíněné lokality). Z ži
vočišných zbytků AUGUSTA (1935c, 1936e, 1948i) uvádí nález kopro litu, u kterého před
pokládá, že náleží některému z větších zástupců melanerpetonů.
AUGUSTA (1937b) obě lokality v údolí u k. 383 a poblíž kapličky v údolí "U Otyl
ky" již považuje za vykořistěné, avšak v přehledu spodnopermské flóry AUGUSTA
(1949a) uvádí četné nálezy, z nichž mnohé nebyly do té doby publikované. Z lokality
"U Otylky" jsou uvedeni zástupci (AUGUSTA 1949a, 1952): Walchia (Lebachia) piniformis
Stb., Walchia (Ernestiodendron)filiciformis
Stb., Gomphostrobus bifidus Gein., Cordai
tes sp., Callipteris conferta Bgt., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Taeniopte
ris multinervis Weiss, Sphenophyllum Thoni Mahr a Annularia stellata Wood. Z jílovců
v údolí u k. 383 AUGUSTA (1928a, 1949a) uvádí následující floristickou asociaci: Walchia
(Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Ernestiodendron)filiciformis
Stb., Gomphostrobus
bifidus Gein., Cordaites principalis Germar, Cordaites palmaeformis Goepp., Cordaites
borassifolius Stb., Cardiocarpus sp., Pecopteris permica Němejc, Pecopteris hemiteli
oides Bgt., Callipteris conferta Bgt., Callipteris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Callipteris
Purkyněi Augusta (cf. AUGUSTA 1928a), Callipteris aff. polymorpha Sterzel, Callipteris
lyratifolia Goepp., Alethopteris bohemica Franke, Odontopteris subcrenulata Rost, Tae
niopteris multinervis Weiss, Taeniopteris jejunata Grand'Eury, Sphenophyllum Thoni
Mahr (cf. AUGUSTA 1948j), Trigonocarpus cf. Schultzi Goepp. et Berger, Calamites sp.,
Annularia stellata Wood, Annularia sphenophylloides Zenker, Asterophyllites longifoli
us Bgt. a Calamostachys sp. Z "walchiové břidlice" v témže údolí jsou uvedeni zástupci
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(AUGUSTA 1949a): Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Ernestiodendron)filici
formis Stb., Walchia linearifolia Goepp., Pecopteris arborescens Bgt., Odontopteris sub
crenulata Rost a Neuropteris sp. Bez bližší lokalizace AUGUSTA (1952) uvádí z údolí uk.
383 druh Sphenophyllum Thoni Mahr.

Z tmavých jílovců z levého břehu potoka Semíče AUGUSTA (1949a) znírnil nálezy
Goepp. a Cordaites sp.
Odkryvům, vytvořeným během okupace při stavbě dálnice, je poprvé věnována po
zornost AUGUSTOU (l949a), který uvádí tyto rostlinné zástupce: Walchia (Lebachia) pi
niformis Stb., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Alethopteris sp., Callipteris
conferta Bgt., Callipteris cf. lyratifolia Goepp., Odontopteris subcrenulata Rost a Neu
ropteris sp. Dalším nalezištěm v blízkosti dálnice, na jz. straně nízkého kopce protnuté
ho dálnicí, byl výchoz v šedých vrstvách, na jehož bázi se při výkopech objevilo nové
naleziště bohaté spodnopermské flóry (AUGUSTA, ŠPINAR 1953). AUGUSTA (1955) z těch
to spodních šedých vrstev uvádí pouze rody Calamites, Lebachia, Ernestiodendron a no
vý druh rodu Callipteris. Podrobný profil kopcem, kde byl zachycen přechod ze sou
vrství šedých do souvrství červených (po petrografické stránce studovaný Z. Špinarem),
podal AUGUSTA (1956), který významně doplnil i zastoupení spodnopermské flóry a uvá
dí: Calamites gigas Bgt., Annularia stellata Wood, Annularia sphenophylloides Zenker,
Asterophyllites longifolius Stb., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris
(Asterotheca) permica Němejc, Pecopteris (Asterotheca) hemitelioides Bgt., Neuropteris
(Mixoneura) auriculata Bgt., Odontopteris subcrenulata Rost, Callipteris conferta Bgt.,
Callipteris Naumanni (Gutb.), Callipteris sp. (n. sp.), Alethopteris sp. (cf. bohemica)
Franke, Cordaites principalis Germar, Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, Erne
stiodendron filiciforme (Scholth. pars) Florin, Gomphostrobus bifidus Geinitz. Výrazné
změny v zastoupení rostlinných společenstev od báze (vrstva č. 1) směrem do nadloží
(vrstva č. 15) jsou vysvětlovány postupnou aridizací klimatu spojenou s úbytkem bažin
a bažinných půd, přičemž nejdéle měnícím se podmínkám odolávaly walchie (AUGUSTA
1956).
Nálezy flóry v jílovcích v profilu železniční tratě Boskovice-Skalice n. Svitavou se
věnuje AUGUSTA (1947g, 1949a), který uvádí zástupce: Walchia (Lebachia) piniformis
Stb., Walchia (Ernestiodendrorů filiciformis Stb., Callipteris conferta Bgt., Odontopteris
sp. (cf. Odontopteris subcrenulata Rost), Neuropteris sp., Pecopteris sp. (cf. Pecopteris
arborescens Bgt.) a Cordaites principalis Germar. JAROŠ (1962) fosiliferní jílovce po
kládá za problematicky zařaditelný oborský pelokarbonátový horizont (umístěný ve kře
červenohnědých pelopsamitů), jehož ekvivalenty spatřuje i při silnici Jabloňany-Obora
(viz výše). V nově publikované litostratigrafické tabulce stefanu a autunu boskovické
brázdy již tento obzor není samostatně vyčleňován (JAROŠ, MALÝ 2001).
V 50. letech minulého století je v souvislosti se stratigraficko-paleontologickým
výzkumem znovu věnována pozornost lokalitě i.U Otylky", kde byl zapsán (nepubliko
váno) detailní profil výchozem v polní cestě a studované vrstvy byly přiřazeny ke střed
ním šedým bačovským vrstvám (HAVLENA, ŠPINAR 1955). Autorům se podařilo odkrýt
horizont s faunou několika poměrně špatně dochovaných diskosauriscidů s obvyklou
flórou.
Naposledy byla lokalita "U Otylky" a lokality v blízkosti k. 383 navštíveny Haví
řem (1990), který již na fosiliferní sedimenty nenarazil.
Paleontologické lokality v oblasti ssz. od Boskovic mají dnes povětšinou jen histo
rický význam. Augustovy lokality z 20. let minulého století jsme již nenalezli, steině ja
ko výchozy na úpatí nedostavěné dálnice, které měli 1. Augusta, V. Havlena a Z Spinar
možnost studovat ještě než byly svahy dálnice zatravněny. Z tohoto důvodu lze shora
zmíněné lokality (s výjimkou poměrně málo významné lokality v profilu železniční tra
tě Boskovice-Skalice n. Svitavou) považovat za zaniklé.
Cordaites palmaeformis
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Obr. 22. Hodiška.
tmavých
Fig. 22. Hodiška
field; b)

a) pohled směrem k Bačovu, vlevo se za polem nachází samota "Hodiška"; b) malý výchoz
fosilifernich jilovců v údolí jv. od .Hodišky''
site. a) view towards Bačov village, the seclusion "Hodiška" is situated on the left behind the
a small outcrop of dark fossiliferous
mudstones in the valley SE of"Hodiška".

4.5.6. Hodiška

Historie výzkumu
Okolí samoty zvané Hodiška je zmíněno již A. E. REUSSEM (1854), jenž z odkryvu
v jižním svahu stejnojmenného kopce z čemošedých břidličnatých jílů popsal zástupce
rodu Calamites a druhů Taeniopteris abnormis Gutb. a Walchiafiliciformis Stb. (cf. Rvš
1909-1912). Podobně i AUGUSTA (1926b) pod sprašovitou hlínou uvádí mocné spodno
permské červenohnědé nebo šedozelené jílovce s lavicemi slídnatých pískovců. HAVLE
NA a ŠPrNAR (1953) zmiňují vložku pelokarbonátových jílovců s obojživelníky (považu
jí ji za možný ekvivalent obzoru z šedých vrstev bačovských), na kterou narazili v sadu
asi 100 m v. od Hodišky a na několika dalších místech ve svahu nad potokem Semíčem.
Podle Jaroše lze pelokarbonátové obzory na Hodišce považovat za ekvivalenty mícho v
ských pelokarbonátových obzorů (JAROŠ 1962; JAROŠ, MALÝ 2001).

Současný stav
Námi navštívená lokalita se nachází asi 650 m JZ od k. 346 a 1250 m SVod k. 355
(list mapy 24-14 Boskovice; 1:50000). Poloha (GPS): 49°31'13" N; 16"38'05" E; 364
m n. m. (Příloha 1).
V okolí Hodišky se v minulosti prováděly výkopové práce v souvislosti se zjištěním
průběhu horizontu šedých vrstev známých z bačovského kopce. V dnešní době po těchto
výzkumech nezůstaly žádné stopy, na fosilifemí vrstvy jsme narazili ve strži přibližně 250
mjv. od dvora Hodišky (obr. 22a, b). Podařilo se nám nalézt pouze rostlinné zbytky, vět
šinou v podobě těžko determinovatelné drtě. Z rostlinných zástupců bylo možno determi
novat (determinace - Z. ŠIMŮNEK): ? Calamites sp., ? Otovicia hypnoides a ? Walchia sp.
Obr. 23. Bačov. a) Bačov I. Výchoz středních šedých bačovských vrstev (s význačnou polohou vůdčího pelo
karbonátu s hojnými šedobílými skvrnami a tabulkovitým rozpadem) ve svrchní části třetího bačov
ského lomu; b) Bačov 1. Výchoz fosiliferních středních šedých bačovských vrstev v těsné blízkosti tře
tího bačovského lomu; c) Bačov I. Sonda vykopaná sběrateli ve středních šedých bačovských vrstvách
v blízkosti třetího bačovského lomu; d) Bačov II. Pohled z lokality Bačov II směrem k mostu nedo
končené dálnice; e) Bačov II. Střední šedé bačovské vrstvy ve výchozu na místě někdejších malých
lomů; f) Bačov III. Pohled na vodní jímku, za kterou se v 50. letech 20. století podařilo najít značné
množství diskosauriscidních obojživelníků.
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Fig. 23. Bačov site. a) Bačov 1. An outcrop of the middle grey Bačov beds (containing the outstanding
fossiliferous layer of the dark grey bituminous pelocarbonate with abundant greyish-white spots and
tabular desintegration)
in the upper part of the third Bačov quarry; b) Bačov 1. An outcrop of the
fossiliferous middle grey Bačov beds in the close vicinity ofthe third Bačov quarry; c) Bačov l. A pit
excavated by collectors in the middle grey Bačov beds in the vicinity of the third Bačov quarry; d)
Bačov TI. A view from the Bačov II site towards the bridge of the unfinished highway; e) Bačov II.
An outcrop of the middle grey Bačov beds in the p!ace of the former smal! quarries; f) Bačov III.
A view of a drain pit - numerous remains of discosauriscid
amphibians were discovered behind the
pit in the fifties of the 20th century.

69

----

4.5.7. Bačov
Historie výzkumu
První zmínky o lokalitách v okolí Bačova pocházejí z poloviny 20. let minulého sto
letí (AUGUSTA 1926b, 1927a), kdy byly Augustou zmíněny nálezy spodnopermské flóry
(Walchia piniformis Stb., Asterophyllites sp., úlomky kapradin) v písčitých jílovcích zá
padně od Bačova při silnici vedoucí z Pastviska do Vísek. V prvním údolí západně od
Bačova, před silnicí do Vísek, zmiňuje Augusta výchozy červenohnědých písčitých břid
lic s vrstvani žlutozelených písčitých blidlic s flórou: Pecopteris hemitelioides Bgt., Cal
lipteris lyratifolia Goepp. Taeniopteris sp. (cf. Taeniopteris multinervis Weiss) a Aste
rophyllites sp. AUGUSTA (1949a, 1953a) navíc nověji uvádí: Lebachia cf. parvifolia
Florin, Callipteris conferta Bgt., Odontopteris subcrenulata Rost, Asterophyllites Duma
si Zeill. var. moravicus Augusta.
V nadloží červenohnědých písčitých břidlic se na počátku údolí "Skalky" vedoucí
ho k lomům "Na skalkách" objevují černé vápnitoslinité jílovce. Vždy v podloží těchto
břidlic 1. Augusta zaznamenal výskyty světlých vápnitoslinitých jílovců, které koreloval
se stejnými výskyty na levém břehu potoka Semíče. Tyto jílovce AUGUSTA (1926b) při
řazuje k jeho "discosaurovému horizontu" a obsahují (AUGUSTA 1926b, 1927a): Walchia
piniformis Stb., Walchia jiliciformis Stb., Annullaria stellata Wood, Cordaites sp.,
Gomphostrobus bifidus Gein. a zbytky kapradin; z živočišných zbytků Melanerpeton fa
lax Fr., Melanerpeton pulcherrimum Fr. a Discosaurus moravicus Stehlík. Augusta
(1949a) z tohoto naleziště doplňuje následující rostlinné zástupce: Pecopteris (Asterot
heca) arborescens Bgt., Callipteris conferta Bgt., Taeniopteris jejunata Grand'Eury, Ta
eniopteris multinervis Weiss a Asterophyllites longifolius Btg.
Poněkud severněji AUGUSTA (1926b) na západním svahu bačovského kopce studo
val sedimentární náplň tří bačovských lomů, kde se zaměřil především na třetí bačovský
lom (viz níže - Bačov I - obr. 23a-c).
Severně od bačovských lomů (stále však "Na skalkách") zmiňuje AUGUSTA (1926b)
výskyty písčitojílovitých slídnatých břidlic, které nazývá "walchiovými břidlicemi".
Z těchto břidlic AUGUSTA (1949a, 1953a) uvádí tuto autunskou flóru: Lebachia pinifor
mis (Schloth. pars) Florin, Lebachia parvifolia Florin, Lebachia hypnoides (Bgt.), Peco
pteris sp. [cf. Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt.], Odontopteris sp. (cf. Odonto
pteris subcrenulata Rost) a Neuropteris sp.
Lokalitu v polích u napojení polní cesty Sudice-Bačov na okresní silnici v Bačově
zmínil Augusta (1935b), avšak dochovaly se pouze špatně určitelné zbytky obojživelní
ků rodu Melanerpeton [Melanerpeton perneri Augusta (cf. AUGUSTA 1936b)] a z flóry
pouze druh Walchia piniformis Stb. (viz níže - Bačov II - obr. 23d, e).
AUGUSTA (1946b) uvedl zbytky rostlin druhu Callipteris cf. Bergeroni Zeill. naleze
né již r. 1942 ve světlehnědých písčitých jílovcích v zářezu při stavbě dálnice. Z tohoto
místa byli dále určeni následující zástupci spodnopermských rostlin (AUGUSTA 1949a):
Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Ernestiodendron)jiliciformis
Stb., Walchia
linearifolia Goepp., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Callipteris conferta Bgt.,
Alethopteris sp. (cf. Alethopteris bohemica Franke), Odontopteris subcrenulata Rost,
Neuropteris sp. a Annularia stellata Wood. Místo nálezu po úpravě terénu zaniklo (Au
GUSTA 1949a).
Stratigraficko-paleontologické
výzkumy v okolí Bačova v 50. letech (ŠPINAR 1951;
AUGUSTA, POKORNÝ 1951; AUGUSTA, ŠPINAR 1953; HAVLENA, ŠPINAR 1952, 1953, 1955;
AUGUSTA 1955) byly spojeny s rozsáhlými výkopovými pracemi, při nichž byly objeve
ny i některé nové lokality, především v blízkosti nedostavěné dálnice (viz níže - Bačov
III - obr. 23f). Počátkem 60. let minulého století se geologií širšího okolí Bačova zabý
val JAROŠ (1962), který HAVLENŮV a ŠPINARŮV (1956b) popis profilu z Bačovského kop-
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ce řadí do prvních tří šedých pásem z celkem pěti bačovských šedých pásem vyvinutých
uvnitř jeho šestého červenohnědého souvrství v území od západního úpatí Bačovského
kopce k odkryvu za nedostavěnou dálnicí. V šedých pásmech Jaroš vyčleňuje dohroma

dy pět pelokarbonátových obzorů (JAROŠ 1962; JAROš, MALÝ 2001), přičemž tento nej
kompletnější vrstevní sled je udáván z oblasti jižně od údolí potoka Semíče. Litologicky
jsou pelokarbonátové obzory tvořeny šedavě zbarvenými, po navětrání šedohnědými až
žlutohnědými jílovci, písčitými jílovci a prachovci s vložkami jemnozrnných pískovců
(JAROŠ 1962). V oblasti jižně od Bačova JAROŠ (1962) uvádí několik dm mocné polohy
tmavošedých, po navětrání šedých až modrošedých, tence vrstevnatých bituminózních
pelokarbonátů.
Bačov I
Historie výzkumu

J. Augusta nalezl v lomu "Na skalkách" v r. 1924 nové bohaté naleziště spodno
permské flóry a fauny a AUGUSTA (1926b) toto naleziště označuje jako třetí bačovský
lom. Z fauny Augusta zmiňuje obojživelníky druhů Melanerpeton falax Fr., Melanerpe
ton pulcherrimum Fr. a Discosaurus moravicus Stehlík (AUGUSTA 1926a, 1933a, 1933b).
Fauna obojživelníků byla zpracována STEHLÍKEM (1924), získány však byly i zbytky pa
prskoploutvých ryb (tehdy řazených k čeledi Palaeoniscidae). Ze spodnopermské flóry
AUGUSTA (1926b) uvádí zástupce: Callipteris conferta Bgt., Taeniopterisjejunata Gran
ďEury, Taeniopteris multinervis Weiss, Annularia stellata Wood, Cordaites sp., Walchia
piniformis Stb., Walchia filiciformis Stb., Gomphostrobus bifidus Gein., Odontopteris
subcrenulata Zeiller a Neuropteris sp. Později (AUGUSTA 1931a, 1935a) byl seznam do
plněn o druhy: Cordaites principalis Germar, Pecopteris sp. (cf. arborescens Bgt.), As
terophyllites dumasi Zeill. a Sphenophyllum thoni Mahr. Ze zoopaleontologických nále
zů (AUGUSTA 1931c, 1935a) byly popsány zbytky obojživelníků Melanerpeton
longicaudatum Augusta a Melanerpeton magnum Augusta a ryb (Palaeoniscus sp. a zřej
mě i rod Amblypterus).
Seznam spodnopermské flóry byl AUGUSTOU (1937c) rozšířen o další zástupce: Pe
copteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Annularia cf. sphenophylloides Zen. a Astero
phyllites longifolius Bgt., Odontopteris sp. a Taeniopteris sp. Z živočišných zbytků se
Augusta zmiňuje, kromě známých obojživelníků, i o zástupcích ryb rodu Amblypterus.
Poslední detailní přehled o nálezech spodnopermské flóry z třetího lomu "Na skal
kách" podává AUGUSTA (1949a), který shrnuje dosud nalezené zástupce z této lokality:
Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Ernestiodendron)filiciformis Stb., Gomp
hostrobus bifidus Gein., Cordaites principalis Germar, Cordaites palmaeformis Goepp.,
Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Odontopteris subcrenulata Rost, Callipteris
conferta Bgt., Callipteris lyratifolia Goepp., Alethopteris sp., Taeniopteris jejunata
GranďEury, Taeniopteris multinervis Weiss, Sphenophyllum Thoni Mahr (cf. AUGUSTA
1952), Annularia stellata Wood, Annularia sphenophylloides Zenker, Asterophyllites
Dumasi Zeill., Asterophyllites longifolius Bgt., Calamites sp. (cf. Calamites gigas Bgt.)
a Calamostachys sp.
DAŇKOVÁ (1950) podle novější klasifikace AUGUSTÚV (1949a) seznam upřesňuje
a některé Augustou nezmíněné druhy doplňuje: Ernestiodendron filiciforme (Schloth.
pars) Florin, Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, Lebachia hypnoides (Brongn.)
emend. Florin, Lebachia parvifolia Florin, Lebachia speciosa Florin a Lebachia frondo
sa (Renault) Florin, Odontopteris (Mixoneura) subcrenulata (Rost), emend. Zeiller, As
terotheca permica Němejc a Dactylotheca plumosa (Artis).
Předzvěstí detailních stratigraficko-paleontologických výzkumů bačovského kopce
v 50. letech 20. století se stala předběžná zpráva A. Mrázka a Z. Špinara, kteří v šedých
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bituminóznÍch jílovcích, vyskytujících se asi 2 m pod horním okrajem třetího bačovského
lomu, nalezli téměř úplné kostry diskosauriscidních obojživelníků (MRÁZEK, ŠPfNAR
1948). Podrobný popis vrstevním sledem sedimentů na bačovském kopci podali HAVLENA
a ŠPfNAR (1956b), kteří v tomto nejúplnějším vrstevním sledu v celé bačovské oblasti, mě
řícímu celkem 68,76 m, zaznamenali spodní bačovské vrstvy šedé (vrstva Č. 1 - Č. 12),
střední bačovské vrstvy červené (vrstva Č. 13 19), střední bačovské vrstvy šedé (vrst
va Č. 20 48), svrchní bačovské vrstvy červené (vrstva Č. 49 - Č. 63), svrchní bačovské
vrstvy šedé (vrstva Č. 64 - Č. 75) a bázi třetího červeného pásma (vrstva Č. 76 - Č. 77). Ně
kolikrát se opakující pruhy šedých hornin jsou obvykle bohaté na organické zbytky, čímž
se liší od pruhů hornin červených. Ve spodních šedých bačovských vrstvách jsou nálezy
spodnopermské flóry zachyceny ve vrsvách Č. 7, 8,9, 10 a 12. Vrstva Č. 12 (mocnost 2,00
m) je zvláště cenná - temně šedá jílovitá břidlice se světle šedozeleným smouhováním
a zvlněnými vrstevními plochami. Velmi hojné jsou walchie. Ve středních šedých bačov
ských vrstvách jsou zbytky flóry přítomny ve vrstvách Č. 27, 30-35, 38-40, 42-46, vůdčí
horizont s četnými zbytky obojživelníků je ve vrstvě Č. 38. Vrstva Č. 38 (mocnost 0.26 m)
- tmavošedá pelokarbonátová bituminózní břidlice s četnými šedobílými drobnými skvr
nami. Rozpad tabulkovitý (v deskách 1 cm). Vrstva obsahuje četné kosterní zbytky di s
kosauriscidů a paprskoploutvých ryb. Vrstva Č. 38 byla dle výskytu organických zbytků
rozdělena do 6 poloh (HAVLENA, ŠPfNAR 1956b), z nichž nejdůležitější je čtvrtá poloha od
báze vrstvy, kdy se nejvíce objevují zbytky diskosauriscidů a ryb. Do nadloží fauny ubý
vá a přibývá flóry [Walchia sp., Odontopterissubcrenulata (Rost) Pecopteris sp., Taenio
pteris multinervis Weiss, Asterotheca permica Němejc, Callipteris conferta Stb., Annula
ria stellata (Schloth.), Dactylotheca plumosa Artis, Cordaites palmaeformis (Goepp.)
Weiss]. Z tohoto horizontu pocházejí též zástupci studovaní Daňkovou (1950). Z obojži
velníků byli determinováni zástupci Discosauriscuspulcherrimus (Fritsch), Letoverpeton
austriacum (Makowsky), vzácně Discosauriscus potamites (Steen) a Letoverpeton mora
vicum (Fritsch) (ŠPINAR 1952; HAVLENA, ŠPfNAR 1956b), V nadložní vrstvě Č. 39 (mocnost
0,18 m) v černé až černošedé pelokarbonátové břidllici obojživelníci zcela chybí, zato jsou
velmi hojné zbytky ryb a větší kusy flóry, hlavně walchií. Ve svrchních šedých bačov
ských vrstvách byly nalezeny pouze rostlinné zbytky (vrčstva Č. 64-72, 74), fytopaleon
tologicky nejbohatší je vrstva Č, 66 (HAVLENA, ŠPINAR 1956b). Vrstva Č. 66 (mocnost 1,50
m) - černozelená, při větrání okrově jílovitá břidlice až jílovec, hrubě tabulkovitá (10-20
mm), lasturnatého rozlomu. Na příčném lomu typické střídání hnědookrových a zelených
vrstviček asi 2 mm mocných. V poloze 20-40 cm od báze je hojná, úlomkovitá, avšak
dobře určitelná flóra s převahou Callipterisnaumanni (Gutb.) Sterzel a Walchia div. spec.,
dále Pecopteris sp., Sphenophyllum sp., Linopteris sp., Callipteris conferta (Sternb.) aj.
V 80. letech byli z lokality Bačov Ivzácně popsáni zástupci spodnopermského hmy
zu (SCHNEIDER 1982, 1984) - Sysciophlebia alligans Schneider a Phyloblatta sp. (mor
fotyp 2).
Významem třetího bačovského lomu a stavem fosiliferních vrstev se počátkem 90.
letech zabýval HAvíŘ (1990), který zde nalezl zástupce: Lebachia piniformis (Schloth.
pars) Florin, Callipteris conferta (Stb.), Odontopteris subcrenulata (Rost), Cordaites sp.
a Ca/amites sp.; z fauny uvedl úlomek těla paprskoploutvé ryby. ZAJÍC (1994-1995) tak
též poukazuje na důležitost ochrany této lokality, stručně shrnuje dosavadní nálezy zdej
ší spodnopermské flóry a fauny, z novějších prací zmiňuje studium 1. Klembary (viz ní
že - lokalita Kochov-Novičí), který zde z obojživelníků předpokládá pouze zástupce
druhu Discosauriscus austriacus (Makowsky).
č.

č.

Současný stav
Lokalita se nachází ve 3. bývalém lomu S od silnice Vísky-Sudice v zalesněné zá
padní stráni bačovského kopce, 500 m Z od Bačova, 1050 m N od k. 399 a 750 m SZ
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od k. 346 (list mapy 24-14 Boskovice; 1:50 000). Poloha (GPS): 49°31'40" N;
16°38'09" E; 367 m n. m. (Příloha 1).
Třetí bačovský lomje jedním z nejlépe dokumentovaných geologických profilů v le
tovickém úseku boskovické brázdy. Celková mocnost dnes odkrytých vrstev v profitu do
sahuje téměř 40 m. Paleontologicky nejvýznačnější je poloha bituminózních šedých pelo
karbonátových jílovců, která je průměrně 26 cm mocná a nachází se 15,8 m nad bází
třetího lomu (vrstva č. 38 sensu HAVLENA, ŠPINAR 1956b). Nejsvrchnější odkryté části
prvního a druhého bačovského lomu leží mnohem níže než poloha bituminózních břidlic
ve třetím lomu, proto zde v minulosti byly zbytky diskosauriscidů hledány marně.
V r. 1999 jsme upozorňovali na nedostatečné označení lokality, na které poukázal již
ZAJÍC (1994-1995) v záznamovém listu registru chráněných geologických lokalit. Nálezy
permské fauny obratlovců stále značně lákají privátní sběratele. Nejbohatší fosiliferní
vrstvy, nacházející se ve svrchní části odkrytého profilu, jsou stále intenzivně odtěžovány
především za účelem komerčního prodeje. Bohužel fosiliferní vrstvy s faunou diskosau
riscidních obojživelníků jsou ve třetím bačovském lomu z větší části již odtěženy a další
dobývání těchto vrstev je pro sběratele málo efektivní a mohlo by být i nebezpečné. Z to
hoto důvodu jsou četné nové sondy amatérskými sběrateli protahovány směrem ke dru
hému bačovskému lomu (jehož odkrytý profit leží mnohem níže). V těchto sondách (obr.
23b, c) se nám podařilo nalézt zbytky walchií, nálezy diskosauriscidních obojživelníků
však pocházejí především z mocné polohy suti na úpatí lomu. Z rostlinných zástupců by
lo možno určit (determinace - Z. ŠIMŮNEK): Ernestiodendronfiliciforme, Culmitzschia cf.
speciosa, Otovicia hypnoides, Artisia sp., Walchiasp., ? Cyclopteris sp. a ? Cardiocarpus
sp., zoopaleontologický materiál představovaly nálezy diskosauriscidních obojživelníků
rodu Discosauriscus (nejspíše Discosauriscus austriacus).
V r. 2002 byl z lokalit na Bačovském kopci v rámci nových paleontologicko-strati
grafických výzkumů determinován následující rostlinný materiál z hnědošedých
jílovců až prachovců (ŠIMŮNEK - v MARTÍNEK et al. 2002): Taeniopteris multinervis, Er
nestiodendronfiliciforme, Culmitzschia cf. speciosa, Otovicia hypnoides a Walchiapini
formis. Z Bačovských lomů byly z šedočerných bituminózních jílovců a zelenošedých
a šedých prachovitých jílovců až jílovitých prachovců s rostlinnou drtí odebrány vzorky
pro mikropaleontologická studia, část materiálu již byla determinována, zjištěna byla
převaha jehličnanů a kapraďosemenných rostlin (DRÁBKovÁ - V MARTÍNEK et al. 2002).
Vzhledem k systematickému vykořisťování fosiliferní vrstvy v těsné blízkosti třetí
ho bačovského lomu, která je zároveň vůdčím horizontem středních šedých bačovských
vrstev (HAVLENA, ŠPINAR 1956b), by nejen třetí bačovský lom, nýbrž celý bačovský ko
pec měl být lépe chráněn, aby nedošlo k úplnému odtěžení významných fosiliferních vrs
tev s faunou obratlovců.
Třetí bačovský lom, jako unikátní profil autunskými sedimenty boskovické brázdy,
by bylo vhodné doplnit vysvětlující tabulí pro případné zájemce o tento ojedinělý výtvor.
Bačov II

Historie výzkumu
Jedná se o umělé výchozy, někdejší malé lomy, v blízkosti dřívější spojnice polní
cesty ze Sudic se silnicí Pastvisko-Bačov (AUGUSTA 1935b, 1949a). Tyto výchozy byly
v souvislosti s geologickými studiemi v boskovické brázdě zmíněny již AUGUSTOU
(1 926b), AUGUSTA (1936g) zjednoho malého lomu u silnice jako první v letovickém úse
ku boskovické brázdy popsal několik lavic paleontologicky sterilního šedého nebo šedo
zeleného vápence. AUGUSTA (1949a) shrnuje dosud nalezené nečetné zástupce spodno
permských rostlin z této lokality: Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia
(Ernestiodendron) filiciformis Stb. a Pecopteris sp. V polích nad výchozy AUGus-
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TA (1936b) determinoval též obojživelníky druhu Melanerpeton perneri Augusta. Po
drobně byly vrstevní sledy těchto výchozů zaznamenány Z. Špinarem a Z. Poubou (ne
publikováno), ŠPINAR (1951) odtud uvádí polohu bituminózních jílovců s četnými nále
zy diskosauriscidních obojživelníků. Tato poloha byla nalezena jak v malém výkopu při
pravé straně silnice Vísky-Pastvisko, tak v samotném profilu po levé straně silnice (již
ně od k. 361,4) a v polích na téže straně (jižně od k. 369,8).
Současný stav
Lokalita Bačov II se nachází asi 650 m Z od k. 348 a 750 m lV od k. 346, za mos
tem nedostavěné dálnice, po levé straně silnice vedoucí z Vísek do Pastviska (list mapy
24-14 Boskovice; 1:50000). Poloha (GPS): 49°31'13"
N; 16°39'06" E; 362 m n. m.
(Příloha 1).
Pozornost jsme zaměřili na stav umělých odkryvů po levé straně silnice Vísky-Pastvis
ko (obr. 23e). Výchozy jsou přibližně 4-5 m vysoké, místy zarostlé, avšak stále ještě dob
ře přístupné. Samotný profi! se spodnopermskými jílovci středních šedých bačovských
vrstev zde není středem většího zájmu privátních sběratelů. V obdělávaných polích nad
výchozy středních šedých bačovských vrstev, kde se fosiliferní sedimenty dle údajů ŠPI
NARA (1951) nacházejí pouze 25 cm pod povrchem ornice, jsme nezaznamenali činnost
amatérských sběratelů. Ve výchozech se nám vzácně podařilo najít jediný úlomek těžko
identifikovatelné walchie.
Bačov III
Historie výzkumu
Tato lokalita byla nalezena dr. A. Mrázkem (ŠPINAR 1951), který si všiml nejdříve
úlomků bituminózních jílovců rozházených na poli, později se však našel i jejich výchoz
za vodní jímkou. HAVLENA a ŠPlNAR (1955) zmiňují výzkum na této lokalitě, kde ve vý
kopu nalezli značné množství krásně zachovaných diskosauriscidů (dokonale karbonizo
vaných - bylo možno studovat žaberní přívěsky, ploutevní lemy aj.), paprskoploutvých
ryb a druhově chudou permskou květenu (Walchiae div. sp., Callipteris conferta Bgt.).
Současný stav
Tato lokalita se nachází jen asi 150 m Z od lokality Bačov II (viz výše) a asi 600 m
Jv od k. 346 na jihovýchodním úpatí svahu nedostavěné dálnice (list mapy 24-14 Bos
kovice; 1:50000). Poloha (GPS): 49°31'10" N; 16°38'57" E; 356 m n. m. (Příloha 1).
V blízkosti pravého břehu potoka Semíče se nám podařilo v úlomcích na poli, hned
pod svahem nedostavěné dálnice, vedle polní cesty vedoucí směrem ke kapličce "U Oty 1ky", najít pěkně zachované zbytky obojživelníků rodu Discosauriscus (nejspíše Disco
sauriscus austriacus). Na výchozy bituminózních jílovců jsme na obdělávaném poli ne
narazili a na jejich odkrytí za vodní jímkou by bylo zapotřebí výkopových prací (obr. 23t).
Stopy po činnosti amatérských sběratelů jsme nezaznamenali. V nedávné době byly z blíz
kosti lokality Bačov III zmíněny nálezy koprolitů (MIKULÁŠ - v MARTÍNEK et al. 2002).
4.5.8. Míchov
Historie výzkumu
Doklady o nejstarších paleontologických výzkumech v okolí Míchova jsou známy
z r. 1923, kdy J. Augusta ve světlešedých jílovcích od Míchova určil hojné zbytky rostlin
(Callipteris conferta Bgt., Asterophyllites longifolius Bgt., Annularia stellata Wood., An
nularia sphenophylloides Zenker, Cordaites principalis Germar, Cordaites sp. a Walchia
piniformis Stb.), velmi špatně zachovaných zbytků ryb (Palaeoniscus sp.) a obojživelní
ků (Melanerpeton falax Fr., Melanerpeton pulcherrimum Fr., snad i Discosaurus moravi
cus Stehlík) (AUGUSTA 1926a, 1926b, 1927a, 1931 a, 1933b). V pozdějších přehledech fy-
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topaleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy (AUGUSTA 1938a, 1949a)
již není flóra z míchovských jílovců doplněna o žádný nově se vyskytující druh.
Míchovský kopec, ležící západně od kopce bačovského, je podrobněji zmíněn až r.
1952, kdy byl ve zdejším okolí koncem 40. a počátkem 50. let prováděn biostratigrafic
ký průzkum (HAVLENA, ŠPINAR 1952, 1956b). Autoři geologickou stavbu míchovského
kopce srovnali s bačovským kopcem a zjistili, že hlavní souvrství šedých hornin s pel 0karbonátovým horizontem se třikrát opakuje, což bylo doloženo nalezenými výchozy.
Bačovsko-míchovská oblast tedy dle nich kdysi tvořila jednu kru, jež byla dislokována
směrnými zlomy (HAVLENA, ŠPINAR 1956b). Nalezený paleontologický materiál z mí
chovského kopce však zmíněn není (HAVLENA, ŠPINAR 1952, 1956b). J. Jaroš naopak
s dislokací a tektonickým opakováním šedých souvrství nepočítá a zvlášť vyčleňuje tzv.
míchovské pelokarbonátové obzory (JAROŠ 1962; JAROŠ, MALÝ 2001).
V r. 2002 byl nově z několika lokalit na Míchovském kopci determinován fytopa
leontologický materiál (ŠIMÚNEK - v MARTÍNEK et al. 2002): Annularia stellata, Autunia
conferta, "Callipteris" sp., Ernestiodendron filiciforme a Walchia piniformis, Odebrán
byl také materiál pro mikropaleontologická studia (DRÁB KOV Á - V MARTÍNEK et al. 2002)
a vzácněji byly zjištěny ichnofosilie srovnatelné s Planolites montanus (MIKULÁŠ v MARTÍNEK et al. 2002).
4.5.9. Podolí
Historie výzkumu
Poprvé je širší okolí obce Podolí v souvislosti s nálezy paleontologického materiá
lu zmíněno již AUGUSTOU (1926b), který v severní části údolí (vedoucího východně od
obcí Podolí a Míchov) z černých vápnitoslinitých jílovců uvádí spodnopermské rostliny
Annularia sphenophylloides Zenker a Walchia piniformis Stb. Vzácně byly objeveny též
zbytky obojživelníků a ryb v podložních světlejších jílovcích (AUGUSTA 1926b). AUGUS
TA (1949a) z okolí obce Podolí uvádí Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Er
nestiodendron)filiciformis Stb., Pecopteris sp. a Cordaites sp. KVĚTOŇ et al. (1951) ze
žlutavých a zelenošedých jílovců bez bližší lokalizace uváděj í zbytky flóry, zvláště rodu
Lebachia.
Šedé vrstvy, vycházející v obci Podolí v zářezu silnice směrem na Vísky, studovali
HAVLENA a ŠPINAR (1955). V profilu vedeném napříč kopcem bylo v sondě na vrcholu
kopce nad silnicí nalezeno několik akantodů, ve středních šedých bačovských vrstvách
jinak velmi vzácných (HAVLENA, ŠPINAR 1955).
4.5.10.

Sasina

Historie výzkumu
Jižně od Sasiny, na východním okraji k. 422 ("Podsedky") zmiňuje HAVLENA (1959)
nálezy blíže nedeterminované rybí fauny v bituminózních vápencích spodních svitávec
kých vrstev. Další paleontologické nálezy z okolí Sasiny již nebyly publikovány.
4.5.11.

Zboněk

Historie výzkumu
První zmínka o lokalitách v okolí Zboňku, kde se mimo jiné v 2. pol. 19. století po
krátkou dobu bezúspěšně dolovala nevýznamná sloj černého uhlí (RYŠ 1909-1912), po
chází již z 50. let 19. stol., kdy F. Glocker uvádí dvě lokality: Za silniční hospodou
"U labutě" a v lese .Křižánky'', ležícího východně od Zboňku (GLOCKER 1855). Otisky
spodnopermské flóry od Zboňku zmínil i SCHWIPPEL (1862b), avšak determinace rostlin
ných druhů, s výjimkou Callipteris conferta Bgt., není uvedena (cf. AUGUSTA 1933a,
1938a, 1954a). Obě lokality se již AUGUSTOVI (1954a) nepodařilo znovu objevit, nicmé-
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ně J. Augusta je nepovažuje za nijak významné vzhledem k přítomnosti pouze jediného
shora uvedeného druhu (cf. AUGUSTA 1949a). V 80. letech 19. století A. Rzehak zmiňu
je nález jediného nezřetelného otisku mlže rodu Anthracosia (RzEHAK 1881; AUGUSTA
1926a). AUGUSTA (1926b) uvádí první podrobnější seznam flóry nalezené na lokalitě sz.
od k. 375, který byl později (viz níže) ještě doplněn (AUGUSTA 1949a, 1954a). Z rostlin
ných nálezů jsou bez bližší lokalizace doplněni spodnopermští zástupci druhů Cordaites
principalis Germar a Walchiapiniformis Stb. (AUGUSTA 1931a). AUGUSTA (1953a) před
běžně bez bližší lokalizace doplnil též Lebachiafrondosa (Renault) Florin. Podrobněji je
oblasti okolí Zboňku věnována pozornost r. 1954, kdy J. Augusta vedle lokality sz, od k.
375 uvádí ještě další naleziště objevené při mapovacích pracích. Obě lokality však z hle
diska rostlinné náplně nejsou považovány za příliš důležité (AUGUSTA 1954a): V jílovi
tých břidlicích jz. od Zboňku AUGUSTA (1949a, 1954a) uvádí Lebachia piniformis
(Schloth. pars) Florin, Callipteris (?) moravica Augusta (cf. AUGUSTA 1927a), Odonto
pteris subcrenulata Rost a Pecopteris sp. Sz. od k. 375 AUGUSTA (1949a, 1954a) uvádí
výskyt zástupců Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, Cordaites sp., Neuropteris
(Mixoneura) auriculata Bgt., Taeniopteris sp. (cf. T. multinervis Weiss) aPecopteris (As
terotheca) arborescens Btg. Novější blíže determinované nálezy autunské flóry z nej
bližšího okolí Zboňkujiž nejsou známy. AUGUSTA (1955) se věnuje úvozu v polní cestě
na úpatí "Křížové hory" v oblasti východně od Zboňku, odkud uvádí stručný profil sou
vrstvím, skládajícího se většinou z šedých jílovců: 1 - nejspodnější poloha obsahující
množství mlžů [Palaeanodonta verneui/li (Amalitzky) (AUGUSTA 1948c»); 2 - lavice
pevného šedožlutého pískovce o mocnosti 20 cm se sporými zbytky rostlin; 3 - vrstva
šedých jílovců se slabou příměsí pyritu o mocnosti přes 1 m, četné špatně zachované
zbytky rostlin, sporadicky i tmy akantodů a švábů; 4 - jílovité břidlice o mocnosti asi 70
cm, četné úlomky rostlin, četní mlži, hojné úlomky křídel švábů, velmi vzácně tmy akan
todů; 5 - nejsvrchnější vrstva zelenožlutého jílovce, ve spodní poloze ještě hojné zbytky
křídel řádu Blattodea, rostlin málo, hojné zbytky mlžů. Rostlinné zbytky studovaného
profilu nebyly již blíže determinovány.
Úpatí "Křížové hory", zvláště vrstvu č. 4, AUGUSTA (1955) považuje za vůbec nej
bohatší naleziště spodnopermských zástupců řádu Blattodea (švábi). Podle předběžných
údajů J. Kukalové AUGUSTA (1955) z této vrstvy udává především zástupce čeledí Ar
chimylacridae (na této lokalitě velmi hojný rod Phyloblatta je však dnes již řazen do sa
mostatné čeledi Phyloblattidae), Mylacridae a Spiloblattinidae. Kromě toho se v této
vrstvě předpokládal též výskyt zástupců řádu Protorthoptera. Ačkoliv studium fosilního
hmyzu na této lokalitě připravovala 1. Kukalová, výsledky studia byly publikovány až
v 80. letech v pracích J. Schneidera (SCHNEIDER 1980, 1982, 1983, 1984), který určil ná
sledující zástupce: Opsiomylacris svitaviensis Schneider, Opsiomylacris sp., Moravamy
lacris sp. (morfotyp 1), Phyloblatta flabellata (Germar) (u části materiálu vyčleněn
i morfotyp A), Phyloblatta dyadica (Geinitz), Phyloblatta curvata Sellards, Phyloblatta
gimmi Schneider, Phyloblatta obliqua Schneider, Phyloblatta disiuncta Schneider, Phy
loblatta praecurvata Schneider, Anthracoblattina spectabilis (Goldenberg), Anthraco
blattina sp. (nový druh - morfotyp A), Xenoblatta ornatissima (Deichmůller), Xenoblatta
deichmuelleri (Geinitz), Xenoblatta aff. curta (Sellards), Phyloblattidae gen et sp. indet.
(morfotyp 1) a Sysciophlebia alligans Schneider. Z dalších živočišných skupin byli od
Zboňku popsáni zástupci konchostrak - Lioestheria extuberata (Jones et Woodward)
(HOLUB, KOZUR 1981a).
Výchozy studované Augustou, ve kterých byl zachycen též Augustův zboněcký ho
rizont (AUGUSTA 1926b), byly v 50. letech korelovány s výchozy na vrchu "Hradisko" ve
Svitávce a ukázalo se, že zboněcký horizont lze po stránce petrografické i paleontolo
gické spojit v jediný horizont svitávecko-zboněcký (HAVLENA, ŠPINAR 1956b). Tento ná
zor ie i v souladu se studiem Jaroše (JAROS 1962; JAROS, MALÝ 2001).
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Lokalita Zboněk je naposledy zmíněna HAVÍŘEM (1990), který se zaměřil na oblast
východně od obce, kde na okraji lesa .Křižánky", vlevo od cesty ze Zboňku, narazil na
výchozy břidlic, ve kterých pouze vzácně objevil špatně zachované zbytky spodnoperm
ské flóry. Ty s určitými pochybnostmi přiřadil k zástupcům rodu Calamites.
4.5.12.

Vísky

Historie výzkumu
Jedná se o jedno z nejstarších nalezišť spodnopermské flóry. GLOCKER (1855) z oko
lí Vísek uvedl nálezy běžného druhu Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, dále
Odontopteris subcrenulata Rost, Pecopteris sp. a Calamites sp. (AUGUSTA 1933a, 1949a,
1954a). AUGUSTA (1933a) o výskytu rodu Calamites u Vísek pochybuje.
4.5.13. Třebětín

Historie výzkumu
Z okolí této obce AUGUSTA (1931 a, 1934, 1949a, 1954a) uvádí bez bližší lokalizace
pouze nálezy druhu Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin (cf. AUGUSTA 19 54a).
Další nálezy kromě tohoto zcela běžného druhu z obce zmíněny nebyly.
4.5.14.

Trávník

Historie výzkumu
Paleontologické nálezy z okolí Trávníka (asi 2 km sv. od Letovic) jsou známy již
od 50. let 19. stol., kdy zde byly objeveny zbytky spodnopermské flóry podobného slo
žení jako u Vísek (GLOCKER 1855; AUGUSTA 1933a). Na významu však lokalita postup
ně nabývá až od poloviny 20. let minulého století, kdy tehdejší kurátor Mineralogicko
geologického oddělení Moravského zemského muzea Z. Jaroš informoval o nálezu
téměř kompletně zachovaného obojživelníka, objeveného r. 1921 rolníkem V. Širůčkem
v místních světlešedých jílovcích jz. od Trávníka, v polích "Na krce" a "Na díle"
(AUGUSTA 1933a, 1948i, 1949b). AUGUSTA (1926b) stručně upozornil na výchozy čer
venohnědých břidličnatých pískovců ukloněných k východu podél silnice vedoucí
z kláštera Milosrdných Bratří do Trávníka. Pěkně vyvinuté písčité břidlice jsou však vy
vinuty až v oblasti západně od Trávníka, kde vystupuje horizont světlešedých vápnito
slinitých jílovců, AUGUSTOU (l926b) nazvaných jako .Jiorizont branchiosaurový".
Ačkoliv Augusta tento horizont blíže neprobádal, domnívá se, že je uložen přímo pod
červenohnědými pískovci a písčitými břidlicemi, které se vyskytují v nejbližším okolí.
J. Augusta předpokládal rozdělení horizontu ve dvě pásma. Z prvního horizontu, více
vápnitoslinitého, uvádí z fauny zástupce Branchiosaurus moravicus Fr., Melanerpeton
sp. [AUGUSTA (1926a, 1933a, 1933b) uvádí A. Stehlíkem determinované druhy Mela
nerpeton falax Fr. a Melanerpeton pulcherrimum Fr. (STEHLÍK 1924), v pozdějších pře
hledech výzkumu obojživelníků (AUGUSTA 1937a, 1937b, 1948i) však bez bližší deter
minace zmiňuje opět pouze Melanerpeton sp.] a vzácně zbytky ryb (Palaeoniscus sp.),
z flóry zástupce Walchia piniformis Stb. a Walchiafiliciformis Stb. Z druhého horizon
tu (zřejmě nadložního), který je více vápnitojílovitý, popsal z fauny zástupce ryb (Pa
laeoniscus sp.), vzácně zbytky obojživelníků a z rostlin zbytky Walchiapiniformis Stb.,
Taeniopteris sp., Cordaites sp., Annularia stellata Wood a Gomphostrobus bifidus
Gein. (AUGUSTA 1926b). Z "branchiosaurového horizontu" AUGUSTA (1 927a) uvádí ná
lez špatně zachovaného zástupce rodu Callipteris (snad Callipteris conferta BgL).
AUGUSTA (1933a) v oblasti trávnicko-kochovské zmínil 3 lokality, bohužel bez uvedení
názvu i bližší lokalizace, odkud nově informuje o nálezech vzácné flóry Pecopteris
(Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopterisfeminaeformis Schloth., Callipteris cf. Ber
geroni Zeill., Callipteris cf. Jutieri Zeill. a Callipteris nov. sp. Z polohy šedých pelo-
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karbonátových, silně bituminózních jílovců (bez bližší lokalizace) uvádí AUGUSTA
(1949a, 1954a) následující floristickou asociaci: Lebachia piniformis (Schloth. pars)
Florin, Lebachia frondosa Florin, Lebachia parvifolia Florin, Lebachia hypnoides
(Bgt.) Florin, Ernestiodendron jiliciforme (Schloth. pars) Florin, Gomphostrobus bifi
dus Gein., Callipteris conferta Bgt., Callipteris Naumanni (Gutb.) Sterzel, Callipteris
lyratifolia Zeill., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris (Asterotheca)
permica Němejc, Odontopteris subcrenulata Rost, Neuropteris sp., Taeniopteris multi
nervis Weiss, Cordaites palmaeformis Goepp. a Cordaites principalis Germar. Z šedo
zelených písčitých jílovců v bývalé protitankové zábraně na staré cestě 300 m sv. od
Trávníka (cf. MRÁZEK, ŠPINAR 1948) uvádí AUGUSTA (1949a, 1954a) pouze Lebachia pi
niformis (Schloth. pars) Florin. Z blíže nelokalizovaného naleziště na západním okraji
Trávníka (MRÁzEK, ŠPINAR 1948) byla na pozemku p. Širůčka vykopána asi 1 m hlubo
ká sonda zachycující šedé jílovito-písčité
břidlice: tmavší, dobře vrstevnaté se zbytky
paprskoploutvých ryb, a nahnědlé, jílovité špatně štípatelné se zbytky walchiové "ře
zanky". V bituminózních šedých jílovcích autoři zmiňují nálezy diskosauriscidních
obojživelníků (Melanerpeton falax) a úlomky listů (zřejmě druhu Taeniopteris multi
nervis Weiss). U vrstev uvádějí silný úklon k jihovýchodu.
Znovu je lokalitě Trávník věnována zvýšená pozornost až v souvislosti s geologic
kým mapováním okolí Letovic v 50. letech minulého století. Zdejší perm byl předběžně
rozdělen na tři oddíly, lokalita Trávník byla přiřazena ke svrchnímu oddílu, který je ty
pický střídáním poloh jílovců a pískovců (KVĚTOŇ et al. 1951). Zmíněny jsou nálezy fló
ry (zvláště rodu Lebachia), ve tmavých bituminózních a vápnitých jílovcích byla naleze
na hojná fauna obojživelníků. Systematickou pozornost této lokalitě věnovali 1. Augusta
a V. Pokorný, kteří výkopem otevřeli Širůčkovu starou lokalitu "Na krce" a "Na díle",
odkud získali množství obojživelníků, méně ryb a fytopaleontologického materiálu (Au
GUSTA, POKORNÝ 1951).
Fytopaleontologický materiál byl 1. Augustou determinován
a nově byli zjištěni zástupci Callipteris sp. (cf. lyratifolia Zeill.), Callipteris Naumanni
(Gutb.) Sterzel, Pecopteris permica Němejc, Annularia stellata Wood a Cordqites sp.
(AUGUSTA 1951i).
Jižně od obce nalezl Z. Spinar novou lokalitu li k. 357 nad "Sirůčko
vým polem" (ŠPINAR 1951), která byla později (HAVLENA, ŠPINAR 1955) detailně revido
vána a přiřazena k pruhu bačovských vrstev jdoucímu od Míchova k Podolí.
Značnou pozornost diskosauriscidům z okolí Trávníka věnoval ŠPINAR (1952), kte
rý tyto obojživelníky popsal ze dvou lokalit poblíž k. 357 a z lokality 950 m jižně od stře
du Trávníka (ssz. od k. 386,2 ), na poli blízko švestkové aleje. Z okolí Trávníka ŠPINAR
(1952) popsal zástupce druhů Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch), Discosauriscus po
tamites (Steen), Letoverpeton moravicum (Fritsch) a Letoverpeton austriacum (Ma
kowsky).
HAVLENA a ŠPINAR (1956a) podávají zprávu o nálezu obojživelníků (nejspíše rodu
Discosauriscus) na lokalitě zvané "Úzký pepřík", asi 750 m zjz. od Trávníka. Kromě dis
kosauriscidů, nalezených v asi 15 cm mocné poloze červeného jílovitého vápence, byly
v šedočerných jílovitých sedimentech nalezeny zbytky nedeterminované spodnopermské
flóry. Autoři profil přiřadili nejspíše ke spodním šedým bačovským vrstvám.
V r. 2001 byla objevena nová lokalita nazvaná "Dolní pepřik", odkud bylo v rámci
stratigraficko-paleontologických
studií získáno množství materiálu akantodů (Acantho
des gracilis), jen několik diskosauriscidů a ojediněle také zbytky aktinopterygií (ZAJÍC,
ŠTAMBERG - v MARTÍNEK et al. 2002). S. Štamberg předpokládá, že nalezený vrstevní sled
je zřejmě starší než výchozy bačovského nebo kochovského obzoru [bačovský a ko
chovský obzor podle Stamberga představují jediný vrtevní sled, čímž se autor názorově
liší od J. Jaroše (JAROŠ, MíSAŘ 2001)]. Rostlinný materiál je předběžně zastoupen druhy
Autunia conferta, Culmitzschia cf. speciosa a Walchia piniformis (ŠIMŮNEK - v MARTÍ
NEK et a1. 2002).
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Obr. 24. Kladoruby - východ. a) nesouvislý výchoz šedočemých až šedozelených slínitých břidlic, které se stří
dají s polohami hrubších písčitých arkóz červenavého zbarvení; b) tmavé slinité břidlice s chudým ob
sahem autunské tlóry se vyskytují na úpatí svahu.
Fig. 24. Kladoruby - East site. a) a disjointed outcrop of greyish-black to greyish-green
calcareous mudstones
which altemate with layers of reddish sandy arkoses; b) dark calcareous mudstones occuring at the
base of the slope and containing rare Autunian tlora.

4.5.15. Kladoruby
Historie výzkumu

První zmínky o této lokalitě, dříve označované jako Kraderoby, pochází z r. 1862,
kdy C. Schwippel podal zprávu o nálezu zbytků spodnopermské flóry z tohoto místa,
avšak bez bližšího zařazení (SCHWIPPEL 1862b; AUGUSTA 1933a, 1938a). Až ve 30. letech
minulého století jsou zmíněny zbytky druhu Walchia piniformis Stb. z lokality v Klado
rubech (AUGUSTA 1931a, 1934).
Po r. 1947 zde byly při paleontologicko-stratigrafických výzkumech objeveny dvě
lokality, které poskytly nepříliš bohaté nálezy rostlinných zbytků (AUGUSTA 1949a, Au
GUSTA 1951g). Při rozcestí silnice na východním okraji Kladorub byly v rozpadajících se
písčitých jílovcích zjištěny druhy Lebachia piniformis (Schloth. pars) Florin, Ernestio
dendronfiliciforme (Schloth. pars) Florin, Callipteris conferta Bgt., Callipteris (sp.) cf.
lyratifolia Zeill., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris sp., Odontopte
ris subcrenulata Rost a Neuropteris sp. (AUGUSTA 1954a). V záhybu silnice z Kladorub
do Drválovic, asi 500 m za obcí při silnici Kladoruby-Drválovice byla Mrázkem a Špi
narem stručně popsána nová lokalita (MRÁZEK, ŠPINAR 1948) - asi 4 m vysoký odkryv
s výchozem 3 m mocných žlutohnědých písčitých jílovců, v jejichž nadloží leží asi 3 m
mocná poloha šedých, značně rozpadavých břidlic. V podloží fosilifemích vrstev leží
červená jalovina. J. Augusta později ze žlutohnědých písčitých jílovců uvedl následující
zástupce spodnopermské flóry (AUGUSTA 1954a): Lebachia piniformis (Schloth. pars)
Florin, Ernestiodendron filiciforme (Schloth. pars) Florin, Lebachia hypnoides Florin
(dříve J. Augustou považována za Walchia linearifolia Goepp.), Gomphostrobus bifidus
Gein., Pecopteris sp., Callipteris conferta Bgt., Odontopteris subcrenulata Rost, Neuro
pteris sp. a Annularia stellata Wood.
Současný stav

Lokalita na východním okraji Kladorub se nachází na severovýchodním svahu pod
k. 382, 1150 m JN od k. 389 a 1400 m Z od k. 553 ("Nad Amerikou") (list mapy
24-12 Letovice; 1:50000). Poloha (GPS): 49°33'15" N; 16°37'03" E; 398 m n. m. (Pří
loha 1).
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Naposledy obě lokality z 50. let zběžně navštívil Havíř (1990), avšak při rozcestí sil
nice na okraji Kladorub se mu nepodařilo nalézt žádné fosilní zbytky. Na druhé lokalitě
při pravé straně silnice Kladoruby-Drválovice
nedaleko za obcí Havíř nalezl na asi 2 m
vysokém odkryvu pouze několik zbytků permské flóry, z nichž uvádí pouze druh Leba

chia piniformis.
Lokalita při východním okraji Kladorub je tvořena nesouvislým výchozem šedo
černých až zelenavých slínitých jílovců (obr. 24a), které se střídají s polohami hrubších
písčitých arkóz červenavého zbarvení, Slínité jílovce při úpatí svahu (obr. 24b) obsahují
pouze ojediněle zbytky spodnopermské flóry rodu Walchia.
4.5.l6.

Drválovice

Historie výzkumu
V Drválovicích (dříve Drbálovice), v místě, kde kdysi stával větrný mlýn (obr. 25a),
AUGUSTA (1926b) uvádí, že k povrchu vystupují světlé vápnitoslinité fosiliferní jílovce,
jež jsou, podobně jako v Bačově, prostoupeny trhlinkami vyplněnými vápencem. Nejstar-

Obr. 25. Drválovice. a) historický pohled na dnes již neexistující větrný mlýn; b) po někdejších výzkumech se
na poli pod vodárnou nacházejí četné úlomky pelokarbonátů s hojnou faunou spodnoperrnských obrat
lovců; c) pohled na pole, kde se dosud nacházejí roztroušené úlomky fosilifemích pelokarbonárů; d)
četné úlomky pelokarbonátů se nacházejí na poli pod vodámou.
Fig. 25. Drválovice site. a) historical view of the fonner windmill; b) debris of pelocarbonates containing
abundant Lower Permian vertebrate fauna are scattered on the field as a result of fonner excavations;
c) view ofthe field where dispersed debris offossiliferous pelocarbonates occur till the present times;
dl numerous debris of peloearbonates occur on the field below the waterworks.
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nálezy spodnoperrnské flóry náležejí druhu Walchia piniformis Stb., z fauny jsou J.
Augustou zmíněni obojživelníci Melanerpeton falax Fr. a Melanerpeton pulcherrimum Fr.
a ryby rodu Palaeoniscus (AUGUSTA 1926a, 1926b, 1931a, 1931c, 1933b, 1934, 1937a).
AUGUSTA (l947e, 1949a) výrazně rozšířil seznam nalezených spodnoperrnských
rostlin, kdy z vlastních fosiliferních jílovců uvádí: Walchia (Lebachia) piniformis Stb.,
Walchia (Ernestiodendron) filiciformis Stb., Gomphostrobus bifidus Gein., Cordaites
principalis Germar, Cordaites cf. palmaeformis Goepp., Callipteris conferta Bgt., Calli
pteris cf. lyratifolia Goepp., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris cf.
hemitelioides Bgt., Pecopteris (Asterotheca) permica Němejc, Odontopteris sp. (cf.
Odontopteris subcrenulata Rost), Taeniopteris sp., Annularia stellata Wood, Annularia
sphenophylloides Zenker a Calamites sp. Z tmavohnědých nadložních jílovců AUGUSTA
(1953a) uvádí: Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia (Ernestiodendron) filicifor
mis Stb., Cordaites principalis Gerrnar, Cordaites palmaeformis Goepp., Callipteris con
ferta Bgt. a Pecopteris sp. (cf. Pecopteris arborescens Bgt.).
Lokalitě je zvláštní pozornost věnována až od konce 80. let minulého století v sou
vislosti s výkopem rýhy pro vodovodní potrubí (ŠTAMBERG 1997). Od počátku 90. let
(KLEMBARA a MESZÁROŠ 1992) bylo na lokalitě z šedých vrstevnatých vápenců získáno
značné množství materiálu, především diskosauriscidních obojživelníků. Tento materiál
byl v nedávné době podrobně vědecky zpracován (KLEMBARA 1993, 1994a, 1994b, 1995a,
1995b, 1996a, 1996b, 1997; KLEMBARA, MESZÁROŠ 1992; KLEMBARA, JANIGA 1993).
ší

Současný stav
Lokalita se nachází 50 m V od k. 499 ("Na stráži"), 1150 m SVod k. 553 ("Nad
Amerikou") a 600 m JZ od k. 456, v polích hned pod vodárnou, asi 150 m vlevo od sil
nice vedoucí z Pamětic do Drválovic (list mapy 24-12 Letovice; 1:50 000). Poloha
(GPS): 49°33'45" N; 16"38'49" E; 503 m n. m. (Příloha 1).
Na privátním obdělávanérn poli jjv. pod vodárnou (náležícímu rodině Kubíkových),
stejně jako na sousedním poli odděleném řadou ovocných stromů (asi 15 m v. od lokali
ty pod vodárnou), se dosud nachází množství úlomků vrstevnatého vápence a bitumi
nózních břidlic náležejících spodní části šedých bačovských vrstev (obr. 25b-d). V r.
2000 jsme zde našli poměrně hojné zbytky obojživelníků, vzácně i zbytky paprskoplout
vých ryb, aniž bychom byli nuceni provádět výkopové práce. Stopy po činnosti privát
ních sběratelů na lokalitě nejsou příliš patrné, na jejich činnost lze usuzovat právě
z úlomku fosiliferních vrstev na obou zmíněných polích. Navíc podle zmínek místních
domorodců však k výkopovým pracím a k následnému zasypání sond v souvislosti se
sběrem obratlovců neustále dochází. Orientačními sběry byl ze zástupců flóry zjištěn
pouze druh Culmitzschia speciosa (determinace - Z. ŠIMŮNEK), zoopaleontologický ma
teriál tvoří zbytky paprskoploutvých ryb (nejspíše Paramblypterus sp.) a diskosauriscid
ních obojživelníků rodu Discosauriscus (zřejmě Discosauriscus austriacus).
4.5.17. Kochov
Okolí Kochova (obec sv. od Letovic) je známo již od poloviny 20. let minulého sto
letí (AUGUSTA 1926b) díky velkému množství nalezeného paleontologického materiálu
v tence vrstevnatých jílovcích. Tyto jílovce jsou tmavé, silně bituminózní, jílovité a bez
trhlinek. Vyznačovaly se neobyčejným množstvím ryb (dle Augusty pouze rod Palaeo
niscus) a dobře zachované flóry: Walchia piniformis Stb., Callipteris cf. Bergeroni Zeill.,
Taeniopteris sp. aj. (AUGUSTA 1926b, 1926c).
AUGUSTA (1 927a, 1931a, 1949a, 1952) z Kochova bez bližší lokalizace uvádí násle
dující zástupce spodnoperrnských rostlin: Walchia (Lebachia) piniformis Stb., Walchia
(Ernestiodendron) filiciformis Stb., Gomphostrobus bifidus Gein., Cordaites principalis
Germar, Cordaites sp., Callipteris conferta Bgt., Callipteris cf. Bergeroni Zeill., Calli-
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pteris cf. Jutieri Zeill., Callipteris lyratifolia Zeill., Callipteris Gothani Augusta, Calli
pteris Woldiichi Augusta, Pecopteris (Asterotheca) arborescens Bgt., Pecopteris (Aste
rotheca) permica Němejc, Pecopteris feminaeformis Schloth., Sphenophyllum Thoni
Mahr, Taeniopteris multinervis Weiss, Taeniopteris sp., Supaia moravica Augusta-Ně
mejc, Annularia stellata Wood a Annularia sphenophylloides Zenker.
Bez bližší lokalizace, zřejmě však z lokalit v této práci označených jako Kochov-se
ver, Kochov-Novičí a Drválovice, byly z permské fauny zjištěni zástupci: konchostraky
(nedeterminované), hmyz (nedeterminované), Xenacanthus sp. a Discosauriscus austri
acus (Makovsky) (ŠTAMBERG 1997). ŠTAMBERG et al. (1998) navíc zmiňují paprsko
ploutvé ryby rodu Paramblypterus (a další dosud nedeterminované ryby a obojživelní
ky), z rostlin byli zjištěni zástupci: Callipteridium gigas, "Callipteris" cf. woldhchi
Augusta, Pecopteris cf. cyathea (Schloth.), Pecopteris sp., Pecopteris cf. arborescens
(Schloth.), Supaia sp., Annularia cf. mucronata Schenk, Annularia stellata (Schloth.)
Wood, Autunia conferta (Sternb.) Kerp, Aphlebia sp., Asterophyllites sp., Dichophyllum
flabelliferum (Weiss) Kerp et Haubold, Cordaites cf. principalis (Germ.) Gein., Walchia
piniformis Sternb., Carpentieria marocana Němejc et Augusta, Taeniopteris sp. a Taeni
opteris cf.jejunata Grand'Eury (ŠTAMBERG 1997; ŠTAMBERG et al. 1998).
Kochov-jihozápad

Historie výzkumu
Lokality jz. od Kochova jsou známy již od poloviny 20. let minulého století (Au
GUSTA 1926b). Augustův "palaeoniscový horizont" vystupuje přibližně proti ohybu silni
ce z Trávníka do Kochova v souvrství jílovitých a písčitých břidlic. Tento "palaeonisco
vý horizont" je vápnitojílovitý, bituminózní, za sucha šedý, za vlhka téměř černý,
přičemž jednotlivé vrstvičky je možno odlupovat nožem. Mezi jednotlivými vrstvami se
nacházejí místy tmavošedé a nezvrstvené jílovité polohy (AUGUSTA 1926b). Nálezy pa
prskoploutvých ryb jsou velmi hojné [Augusta (1926b) uvádí pouze nálezy rodu Palaeo
niscus, AUGUSTA (1 926a, 1931c) již uvádí Palaeoniscus sp., Palaeoniscus Kablikae
Gein. a Palaeoniscus Vratislavensis Ag.], přítomny jsou i koprolity (AUGUSTA 1926a),
obojživelníci zcela chybí. Ze spodnopermské flóry AUGUSTA (1926b, 1926c, 1926d,
1927a, 1929) identifikoval zástupce Pecopteris arborescens Bgt., Pecopteris feminaeformis Schloth., Walchiapiniformis Stb., Annullaria stellata Wood, Callipteris conferta
Bgt., Callipteris lyratifolia Goepp., Callipteris cf. Bergeroni Zeiller, Callipteris Gothani
Aug., Callipteris cf. Jutieri Zeill., Callipteris WoldřichiAugusta, Gomphostrobus bifidus
Gein., Taeniopteris multinervis Weiss, Taeniopteris sp., Cordaites sp.
I. Augusta a V. Pokorný se pokoušeli staré lokality jz. od Kochova, kde se kopalo
okolo r. 1925, znovu otevřít, avšak v zasuceném, křovím silně prorostlém opuštěném lo
mu v sondě vedené napříč celým svahem v souvrství pískovců na pelitické vložky již ne
narazili (AUGUSTA, POKORNÝ 1951).
Podobně HAVLENA a ŠPINAR (l956a) asi 500 m západně od Kochova výkopem ve
stráni odkryli výchoz pelokarbonátové břidlice s hojnými světlehnědými fosilizovanými
zbytky obojživelníků, zmíněn byl nález asi 1 cm dlouhého labyrintodontního zubu nále
žícímu obojživelníku dlouhému nejméně 60-80 cm.
Kochov-vrch "Horka"
Na vrchu "Horka" jz. od Kochova se začalo kopat počátkem 50. let a V. Pokorný
zde zachytil podrobný profi! vedený kopanou sondou (AUGUSTA, POKORNÝ 1951). Ně
které fosiliferní vrstvy poskytly velmi bohatý paleontologický materiál. Níže jsou po
psány pouze jediné dva fosiliferní horizonty s identifikovatelnými zbytky (vrstva Č. 22
ač. 19): Vrstva Č. 22 [sensu AUGUSTA, POKORNÝ (1951)] - mocnost 20 cm, šedá, za vlh-
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ka až šedočerná, dokonale tence vrstevnatá slínitá břidlice s množstvím zuhelnatělé or
ganogenní příměsi, nepáchnoucí však bitumenem. Břidlice obsahuje značné množství
rozložených zbytků ryb, koprolitů (až 3 cm), z rostlin např. zástupce rodů Callipteris
a Cordaites; Vrstva Č. 19 [sensu AUGUSTA, POKORNÝ (1951)] - mocnost 37 cm, tmavo
šedá, silně bituminózní a naftou páchnoucí slínitá břidlice, bohatě fosiliferní. V dolních
partiích se velmi těžce štípe na tenké destičky. Hojní obojživelníci, méně paprskoplout
vé ryby (tehdy řazené do rodu Amblypterus) a zbytky rostlin (Walchia). V třetím až
šestém cm shora - převaha flóry, nerovné vrstevní plochy, za čerstva vyhlíží jako silně
znečištěné, do uhelného jílu přecházející zemité hnědé uhlí. Nejvyšší 3 cm - odděleny
výraznou spárou, dobře štípatelné, velmi bohaté na zbytky paprskoploutvých ryb (autoři
uvádějí rod Amblypterus), obojživelníci řídcí, velmi vzácně hmyz. Z rostlin nalezeny
zbytky rodů Walchia,Callipteris a Cordaites. HAVLENA a ŠPINAR (1952) uvádějí z této lo
kality zbytky ryb jimi řazené snad k rodu Pleuracanthus a také šupiny, které se značně
podobaly těm, které popsal již dříve AUGUSTA (193 7b) pod rodovým názvem Pelosaurus.
Počátkem 90. let bylo znovu kopáno na vrcholku vrchu "Horka", avšak bez bližší lo
kalizace, přičemž byl zakreslen profil kopané sondy (KLEMBARA, MESZÁROŠ 1992). Velké
množství diskosauriscidů studovali KLEMBARA (1992, 1993, 1994a, 1994b, 1995a, 1995b,
1996a, 1996b, 1997), KLEMBARA, MESZÁROŠ (1992), KLEMBARA, JANIGA (1993) a KLEM
BARA, BARTÍK (2000), kteří na této lokalitě determinovali především zástupce druhu Dis
cosauriscus austriacus (Makowsky), velmi vzácně druhu Discosauriscus pulcherrimus
(Fritsch), z ostatních živočichů byli identifikováni nejspíše zástupci ryb rodu Parambly
pterus a také žraloků druhu Xenacanthus decheni Goldfuss (cf. ZÍDEK 1966).
Kochov-sever

Historie výzkumu
Lokality severně od Kochova byly poprvé zmíněny AUGUSTOU (1926a, 1926b), kte
rý uvedl nálezy úlomků druhu Melanerpeton pulcherrimum z drobného výchozu v údolí
třebětínského potoka při cestě z Kochova do Novičí. R. 1937 byla zmíněna blíže neur
čená a neprozkoumaná lokalita severně od Kochova (AUGUSTA 1937a).
Počátkem 50. let byly opublikovány zprávy o dvou v tehdejší době nejsevernějších
lokalitách s diskosauriscidními obojživelníky v boskovické brázdě, jež byly objeveny se
verně od Kochova (ŠPINAR 1951; AUGUSTA, POKORNÝ 1951). První lokalita ležela při ces
tě severně od k. 417,9, druhá při polní cestě jižně od k. 487 při polní cestě východně od
Novičí. Paleontologické sběry, které lokality poskytly, byly velmi chudé. Kromě blíže
neuvedených obojživelníků byly z flóry nalezeny zbytky druhu Walchia (Lebachia) pi
niformis Stb. (AUGUSTA, POKORNÝ 1951).

Současný stav
Navštívili jsme jedinou lokalitu nacházející se asi 300 m SSZ od obce Kochov, 700 m
SZ od k. 389 a asi 850 m SVod k. 443 ("Strážnice") (list mapy 24-12 Letovice;
1:50000). Poloha (GPS): 49°33'41" N; 16°36'31" E; 401 m n. m. (Příloha 1).
Obě zmíněné lokality z 50. let, na kterých nikdy nebyl prováděn podrobnější prů
zkum, se již HAVÍŘOVI (1990) nepodařilo nalézt. V okolí k. 487,0 mezi Kochovem a No
vičí Havíř nenalezl žádný výchoz permských břidlic a usoudil tak, že lokalita zanikla
společně s polní cestou Kochov-Novičí. Na okraji lesa severně od Kochova však HAVÍŘ
(1990) nalezl v zářezu cesty (červená turistická značka) velmi špatný výchoz silně zvět
ralých břidlic, kde byl nalezen dobře zachovaný otisk ryby 1. Havířem přiřazený k rodu
Amblypterus (nejspíše se však jedná o zástupce rodu Paramblypterus).
Oblast sz, od Kochova však byla znovu intenzivně studována od počátku 90. let.
HAvíŘ (1990) asi 300 m sz. od obce dokumentoval dvě sondy, jednu o hloubce asi 1 m,
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druhou o hloubce asi 1,5 m, přičemž materiál z obou sond byl rozházen na ploše okolo
100 m2. J. Havíř získal poměrně hojný materiál, v němž mohl identifikovat úlomky těl
paprskoploutvých ryb, z rostlin pak zbytky náležející druhům Walchia piniformis
Sternb., Ernestiodendron filiciforme (Schloth.) Florin, Cordaites sp., Autunia conferta
(Sternb.) Kerp a Taeniopteris multinervis Weiss. Okolo r. 1992 byly pomocí těžké tech
niky obě sondy ještě prohloubeny, jedna sonda byla okolo 6 m hluboká. Ta zastihla ná
lezové vrstvy se spodnopermskými paprskoploutvými rybami a obojživelníky. Nejspíše
se jedná o tytéž horizonty s fosfatizovanými diskosauriscidními obojživelníky druhu Dis
cosauriscus austriacus (Makowsky), které byly nalezeny na lokalitě Kochov-Novičí.
Velmi vzácně (KLEMBARA, BARTÍK 2000) byli nalezeni zástupci druhu Discosauriscis
pulcherrimus (Fritsch).
Lokalita byla často navštěvována amatérskými sběrateli fosilií, značné množství
(desítky až stovky kusů) materiálu, především diskosauriscidů, bylo podrobeno důklad
nému anatomickému studiu a je dnes většinou uloženo na Přírodovědecké fakultě Uni
verzity Komenského v Bratislavě (KLEMBARA 1994b, 1995a, 1995b, 1996a, 1996b, 1997;
KLEMBARA, BARTÍK 2000). Bohužel podrobný profi! této kopané sondy (dnes již zcela za
sypané) nebyl nikde publikován a zřejmě nebyl ani zakreslen.
Následky intenzivní těžby fosilního materiálu jsou dodnes patrné na rozloze asi 75
m2, vyskytují se zde dvě dnes takřka zcela zasypané sondy. Při okolní prohlídce obou
sond byly námi nalezeny pouze 2 špatně zachované zbytky v podobě šupin paprsko
ploutvých ryb (nejspíše Paramblypterus sp.), evidentně pocházejících z podložních vrs
tev. Dnes je toto naleziště již zarostlé a bez použití těžké techniky lze tuto lokalitu pova
žovat za zaniklou.
4.5.18. Kochov-Novičí

Historie výzkumu
Širší okolí jihovýchodně a východně od obce Novičí bylo známo již od 50. let mi
nulého století (AUGUSTA, POKORNÝ 1951; ŠPINAR 1951), avšak kromě neidentifikovatel
ných zbytků obojživelníků a rostlin (viz lokalita Kochov), se v literatuře nenacházejí žád
né bližší údaje o paleontologické náplni.
Svého významu dosahuje lokalita mezi Kochovem a Novičí až koncem 80. let mi
nulého století. Lokalita se stala zdrojem nálezů amatérských sběratelů i profesionálních
badatelů. Intenzívní výzkum lokality prováděl od konce 80. let S. Štamberg, který v sou
časné době považuje lokalitu mezi obcemi Kochov a Novičí za nejsevernější lokalitu
s výskytem paprskoploutvých ryb a diskosauriscidních obojživelníků (ŠTAMBERG 1997).
ŠTAMBERG et al. (1998) předpokládají stejný výskyt horizontu bituminózního vápence
s nadložními šedočernými nebo šedohnědými bituminózními břidlicemi na lokalitě me
zi Kochovem a Novičí a v Drválovicích (viz údaje k lokalitě 4.5.17. Kochov). Nedávno
byl na lokalitě Kochov-Novičí objeven pro boskovickou brázdu zcela nový druh papr
skoploutvé ryby rodu Aeduella, který je zároveň prvním nálezem této ryby u nás (STAM
BERG 2002).

Současný stav
Lokalita, někdy označovná jako lokalita Novičí nebo Kochov-i.V potocích", se na
chází asi 800 m SSZ od sz, okraje obce Kochov, přibližně 100 m V od silnice ve směru
Kochov-Novičí (okraj katastru Kochov), 1100 m SSZ od k. 389 a 900 m SSV od k. 443
("Strážnice") (list mapy 24-12 Letovice; 1:50 000). Poloha (GPS): 49°34'23" N;
16°36'14" E; 406 m n. m. (Příloha 1).
Přibližně 8 m široký a v nejvyšší části 3,5 m vysoký umělý výchoz (obr. 26a) se na
chází v břehu asi 15 m vpravo od polní cesty vedoucí přibližně východním směrem od

zmíněné silnice.
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Obr. 26. Kochov-Novičí.
a) celkový pohled na lokalitu (podzim r. 2000); b) prohledávání fosilifemích břidlic
a bituminózního
laminovaného
vápence; c) fosiliferní vrstvy (většinou šedé laminované vápnité břid
lice a zvláště šedý bituminózní, tence vrstevnatý vápenec) jsou stále předmětem zájmu sběratelů; d)
detailní záběr šedého, bituminózního, tence vrstevnatého vápence bohatého na zbytky diskosauriscid
ních obojživelníků.
Fig. 26. Kochov-Noviči
site. a) owerall view of the locality (state in autumn 2000); b) excavation of
fossiliferous shales and bituminous laminated limestones; c) fossiliferous layers (most ly grey laminated
calcareous shale and especially the grey bituminous thin-bedded limestones); d) the detailed picture of
the grey bituminous thin bedded limestones which are rich in remains of discosauriscid
amphibians.

Lokalita Kochov-Novičí byla v posledních letech intenzivně studována profesioná
ly a stala se i vyhledávanou lokalitou amatérských sběratelů. Ještě v r. 1999 byl odkryv
asi 5 m široký a spodnopermské sedimenty byly v břehu za pomocí těžké techniky od
kryty do hloubky okolo 2,5 m. Z té doby také pochází podrobný popis vrstevního sledu,
zachycený S. Štambergem, který rozlišil celkem 17 vrstev, z nichž pro nálezy (zvláště pa
prskoploutvých ryb a obojživelníků) jsou nejdůležitější vrstvy Č. 5, 7, 9, 11 a 13 (cf.
STAMBERG 1997): Vrstva Č. 5 (13 cm) -laminovaná vápenatá břidlice šedočemého zbar
vení. Štěpí se do tenkých destiček s hojnými karbonizovanými zbytky ryb a rostlin; Vrst
va Č. 7 (15 cm) -laminovaná vápenatá břidlice šedočemého zbarvení s hojnými zbytky
ryb (fosilizovaných fosforečnanem vápenatým) a rostlin; Vrstva Č. 9 - šedočemá nebo
světlehnědá laminovaná vápenatá břidlice štěpící se na tenké plátky s hojnými zbytky
ryb; Vrstva Č. 11 (0,5 cm) - světlehnědá laminovaná břidlice se zbytky ryb; Vrstva Č. 13
(32 cm) - šedý bituminózní vrstevnatý vápenec s nejhojnějším výskytem diskosaurisci
dů (obr. 26d). Paprskoploutvé ryby též přítomny, nejsou však příliš hojné.
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V r. 2000 zde za pomocí těžké techniky došlo k odtěžení dostupných fosilifemích vrs
tev (stěna výchozu byla zarovnána) a kjejich odvozu. Materiál je v současnosti studován S.
Štambergem z Muzea východních Čech v Hradci Králové, kde je uloženo značné množství
materiálu z této lokality (S. ŠTAMBERG - ústní sdělení, 1999). Lokalita je i nadále navštěvo
vána především amatérskými sběrateli (obr. 26c), o čemž svědčí dvě nové nehluboké sondy
(stav z podzimu 2001) přibližně zachycující vrstvy s nejhojnějším výskytem diskosauris
cidních obojživelníků. V současnosti je lokalita asi 7-8 m široká a okolo 3,5 m hluboká;
v četných úlomcích šedočemých a světle hnědých vápnitých břidlic až šedých bituminóz
ních laminovaných vápenců je dosud možné najít nepříliš pěkně zachovaný paleontologic
ký materiál (obr. 26b), získání většího množství materiálu by si opět vyžádalo využití těžké
techniky, neboť suť z nejbohatších fosilifemích horizontů je z větší části již odvezena.
Orientačními sběry na lokalitě jsme získali větší množství zoopaleontologického
materiálu, který představují nálezy zbytků paprskoploutvých ryb (nejspíše Paramblypte
rus sp.) a diskosauriscidních obojživelníků rodu Discosauriscus (nejspíše Discosauris
cus austriacus), z rostlinného materiálu bylo možné určit (determinace - Z. ŠIMůNEK)
pouze druh Walchia goeppertiana.

4.6. Oblast jevíčská
4.6.1.

Borotín

Historie výzkumu
Poprvé byla lokalita Borotín zmíněna AUGUSTOU (1946g), který na západním okraji
obce v pískovcové sérii v úvozu polní cesty vedoucí z obce k lesu "V občinách" nalezl
slabé vložky šedých jílovců obsahujících zbytky spodnopermské flóry. AUGUSTA (1951h)
vedle zástupců již dříve určených - Walchia (Lebachia) piniformis Stb. a Odontopteris
subcrenulata Rost (AUGUSTA 1946g) - nověji determinoval i druhy Callipteris conferta
Bgt., Walchia (Ernestiodendron) filiciformis Stb., a dále pak zástupce rodů Neuropteris,
Cordaites (snad Cordaites principalis Germar) a Pecopteris (snad Pecopteris permica Ně
mejc). AUGUSTA (1953a) uvádí Pecopteris sp. (cf. Pecopteris hemitelioides Bgt.).
Současný stav
Lokalita se nachází v obci, v místě zvaném "V občinách", asi 1100 m ZJZ od k. 416
a 400 m Vod k. 536 (list mapy 24-21 Jevíčko; 1:50000). Poloha (GPS): 49°34'57" N;
16°40'59" E; 477 m n. m. (Příloha 1).

Obr. 27. Borotín. a) záběr na výchoz zelenošedých jílovců s bohatým obsahem autunské flóry; b) detailní zá
běr na fosiliferní, tabulkovitě se rozpadající zelenošedé jílovce.
Fig. 27. Borotín site. a) view of an outcrop of greenish-grey mudstones which contain abundant material of
Autunian tlora; b) the detailed picture offossiliferous, greenish-grey mudstones with tabular desintegration.
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Lokalita je v současnosti silně zarostlá, tabulkovitě se rozpadající zelenošedé jílov
ce (obr. 27a, b) jsou bohaté na rostlinný materiál. Bohužel množství materiálu tvoří
neidentifikovatelná rostlinná drť, určit bylo možné pouze zástupce (determinace - Z. ŠI
MÚNEK): Culmiizschiafrondosa. ? Otovicia hypnoides, Walchiapiniformis a Walchia sp.

4.6.2. Úsobrno
Historie výzkumu
První zmínka o nálezech spodnopermské flóry ze severního konce Úsobrna pochá
zejí z r. 1945. V zelenavých písčitých jílovcích byly bezpečně určeny pouze špatně za
chované nálezy druhu Walchia (Lebachia) piniformis Stb. (AUGUSTA 19450. Jedná se
o nejseverněji se vyskytující lokalitu na které byli později zjištěni i další zástupci (Au
GUSTA 1951h, 1953a): Walchia(Lebachia)piniformis Stb., Walchia(Ernestiodendron)fi
liciformis Stb., Gomphostrobus bifidus Gein., Odontopteris sp. (snad Odontopteris sub
crenulata Rost) a Pecopteris sp. (snad Pecopteris arborescens Bgt.).
Současný stav
Obec Úsobrno byla námi navštívena v roce 2001. Bohužel bližší umístění starých
Augustových lokalit se nám nepodařilo zjistit, na výchozy tmavých zelenavých břidlic
jsme narazili pouze ve stráni v těsné blízkosti místního fotbalového hřiště, tyto výchozy
se však ukázaly být víceméně sterilními; nalezeny byly pouze AUGUSTOU (19450 zmí
něné tmavé uhelné skvrny s neidentifikovatelnou rostlinnou drtí.
5. Závěr
Permokarbonu boskovické brázdy je systematická pozornost věnována od poloviny
19. století, avšak nejstarší zmínky o sedimentární výplni této geologicky i paleontolo
gicky významné oblasti sahají již do 20. let 19. století. Ačkoliv historie paleontologic
kých a paleontologicko-stratigrafických výzkumů již byla v minulosti několikrát shrnu
ta, žádné rešerše permokarbonských bádání nepostihly oblast boskovické brázdy v celé
její šíři a navíc poslední detailní přehledy byly publikovány 1. Augustou již téměř před
padesáti lety. Předložená práce podává dosud nejpodrobnější a nejkomplexnější rešerši
drtivé většiny paleontologických a paleontologicko-stratigrafických výzkumů zájmové
oblasti.
V předešlých kapitolách je na základě většinou publikovaných zdrojů vyčleněno
celkem 43 paleontologických lokalit [15 lokalit se nachází v její jižní části (úsek rosic
ko-oslavanský), 28 lokalit v části severní (úsek letovický)], z nichž některé jsou ještě roz
děleny římskými číslicemi, aby se odlišila různá místa sběru paleontologického materiá
lu v rámci jedné lokality. Poloha většiny známých lokalit byla zanesena do
topografických map v měřítku 1 :50 000 (24-33 Moravský Krumlov; 24-34 lvančice;
24-32 Brno; 24-14 Boskovice; 24-12 Letovice; 24-21 Jevíčko). U lokalit, u kterých by
lo možno sledovat výchozy v terénu, byla jejich poloha zaměřena systémem GPS (viz
Příloha 1).
V přehledných tabulkách nalezeného fytopaleontologického (Tab. 1) a zoopaleon
tologického materiálu (Tab. 2, Tab. 3) z oblasti boskovické brázdy je užito současného
správného názvosloví, tento seznam nalezených taxonůje však nutno alespoň zčásti chá
pat pouze jako orientační, neboť velké množství v minulosti determinovaného materiálu
potřebuje novou revizi. Část materiálu, která byla v rámci našeho tříletého monitorování
stavu některých lokalit nasbírána,je spolu se zlomkem materiálu, dnes uloženého ve sbír
kách Geologicko-paleontologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, vy
obrazena v přehledných tabulích (Příloha 2).
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Řada lokalit má dnes již pouze historickou hodnotu (jsou vytěžené nebo dnes již vol
ně zcela nepřístupné), ať se jedná o lokality příležitostně nalézané, nebo kopané v rámci
geologického mapování nebo stratigraficko-paleontologických výzkumů. Ačkoliv již by
la věnována pozornost problematice ochrany některých stávajících lokalit v oblasti bos
kovické brázdy (lVANOV 2001), přece jen je v dnešní době tato otázka stále aktuální.
V permokarbonských sedimentech boskovické brázdy se na mnohých místech na
cházejí zbytky flóry a fauny aje samozřejmé, že všechny lokality zde nemohou být chrá
něny. Některé paleontologicky význačné horizonty, především ty s dobře zachovanou
faunou obratlovců, by však chráněny být měly, poněvadž právě tyto horizonty jsou sbě
rateli za účelem komerčního prodeje systematicky vytěžovány. Z tohoto důvodu lze
všechny lokality, kde se tyto horizonty vyskytují, považovat za přímo ohrožené.
Poděkování
Podkladem ke vzniku práce byl projekt MK České republiky č. RK99P030MG017
("Současný stav permokarbonských lokalit na Moravě") a institucionální grant MK Čes
ké republiky č. MKOCEZOOF2402 ("Dynamika přírodních procesů v oblasti hercynské,
karpatské a panonské a jejich dokumentace"). Za spolupraci při přípravě této publikace
bych rád poděkoval především kolegyním S. Hrdličkové aR. Gregorové (Geol.-paleon
tologické odd. Moravského zemského muzea, Brno), za determinaci rostlinného materi
álu a některé cenné informace děkuji Z. Šimůnkovi (Česká geologická služba, Praha).
Poděkování za některé připomínky k textu náleží L. Malému (Brno), J. Zajícovi (Geol.
ústav Akademie věd České republiky, Praha), O. Dostálovi (Kat. geologie a paleontolo
gie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno) a S. Nehybovi (Kat. geologie
a paleontologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno).
SUMMARY
Permo-Carboniferous deposits of the Boskovice Graben are systcmaticalIy investigated since the middle
of the 19th century; however, the oldest rnentions of sedirnentary occupation of this geologically and
palaeontologicalIy important area reach back to the twenties of the 19th century. Although the history of
palaeontological and stratigraphic-palaeontological investigations has already been resumed several times, no
resumes of invcstigations exprcssed the Permo-Carboniferous deposits of the Boskovice Graben in its fulI
scope. Moreover, the last detailed overviews were published by J. Augusta almost fifty years ago. This
contribution gives hitherto the most detailed and overalI overview of palaeontological and stratigraphic
palaeontological investigations in this area.
Altogether 43 palaeontologicallocalities have been distinguished in the Boskovice Graben [15 localities
are situated in the southern part (Rosice-Oslavany Basin), 28 localities are situated in the northcm part
(Letovice Basin)] on the basis ofmostly published data. The topographical position ofmost ofknown localities
was plotted into maps on scale of 1:50000 (24-33 Moravský Krumlov; 24-34 Ivančice; 24-32 Brno; 24-14
Boskovice; 24-12 Letovice; 24-21 Jevíčko) and the text is supplemented by tablcs of occurrences of both
phytopalaeontological and zoopalaeontological material in individual localities. As results from 150 years
lasting palaeontological studies in the Boskovice Graben, Permo-Carboniferous deposits of this area are rich in
the palaeontological material. II is unrealistic to protect alIlocalities; however, fossiliferoushorizons, especialIy
those with unique remains of vertebrates, should be effectively protected in future because these horizons are
systematicalIy exploited by amateur colIectors.
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Příloha I. Topografická pozice lokalit na výřezu z listu 24-33 Moravský Krumlov. U lokalit bez hvězdičky se
nepodařilo zjistit jejich přesnou polohu: 1- Moravský Krumlov I(ul. Tylova); 2 - Moravský Krumlov II (údo
lí Rokytné); 3 - Polánka. Bližší informace o poloze některých lokalit jsou podány v textu.
Appendix I. Topographical position of localities at the map sheet 24-33 Moravský Krumlov. A precise position
of localities without an asterisk is unknown: I- Moravský Krumlov I(Tylova Street); 2 - Moravský Krumlov
II (Rokytná valley); 3 - Polánka. For further details concerning the position of some localities see the text.
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Příloha I - pokračování. Topografická pozice lokalit na výřezu z listu 24-34 Ivančice. U lokalit bez hvězdičky se nepodařilo zji
stit jejich přesnou polohu: 4 -Ivančice;
5 - Oslavany - !vančice; 6 - Oslavany (defilé u Oslavy); 7 - Oslavany-Padochov
- vý
kop pro rozšíření tranzitního plynovodu; 8 - "Rybičková skála" u Neslovic; 9 - Zbýšov - důl »Anna«; 10 - Zbýšov - .Anenská
zmola"; II - Zbýšov - halda dolu »Jindřich«;
12 - Tetčice; 13 - Babice u Rosic - důl »Ferdinand«;
14 - Rosice; 15 - Zastávka
- důl »Julius«, Bližší informace o poloze některých lokalit jsou podány v textu.
Appendix I - conťd. Topographical position of localities at the map sheet 24-34Ivančice.
A precise position of localities without an
asterisk is unknown: 4 - ]vančice; 5 - Oslavany - Ivančice; 6 - Oslavany (section in the valley of the Oslava River); 7 - Osla vany
Padochov - an excavation for the extension of the transit gas pipeline; 8 - "Rybičková skála" near Neslovice; 9 - Zbýšov - »Anna«
Shaft; 10 - Zbýšov - "Anna Ravine"; II - Zbýšov - »Jindřich« Shaft piJe; 12 - Tetčice; 13 - Babice near Rosice - »Ferdinand«
Shaft; 14 - Rosice; 15 - Zastávka - »Julius: Shaft. For further details concerning the position of some localities see the text.
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Příloha I - pokračování. Topografická pozice lokalit na výřezu z listu 24-32 Brno. U lokalit bez hvězdičky se
nepodařilo zjistit jejich přesnou polohu: 16 - Říčany-východ;
17 - Řičany-západ;
18 - Veverské Knínice; 19Veverská Bítýška. Bližší informace o poloze některých lokalit jsou podány v textu.
Appendix I - conťd. Topographical position of localities at the map sheet 24-32 Brno. A precise position of
localities without an asterisk is unknown: 16 - Říčany-east;
17 - Řičany-west;
18 - Veverské Knínice; 19 Veverská Bítýška. For further details concerning the position of some localities see the text.
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Příloha I - pokračování. Topografická pozice lokalit na výřezu z listu 24-32 Brno. U lokalit bez hvězdičky se
nepodařilo zjistit jej ich přesnou polohu: 20 - Drásov; 2 I - Tišnov. Bližší informace o poloze některých lokalit
jsou podány v textu.
Appendix I - conťd. Topographical position of localities at the map sheet 24-32 Brno. A precise position of
localities without an asterisk is unknown: 20 - Drásov; 2 I - Tišnov. For further details concerning the position
of some localities see the text.
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Příloha I - pokračování. Topografická pozice lokalit na výřezu z listu 24-14 Boskovice. U lokalit bez hvězdičky se nepodařilo
zjistit jejich přesnou polohu: 22 - Skalička-Hluboké
Dvory; 23 - Hluboké Dvory; 24 - Malá Lhota "Podhájí"; 25 - Malá Lho
ta-i.Příčná zmola"; 26 - Lubě; 27 - Jeneč; 28 - Býkovice; 29 - Zerůtky; 30 - Lysice; 31 - Obora I, II a III. Bližší informace
o poloze některých lokalit jsou podány v textu.
Appendix 1- conťd. Topographical position oflocalities at the map sheet 24-14 Boskovice. A precise position oflocalities without
an asterisk is unknown: 22 - Skalička-Hluboké Dvory; 23 - Hluboké Dvory; 24 - Malá Lhota "Podhájí"; 25 - Malá Lhota
"Transverse Ravine"; 26 - Lubě; 27 - Jeneč; 28 - Býkovice; 29 - Zerůtky; 30 - Lysice; 31 - Obora I, II a III. For further details
conceming the position of some localities see the text.
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Příloha I - pokračování. Topografická pozice lokalit na výřezu z listu 24-14 Boskovice. U lokalit bez hvězdičky se nepodařilo zji
stitjejich přesnou polohu: 32 - Zbraslavec-jih; 33 - Zbraslavec-jihozápad;
34 - Sebranice; 35 - Svitávka Ill-i.Hradisko'';
36 - Svi
távka I a II "Hradisko"; 37 - Boskovice - údolí sz. od k. 383; 38 - Boskovice-c.Otylka";
39 - Boskovice - dálnice; 40 - zářez
v železniční trati Boskovice-Skalice n. Svitavou; 41 - Hodiška; 42 - Bačov III; 43 - Bačov II; 44 - Bačov I; 45 - údolí v. od Po
dolí a Míchova; 46 - Sasina; 47 - Zboněk-jihozápad;
48 - Zboněk-východ. Bližší informace o poloze některých lokalit jsou po
dány v textu.
Appendix I - conť d. Topographical
position of localities at the map sheet 24-14 Boskovice. A precise position of localities
without an asterisk is unknown: 32 - Zbraslavec-south;
33 - Zbraslavec-south-west;
34 - Sebranice; 35 - Svitávka III
"Hradisko"; 36 - Svitávka I and II "Hradisko"; 37 - Boskovice - the valley sw. ofthe spot height 383; 38 - Boskovicc-t'Otylka";
39 - Boskovice - highway; 40 - a cutting ofrailway Boskovice-Skalice
n. Svitavou; 41 - Hodiška; 42 - Bačov III; 43 - Bačov
II; 44 - Bačov I; 45 - a valley east ofPodolí and Míchov villages; 46 - Sasina; 47 - Zboněk-south-west;
48 - Zboněk-east. For
further details conceming the position of sorne localities see the text.
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Příloha I - pokračování. Topografická pozice lokalit na výřezu z listu 24-12 Letovice. U lokalit bez hvězdičky
se nepodařilo zjistit jejich přesnou polohu: 49 - Vísky; 50 - Třebětín; 51-54 - Trávnícké lokality; 55 - Klado
ruby - pod k. 382; 56 - Kladoruby-východ;
57 - Drválovice;
58 - Kochov-jihozápad; 59 - Kochov-západ;
60 Kochov-sever; 61 - Kochov-Novičí.
Bližší informace o poloze některých lokalit jsou podány v textu.
Appendix I - cont' d. Topographical position of localities at the map sheet 24-12 Letovice. A precise position
of localities without an asterisk is unknown: 49 - Vísky; 50 - Třebětín; 51-54 - Trávník localities;
55 - Kladoruby - below the spot height 382; 56 - Kladoruby-east;
57 - Drválovice; 58 - Kochov-south-west;
59 - Kochov-west;
60 - Kochov-north; 61 - Kochov-Novičí.
For further details conceming the position of
some localities see the text.
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Příloha I - dokončení. Topografická pozice lokalit na výřezu z listu 24-21 Jevíčko. U lokalit bez hvězdičky se
nepodařilo zjistit jejich přesnou polohu: 62 - Borotín; 63 - Úsobrno. Bližší informace o poloze některých lo
kalit jsou podány v textu.
Appendix 1 - finishing. Topographical position of localities at the map sheet 24-21 Jevíčko. A precise position
of localities without an asterisk is unknown: 62 - Borotín; 63 - Úsobrno. For further details concerning the
position of some localities see the text.
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Příloha 2 - pokračováni.
Appendix 2 - conťd.
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Příloha 2 - pokračování.
Appendix 2 - conťd.
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Příloha 2 - pokračování.
Appendix 2 - conťd.
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Příloha 2. Někteří zástupci nalezení na jednotlivých
lokalitách v oblasti boskovické brázdy. Část materiálu
(s pracovním označením BB+zkratka názvu lokality+číslo vzorku) pochází z orientačních sběrů, část materiálu
(s označením MZM+číslo
vzorku) představuje sbírkový materiál ze sbírek Geologicko-paleontologického
oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Vzorek s označením OD-Ob 36 pochází ze sběrů O. Dostála.
Moravský Krumlov - Tylova: I - Calamites sp. (BB-MK/I 51); 2 - Cordaites sp. (BB-MK/l 52); 3 - Autunia
conferta (BB-MK/I 50); 4 - Culmitzschia laxifolia, Culmitzschia speciosa (BB-MK/l 53); 5 - Cordaites sp.,
Cordaicarpus sp. (BB-MK/I 54); 6 - Palaeanodonta cf. compressa (BB-MK/I 3). Moravský Krumlov
Rokytná: 7 - Pecopteris (Scolecopteris) cyathea (BB-MK/II 20); 8 - Autunia conferta (BB-MK/II 23); 9 Autunia cf. conferta [BB-MK/II
31(A+B)];
10 - Cardiocarpus gutbieri [BB-MK/1I 25 (A+B+C)];
II - Cordaites sp. [BB-MK/II 33 (A+B)]. Oslavany: 12 - Annularia stellata (MZM 5/78); 13 - Asterophyllites
sp. (MZM 28375); 14 - Sphenophyllum oblongifolium (MZM 1963). .Rybičková
skála" li Neslovic: 15 Pecopteris sp. [BB-RS 27 (A+B)]; 16 - Odontopteris sp. (BB-RS 24); 17 - Autunia cf. conferta (BB-RS 23);
18 =Autunia naumonnii (MZM 21142); 19 =Ernestiodendron filiciforme (MZM 21138); 20 -? Callipteris sp.
(BB-RS 21); 21 - paprskoploutvá ryba (MZM akc. 52). Zbýšov: 22 - Lepidodendron sp. (MZM 5/78); 23 Lodevia nicklesi (MZM 2040); 24 - Lodevia nicklesi (MZM 2042); 25 - Walchia pinifonnis (MZM 2055).
Rosice: 26 - Lepidodendron sp. (MZM akc. 54); 27 - Annularia sp. (MZM akc. 54); 28 - Pecopteris
condolleana (MZM akc. 54); 29 - Alethopteris sp. (MZM akc. 54); 30 - Odontopteris major (MZM akc. 54).
Zastávka: 31 - Annularia sp. (MZM 20682); 32 - Pecopteris sp. (MZM 1938); 33 - Cyclopteris varions,
Odontopteris minor (MZM 20634). Malá Lhota: 34 - Pecopteris arborescens (MZM 2128); 35 - Autunia
conferta (MZM 21222); 36 - Walchia piniformis (MZM 1047); 37 - Acanthodes sp. (MZM 2134); 38 diskosauriscidní
obojživelník (nejspíše Discosauriscus sp.) (MZM 21214);
39 - diskosauriscidní obojživelník
(nejspíše Discosauriscus sp.) (MZM 21241). Obora I: 40 - Culmiizschia hirmeri (BB-OB/l 22); 41 - Otovicia
hypnoides (BB-OB/I 26); 42 -? Walchia sp. (BB-OB/I 25). Obora II: 43 - Walchia piniformis (BB-OB/Il 19);
44 - Paramblypterus sp. (MZM 28271); 45 - Paramblypterus sp. (MZM 28401); 46 - Discosauriscus sp.
(MZM 28402). Obora lIl: 47 - Culinitzschia speciosa (BB-OB/III 51); 48 -? Walchia sp., ? Ernestiodendron
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filiciforme (BB-OB/IlI 50); 49 - ? Artisia sp. (výlitek dřeňové dutiny) (BB-OB/IlI 52); 50 - paprskoploutvá
ryba (nejspíše Paramblypterus sp.) (BB-OB/III
1); 51 - Discosauriscus sp. (BB-OBIlI 44); 52 Discosauriscus austriacus (OD-Ob 36). Boskovice: 53 - Discosauriscus sp. (MZM 28410). Bačov I (třetí
bačovský lom): 54 - Emestiodendron filiciforme [BB-BA/I (29+32)J; 55 - Otovicía hypnoides (BB-BA/I 30);
56 - Artisia sp. (BB-BAlI 33). Bačov III: 57 - Discosauriscus sp. (BB-BAlIII 3); 58 - Discosauriscus sp.
(BB-BA/III 4). Drválovice: 59 - Culmitzschia speciosa (BB-DR 12); 60 - Discosauriscus sp. (nejspíše
Dtscosauriscus austriacusi (BB-DR 3); 61 - Discosauriscus sp. (nejspíše Discosauriscus austriacus) (BB-DR
9). Kochov-Novičí: 62 - Walchia goeppertiana (protiotisk) [BB-NO 39 (A+B)J; 63 - paprskoploutvá ryba
(nejspíše Paramblyplerus
sp.) (Oe 28767); 64 - paprskoploutvá ryba (nejspíše Paramblyplerus sp.) (Oe
28764); 65 - paprskoploutvá ryba (nejspíše Paramblypterus sp.) (BB-NO 62); 66 - Discosauriscus sp. (Oe
28773). Borotín: 67 - Culmitzschia frondosa (BB-BO 14); 68 - ? Otovicia hypnoides (BB-BOIII);
69 Walchia piniformis (protiotisk) [BB-BO (13+ 17)].
Appendix 2. Some representatives which have been discovered in individual localities of the Boskovice
Graben, Part ofthe material (with working sign BB+abbreviated name ofthe locality+specimen number) comes
from informal collections, part of the material (with sign MZM+specimen number) comes from collections of
the Department of Geology and Palaeontology, Moravian Museum, Brno. Specirnen number OD-Ob 36 comes
from collections of O. Dostál. Moravský Krumlov - Tylova Street site: I - Calamites sp. (BB-MK/I 51); 2 Cordaites sp. (BB-MK/I 52); 3 - Autunia conferta (BB-MK/I 50); 4 - Culmitzschia laxifolia, Culmitzschia
speciosa (BB-MKIl 53); 5 - Cordaites sp., Cordaicarpus sp. (BB-MK/I 54); 6 - Palaeanodonta cf. compressa
(BB-MK/I 3). Moravský Krumlov - Rokytná site: 7 - Pecopteris (Scolecopteris) cyathea (BB-MK/I! 20);
8 - Autunia conferta (BB-MK/I! 23); 9 - Autunia cf. conferta [BB-MK/I! 31 (A+B)J; 10 - Cardiocarpus
gutbieri [BB-MK/I! 25 (A+B+C)J; II - Cordaites sp. [BB-MK/I! 33 (A+B)]. Oslavany site: 12 - Annularia
stellala (MZM 5/78); 13 - Asterophyllites sp. (MZM 28375); 14 - Sphenophyllum oblongifolium (MZM 1963).
Outcrop of the "Rybičková skála" near Neslovice: 15 - Pecopterls sp. [BB-RS 27 (A+B)J; 16 - Odontopteris
sp. (BB-RS 24); 17 - Autunia cf. conferta (BB-RS 23); 18 - Autunia naumannii (MZM 21142);
19 Emestiodendron filiciforme (MZM 21138); 20 -? Callipteris sp. (BB-RS 21); 21 - actinopterygian fish (MZM
acc. 52). Zbýšov site: 22 - Lepidodendron sp. (MZM 5/78); 23 - Lodevia nicklesi (MZM 2040); 24 - Lodevia
nicklesi (MZM 2042); 25 - Walchia piniformis (MZM 2055). Rosice site: 26 - Lepidodendron sp. (MZM acc.
54); 27 - Annularia sp. (MZM acc. 54); 28 - Pecopleris condolleana (MZM acc. 54); 29 - Alethopteris sp.
(MZM acc. 54); 30 - Odontopteris major (MZM acc. 54). Zastávka site: 31 - Annularia sp. (MZM 20682);
32 - Pecopleris sp. (MZM 1938); 33 - Cyclopteris varions, Odontopteris minor (MZM 20634). Malá Lhota
site: 34 - Pecopteris arborescens (MZM 2128); 35 - Autunia conferta (MZM 21222); 36 - Walchia piniformis
(MZM 1047); 37 - Acanthodes sp. (MZM 2134); 38 - discosauriscid amphibian (most probably Discosauriscus
sp.) (MZM 21214); 39 - discosaurtscid amphibian (most probably Discosauriscus sp.) (MZM 21241). Obora
I site: 40 - Culmitzschia hirmeri (BB-OB/I 22); 41 - Otovicia hypnoides (BB-OB/I 26); 42 - ? Wa/chia sp.
(BB-OB/I 25). Obora I! site: 43 - Walchia piniformis (BB-OBIlI 19); 44 - Paramblypterus sp. (MZM 28271);
45 - Paramblypterus sp. (MZM 28401); 46 - Discosauriscus sp. (MZM 28402). Obora III site: 47 Culmitzschia speciosa (BB-OB/lII 51); 48 - ? Walchia sp., ? Ernestiodendron filiciforme (BB-OB/lIl 50);
49 - ? Artisia sp. (pith-cast) (BB-OB/III 52); 50 - actinopterygian fish (most probably Paramblypterus sp.)
(BB-OB/III I); 51 - Discosauriscus
sp. (BB-OBIlI 44); 52 - Discosauriscus
austriacus (OD-Ob 36).
Boskovice site: 53 - Discosauriscus sp. (MZM 28410). Bačov I site (the third Bačov quarry): 54 Ernestiodendron filiciforme [BB-BA/I (29+ 32)J; 55 - Otovicia hypnoides (BB-BAlI 30); 56 - Artisia sp. (BB
BAlI 33). Bačov III site: 57 - Discosauriscus sp. (BB-BA/III 3); 58 - Discosauriscus sp. (BB-BA/IlI 4).
Drválovice site: 59 - Culmitzschia speciosa (BB-DR 12); 60 - Discosauriscus sp. (most probably
Discosauriscus austriacusi (BB-DR 3); 61 - Discosauriscus sp. (most probably Discosauriscus austriocusi
(BB-DR 9). Kochov-Novičí site: 62 - Walchia goeppertiana (counterpart) [BB-NO 39 (A+B)J; 63 actinopterygian fish (most probably Paramblypterus sp.) (Oe 28767); 64 - actinopterygian fish (most probably
Paramblypterus sp.) (Oe 28764); 65 - actinopterygian fish (most probably Paramblyplerus sp.) (BB-NO 62);
66 - Discosauriscus sp. (Oe 28773). Borotín site: 67 - Culmitzschia frondosa (BB-BO 14); 68 -? Otovicia
hypnoides (BB-BOIII); 69 - Walchia piniformis (counterpart) [BB-BO (13+ 17)].
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