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Research history overview of the representatives of Temnospondyli Zittel, 1888 and Lepospondyli Zittel, 1888 from
the Upper Carboniferous of Czech Republic

Temnospondyli ZITTEL, 1888 represents a group of diverse basal tetrapods with stratigraphic record from the
Lower Carboniferous to the Lower Cretaceous, however, non-stereospondyl temnospondyls were predominant
components in Paleozoic. Similarly, Lepospondyli ZITTEL, 1888 are fairly diverse in term of morphology and
number of species, but stratigraphically so far restricted to the Paleozoic Era (Lower Carboniferous – Upper
Permian). Historically, among the first and most important localities of the Upper Carboniferous age,
containing abundant remains of temnospondyls and lepospondyls, were located at the three different coal-
bearing sites in the Czech Republic: Nýřany, Třemošná and Kounov. Present article provides a summary of
the knowledge on the main tetrapod-bearing horizonts of the above mentioned localities and further presents
a thorough overview of the research history of all valid temnospondyl and lepospondyl species from the three
sites so far published in the literature. At present time, at least 9, 1 and 1 species of lepospondyls and 8, 2 and
2 species of temnospondyls can be recognized at Nýřany, Třemošná and Kounov, respectively. Moreover,
number of species historically described on the basis of doubtful material is briefly discussed, and necessity
of an additional research is emphasized where warrant. All concerned species are treated in up to date
systematic framework.
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ÚVOD

Mezi ranými tetrapody tvoří zástupci skupin Temnospondyli ZITTEL, 1888 a Lepos-
pondyli ZITTEL, 1888 jedny z nejdůležitějších a nejrozmanitějších komponent převážně
sladkovodních a terestrických prostředí, ačkoliv první z nich byli doloženi také z marinních
sedimentů příbřežních oblastí (COSGRIFF 1984; LAURIN a SOLER-GIJÓN 2001; MARTIN
a MERRIAM 2011). Zatímco Temnospondyli představují nejvíce diverzifikovanou, kosmopo-
litně rozšířenou skupinu bazálních neamniotních tetrapodů, jejichž nejstarší stratigrafické
záznamy spadají do spodního karbonu (mississipp) stupně visé (MILNER a SEQUEIRA 1993)
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a kteří v reliktech přetrvali až do spodní křídy stupně apt (WARREN et al. 1997), Lepospon-
dyli formují druhově relativně méně hojnou skupinu se stratigrafickým výskytem od spod-
ního karbonu (stupeň visé) do svrchního permu a geograficky omezenou na území centrál-
ní a západní Evropy, Severní Ameriky a severní Afriky (CARROLL et al. 1998; GERMAIN
2010). Nálezy karbonských temnospondylů a lepospondylů jsou celosvětově ve větší míře
koncentrovány jen na několika málo významných lokalitách typu Lagerstätte, kde byla
mnohdy doložena koexistence obou skupin. Nejdůležitější z těchto lokalit představují Ný-
řany (Česká republika), Linton (Ohio, USA), Jarrow (Irsko), Joggins (Nové Skotsko),
Newsham (Northumberland, Anglie) a Mazon Creek (Illinois, USA) (HUXLEY a WRIGHT
1866; GREGORY 1950; CARROLL 1966, 1967; MILNER A. R. 1980; BOYD 1984; HOOK a BAIRD
1988).

V rámci tetrapodí fauny limnického svrchního karbonu České republiky, omezené pře-
vážně na lokality uhelných pánví středočeské oblasti (Nýřany, Třemošná, Kounov), je za-
stoupeno historicky jedno z nejdéle známých (FRITSCH 1870; FRIČ 1875, 1877) a nejbohat-
ších (MILNER A. R. 1980) společenstev temnospondylů a lepospondylů daného stáří na
světě. Výjimečná druhová rozmanitost v kombinaci s hojností a kvalitou zachovaného fo-
silního materiálu poskytuje vzácný náhled do faunistického složení, anatomie, diverzity
a evoluce těchto raných tetrapodů. Od jejich původního popisu Antonínem Fričem v letech
1870–1901 byl tento sbírkový materiál předmětem zájmu mnoha badatelů, jejichž snahou
byla jeho systematická revize a zasazení do kontextu moderních fylogenetických, paleoeko-
logických, paleoenvironmentálních a paleogeografických hypotéz. Cílem předložené práce
je zevrubný historický přehled téměř 150 let trvajícího výzkumu na zástupcích skupin Tem-
nospondyli a Lepospondyli ze svrchního karbonu České republiky, který je zasazen do kon-
textu nejnovějšího systematického členění a zdůrazňuje některé problematické oblasti, kam
by měl být moderní výzkum v budoucnu dále směřován.

LOKALITY SVRCHNOKARBONSKÉHO STÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY
S DOKLADY SKUPIN TEMNOSPONDYLI ZITTEL, 1888 

A LEPOSPONDYLI ZITTEL, 1888 

Podle HOLUBA a PEŠKA (1992) lze z regionálně-geologického hlediska rozdělit svrch-
nopaleozoické limnické pánve na území České republiky do čtyř velkých oblastí: sudetské
mladší paleozoikum, krušnohorské mladší paleozoikum, středočeské a západočeské mlad-
ší paleozoikum a mladší paleozoikum brázd. Výskyt svrchnokarbonských raných tetrapo-
dů zahrnujících zástupce skupin Temnospondyli a Lepospondyli je téměř výlučně vázán na
oblast středočeského a západočeského mladšího paleozoika, především pak pánve plzeň-
skou a kladensko-rakovnickou (obr. 1). Jejich výskyt je zde spjat se třemi klasickými loka-
litami doloženými z uhelných dolů, které jsou dnes již nepřístupné: Nýřany, Třemošná
a Kounov (tab. 1). Ačkoliv FRITSCH (1879b) zmínil výskyt temnospondyla rodu Dawsoner-
peton rovněž z lokality Záboř (viz také ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008), tento materiál v literatu-
ře nebyl blíže specifikován ani samotným autorem, ani v následných revizních pracích (RO-
MER 1945; MAŇOUROVÁ 1990). Tato lokalita tudíž nebyla zahrnuta v následujícím přehledu.
Podobně také BUREŠ a TICHÁVEK (2012) zachytili kopanou sondou na nové lokalitě Pan-
krác u Nýřan fosiliferní sapropelitovou polohu hlavní nýřanské uhlené sloje s doklady tem-
nospondyla druhu Limnogyrinus elegans. Tato lokalita může být na základě své geogra -
fické a stratigrafické pozice zahrnuta společně pod lokalitu Nýřany a není zde tudíž
samostatně diskutována.
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Obr. 1. Vybrané limnické pánve na území České republiky s vyznačenými lokalitami s nálezy temnospondylů
a lepospondylů ze svrchního karbonu (červeně). Zkratky: KRP, kladensko-rakovnická pánev; MP, ma -
nětínská pánev; PP, plzeňská pánev; ŽP, žihelská pánev.

Fig. 1. Selected limnic basins from the Czech Republic with marked localities with findings of temnospon -
dyls and lepospondyls from the Upper Carboniferous (red). Abbreviations: KRP, Kladno-Rakovník
Basin; MP, Manětín Basin; PP, Pilsen Basin; ŽP, Žihle Basin.

Tabulka 1. Druhové zastoupení temnospondylů a lepospondylů na lokalitách svrchnokarbonského stáří České
republiky. Uvedeny jsou pouze v současnosti platné taxony. Výskyt jednotlivých druhů na daných
lokalitách je založen pouze na materiálu, jehož taxonomická příslušnost je jednoznačná. Křížek (+)
značí přítomnost, pomlčka (–) absenci druhu na vybrané lokalitě.

Table 1. Species distribution of temnospondyls and lepospondyls at the Upper Carboniferous localities of the
Czech Republic. The currently valid taxa are only presented. The presence of a given species at cer-
tain locality is based only on taxonomically unambiguous material. Cross (+) marks presence, dash
(–) absence of a species at locality.



Nýřany
Nálezy svrchnokarbonských raných tetrapodů popsané A. Fričem (1875–1901) z lo-

kality Nýřany (13 km jz. od Plzně; obr. 1) jsou litostratigraficky vázány na sapropelitové
polohy vyvinuté na bázi tzv. hlavní nýřanské uhelné sloje, jež je součástí nýřanského sou-
slojí obsahujícího dvě (spodní – hlavní nýřanská sloj a svrchní – stropová nýřanská sloj),
lokálně tři uhelné sloje. Toto souslojí patří k nýřanským vrstvám kladenského souvrství
a bylo dosud prokázáno pouze v plzeňské pánvi (PEŠEK 1996). Sapropelitové polohy nej-
sou vyvinuty ve všech částech spodní nýřanské sloje stejně a jejich hlavní výskyt je vázán
na okolí obce Nýřany. Většina nálezů z Fričovy kolekce pochází ze sapropelitových poloh
zastižených uhelným dolem Humboldt, jehož sedimentární profil byl zpracován FRITSCHEM
(1879b). Podle něj jsou nálezy tetrapodů vázány v různém množství na celkem čtyři litolo-
gicky odlišné polohy uhlí (obr. 2A).

Nejníže je zastoupena až 8 cm mocná vrstva nazelenalých břidlic („Grüne Platten“,
FRITSCH 1879b; „Green Shale“, MILNER A. R. 1980) s polohami uhlí a četnými pyritizo-
vanými nálezy rodu Calamites. Odtud byly Fričem zmíněny nálezy větších tetrapodů, ja-
ko je druh Macromerion bayeri (FRITSCH 1879b: str. 2). Nadložní 30 cm mocná vrstva
páskovaného sapropelitového uhlí („Dicke und gestreifte Platten“, FRITSCH 1879b) s po -
lohami břidlic, kalovců a uhelných jílovců (tonstein; FRITSCH 1879b; MILNER A. R. 1980)
představovala hlavní zdroj tetrapodích nálezů, situovaných ve třech rozdílných horizon-
tech. Z báze této vrstvy pochází podle MILNERA (1980: str. 443) nález jediného tetrapo-
dího exempláře. Hlavní naleziště malých tetrapodů se nachází v bezprostředním okolí
2–4 mm mocného pásku bílého až světle šedého kalovce, ve vzdálenosti 3–10 mm pod
vrstevní plochou obsahující vlastní fosílie (FRITSCH 1879b; MILNER A. R. 1980). V nejvyš-
ších polohách páskovaného sapropelitu jsou vrstvy břidličnatého kenelového uhlí s vyš-
ším podílem pyritu, kde je koncentrován výskyt velkých pozůstatků druhu Cochleosaurus
bohemicus (FRITSCH 1879b; PURKYNĚ 1899; MILNER A. R. 1980). Nadložní fosiliferní vrst-
va bývá někdy oddělena 1–10 cm mocným šedě zbarveným aleuropelitovým proplástkem
(„Lettenstreifen“, FRITSCH 1879b; „lupkový proplástek“, PURKYNĚ 1899) bez nálezů fo -
sílií, nad nímž je vyvinuta pozičně třetí litologicky význačná vrstva uhlí s nálezy tetra -
podů. Jedná se o 30 cm mocný tmavě hnědý až šedý jemně vrstevnatý uhelný prachovec
nabohacený pyritem („Dunnschiefrige Platten“, FRITSCH 1879b; „iron-rich coaly mudsto-
ne“, MILNER 2008), který tvoří tenké povlaky na vrstevních plochách a kolem fosilních
zbytků rostlin a členovců, kteří jsou reprezentováni hojným výskytem korýše druhu Necto-
telson krejcii (FRITSCH 1879b; PURKYNĚ 1899; MILNER 2008). FRITSCH (1879b) z těchto
vrstev zmínil hojné pozůstatky akantoda druhu Traquairichthys pygmaeus (FRIČ, 1875)
a tetrapodů, jež jsou zastoupeni podél celé jejich mocnosti, avšak v menší míře, než
v předchozích vrstvách. Poslední 25–30 cm mocná vrstva s nálezy tetrapodů je tvořena
kompaktním lesklým kenelovým uhlím („Cannelkohle“, FRITSCH 1879b; „Breitelkohle“,
MILNER A. R. 1980) s četnými nálezy stigmarií, občasným výskytem zubů xenakantidních
žraloků a velmi vzácnými izolovanými pozůstatky drobných tetrapodů (FRITSCH 1879b;
MILNER A. R. 1980).

Sedimenty nýřanských vrstev byly interpretovány jako pozůstatky aluviální plošiny
s četnými říčními systémy a průtočnými jezery (HAVLENA 1964; OPLUŠTIL et al. 2005).
Uhelné sloje byly formovány přeměnou v plošně ne příliš rozsáhlých rašeliništích (HOLUB
a TÁSLER 1974), které mohly vznikat v opuštěných říčních ramenech, formujících tak jezer-
ní depoziční prostředí. Výskyt tetrapodích pozůstatků v několika různých sapropelitových
horizontech v rámci jedné uhelné sloje naznačuje, že jejich hojné zastoupení není výsled-
kem jedné náhlé depoziční události, ale tafonomicky příhodných podmínek trvajících v je-
zerním prostředí po relativně krátké časové období (MILNER A. R. 1980). Chronostrati -
graficky byla spodní část nýřanských vrstev, zahrnujících hlavní nýřanskou uhelnou sloj,
datována v rozsahu 308,3–306,6 Ma, spadající tak do svrchního karbonu (střední pennsyl-
van) stupně westphal, astur (OPLUŠTIL et al. 2016; obr. 3).
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Obr. 2. Schematické nákresy hlavních fosiliferních poloh obsahujících pozůstatky temnospondylů a le pospon dylů na
lokalitách svrchnokarbonského stáří České republiky. Lokality: A, Nýřany; B, Tře mošná; C, Kounov. Profily nejsou
ve vzájemném poměru. Založeno na údajích z FRITSCHE (1879b), PURKYNĚ (1899) a MILNERA (1980, 2008).

Fig. 2. Schematic draft of the main fossiliferous horizons containing remains of temnospondyls and lepospondyls at
localities of the Upper Carboniferous age of the Czech Republic. Localities: A, Nýřany; B, Třemošná; C,
Kounov. Profiles are not in scale. Based on FRITSCH (1879b), PURKYNĚ (1899) and MILNER (1980, 2008).

Obr. 3. Chronostratigrafické a litostratigrafické členění středočeských a západočeských limnických pánví
svrchnokarbonského stáří České republiky s vyznačenou pozicí lokalit Nýřany, Třemošná a Kounov.
Překresleno podle MARTÍNKA et al. (2017).

Fig. 3. Chronostratigraphic and lithostratigraphic division of the Central and Western Bohemian Basins of
the Upper Carboniferous age of the Czech Republic with marked position of localities Nýřany,
Třemošná and Kounov. Redrawn from MARTÍNEK et al. (2017).



Třemošná
Distribuce sapropelitových poloh vyvinutých v rámci hlavní nýřanské uhelné sloje

v plzeňské pánvi sahá kromě bezprostředního okolí obce Nýřany také na sever od Plzně.
Zde byla FRIČEM (1877) popsána nová lokalita Třemošná (9 km severně od Plzně; obr. 1),
kde byly v rámci tamního uhelného revíru zachyceny některými doly prakticky totožné vrst-
vy obsahující pozůstatky karbonských tetrapodů, jako v Nýřanech (obr. 2B). 

Sedimentární profil mezi doly Magdaléna a Barbara byl u Třemošné popsán FRITSCHEM
(1879b). Po asi 10–15 m mocného sledu střídajících se břidlic a pískovců popisuje Frič až
4 cm mocnou vrstvu páskovaného sapropelitového uhlí („Gestreifte Plattelkohle mit Thier-
resten“ FRITSCH 1879b) obsahující pozůstatky tetrapodů. Tato vrstva je ekvivalentní 30 cm
mocnému páskovanému sapropelitu („Dicke und gestreifte Platten“, FRITSCH 1879b) za-
chycenému dolem Humboldt (Nýřany). V jeho nadloží se v Třemošné nachází 9 cm moc-
ný jemně vrstevnatý uhelný prachovec („Dünnblätterige Plattelkohle mit Thierresten“
FRITSCH 1879b) s výskytem tetrapodů stejně jako faunou ryb a korýšem druhu Necto telson
krejcii. Tyto vrstvy rovněž zcela odpovídají totožným 30 cm mocným vrstvám („Dunnschief-
rige Platten“, FRITSCH 1879b) popsaným z dolu Humboldt v Nýřanech. Litologická shoda
panuje také v nadložní vrstvě 10 cm mocného kompaktního lesklého kenelového uhlí s hoj-
nými zbytky stigmarií („Cannelkohle mit Stigmaria“ FRITSCH 1879b). Přes litologickou sho-
du je tetrapodí fauna z Třemošné ve Fričově původní kolekci zastoupena podstatně méně
hojně než fauna nýřanská, a to jak z hlediska druhového, tak celkového počtu jedinců
(tab. 1). To však může být důsledek nedostatečně intenzivního sběru na dané lokalitě.
Z hlediska paleoenvironmentálního a chronostratigrafického odpovídají sedimenty Tře-
mošné zcela lokalitě Nýřany (obr. 3).

Kounov
FRIČ (1875) zmínil nálezy svrchnokarbonské fauny ryb a raných tetrapodů na lokalitě

Kounov (dříve Kounová; 13 km ssz. od Rakovníka; obr. 1) v souvislosti s otvírkou uhelných
dolů knížetem Adolfem Schwarzenbergem na Kounovsku. Ačkoliv Frič nespecifikoval kon-
krétní pozici lokality, zmínil, že uhelný důl, ze kterého pravděpodobně pochází všechny ná-
lezy raných tetrapodů (ROMER 1945: str. 417), byl otevřen jen před několika lety (FRIČ
1875: str. 75) a těžební jáma dosáhla hloubky 32 m (FRITSCH 1879b: str. 22). Tyto údaje by
mohly napovídat, že se jednalo o důl Jan Adolf otevřený na Kounovsku roku 1872, jehož
hloubka činila 32 m. Těžební činnost byla soustředěna na uhelné sloje kounovského sou-
slojí, jež jsou součástí kounovských vrstev slánského souvrství a byly prokázány v plzeňské,
kladensko-rakovnické a mšensko-roudnické pánvi (PEŠEK 1996). Kounovské souslojí je dě-
leno na skupinu spodních a svrchních kounovských slojí, jehož spodní skupina zahrnuje ta-
ké stratigraficky nejvýše položenou hlavní kounovskou uhelnou sloj dosahující mocnosti
70–100 cm (PEŠEK 1996; PEŠEK et al. 2001; obr. 2C). V jejím těsném nadloží se mezi ob-
cemi Kounov a Jedomělice v kladensko-rakovnické pánvi nachází 10–12 cm mocná vrstva
šedohnědého, tence lupenitého, bitumenního jílovce označeného jako švartna („Schwarte“,
FRITSCH 1879b), z níž pochází také veškeré nálezy kounovských raných tetrapodů (tab. 1).

Kounovské vrstvy představují fluviolakustrinní sedimentaci aluviální plošiny, kde
v rámci říčního systému vznikaly rozsáhlé bažiny s mělkými jezírky (HOLUB a TÁSLER
1974). V jejich centrálních nejhlubších částech se formovaly hnilokalové jezerní usazeniny,
z nichž vznikaly sapropelitové sedimenty – švartna (HAVLENA 1964). Chronostratigraficky
bylo slánské souvrství datováno v rozsahu 302,9–301,6 Ma, s kounovskými vrstvami
v nejsvrchnější části tohoto souvrství odpovídající svrchnímu karbonu (svrchní pennsyl-
van) stupně stephan, saber (OPLUŠTIL et al. 2016; obr. 3).
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SYSTEMATIKA SVRCHNOKARBONSKÝCH TETRAPODŮ: 
LEPOSPONDYLI ZITTEL, 1888 A TEMNOSPONDYLI ZITTEL, 1888 

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Diagnóza: Výčet znaků upraven podle CARROLLA (2009): absence velkých kónic-

kých zubů na palatálních kostech; absence labyrintovitého zvrásnění zubního dentinu; re-
dukce dermálních lebečních kostí – nikdy nepřítomna intertemporale a u mnoha zástup-
ců chybí též supratemporale, tabulare a postorbitale; absence otických zářezů; spodní
čelist artikuluje na úrovni kaudální lebeční klenby nebo v rostrálnější pozici; obratlové
centrum ve tvaru kompaktního válce, plně osifikované již během rané ontogeneze; obvy-
klá osifikace pleurocentra a neurálního oblouku, ztráta intercentra a hemálního oblou-
ku; absence larválních forem s vnějšími žábrami; častá absence končetin a redukce apen-
dikulární kostry.

Komentář: Fylogenetická přirozenost (monofylie) skupiny Lepospondyli ZITTEL, 1888
byla předmětem diskuzí přinejmenším od 80. let minulého století. Zatímco rané fylogene-
tické výzkumy shledávaly tuto skupinu spíše polyfyletickou (SMITHSON 1985; CARROLL
1992; LOMBARD a SUMIDA 1992), v následných kladistických analýzách nalezla převážná
většina autorů shodu v tom, že se jedná o monofyletickou skupinu (ANDERSON 2001;
CLACK 2002; RUTA et al. 2003a, b; ANDERSON et al. 2008), v některých případech zahrnu-
jící též všechny moderní obojživelníky (LAURIN a REISZ 1997, 1999; LAURIN 1998; VALLIN
a LAURIN 2004), či alespoň část z nich – skupinu červorů (ANDERSON et al. 2008). Ne -
 dávné analýzy založené na nových anatomických datech však obnovily diskuzi o polyfyle-
tickém původu této skupiny (RUTA a COATES 2007; PARDO et al. 2017; CLACK et al. 2019).

Zde předložená systematická část chápe skupinu Lepospondyli v monofyletickém
smyslu, sestávající podle CARROLLA et al. (1998) z pěti řádů: Microsauria DAWSON, 1863,
Lysorophia ROMER, 1930, Adelospondyli WATSON, 1929, Aïstopoda MIALL, 1875 a Nectri-
dea MIALL, 1875. Ačkoliv tradiční pozice těchto řádů uvnitř Lepospondyli musí být zacho-
vána pro udržení této skupiny jako monofyletické, samotné řády nemusí reprezentovat fy-
logeneticky přirozený soubor taxonů; proto nemusí být jejich jména v této systematice
striktně následována. Fylogenetická systematika užitá v této práci (obr. 4A) následuje pri-
márně RUTU et al. (2003a) a je dále modifikována na základě výsledků pozdějších auto-
rů (ANDERSON 2003a, b; ANDERSON et al. 2003; RUTA et al. 2003b; ANDERSON 2007b;
MILNER a RUTA 2009; HUTTENLOCKER et al. 2013). Zahrnuty jsou pouze ty taxony na dru-
hové úrovni (tučně), které jsou diskutovány v následujícím textu a jsou obecně považo-
vány za va lidní.

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Trihecatontidae1 VAUGHN, 1972
Microbrachidae1 FRITSCH, 1883

Microbrachis pelikani FRIČ, 1875
Hyloplesiontidae1 CARROLL A GASKILL, 1978

Hyloplesion longicostatum (FRIČ, 1875)   
Odonterpetontidae1 CARROLL A GASKILL, 1978
Tuditanidae COPE, 1875

Crinodon limnophyes (STEEN, 1938)
Boii crassidens (FRIČ, 1875) 

Hapsidopareiidae DALY, 1973
Ricnodon copei FRITSCH, 1883

Recumbirostra2 ANDERSON, 2007
Pantylidae CASE, 1911
Brachystelechidae CARROLL A GASKILL, 1978
Rhynchonkidae ZANON, 1988
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Ostodolepidae ROMER, 1945
Gymnarthridae CASE, 1910

Sparodus validus FRIČ, 1875
Lysorophia ROMER, 1930

Molgophidae3 COPE, 1875
Adelospondyli4 WATSON, 1929

Acherontiscidae1,4 CARROLL, 1969
Adelogyrinidae BROUGH A BROUGH, 1967

Aïstopoda MIALL, 1875
Lethiscidae1 WELLSTEAD, 1982
Ophiderpetontidae SCHWARZ, 1908
Oestocephalidae ANDERSON, 2003

Oestocephalus granulosum (FRIČ, 1879)
Phlegethontioidea ANDERSON et al., 2003

Pseudophlegethontiidae1 ANDERSON, 2003
Phlegethontiidae COPE, 1875c

Phlegethontia longissima (FRIČ, 1875)
Nectridea MIALL, 1875

Urocordylidae LYDEKKER, 1899
Urocordylinae BOSSY A MILNER, 1998
Sauropleurinae BOSSY A MILNER, 1998

Sauropleura scalaris (FRIČ, 1875)
Scincosauridae JAEKEL, 1909

Scincosaurus crassus FRIČ, 1875
Diplocaulidae COPE, 1881

1 V současné době je čeleď monotypická.
2 Recumbirostra ANDERSON, 2007b je jméno kladu, který zahrnuje některé čeledi klasicky řazené do řá-

du Microsauria, ale jiné nikoliv. Protože prakticky všechny moderní fylogenetické analýzy shledaly řád
Microsauria sensu CARROLL a GASKILL (1978) parafyletický (ANDERSON 2001; RUTA et al. 2003a; RUTA

a COATES 2007; ANDERSON et al. 2008), je dnes toto alternativní jméno upřednostňováno oproti tradič-
nímu jménu Microsauria (např. ANDERSON 2007b; GLIENKE 2012; HUTTENLOCKER et al. 2013).

3 Jméno Molgophidae COPE, 1875c má podle PARDA a ANDERSONA (2016) historicky přednost před
WELLSTEADEM (1991) a CARROLLEM et al. (1998) užívaným jménem Cocytinidae COPE, 1875d. V sou-
časnosti se jedná o jediný subklad skupiny Lysorophia, který byl v nedávné době některými autory za-
řazen do kladu Recumbirostra (PARDO a ANDERSON 2016).

4 Skupina Adelospondyli podle ANDREWSE a CARROLLA (1991) zahrnuje čtyři rody: Adelogyrinus WAT-
SON, 1929, Dolichopareias WATSON, 1929, Adelospondylus CARROLL, 1967 a Palaeomolgophis BROUGH

a BROUGH, 1967. Naprostá většina všech kladistických analýz, které zahrnuly alespoň část adelospondy-
lů, nalezla tuto skupinu monofyletickou a monogenerický taxon Acherontiscidae CARROLL, 1969 jako
její sesterský taxon (RUTA et al. 2003a, b; RUTA a COATES 2007; CLACK et al. 2019). Protože skupina
Adelospondyli má v současné době totožný obsah jako čeleď Adelogyrinidae, je na základě výše uvede-
ných analýz v této systematice čeleď Acherontiscidae předběžně zařazena do této skupiny, díky čemuž
je možné obsah těchto dvou taxonomických jednotek vzájemně odlišit (viz také MARJANOVIĆ a LAURIN

2019: str. 14).
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Temnospondyli ZITTEL, 1888
Diagnóza: Výčet znaků upraven podle MILNERA (1993) a SCHOCHA (2013): široce roze-

vřené interpterygoidní otvory patra dutiny ústní, dosahující nejméně poloviny šířky lebky,
které jsou ohraničeny pterygoidy se třemi výraznými výběžky; parasfenoid s podlouhlým kul-
triformním výběžkem stálé šířky, který je buď spojen s vomery a širokým plochým bazálním
plátem parasfenoidu pomocí švu, nebo je překrývá; vomery tvořící velké plátovité kosti, širo-
ce oddělující choany; pilířovitý dorzální výběžek exokcipitale spojen pevným švem s ventrál-
ní stranou tabulare; třmínek s ventrálním výběžkem způsobujícím rozdělení proximálního
konce této kosti na dvě části; humerus s krátkou diafýzou oválnou v příčném průřezu; čtyř-
prsté přední končetiny; krátká a rovná žebra, u větších forem mírně zakřivená.

Komentář: Temnospondyli formují morfologicky a druhově velmi diverzifikované se-
skupení raných tetrapodů, které je navíc kriticky důležité pro pochopení původu moder-
ních obojživelníků. Na temnospondyly je dnes pohlíženo jako na ancestrální skupinu, kte-
rá dala vzniknout některým nebo všem skupinám Lissamphibia (např. MILNER A. R. 1993;
RUTA et al. 2003a; RUTA a COATES 2007; ANDERSON et al. 2008; PARDO et al. 2017; ale viz
např. LAURIN a REISZ 1997, 1999; VALLIN a LAURIN 2004; MARJANOVIĆ a LAURIN 2019 pro
jiné názory). Všechny moderní fylogenetické výzkumy, které testovaly monofylii této sku-
piny tím, že zahrnuly v analýzách velké množství jiných raných tetrapodů (LAURIN a REISZ
1997, 1999; LAURIN 1998; RUTA et al. 2003a; RUTA a COATES 2007; ANDERSON 2007b;
ANDERSON et al. 2008) se shodují na tom, že Temnospondyli tvoří monofyletické uskupení,
což je v současné době také univerzálně akceptované schéma.

Fylogenetická systematika užitá v této práci (obr. 4B) následuje primárně SCHOCHA (2013)
a SCHOCHA a MILNERA (2014), a je dále modifikována na základě prací pozdějších autorů (PA-
CHECO et al. 2017; ELTINK et al. 2019; SCHOCH 2019), avšak nezahrnuje skupinu Stereospondy-
li, neboť její zástupci nebyli ze svrchního karbonu doloženi a nejsou tak předmětem zájmu této
práce. V přítomném systematickém členění jsou zahrnuty pouze ty taxony na druhové úrovni
(tučně), které jsou diskutovány v následujícím textu a jsou obecně považovány za validní.

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Capetus palustris STEEN, 1938

Edopoidea ROMER, 1945
Edopidae1 ROMER, 1945
Cohleosauridae BROILI in ZITTEL A BROILI, 1923

Cochleosaurus bohemicus (FRITSCH, 1885)
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013

Dendrerpetidae FRITSCH, 1885
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013

Dvinosauria YATES A WARREN, 2000
Dawsonerpeton polydens (FRIČ, 1879)

Trimerorhachidae COPE, 1882
Dvinosauroidea SÄVE-SÖDERBERGH, 1935

Dvinosauridae1 WATSON, 1919
Eobrachyopidae SHISHKIN, 1964
Tupilakosauridae KUHN, 1960

Dissorophoidea BOLT, 1969
Micromelerpetidae BOY, 1972

Nyranerpeton amilneri WERNEBURG, 2012
Limnogyrinus elegans (FRITSCH, 1883)

Xerodromes SCHOCH A MILNER, 2014
Olsoniformes ANDERSON et al., 2008
Trematopidae WILLISTON, 1910

Mattauschia laticeps (FRITSCH, 1881)
Mordex calliprepes STEEN, 1938
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Dissorophidae BOULENGER, 1902
Dissorophinae WILLISTON, 1910
Eucacopinae SCHOCH A SUES, 2013
Aspidosaurinae1 WILLISTON, 1914
Platyhistricinae SCHOCH A MILNER, 2014

Amphibamiformes SCHOCH, 2019
Platyrhinops fritschi WERNEBURG, 2012

Micropholidae WATSON, 1919
Amphibamidae MOODIE, 1910
Branchiosauridae FRITSCH, 1879

Branchiosaurus salamandroides FRIČ, 1875
Zatracheidae2 WILLISTON, 1910
Eryopiformes SCHOCH, 2013

Eryopidae COPE, 1882
Eryopinae SCHOCH A MILNER, 2014

?Onchiodon foveolatum (FRITSCH, 1885) 
Stereospondylomorpha YATES A WARREN, 2000

Sclerocephalidae JAEKEL, 1909
Intasuchidae KONZHUKOVA, 1956
Platyoposauridae KUHN, 1965
Konzhukoviidae PACHECO et al., 2017

Stereospondyli ZITTEL, 1888

1 Taxon je v současné době monotypický.
2 WELLES a PEACHY (1953) zdůvodnili nesprávné užívání formy jména Zatrachydidae WILLISTON, 1910

a doporučili jeho korekci na Zatracheidae. Tato korekce byla následována některými dalšími autory
včetně SCHOCHA a MILNERA (2014), kteří však uvádí, že autorem tohoto jména je COPE (1882). Toto
jméno však bylo poprvé užito až WILLISTONEM (1910).
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Obr. 4. Fylogenetická schémata odrážející systematiku užitou v této práci s vyznačenou pozicí jednotlivých
rodů. A, skupina Lepospondyli; B, skupina Temnospondyli. Vysvětlivky kladů k obrázku A: 1, Re-
cumbirostra; 2, Adelospondyli; 3, Aїstopoda; 4, Phlegethontioidea; 5, Urocordylidae. Zkratky: Bo., Boii;
Cri., Cri nodon; Hyl., Hyloplesion; Mic., Microbrachis; Oes., Oestocephalus; Phle., Phlegethontia; Ric.,
Ricnodon; Sau., Sauropleura; Sci., Scincosaurus; Spar., Sparodus. Vysvětlivky kladů k obrázku B: 1,
Edopoidea; 2, Dvinosauria; 3, Dvinosauroidea; 4, Dissorophoidea; 5, Xerodromes; 6, Olsoniformes; 7,
Amphibamiformes. Zkratky: Bran., Branchiosaurus; Cap., Capetus; Coch., Cochleosaurus; Daw., Daw-
sonerpeton; Lim., Limnogyrinus; Matt., Mattauschia; Mor., Mordex; Nyr., Nyranerpeton; ?Onch., ?On-
chiodon; Pla., Platyrhinops. Schéma v obrázku A vychází především z fylogenetických hypotéz RUTY

et al. (2003a); ANDERSONA et al. (2003) pro Aїstopoda a HUTTENLOCKERA et al. (2013) pro Re -
cumbirostra. Schéma v obrázku B vychází především z fylogenetických hypotéz SCHOCHA (2013);
PACHECA et al. (2017) a ELTINKA et al. (2019) pro Stereospondylomorpha a SCHOCHA (2019) pro Dis-
sorophoidea.

Fig. 4. Phylogenetic diagrams depicting systematics used in this paper with marked position of the genera.
A, Lepospondyli group; B, Temnospondyli group. Notes to figure A: 1, Recumbirostra; 2, Ade -
lospondyli; 3, Aїstopoda; 4, Phlegethontioidea; 5, Urocordylidae. Abbreviations: Bo., Boii; Cri.,
Crinodon; Hyl., Hyloplesion; Mic., Microbrachis; Oes., Oestocephalus; Phle., Phlegethontia; Ric., Ricnodon;
Sau., Sauropleura; Sci., Scincosaurus; Spar., Sparodus. Notes to figure B: 1, Edopoidea; 2, Dvi-
nosauria; 3, Dvinosauroidea; 4, Dissorophoidea; 5, Xerodromes; 6, Olsoniformes; 7, Amphibami-
formes. Abbreviations: Bran., Branchiosaurus; Cap., Capetus; Coch., Cochleosaurus; Daw., Dawso -
nerpeton; Lim., Limnogyrinus; Matt., Mattauschia; Mor., Mordex; Nyr., Nyranerpeton; ?Onch.,
?Onchiodon; Pla., Platyrhinops. Diagram in figure A is mainly based on phylogenetic hypotheses
of RUTA et al. (2003a); ANDERSON et al. (2003) for Aїstopoda and HUTTENLOCKER et al. (2013) for
Recumbirostra. Diagram in figure B is mainly based on phylogenetic hypotheses of SCHOCH (2013);
PACHECO et al. (2017) and ELTINK et al. (2019) for Stereospondylomorpha and SCHOCH (2019) for
Dissorophoidea.



CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝZKUMŮ RANÝCH TETRAPODŮ 
ZE SVRCHNÍHO KARBONU ČESKÉ REPUBLIKY: LEPOSPONDYLI ZITTEL,

1888 A TEMNOSPONDYLI ZITTEL, 1888 

Tetrapodi řazení ke skupině Lepospondyli ZITTEL, 1888

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Hyloplesiontidae CARROLL A GASKILL, 1978
Hyloplesion FRITSCH, 1883
Hyloplesion longicostatum (FRIČ, 1875)

Poprvé byl tento druh pojmenován FRIČEM (1875) jako Stelliosaurus longicostatus na
základě dobře osifikované částečné kostry z Nýřan, tvořené téměř kompletní levou zadní
končetinou, trupovými obratli s nápadnými trnovými výběžky, dobře vyvinutými po-
dlouhlými žebry a asi 2/3 přední části ocasní páteře. Zařazením tohoto druhu do vyšší
taxonomické kategorie si však Frič původně nebyl jistý (FRIČ 1875, 1879a). Po objevu do-
datečného materiálu tohoto taxonu byl FRITSCH (1883) schopen detailně popsat anatomii
druhu. Ten zahrnoval jeden špatně zachovaný ale téměř kompletní exemplář s lebkou z lo-
kality Třemošná a další čtyři exempláře z Nýřan, obsahující hojné kraniální i postkraniální
pozůstatky. Frič také daný taxon přejmenoval jako Hyloplesion longicostatum, což však ne-
byl nomenklatoricky nezbytný krok, Fričem zdůvodněný tím, že původní jméno Stelliosau-
rus bylo pouze provizorní a zavádějící (FRITSCH 1883: str. 160). Ve stejné práci také popr-
vé umístil daný druh do čeledi Hylonomidae FRITSCH, 1883 společně s dalšími rody jím
popsanými z Nýřan jako Seeleya FRITSCH, 1883, Orthocosta FRITSCH, 1879b a Ricnodon
FRITSCH, 1883, a dvěma rody (Hylonomus DAWSON, 1860 a Smilerpeton DAWSON, 1882)
z lo kality Joggins v Novém Skotsku. 

CREDNER (1885) považoval rod Hyloplesion za mladší synonymum rodu Hylonomus,
neboť mezi nimi nalezl jediný anatomický rozdíl, a to v morfologii šupin. V této úvaze jej
následoval také BROILI (1908), ale ne již STEEN (1938), která obnovila platnost nýřanské-
ho druhu, neboť byl typový druh Hylonomus lyelli z Joggins, Nového Skotska nekompletně
známý a totožnost obou taxonů tak podle ní nebyla zcela zřejmá. Anatomii druhu doplni-
la výzkumem dvou nových exemplářů, jež se jí zdály v některých ohledech podobní druhu
Microbrachis pelikani, a to například uspořádáním kostí dorzální lebeční klenby, či tvarem
parasfenoidu (STEEN 1938: str. 235). Tyto dva taxony tudíž zahrnula do společné skupiny
Adelospondyli sensu WATSON (1929).

Druhý, dosud nepopsaný exemplář druhu H. longicostatum z lokality Třemošná byl
publikován AUGUSTOU (1939a). Ten zahrnoval z velké části kompletní kostru tvořenou špat-
ně zachovanou lebkou, trupovou sekvencí páteře složené z 33–35 obratlů s žebry a kau -
dální částí páteře tvořené asi 40 obratli, předními a zadními končetinami a šupinovitým
„pancířem“. CARROLL a GASKILL (1978) provedli nový detailní popis druhu Hyloplesion
longi costatum, který byl založen na prakticky veškerém do té doby publikovaném materiá-
lu odkazovanému k tomuto druhu. Zavedli pro něj rovněž novou monotypickou čeleď Hy-
loplesiontidae, do níž zařadili také nepojmenovaný exemplář z Carbondale, Illinois (USA).
OLORI (2013) se s využitím geometrické morfometrie zabývala zkoumáním růstových změn
druhu H. longicostatum, jenž podle jejích závěrů vykazoval převážně izometrický trend bez
výrazných ontogeneticky podmíněných morfologických změn. Tyto závěry byly dále pod-
porovány morfogenetickým výzkumem založeným na anatomické revizi všech známých
exemplářů tohoto druhu z Nýřan, kde raná a rychlá osifikace postkraniální kostry nazna-
čovala absenci metamorfózy či neotenie (OLORI 2015). 

FRITSCH (1883) navíc pojmenoval dva nové taxony z Nýřan, jež se podobaly rodu Hy-
loplesion: Seeleya pusilla FRITSCH, 1883 byla popsána na základě téměř kompletního artiku-
lovaného exempláře s lebkou zachovanou z ventrální a páteří z laterální strany, společně
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s pozůstatky předních končetin a pánevního pletence s artikulovanými zadními končetina-
mi (obr. 5). Druhý taxon, Orthocosta microscopica FRITSCH, 1883, byl znám asi ze 2/3 dél-
ky zadní části prekaudální páteře, pánevního pletence v asociaci se zadními končetinami
a přední poloviny ocasní páteře, přičemž délka jediného zachovaného exempláře činila
pouhých 13 mm. Nápadnými znaky tohoto druhu byly podlouhlé a distálně se rozšiřující
trnové výběžky obratlů, krátká rovná žebra a masivní dobře osifikované zadní končetiny
(FRITSCH 1883). Orthocosta byla ROMEREM (1950) prohlášena za pravděpodobné synony-
mum rodu Seeleya; později byly oba druhy označeny CARROLLEM a GASKILL (1978) za ju-
venilní stádia téhož druhu co Hyloplesion longicostatum. Autoři uvedli, že většina anatomic-
kých rozdílů pozorovatelných u rodu Seeleya může být vysvětlena změnami v průběhu
růstu, a exemplář popsaný jako Orthocosta je nekompletní a obtížně srovnatelný, ačkoliv se
předchozímu podobá nejvíce ze všech známých druhů na dané lokalitě. Tyto závěry však
nebyly moderně testovány.

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Hapsidopareiidae DALY, 1973
Ricnodon FRITSCH, 1883
Ricnodon copei FRITSCH, 1883

Typový druh Ricnodon copei byl pojmenován FRITSCHEM (1883) z Nýřan na základě
jediného exempláře tvořeného disociovanými částmi kostry, které zahrnovaly neúplnou leb-
ku (premaxila, maxila, lakrimale, prefrontale, nasale, frontale, postfrontale, jugale, pterygoid),
kosti mandibuly (dvě kosti dentale, angulare, surangulare, preartikulare, artikulare), řadu
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Obr. 5. Exemplář M494, Hyloplesion longicostatum (Seeleya pusilla sensu FRITSCH 1883) ze svrchního karbonu
České republiky. Lokalita: Nýřany. Měřítko: 5 mm.

Fig. 5. Specimen M494, Hyloplesion longicostatum (Seeleya pusilla sensu FRITSCH 1883) from the Upper Car-
boniferous of the Czech Republic. Locality: Nýřany. Scale bar: 5 mm.



obratlů se žebry, izolovaný humerus, pánevní pletenec, kosti zadní končetiny (femur, tibia,
fibula, kalkaneus, astragalus) a velké oválné šupiny (FRITSCH 1883: tab. 42; CARROLL 1966:
obr. 18). Daný rod byl Fričem ve stejné práci zařazen do čeledi Hylonomidae.

Později STEHLÍK (1924) odkazoval ze sbírek Ústavu geologických věd Přírodovědec-
ké fakulty Masarykovy univerzity v Brně k tomuto druhu další dva obdobně disartikulova-
né exempláře. Z prvního jedince popsal kosti dentale, parasfenoid, dva obratle, žebra, hu-
merus, ulnu, radius a velké oválné šupiny, druhý obsahoval pouze fragmenty spodní
čelisti, obratlů a žeber (STEHLÍK 1924). STEEN (1938) předběžně zařadila rod Ricnodon do
skupiny Lepospondyli, a to na základě osifikovaných neurálních oblouků s centry obrat-
lů. Typový exemplář byl později přezkoumán CARROLLEM (1966), který nepochyboval
o tom, že jde o „mikrosaura“, avšak jeho zařazení do konkrétní skupiny bylo spíše zdrá -
havé, ačkoliv uvedl, že se možná jedná o taxon příbuzný rodům Asaphestera STEEN, 1934
a Boii CARROLL, 1966, které reprezentují čeleď Tuditanidae COPE, 1875. Později CARROLL
a GASKILL (1978) přehodnotili klasifikaci tohoto exempláře jako zástupce čeledi Hapsi-
dopareiidae DALY, 1973, a to především na základě malých rozměrů, které jsou podle nich
více konzistentní s danou čeledí a dále uvedli, že daný druh musí být omezen pouze na
typový exemplář, nevědomě tak ignorující STEHLÍKŮV (1924) materiál, jenž v současnosti
vyžaduje revizní přezkoumání. Klasifikace druhu Ricnodon copei do čeledi Hapsidopa -
reiidae byla následována i dalšími autory (ROČEK 1988; ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ŠTAM-
BERG a ZAJÍC 2008), ačkoliv tato pozice mezi lepospondyly nebyla nikdy ověřena fyloge-
neticky.

Druh Ricnodon dispersus byl popsán FRITSCHEM (1883) z Nýřan na základě disociova-
ných pozůstatků dvou exemplářů. První z nich byl podle Friče tvořen směsicí lebečních kos-
tí (premaxila, maxila, parietale, palatinum, parasfenoid, pterygoid), spodní čelisti (dentale,
angulare) a šupin, druhý jedinec pak maxilou, frontale, dvěma kostmi dentale, možnou kos-
tí angulare, žebrem a šupinami. Součástí druhého exempláře bylo také několik problematic-
ky identifikovatelných kostí a ozubená čelist příslušící zřejmě jinému druhu (FRITSCH 1883:
tab. 43; Fričem chybně označen jako „Rycnodon Copei“). Příslušnost tohoto materiálu k ro-
du Ricnodon byla založena především na velikosti a morfologii asociovaných šupin, které se
však lišily od druhu Ricnodon copei výrazně zesíleným kaudálním okrajem s vroubkováním. 

Ricnodon trachylepis byl popsán FRITSCHEM (1883) ze značně nekompletního a diso -
ciovaného exempláře tvořeného několika izolovanými obratli, žebry, články prstů a dvěma
typy šupin. Zatímco velikostně větší šupiny suboválného tvaru s kaudálně zesíleným vroub-
kovaným okrajem velmi připomínaly druh R. dispersus, v asociaci s nimi se nacházely také
šupiny podstatně menší, obdélníkovitého tvaru se zaoblenými hranami a někdy přítomným
zakřiveným „kýlem“ (FRITSCH 1883: tab. 44, obr. 4–15), na základě kterých byl tento druh
původně vymezen (obr. 6). 

CARROLL a GASKILL (1978: str. 39) uvedli, že A. Romer byl první, kdo rozpoznal he-
terogenitu původního Fričova pojetí rodu Ricnodon, který byl od té doby omezen pouze na
typový druh; necitovali však konkrétní literaturu. Jediná Romerova práce, která by dle zna-
lostí autora tohoto článku přicházela v úvahu, je publikace ROMERA (1950: str. 637), kde
však autor nezpochybňuje identitu Fričem popsaných druhů rodu Ricnodon, ale lebeční ma-
teriál odkazovaný k danému rodu WATSONEM (1913) a STEEN (1938) pojmenovaný jako no-
vý druh R. limnophyes (= Crinodon limnophyes). CARROLL (1966) tak byl první, kdo v lite-
ratuře jasně omezil rod Ricnodon pouze na typový druh R. copei, neboť asociace materiálu
náležícího ostatním druhům popsaným Fričem (R. dispersus a R. trachylepis) podle něj ne-
byla zřejmá. Od publikace CARROLLA (1966) byly druhy R. dispersus a R. trachylepis obecně
považovány za neplatné (CARROLL a GASKILL 1978; ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988)
nebo dokonce synonymní s druhem Ricnodon copei (ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008). Tyto závěry
však doposud nebyly v literatuře adekvátně testovány a vyžadují moderní revizi materiálu.

HUMMEL (1913) popsal z mnichovského přírodovědného muzea značně kompletní ar-
tikulovaný exemplář z Nýřan, který přiřadil na základě morfologie šupin k druhu Ricnodon
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cf. dispersus. Ve skutečnosti však tento exemplář nepochybně náleží druhu Microbrachis pe-
likani (STEEN 1938). Velikost, tvar a struktura šupin tvořily v minulosti hlavní diagnostické
znaky charakterizující jednotlivé druhy rodu Ricnodon, avšak jejich taxonomická užitečnost
není v současnosti zcela zřejmá. Například šupiny druhu Microbrachis pelikani vykazují vel-
mi podobnou morfologii s těmi rodu Ricnodon (OLORI 2015: str. 6, obr. 1), což byl nejspí-
še také jeden z důvodů chybné interpretace HUMMELA (1913). Nové revizní studium a de-
tailní anatomické srovnání všech exemplářů v minulosti odkazovaných k tomuto rodu je tak
nezbytné pro vyvození konkrétnějších závěrů týkajících se morfologické a druhové diverzi-
ty tohoto taxonu na lokalitě Nýřany.

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Tuditanidae COPE, 1875
Crinodon CARROLL A GASKILL, 1978
Crinodon limnophyes (STEEN, 1938)

Typový exemplář tohoto druhu z Nýřan byl poprvé zmíněn WATSONEM (1913)
v souvislosti s přítomností domnělých dermálních osifikací očního víčka v dorzální polovi-
ně očnice a neobvyklé nepárové kosti Watsonem označené jako interfrontale. Materiál byl
tvořen částečnou, dobře zachovanou, artikulovanou lebkou společně s velkými oválnými
šupinami podobnými druhu Ricnodon copei, což byl argument pro zahrnutí tohoto jedince
do daného rodu, jako cf. Ricnodon (WATSON 1913; STEEN 1938). Přítomnost unikátní kosti
interfrontale byla později důvodem pro zařazení exempláře do nového druhu Ricnodon lim-
nophyes (STEEN 1938). 
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Obr. 6. Exemplář M1056, Ricnodon copei (Ricnodon trachylepis sensu FRITSCH 1883) ze svrchního karbonu České
republiky. Lokalita: Nýřany. Měřítko: 10 mm.

Fig. 6. Specimen M1056, Ricnodon copei (Ricnodon trachylepis sensu FRITSCH 1883) from the Upper Carbo -
niferous of the Czech Republic. Locality: Nýřany. Scale bar: 10 mm.



ROMER (1950) podotkl, že zatímco zástupci rodu Ricnodon popsaní FRITSCHEM
(1883) vykazují typické znaky skupiny „Microsauria“, R. limnophyes do této skupiny zařa-
zen být nemůže, implicitně tak zpochybňující i příslušnost tohoto jedince k samotnému ro-
du Ricnodon. CARROLL a BAIRD (1968: str. 9) podotkli, že Ricnodon limnophyes je „mikro-
saurem“ (contra ROMER 1950), avšak nemůže být odkazován k danému rodu. První detailní
popis jediného známého exempláře společně s rozšířenou a revidovanou diagnózou druhu
byl poskytnut až CARROLLEM a GASKILL (1978). Ti si povšimli anatomických podobností
s rodem Asaphestera z lokality Joggins (Nové Skotsko) a na základě některých sdílených
anatomických znaků (morfologie dentice, uspořádání dorzálních lebečních kostí, krátké
skvamosum s podobnou skulptací a palpebrální destička [„palpebral cup“] tvořená množ-
stvím malých elementů) zahrnuli tento druh z Nýřan do čeledi Tuditanidae. Pro druh vy-
tvořili rovněž novou kombinaci Crinodon limnophyes (STEEN, 1938), odrážející taxonomic-
kou unikátnost druhu. Zařazení taxonu do čeledi Tuditanidae bylo později následováno
i dalšími autory (ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988; CARROLL et al. 1998; ŠTAMBERG
a ZAJÍC 2008), avšak nikdy nebylo testováno fylogenetickou analýzou.

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Tuditanidae COPE, 1875
Boii CARROLL, 1966
Boii crassidens (FRIČ, 1875)

FRIČ (1875) oznámil z Kounova nález tetrapoda dle něj morfologicky podobného žá-
bám, kterého pojmenoval Batrachocephalus crassidens. Materiál tvořila lebka měřící asi 23 mm
s čelistmi obsahujícími hladké kolíkovité zuby přítomné rovněž na palatálních kostech, do -
plněný o dvě izolované spodní čelisti, maxilu a kosti ramenního pletence, které podle Friče
naznačovaly anatomicky zkrácené přední končetiny. Později FRIČ (1879a) změnil rodové jmé-
no taxonu, neboť bylo preokupováno recentním sumcem (Siluriformes) rodu Batrachocephalus
BLEEKER, 1846. Nezavedl však nové rodové jméno, ale převedl druh z Kounova do rodu
Sparodus FRIČ, 1875, jenž byl znám již dříve z lokality Nýřany. Toto rozhodnutí bylo založe-
no na skutečnosti, že palatální kosti druhu Sparodus crassidens z Kounova vykazovaly po -
dobný typ a uspořádání zubů, jaký byl pozorován u typového druhu Sparodus validus z Ný-
řan. Oba druhy byly následně ve větších detailech popsány a vyobrazeny FRITSCHEM (1879b)
a zařazeny, společně s několika dalšími rody (Branchiosaurus [zahrnující materiál spodno-
permských branchiosauridů a discosauriscidů z boskovické brázdy], Hylonomus, Dawsonia)
dnes náležejícími do zcela rozdílných skupin, do čeledi Branchiosauridae. 

STEEN (1938) omezila obsah této čeledi pouze na druh B. salamandroides a taxonomic-
kou příslušnost většiny ostatních druhů, včetně taxonu Sparodus crassidens, považovala za blí-
že neurčitou (incertae sedis). ROMER (1945) poukázal na skutečnost, že Sparodus crassidens
a Ophiderpeton vicinum jsou v Kounově jediní nezpochybnitelní zástupci skupiny Lepospon-
dyli. Také CARROLL (1966) nepochyboval o tom, že je Sparodus crassidens lepospondylním
„mikrosaurem“ a poznamenal, že se jeho anatomie blízce podobá rodu Asaphestera, zástupci
čeledi Tuditanidae ze svrchního karbonu lokality Joggins, Nového Skotska. Navíc si povšiml,
že lebka druhu S. crassidens vykazuje unikátní kombinaci anatomických znaků, které vyžadu-
jí zavedení nového rodového jména. Na základě toho tak pro druh z Kounova zavedl novou
kombinaci Boii crassidens (FRIČ, 1875), jehož nově stanovený holotyp omezil pouze na lebku
popsanou FRITSCHEM (1879b: tab. 9, obr. 1; tab. 10, obr. 1–7). Izolovaná maxila (Fritsch
1879b: tab. 9, obr. 4, 8) by podle něj mohla být k danému druhu předběžně řazena také, ač-
koliv je větší než u typového exempláře (CARROLL 1966: str. 83). Kompletnější ze dvou izolo-
vaných mandibul, jež byla FRITSCHEM (1879b: tab. 9, obr. 2) odkazována k druhu Sparodus
crassidens se pak podle CARROLLA (1966) podobá spíše druhu Sparodus validus (obr. 7). Po-
kud by byl jeho předpoklad správný, jednalo by se o jediný materiál tohoto druhu doposud
známý z lokality Kounov. ŠTAMBERG a ZAJÍC (2008) tuto čelist označili jako ?Sparodus sp. 
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Pozice druhu Boii crassidens mezi zástupci Tuditanidae nebyla od CARROLLOVA (1966)
popisu dále testována a ostatní autoři jen akceptovali jeho předchozí závěry (ZAJÍC a ŠTAM-
BERG 1986; ROČEK 1988; ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008).

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Microbrachidae FRITSCH, 1883
Microbrachis FRIČ, 1875
Microbrachis pelikani FRIČ, 1875

FRIČ (1875) původně pojmenoval druh Microbrachis pelikani z Nýřan na základě kom-
pletní kostry juvenilního jedince dosahující délky pouhých 22 mm a dalších blíže nespeci-
fikovaných pozůstatků podle Friče naznačujících, že dospělý jedinec mohl dosahovat dél-
ky okolo 22 cm. Zběžně zmíněné význačné anatomické rysy zahrnovaly krční obratle
s žebry, značně redukované končetiny a zubní sklovinu bez labyrintovitého zvrásnění (FRIČ
1875). Později FRIČ (1879a) v krátké zprávě doplnil, že přední končetiny nesly pět prstů,
trupové obratle byly podlouhlé, žebra výrazně prohnutá a předpokládanou délku živočicha
upravil na 11–15 cm. Detailní zpracování bohatého fosilního materiálu druhu Microbrachis
pelikani bylo poskytnuto FRITSCHEM (1883), jenž uvedl, že jeho sbírka čítala přes 30 jedin-
ců různého stavu kompletnosti, zahrnující 3 téměř úplné exempláře. 

Kromě typového druhu popsal v téže práci také další dva druhy z Nýřan. Microbrachis
mollis byl založen na jediném převážně kompletním exempláři, který se podle FRITSCHE
(1883) lišil od typového druhu především skulptací kosti parietale, jež byla jednoduše ra -
diální, spíše než síťovitá, a svrchní čelist nesla jen asi 12 zubů, oproti zhruba 26 zubům dru-
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Obr. 7. Exemplář M410, ?Sparodus sp. (Sparodus crassidens sensu FRIČ 1879a) ze svrchního karbonu České
republiky. Lokalita: Kounov. Měřítko: 5 mm.

Fig. 7. Specimen M410, ?Sparodus sp. (Sparodus crassidens sensu FRIČ 1879a) from the Upper Carboniferous
of the Czech Republic. Locality: Kounov. Scale bar: 5 mm.



hu M. pelikani. Druh Microbrachis branchiophorus byl FRITSCHEM (1883) popsán na zákla-
dě jediné lebky zachované na dvou protilehlých kusech horniny, umožňující popis její ana-
tomie jak z dorzální, tak palatální strany. Přiřazení tohoto exempláře k rodu Microbrachis
bylo založeno především na shodné morfologii parasfenoidu, který se však lišil od předcho-
zích druhů přítomností skulptace, a dále hrubě ornamentovaných lebečních kostech
(FRITSCH 1883: str. 181). 

Také STEHLÍK (1924) popsal ze sbírek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně jeden exemplář odkazovaný k druhu M. pelikani, jež byl zachován převážně v podo-
bě otisku. Ten zahrnoval částečnou lebku, asi 19 presakrálních obratlů s žebry, přední kon-
četinu a ventrální šupiny. 

Již SCHWARZ (1908: str. 91) poprvé poukázal na skutečnost, že anatomické rozdíly me-
zi jednotlivými druhy rodu Microbrachis jsou velmi malé a ve skutečnosti mohou reprezen-
tovat jediný druh. STEEN (1938) zaměřila své studium na celkem šest exemplářů ze sbírek
Národního muzea (Praha), Západočeského muzea (Plzeň), britského Přírodopisného mu-
zea (Londýn) a Skotského národního muzea (Edinburk), z nichž čtyři byly velikostí lebky
výrazně rozdílní, tvořící tak souvislou ontogenetickou řadu (STEEN 1938: obr. 17, 18), kte-
rá reflektovala také některé morfologické změny v průběhu růstu. Na základě pozorování
jí zkoumaných exemplářů uvedla, že domnělý diagnostický znak druhu M. branchiophorus
v podobě skulptace parasfenoidu je přítomen rovněž u řady exemplářů typového druhu,
a proto tyto dva druhy synonymizovala. Lebka jediného exempláře druhu M. mollis podle
ní byla naprosto shodná s druhem M. pelikani a jediný rozdíl spočíval v menším stupni vý-
voje ornamentace, jež byla ale pozorována i u menších lebek tohoto taxonu. Tento druh nic -
méně ponechala jako platný. Do odkazovaného materiálu druhu M. pelikani dále zahrnula
Hummelův (1913) exemplář popsaný jako Ricnodon cf. dispersus. 

Redeskripce rodu byla provedena BROUGH a BROUGHEM (1967), kteří poznamenali, že
Microbrachis pelikani je vysoce variabilní druh, jenž však může být charakterizován výraz-
nou lebeční skulpturou. CARROLL a GASKILL (1978) poskytli nové detailní anatomické
zhodnocení rodu, založené na přezkoumání velkého množství exemplářů z různých institu-
cí, zahrnující veškerý materiál vyobrazený FRITSCHEM (1883) a některý popsaný STEEN
(1938). Během jejich výzkumu rodu Microbrachis tito autoři nenalezli anatomické indicie,
které by opravňovaly rozlišovat v Nýřanech více než jeden (typový) druh tohoto rodu. Své
závěry podpořili navíc skutečností, že existence více druhů v geograficky, ekologicky a ča-
sově omezeném prostoru je na základě srovnání s recentními zástupci obojživelníků po -
dobné ekologie vysoce nepravděpodobné. 

VALLIN a LAURIN (2004) se zabývali kraniálním materiálem druhu Microbrachis peli-
kani a odhalili několik nepřesností v předchozích popisech, vztahující se mj. k uspořádání
palatálních kostí a lebečních proporcích naznačujících, že lebka byla poněkud vyšší, než se
dříve soudilo. MILNER (2008) zkoumal několik dosud nepopsaných exemplářů z Nýřan ulo-
žených ve sbírkách Vídeňského přírodovědného muzea, které vykazovaly dříve nerozpozna-
ný dorzoventrálně protažený tvar ocasu dochovaný ve formě otisku kolem kaudálních ob-
ratlů, jež byl dobře uzpůsobený pro akvatický způsob života. Také si povšiml toho, že
někteří velcí adultní jedinci vykazovali mnohem vyšší počet kaudálních obratlů, než bylo
dříve doloženo. Na základě toho navrhl, že počet kaudálních obratlů mohl narůstat v prů-
běhu ontogeneze podobně, jako u některých moderních obojživelníků. 

OLORI (2013, 2015) podrobila druh morfogenetickému výzkumu za užití metod geo-
metrické morfometrie i běžného anatomického pozorování skeletálních znaků na vzorku
sta jedinců pocházejících z Nýřan. Její výsledky nenaznačily výrazné morfologické změny
v průběhu ontogeneze. VOS et al. (2018) se zabývali výzkumem regenerace ocasu pozoro-
vané u dvou jedinců druhu Microbrachis pelikani ze sbírek přírodovědného muzea v Berlí-
ně, naznačující, že byl tento druh schopen kaudální intravertebrální autotomie podobně ja-
ko někteří moderní šupinatí (Squamata), a regenerace postupovala podobným způsobem,
jako u moderních ocasatých obojživelníků.
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AUGUSTA (1940) popsal nový druh Microbrachis friči z Nýřan ze soukromé sbírky ve
své krátké zprávě. Ten byl založen na jediném exempláři tvořeném neúplně zachovanou leb-
kou, ramenním pletencem, předními končetinami a presakrální částí páteře s žebry, avšak
důvody pro zavedení nového druhu nebyly autorem explicitně uvedeny. Většinou pozděj-
ších autorů však tento druh zůstal nepovšimnut či ignorován, ačkoliv ŠTAMBERG a ZAJÍC
(2008) jej bez dalšího komentáře zahrnuli do seznamu synonym druhu Microbrachis peli-
kani. Současná lokace tohoto exempláře je autorovi této práce neznámá, ačkoliv revizní stu-
dium by mohlo pomoci lépe objasnit jeho taxonomickou identitu. 

Další materiál dnes řazený k druhu M. pelikani byl z Nýřan popsán FRITSCHEM (1881)
jako Limnerpeton obtusatum a tvořil jej jediný z převážné části kompletní exemplář se špatně
zachovanou lebkou, u nějž chyběly přední končetiny a část ocasu (FRITSCH 1881: tab. 35,
obr. 1–7). Tento exemplář byl zachován v podobě negativu, který je dnes ztracen a ke studiu
je přístupná pouze galvanická kopie originálu (MILNER a SEQUEIRA 2003a). Frič umístil ten-
to druh společně s dalšími jím popsanými zástupci rodu Limnerpeton do monogenerické če-
ledi Limnerpetideae [sic], která byla charakterizovaná širokými lebkami s velkými očnicemi
umístěnými v její rostrální části (FRITSCH 1881: str. 147), což je ovšem znak přítomný rovněž
u rodu Microbrachis (CARROLL a GASKILL 1978; VALLIN a LAURIN 2004). Po vzoru Friče
odkazoval STEHLÍK (1924) k druhu Limnerpeton obtusatum pět fragmentárních exemplářů
z Nýřan pocházejících ze sbírek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

STEEN (1938) poukázala na to, že obratle druhu L. obtusatum vyobrazené Fričem ma-
jí koosifikované neurální oblouky s centry, což napovídá tomu, že se jednalo o lepospondy-
la. Fričův typový exemplář druhu Limnerpeton obtusatum byl BROUGH a BROUGHEM (1967)
potvrzen jako náležící lepospondylnímu taxonu blízkému rodu Microbrachis, a byl jimi pře-
řazen do tohoto rodu. Ohledně Stehlíkova materiálu odkazovaného k druhu Limnerpeton
obtusatum uvedli tito autoři poznámku, že na základě jeho neinformativního popisu a ab-
sence vyobrazení (mimo levé zadní končetiny exempláře 3; STEHLÍK 1924: obr. 6) není mož-
né ověřit taxonomický status těchto jedinců, avšak přítomnost tupého a širokého kaudální-
ho výběžku kosti interklavikula zmíněného v jeho původním popisu by mohla
zpochybňovat jeho přiřazení k rodu Microbrachis, neboť u něj je tento výběžek charakteris-
ticky zúžený (BROUGH a BROUGH 1967: str. 134). 

CARROLL a GASKILL (1978) rozlišili jediný validní druh rodu Microbrachis v nýřanské
fauně, synonymizující tak taxon Microbrachis obtusatum s typovým druhem rodu. WERNE-
BURG (1994) považoval druh M. obtusatum za mladší synonymum druhu Hyloplesion longi-
costatum, což odůvodnil přítomností více než 30 presakrálních obratlů u Fričova exemplá-
ře a podobností šupin s tímto taxonem. MILNER a SEQUEIRA (2003a) však prokázali
klasifikaci daného exempláře k druhu M. pelikani na základě konfigurace kostí tabulare
a postparietale, jež odpovídá tomuto druhu a dále negovali WERNEBURGEM (1994) citova-
né znaky podporující umístění tohoto jedince do druhu H. longicostatum s tím, že jsou nej-
ednoznačné. Taxonomický status STEHLÍKOVÝCH (1924) exemplářů komentovali pouze na
základě jeho nedostatečného popisu, kdy navrhli, že by Stehlíkův široký a tupý kaudální vý-
běžek kosti interklavikula mohl ve skutečnosti odpovídat spíše jednomu z kaudomediálních
výběžků této kosti typicky zastoupený u druhu Microbrachis pelikani, a jejich předběžný zá-
věr tedy byl, že alespoň některé exempláře ze Stehlíkovy původní kolekce k tomuto druhu
pravděpodobně náleží. Ačkoliv jsou Stehlíkovy exempláře velmi nekompletní, špatně za-
chované a některé z nich mohou být ztracené (osob. pozor.), jejich revizní anatomické stu-
dium je nezbytné pro potvrzení či vyvrácení domněnek předchozích autorů.  

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Recumbirostra ANDERSON, 2007
Gymnarthridae CASE, 1910
Sparodus FRIČ, 1875
Sparodus validus FRIČ, 1875
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Sparodus validus byl FRIČEM (1875) pojmenován na základě nekompletního lebečního
materiálu několika jedinců z Nýřan, který byl tvořen především charakteristickými palatál-
ními kostmi s množstvím menších oblých zubů, spodními čelistmi s velkými kónickými zu-
by zmenšujícími se kaudálním směrem, v jenom případě asociované s články prstů, a ně-
kterými dermálními kostmi lebky. Tento materiál byl podrobněji popsán a vyobrazen
FRITSCHEM (1879b: tab. 8), který daný taxon zařadil do čeledi Branchiosauridae. Podle Fri-
če byl Sparodus podobný diplokaulidovi rodu Batrachiderpeton HANCOCK a ATTHEY, 1870
z lo kality Newsham (Anglie) a gymnarthridnímu „mikrosaurovi“ rodu Hylerpeton OWEN,
1862 z Joggins (Nové Skotsko) podobným tvarem a uspořádáním palatálních a mandi -
bulárních zubů (FRITSCH 1879b: str. 84). 

COPE (1881) a později také ROMER (1950) poznamenali, že Sparodus je charakterem
dentice podobný velkému spodnopermskému „mikrosaurovi“ rodu Pantylus COPE, 1881
z Texasu (USA). Přezkoumání anatomie druhu vedlo CARROLLA (1966) k závěru, že se jed-
ná o zástupce čeledi Gymnarthridae, jehož morfologie a počet zubů se velmi podobá stra-
tigraficky mírně starším rodům Leiocephalikon STEEN, 1934 a Hylerpeton OWEN, 1862 z lo-
kality Joggins (Nové Skotsko), jež mohly být jeho evolučními předchůdci. Prakticky totožný
komentář k druhu byl obsažen také později v publikaci CARROLLA a GASKILL (1978). 

CARROLL (1988) popsal ze sbírek vídeňského přírodovědného muzea nový téměř kom-
pletní exemplář odkazovaný k druhu Sparodus validus. Ten umožnil poprvé popsat velkou
část postkraniální kostry, zahrnující krční a trupové obratle a ramenní a pánevní pletence
s kostmi končetin. Nově odkazovaný exemplář pak podle CARROLLA (1988) dále potvrdil
příslušnost tohoto druh k čeledi Gymnarthridae. V tomto usnesení byl následován i dalšími
autory (ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988; CARROLL et al. 1998; ŠTAMBERG a ZAJÍC
2008). 

Přesná taxonomická pozice druhu Sparodus validus je však nejednoznačná. Přestože
byl druh CARROLLEM (1966, 1988) zařazen do čeledi Gymnarthridae na základě výrazné
anatomické shody týkající se především charakteristického vzoru dentice, anatomická po-
dobnost byla v minulosti zaznamenána rovněž s rodem Pantylus (COPE 1881; ROMER 1950).
Navíc všechny fylogenetické analýzy, jež daný taxon dosud zahrnuly, jej shledaly jako pří-
buzný rodu Pantylus, a to společně s dalším rodem Stegotretus BERMAN et al., 1988, který
byl v minulosti rovněž považován za gymnarthrida (ANDERSON 2001; RUTA et al. 2003b;
GLIENKE 2012). Systematická příslušnost rodu tak prozatím zůstává nejednoznačně vyře -
šena.

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Aïstopoda MIALL, 1875
Oestocephalidae ANDERSON, 2003
Oestocephalus COPE, 1868
Oestocephalus granulosum (FRIČ, 1879a)

První popsaný druh tohoto „hadovitého“ lepospondyla z Nýřan byl FRIČEM (1879a)
pojmenován Ophiderpeton granulosum, a to na základě fragmentu páteře trupové oblasti
s asi 60 dochovanými obratli v asociaci s žebry a granulovitými šupinami v dorzální části,
zatímco ventrální okraj páteře byl kryt masivní akumulací šupin jiného, vřetenovitého tva-
ru. Tento exemplář byl doplněn o nálezy izolovaných obratlů, žeber, šupin a fragmentů leb-
ky. Některé druhy rodu Ophiderpeton HUXLEY a WRIGHT, 1866 byly v té době známy již
z lokalit podobného stáří v Irsku (Jarrow) a Anglii (Newsham) (HUXLEY a WRIGHT 1866;
HANCOCK a ATTHEY 1868), FRIČ (1879a) a FRITSCH (1880) tak k tomuto rodu připsal také
několik dalších nekompletně známých druhů z Nýřan a Kounova, jež byly většinou založe-
ny pouze na fragmentech páteře. Později byl FRITSCHEM (1901) k druhu O. granulosum při-
psán nový exemplář s téměř kompletně zachovaným kraniem z ventrální strany. Druh Op-
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Obr. 8. Exemplář M455, Oestocephalus granulosum (Ophiderpeton zieglerianum sensu FRITSCH 1880) ze svrchního
karbonu České republiky. Lokalita: Nýřany. Měřítko: 10 mm.

Fig. 8. Specimen M455, Oestocephalus granulosum (Ophiderpeton zieglerianum sensu FRITSCH 1880) from the
Upper Carboniferous of the Czech Republic. Locality: Nýřany. Scale bar: 10 mm.

hiderpeton zieglerianum popsaný FRITSCHEM (1880) z Nýřan, tvořený disociovanou směsi-
cí několika kostí a ventrálních šupin (obr. 8), jenž se podle Friče odlišoval od dříve popsa-
ných zástupců tohoto rodu neobvykle podlouhlými šupinami s hladkým povrchem, byl AN-
DERSONEM (2003b) označen jako mladší synonymum druhu O. granulosum. 

SCHWARZ (1908) se zabýval detailnějším studiem obratlů tohoto taxonu, a zařadil jej
do nově vytvořené čeledi Ophiderpetontidae SCHWARZ, 1908. STEEN (1938) srovnávala ana-
tomii nýřanského druhu O. granulosum se severoamerickým druhem Ophiderpeton amphiu-
minum (původně však pojmenovaného Oestocephalus amphiuminus COPE, 1868), se kterým
nalezla řadu anatomických podobností, jako byly podlouhlé kosti parietale (jí chybně inter-
pretované jako frontale), redukovaná kaudální část lebky, či nezřetelně vyvinutá ornamen-
tace kraniálních kostí. 

MILNER (1993) popsala nový druh Ophiderpeton kirktonense z lokality East Kirkton ve
Skotsku a argumentovala tím, že daný rod by měl být omezen pouze k tomuto a typovému
druhu Ophiderpeton brownriggi HUXLEY a WRIGHT, 1866 z Irska, neboť nevykazují anato-
micky pokročilé znaky ostatních druhů, jako je ztráta postorbitale či žebra tvaru písmene
„K“. Pokročilejší a stratigraficky mladší druh Ophiderpeton granulosum tak převedla společ-
ně se severoamerickým druhem Ophiderpeton amphiuminum do rodu Oestocephalus, který
byl dříve ROMEREM (1930) s rodem Ophiderpeton synonymován. Kombinace Oestocephalus
granulosum byla následována i dalšími autory (CARROLL 1998; CARROLL et al. 1998; ŠTAM-
BERG a ZAJÍC 2008), ačkoliv ANDERSON (2003b) tento druh synonymoval s druhem Oesto-
cephalus amphiuminum z Lintonu, Ohia (USA), neboť nenalezl dostatečné anatomické roz-
díly.



Ophiderpeton pectinatum z Nýřan byl popsán FRIČEM (1879a) a FRITSCHEM (1880)
z šupin a domnělých kostí rozmnožovacích orgánů („Kammplatten“ FRITSCH 1880; obr. 9),
zatímco izolované obratle byly přítomny na jiném bloku horniny. Podobně také druh Ophi-
derpeton corvinii FRITSCH, 1880 z Kounova byl založen pouze na základě těchto útvarů, jež
byly podle Friče morfologicky poněkud odlišné od těch popsaných dříve (obr. 10, 11).
ŠTAMBERG a ZAJÍC (2008) tyto druhy nepovažovali za platné a na základě shodných loka-
lit je synonymovali s lépe známými taxony O. granulosum (Nýřany) a O. vicinum (Kounov).
Totožnost těchto elementů dosud nebyla spolehlivě objasněna; SCHWARZ (1908) poukázal
na to, že tyto struktury byly v Nýřanech nalezeny rovněž mezi zástupci xenakantidního žra-
loka rodu Orthacanthus, a pravděpodobně náleží tomuto rodu a jemu příbuzným formám.
Také STEEN (1938) zdůraznila, že tyto obloukovitě prohnuté útvary z Nýřan a Kounova Fri-
čem označované jako „Kammplatten“ se hojně vyskytují i na jiných lokalitách (např.
Linton), a jejich asociace s pozůstatky aïstopodů je pravděpodobně náhodná. Dokud se ne-
prokáže taxonomická užitečnost a jednoznačná asociovatelnost těchto elementů s aïsto -
pody, druhy diagnostikované pouze na základě jejich morfologie by měly být považovány
za nomina dubia. 

FRIČ (1879a) založil definici druhu Ophiderpeton vicinum z Kounova na pouhém frag-
mentu zadní části trupu tvořeného asi 25 obratli a podlouhlými centrálně zesílenými a za-
špičatělými ventrálními šupinami (obr. 12). Ty se podle FRITSCHE (1880) podobaly nejvíce
irskému typovému druhu Ophiderpeton brownriggii HUXLEY A WRIGHT, 1866 známému z lo-
kality Jarrow. SCHWARZ (1908) zařadil druh O. vicinum do jím vytvořené čeledi Ophiderpe-
tontidae SCHWARZ, 1908, což však později nebylo následováno STEEN (1938), která jej
předběžně označila jako incertae sedis, vylučující jej tak nejen z řádu Aïstopoda, ale i sku-
piny Lepospondyli. ROMER (1945) poukázal na to, že typicky holospondylní obratle druhů
Ophiderpeton vicinum a Sparodus crassidens, jež jsou vzájemně morfologicky odlišné, indi-
kují jednoznačnou přítomnost lepospondylů na lokalitě Kounov. Také ZAJÍC a ŠTAMBERG
(1986) a ROČEK (1988) následovali původní zařazení tohoto druhu mezi aïstopody (Ophi-
derpetontidae). 
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Obr. 9. Exemplář M447, Oestocephalus granulosum (Ophiderpeton pectinatum sensu FRIČ 1879a) ze svrchního
kar bonu České republiky. Lokalita: Nýřany. Měřítko: 10 mm.

Fig. 9. Specimen M447, Oestocephalus granulosum (Ophiderpeton pectinatum sensu FRIČ 1879a) from the Upper
Carboniferous of the Czech Republic. Locality: Nýřany. Scale bar: 10 mm.
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Obr. 10. Exemplář M452, ?Ophiderpeton sp. (Ophiderpeton corvinii sensu FRITCH 1880) ze svrchního karbonu
České republiky. Lokalita: Kounov. Měřítko: 5 mm.

Fig. 10. Specimen M452, ?Ophiderpeton sp. (Ophiderpeton corvinii sensu FRITCH 1880) from the Upper Car-
boniferous of the Czech Republic. Locality: Kounov. Scale bar: 5 mm.

Obr. 11. Exemplář M453, ?Ophiderpeton sp. (Ophiderpeton corvinii sensu FRITSCH 1880) ze svrchního karbonu
České republiky. Lokalita: Kounov. Měřítko: 5 mm.

Fig. 11. Specimen M453, ?Ophiderpeton sp. (Ophiderpeton corvinii sensu FRITSCH 1880) from the Upper Car-
boniferous of the Czech Republic. Locality: Kounov. Scale bar: 5 mm.



CARROLL et al. (1998) zařadili druh O. vicinum na základě práce MILNER (1993) do ro-
du Oestocephalus COPE, 1868. Ta však do tohoto rodu původně zařadila pouze druhy
O. amphiuminum (Linton, Ohio, USA), O. granulosum (Nýřany, Česká republika) a O. na-
num (Newsham, Anglie). K taxonomickému statutu druhu O. vicinum z Kounova se však ne-
vyjádřila, a klasifikace tohoto druhu do rodu Oestocephalus tak byla CARROLLEM et al. (1998)
založena nejspíše pouze na stratigrafické pozici jediného známého exempláře, jenž je mlad-
šího stáří než nýřanské formy a měl by tak morfologicky rodu Oestocephalus odpovídat. 

ANDERSON (2003b) nenalezl anatomický rozdíl mezi druhy z České republiky (O. vi-
cinum, Kounov; O. granulosum, O. pectinatum, O. zieglerianum, Nýřany) a druhem Oesto-
cephalus amphiuminus COPE, 1868 z Lintonu, Ohia (USA), a označil tedy první z nich ja-
ko mladší subjektivní synonyma druhého. Tato synonymika byla označena jako nepřesná
ŠTAMBERGEM a ZAJÍCEM (2008), poukazujícími na to, že materiál z Kounova byl ANDERSO-
NEM (2003b) chybně sloučen s materiálem z Nýřan. Tito autoři tak následovali spíše CAR-
ROLLA et al. (1998) v samostatném vymezení obou druhů.

Ophiderpeton forte z Nýřan byl pojmenován FRITSCHEM (1895) z fragmentu páteře tvo-
řené 15 obratli a ventrálními šupinami, jejichž velikost by podle Friče naznačovala ve srov-
nání s ostatními druhy rodu jedince dlouhého až 150 cm. Dodatečný popis a vyobrazení
byl poskytnut FRITSCHEM (1901: str. 89, obr. 390) a fotografie exempláře ŠTAMBERGEM
a ZAJÍCEM (2008: str. 182, obr. 270), kteří jej předběžně vymezili jako potenciálně platný
druh. Jak však poukázal ROČEK (1988), tento exemplář vyžaduje revizní anatomické srov-
nání s ostatními zástupci skupiny Aïstopoda. 

Ophiderpeton breviceps z Nýřan byl popsán FRITSCHEM (1895) na základě 20 cm dlou-
hého exempláře se zachovanou lebkou a spodní čelistí, avšak nikdy nebyl detailněji popsán
ani vyobrazen. ZAJÍC a ŠTAMBERG (2008) tento druh označili jako Tetrapoda incertae sedis.
Taxonomická příslušnost exempláře musí být v budoucnu podrobena reviznímu studiu (viz
také ROČEK 1988). 

FRITSCH (1901) popsal druh Ophiderpeton persuadens z Nýřan na základě relativně
malé, ale téměř kompletní kostry se zachovaným hřebenovitým útvarem („Kammplatten“)
nacházejícím se asi ve dvou třetinách délky kostry, jež byl Fričem interpretován jako roz-
množovací orgán (obr. 13; viz výše). Exemplář od svého původního popisu nebyl dále zkou-
mán a vyžaduje revizi (viz také ROČEK 1988).
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Obr. 12. Exemplář M446, Oestocephalus granulosum sensu ANDERSON (2003b) (Ophiderpeton vicinum sensu FRIČ

1879a) ze svrchního karbonu České republiky. Lokalita: Kounov. Měřítko: 20 mm.
Fig. 12. Specimen M446, Oestocephalus granulosum sensu ANDERSON (2003b) (Ophiderpeton vicinum sensu

FRIČ 1879a) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic. Locality: Kounov. Scale bar:
20 mm.



To, kolik zástupců čeledi Ophiderpetontidae a Oestocephalidae je v Nýřanech a Kou-
nově skutečně přítomno, není v současnosti zcela zřejmé. Zatímco Frič popsal v letech
1879–1901 celkem asi osm druhů, BAIRD (1964) toto množství redukoval na pouhé dva ta-
xony: O. granulosum (Nýřany) a O. vicinum (Kounov). To bylo zjevně následováno také dal-
šími autory (ŠTAMBERG a ZAJÍC 1986; ROČEK 1988; CARROLL et al. 1998). ANDERSON
(2003b) pak dokonce synonymoval většinu druhů z České republiky s taxonem Oestocepha -
lus amphiuminus z Lintonu, Ohia (USA); jeho synonymika však byla označena ŠTAMBER-
GEM a ZAJÍCEM (2008) jako nepřesná. Dokud nebude provedeno zevrubné anatomické
srovnání dříve opomíjených druhů z České republiky a dalších relevantních taxonů ze za-
hraničí, nebude prozatím možné na otázku druhového zastoupení těchto dvou čeledí ze
svrchního karbonu České republiky spolehlivě odpovědět.

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Aïstopoda MIALL, 1875
Phlegethontioidea ANDERSON et al., 2003
Phlegethontiidae COPE, 1875c
Phlegethontia COPE, 1871
Phlegethontia longissima (FRIČ, 1875)

FRIČ (1875) popsal druh Dolichosoma longissima z Nýřan coby podlouhlého „hado-
vitého“ tvora s rostrálně zašpičatělou lebkou, extrémně redukovanými (zadními) konče-
tinami a krátkými rovnými žebry. Tyto anatomické rysy se dobře shodovaly s těmi popsa-
nými u druhu Dolichosoma emersoni z lokality Jarrow v Irsku (HUXLEY a WRIGHT 1866),
proto FRIČ (1875) zařadil tento taxon z Nýřan do nového druhu téhož rodu. Není však
zřejmé, jaké elementy byly Fričem původně identifikovány jako možné části zadních
končetin (přední končetiny zůstaly Fričem „nerozpoznané“; FRIČ 1875), neboť ty nejsou
u daného taxonu ani obecně mezi aïstopody známy (např. CARROLL et al. 1998; ANDER-
SON 2002, 2003a, b) a jejich kompletní absence byla pozorována již HUXLEYEM a WRIGH-
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Obr. 13. Exemplář M1075, ?Ophiderpeton sp. (Ophiderpeton persuadens sensu FRITSCH 1901) ze svrchního karbonu
České republiky. Lokalita: Nýřany. Měřítko: 20 mm.

Fig. 13. Specimen M1075, ?Ophiderpeton sp. (Ophiderpeton persuadens sensu FRITSCH 1901) from the Upper
Carboniferous of the Czech Republic. Locality: Nýřany. Scale bar: 20 mm.



TEM (1866) u typového druhu z Irska. Později začal FRIČ (1879a) užívat upravené druhové
jméno D. longissimum a poskytl detailní anatomický popis založený na pozůstatcích jediné-
ho téměř kompletního exempláře tvořeného lebečním materiálem společně s nejméně 150
zachovanými obratli, avšak pozůstatky zadních končetin již dále nezmínil a ty nebyly nazna-
čeny ani v jeho následné rekonstrukci druhu (FRITSCH 1880: str. 110, obr. 56). 

SCHWARZ (1908) se dále zabýval detailním popisem a srovnáním obratlů tohoto dru-
hu a zařadil jej společně se severoamerickým taxonem Phlegethontia linearis COPE, 1871 do
čeledi Phlegethontiidae v rámci skupiny Aïstopoda. Typový exemplář druhu D. longissimum
byl opětovně krátce popsán STEEN (1938), která zdůraznila některé anatomické znaky leb-
ky, jako byla neobvyklá absence mediálních sutur na kostech frontale a parietale, přičemž
i vzájemnou hranici těchto dvou elementů nebylo možné determinovat. 

Později BAIRD (1964) přeřadil nýřanský taxon do rodu Phlegethontia COPE, 1871 pře -
devším proto, že byl tento rod ze Severní Ameriky podstatně lépe známý než jediný ne -
adekvátně popsaný exemplář irského rodu Dolichosoma. MCGINNIS (1967) pozorovala
skuteč nost, že nýřanský druh Phlegethontia longissima (FRIČ, 1875) je nerozeznatelný od ame -
rického druhu Phlegethontia linearis COPE, 1871 a oba druhy synonymizovala. Jako platný
druh však chybně zvolila mladší synonymum Phlegethontia longissima (FRIČ, 1875). Situace
zůstala nezměněná až do publikace LUNDA (1978), který tuto chybu napravil a dále se zabý-
val anatomií a funkční morfologií taxonu. V rámci té se věnoval možné kinetické stavbě kra-
niálních kostí, pokusil se o deskripci čelistního svalstva a vyvodil pravděpodobný způsobu pří-
jímání potravy, který byl podle něj u rodu Phlegethontia v mnoha ohledech podobný hadům. 

Synonymika druhů P. linearis a P. longissima byla akceptována i ZAJÍCEM a ŠTAMBER-
GEM (1986) a ROČKEM (1988), který ovšem zdůraznil, že status nýřanského taxonu by měl
být v budoucnu přehodnocen s ohledem na nově získaná data. Revize rodu Phlegethontia,
zahrnující materiál z České republiky (Nýřany) i Severní Ameriky (Mazon Creek, Linton),
byla provedena ANDERSONEM (2002). Ten skutečně shledal druh Phlegethontia longissima
z Nýřan platným na základě srovnatelně nízkých trnových výběžků obratlů, kraniálně umís-
těných obratlů dosahujících dvojnásobné délky oproti druhu P. linearis a menšímu celkové-
mu počtu obratlů v celé délce páteře (200–210 u P. longissima oproti 230–250 u P. linea-
ris). Dříve popsaný druh P. mazonensis GREGORY, 1948 z lokality Mazon Creek, Illinois
(USA) byl s druhem P. longissima z Nýřan synonymizován. ANDERSON (2002) také správ-
ně zařadil izolovanou frontale, původně  FRIČEM odkazovanou k druhu Dolichosoma angus-
tatum (FRITSCH 1881: tab. 21, obr. 2), do synonymiky druhu Phlegethontia longissima. Na-
víc LUNDEM (1978) navržený kinetický model krania, jehož hlavním komponentem bylo
mobilní palatokvadratum, byl ANDERSONEM (2002) na základě nové interpretace lebeční
anatomie zamítnut a byla jím poskytnuta nová kraniální rekonstrukce druhu P. longissima.
Ta byla následně poupravena ANDERSONEM (2007a) na základě nálezu exempláře v sideri-
tové konkreci z vrstev Mazon Creek, Illinois (USA), který disponoval přímým důkazem
o přítomnosti dříve nevyobrazeného rostra. Vymezení samostatného nýřanského druhu
P. longissima spíše než jeho sloučení do jediného druhu P. linearis bylo následováno také
ŠTAMBERGEM a ZAJÍCEM (2008). 

Frič později popsal z Nýřan kromě jím dříve pojmenovaného druhu Dolichosoma
(= Phlegethontia) longissima ještě nález další téměř kompletní kostry s lebkou, již pojmeno-
val Dolichosoma scutiferum FRITSCH, 1901. Tento taxon se shodoval v některých anatomic-
kých detailech s druhem D. longissima, jako bylo splynutí kostí frontale a parietale, a parie-
tální otvor umístěný daleko v kaudální oblasti lebky. Vymezení nového druhu bylo založeno
převážně na přítomnosti podlouhlých oválných šupin dosahujících délky tří obratlů a srov-
natelně menších rozměrech tohoto exempláře oproti dříve popsanému druhu z Nýřan
(FRITSCH 1901). Ve stejné práci byl také krátce popsán fragment páteře z Nýřan s údajně
zachovanými asi 20 obratli s žebry podobnými druhu D. longissima, který byl Fričem
pojme nován Dolichosoma crenatum FRITSCH, 1901 na základě menších rozdílů v morfolo-
gii neurálních oblouků a trnových výběžků těchto obratlů (obr. 14). 
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STEEN (1938) podotkla, že D. scutiferum je zcela jistě mladý jedinec „dolichosomida“
lišícího se od druhu D. longissima proporcemi lebky, zatímco druh D. crenatum označila ja-
ko incertae sedis. BAIRD (1964) považoval druh D. scutiferum za synonymní s druhem Phle-
gethontia (= Dolichosoma) longissima, zatímco ke statutu druhu D. crenatum se explicitně
nevyjádřil, avšak z jeho práce vyplývá, že v Nýřanech uvažoval pouze jeden platný druh.
ŠTAMBERG a ZAJÍC (2008) pak zařadili oba druhy jako Tetrapoda incertae sedis. Taxonomic-
ká příslušnost obou exemplářů v současnosti není zcela zřejmá a měla by být nově zhodno-
cena na základě revizního studia.

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Nectridea MIALL, 1875
Urocordylidae LYDEKKER, 1899
Sauropleurinae BOSSY A MILNER, 1998
Sauropleura COPE, 1868
Sauropleura scalaris (FRIČ, 1875)

FRIČ (1875) původně pojmenoval tento taxon z Nýřan jako nový druh rodu Urocordy-
lus HUXLEY A WRIGHT, 1866, který byl doložen již dříve z lokality Jarrow v Irsku, a to jako
Urocordylus scalaris. Frič tak učinil především na základě typicky tvarovaných a nápadně
podlouhlých hemálních oblouků a trnových výběžků u nalezených kaudálních obratlů, kte-
ré byly v asociaci s ostatními vysoce disartikulovanými kosterními elementy a které byly již
dříve doloženy u irského typového druhu Urocordylus wandesfordii HUXLEY A WRIGHT, 1866.
Později FRIČ (1879a) vycházejíce z klasifikace „labyrintodontů“ MIALLA (1875) zařadil ný-
řanský druh do skupiny Nectridea. Následný detailnější popis a rekonstrukce tohoto dru-
hu byly založeny na dvou disociovaných exemplářích: větší typový jedinec zahrnoval po -
zůstatky dermální lebeční klenby, palatálních kostí, rostrální poloviny dvou mandibul,
ramenního pletence, prekaudálních obratlů (v přední části s žebry), několika kaudálních
obratlů a ventrální šupiny; menší odkazovaný exemplář byl tvořen obratli, žebry, nekomplet -
ním ramenním i pánevním pletencem a pozůstatky zadní končetiny (FRITSCH 1881: obr. 76;
tab. 26, obr. 1). Nález nového téměř kompletního artikulovaného exempláře dlouhého
23 cm byl krátce oznámen FRITSCHEM (1895) až po publikaci prvních dvou svazků jeho
monografického díla zahrnujícího detailní popis tohoto taxonu, a tento nový materiál tak
již nebyl podrobněji popsán ani vyobrazen. Další dva téměř kompletní exempláře odkazo-
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Obr. 14. Exemplář M629, Dolichosoma crenatum (sensu FRITSCH 1901) ze svrchního karbonu České republiky.
Lokalita: Nýřany. Měřítko: 20 mm.

Fig. 14. Specimen M629, Dolichosoma crenatum (sensu FRITSCH 1901) from the Upper Carboniferous of the
Czech Republic. Locality: Nýřany. Scale bar: 20 mm.



vané FRITSCHEM (1901) k druhu Urocordylus scalaris byly špatně zachované (pyritizované)
a z ana tomického hlediska ne příliš informativní, tudíž Fričovi sloužily pouze k doplnění
metrických údajů daného druhu. 

SCHWARZ (1908) se zabýval detailním anatomickým popisem obratlů druhu Urocordy-
lus scalaris. STEHLÍK (1924) byl první, kdo v literatuře popsal a vyobrazil téměř kompletní
dobře zachovanou artikulovanou lebku s asociovanou neúplnou postkraniální kostrou od-
kazovanou k danému druhu ze sbírek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Br-
ně. Jeho popis, stejně jako jediný nákres, však byly v mnoha ohledech nepřesné (STEHLÍK
1924: obr. 8; BARTÁK 2018). 

STEEN (1938) měla k dispozici celkem tři lebky s výrazně rozdílnými velikostmi, kte-
ré odrážely tři rozdílná ontogenetická stádia, a její popis tohoto materiálu byl tedy soustře-
děn na pozorování morfologických změn během ontogenetického vývoje tohoto druhu.
Zřejmá ontogenetická variace se podle Steen týkala například kosti skvamosum, která
u nejmenších exemplářů nedosahovala úrovně kaudálního okraje lebky, zatímco u největ-
ších z nich jej výrazně přesahovala; dermální lebeční ornamentace, jež byla u nejmenších
exemplářů tvořena převážně hřbítky, kdežto dospělí jedinci disponovali suboválnými jam-
kami po celém povrchu kostí; a změn v morfologii a proporcích obratlů, týkající se pře -
devším jejich trnových a hemálních výběžků. 

BAIRD (1964) přeřadil veškerý materiál druhu Urocordylus scalaris do nově vytvořené
kombinace Sauropleura scalaris (FRIČ, 1875), a ta byla následována i pozdějšími autory
(např. ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988; ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008). Výrazně doplňují-
cí znalosti tohoto i ostatních zástupců čeledi Urocordylidae byla z hlediska anatomie,
funkční morfologie či paleoekologie nepublikovaná disertační práce BOSSY (1976). V té se
autorka zabývala mj. funkční morfologií výrazně kinetické stavby lebečních kostí rodu Sau-
ropleura a vypracovala hypotézu tzv. dorzálního posunu čenichu („dorsal snout shift“) s pa-
leoekologickými implikacemi této anatomické adaptace. Tato práce poskytla základ pro ná-
sledný revizní výzkum skupiny Nectridea (MILNER A. C. 1980; BOSSY a MILNER 1998).

Ačkoliv BOSSY a MILNER (1998) poskytli podrobný popis čeledi Urocordylidae s de-
tailní diagnózou druhu Sauropleura scalaris, jejich práce byla spíše obecná a neobsahovala
reference ke konkrétnímu materiálu. Exemplář popsaný STEHLÍKEM (1924) byl nově revido-
ván BARTÁKEM (2018). Ten přehodnotil lebku daného jedince jako zachovanou z ventrola-
terální strany a potvrdil jeho příslušnost k druhu Sauropleura scalaris. Dále poukázal na
skutečnost, že exemplář jednoznačně disponoval nejméně 68 kaudálními obratli, což je
nejvyšší počet prozatím doložený u daného druhu, přičemž celkově mohla být ocasní pá-
teř počtem obratlů podobná zástupcům podčeledi Urocordylinae. Trnové výběžky ocasních
obratlů byly navíc odděleny relativně širokými mezerami, kontrastující se stavem pozorova-
ným u jiných zástupců druhu S. scalaris, což autor zdůvodnil možnou ontogenetickou va-
riabilitou v kaudální oblasti tohoto druhu, jak bylo dříve naznačeno STEEN (1938). 

FRITSCH (1880) také popsal z Nýřan druh Dolichosoma angustatum coby domnělého
zástupce skupiny Aïstopoda na základě jediného exempláře tvořeného neúplnou artikulo-
vanou lebeční klenbou zachovanou z ventrální strany a asociovanou ozubenou čelistí
(FRITSCH 1880: tab. 21, obr. 1; obr. 15). Zařazení tohoto exempláře do rodu Dolichosoma
(= Phlegethontia) Frič odůvodnil podobnou morfologií asociované čelisti, přestože samotná
lebeční klenba nevykazovala typické splynutí kostí parietale tohoto rodu. Tato anatomická
neshoda byla autorem vysvětlena jako možná ontogenetická variabilita, jež je pozorovatel-
ná i u recentních červorů, u nichž dochází ke splynutí některých lebečních kostí až v prů-
běhu růstu. Podle STEEN (1938) se jednalo o pozůstatky exempláře náležejícího ke skupi-
ně Nectridea a popsala jej jako holotyp nového druhu Urocordylus angustatus (FRITSCH,
1880). Ten se podle ní odlišoval od typového druhu Urocordylus scalaris FRIČ, 1875 kaudál-
něji umístěnými očnicemi, kostí parietale zasahující ke středu očnice a parietálním otvorem
umístěným relativně více rostrálně. BAIRD (1964) označil tento materiál jako náležící dru-
hu Sauropleura scalaris (FRIČ, 1875), u nějž došlo k posmrtnému přemístění některých kos-

124



tí (postfrontale, postorbitale). Tato interpretace byla akceptována i dalšími autory (ZAJÍC
a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988; BOSSY a MILNER 1998; ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008).

FRITSCH (1895) krátce zmínil negativní otisk malé téměř kompletní kostry (mimo za-
dní poloviny ocasní páteře) z Nýřan zachované z laterální strany ze sbírek rakouského Mon-
tanuniversität Leoben (Univerzita v Leobenu) s lebkou dlouhou 20 mm a trupovou částí
45 mm, kterou označil jako Ptyonius cf. pectinatus a z níž vytvořil galvanický odlitek. Ptyoni-
us pectinatus je mladší subjektivní synonymum druhu Sauropleura pectinata (ROMER 1930;
BOSSY a MILNER 1998) z Lintonu, Ohia (USA), a přesné důvody zařazení tohoto nýřanské-
ho exempláře do jinak výlučně amerického druhu nebyly původně FRITSCHEM (1895) speci-
fikovány. Později Frič daný exemplář detailněji popsal i vyobrazil (FRITSCH 1901: tab. 164),
a na základě velkých premaxilárních zubů lišících se od amerického druhu pro něj zavedl
nové druhové jméno Ptyonius distinctus FRITSCH, 1901. STEEN (1938) považovala tento taxon
za juvenilního jedince druhu Urocordylus scalaris a stejně tak i BOSSY a MILNER (1998) za-
řadili tento exemplář bez dalšího komentáře do druhu Sauropleura scalaris. Je však zřejmé,
že tak učinili v souladu s jimi revidovanou diagnózou druhu, v níž byl zahrnut Fričem uve-
dený unikátní anatomický znak druhu P. distinctus v podobě proporčně velkých premaxi-
lárních zubů. Synonymika obou druhů byla akceptována také ŠTAMBERGEM a ZAJÍCEM
(2008).  

Lepospondyli ZITTEL, 1888
Nectridea MIALL, 1875
Scincosauridae JAEKEL, 1909
Scincosaurus FRIČ, 1875
Scincosaurus crassus FRIČ, 1875
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Obr. 15. Exemplář M456, Sauropleura scalaris (Dolichosoma angustatum sensu FRITSCH 1880) ze svrchního kar -
bonu České republiky. Lokalita: Nýřany. Měřítko: 5 mm.

Fig. 15. Specimen M456, Sauropleura scalaris (Dolichosoma angustatum sensu FRITSCH 1880) from the Upper
Carboniferous of the Czech Republic. Locality: Nýřany. Scale bar: 5 mm.



Scincosaurus crassus byl pojmenován FRIČEM (1875) na základě téměř kompletní kos-
try z Nýřan, která vykazovala vysoký stupeň osifikace včetně masivních končetin, avšak leb-
ka byla výrazně fragmentovaná. Později se FRIČ (1879a) pokusil i o bližší klasifikaci toho-
to druhu, který správně zařadil do skupiny Nectridea MIALL, 1875. Frič v době popisu rodu
Scincosaurus neměl k dispozici žádný exemplář s adekvátně zachovaným lebečním mate -
riálem; teprve později do své sbírky získal větší množství dalších pozůstatků tohoto druhu,
které podle FRITSCHE (1881) zahrnovaly tři téměř kompletní exempláře a velký počet do -
datečných kosterních fragmentů sestávajících dohromady z více než 30 jedinců. Jeden
z exemplářů přitom disponoval výraznými tabulárními rohy v kaudální části lebky (FRITSCH
1881: tab. 28, obr. 1), které byly charakteristické pro dříve popsaný druh Keraterpeton gal-
vani HUXLEY a WRIGHT, 1866 z lokality Jarrow v Irsku. FRITSCH (1881) se proto rozhodl
na základě tohoto domnělého diagnostického znaku přeřadit nýřanský druh Scincosaurus
crassus do tohoto rodu, avšak ponechal mu unikátní druhové jméno K. crassum, odrážející
tak geografickou rozdílnost obou taxonů. Ve stejné práci byl daný druh z Nýřan také popr-
vé detailně popsán a vyobrazen. 

Pozdější autoři zkoumající irský typový druh Keraterpeton galvani však poukázali na
skutečnost, že nýřanský druh je v mnoha ohledech natolik odlišný od toho irského, že jej
není možné řadit pod stejné rodové jméno a navrhli tak navrácení k původnímu jménu
Scincosaurus crassus. Mezi nejdůležitějšími anatomickými rozdíly nýřanského druhu byla
uváděna absence kaudálně protaženého skvamosa do podoby rohovitého výčnělku; volné
tabulární rohy lišící se od pevně srostlých struktur rodu Keraterpeton; rozdílné uspořádání,
tvar a ornamentace lebečních kostí, či vyšší počet presakrálních obratlů a odlišná morfolo-
gie žeber (ANDREWS 1895; WOODWARD 1897; JAEKEL 1903). JAEKEL (1903) navíc zdůraz-
nil, že domnělé tabulární rohy na většině známých nýřanských exemplářů chybí a jejich pří-
tomnost mohla být spíše výsledkem náhodné asociace elementů ramenního pletence či
žeber s kaudální částí lebky. 

SCHWARZ (1908) následoval doporučení předchozích autorů v užití jména Scincosau-
rus a zahrnul tento taxon do dnes již neplatné čeledi Ptyonidae COPE, 1875 (viz např. CA-
SE 1946), která ve Schwarzově pojetí zahrnovala některé dnešní zástupce čeledi Urocordy-
lidae (Ctenerpeton remex, Sauropleura pectinata, Sauropleura scalaris). Autor nicméně
poukázal na skutečnost, že se tento druh v důležitých anatomických rysech od zástupců da-
né čeledi odlišuje, neboť disponuje širokou a zakulacenou, spíše než úzkou a rostrálně za-
špičatělou lebkou ostatních zástupců a kaudální obratle nevykazují typicky vějířovitě vyvi-
nuté trnové a hemální výběžky. SCHWARZ (1908) proto navrhl, že by rod Scincosaurus, ač
nepatřící přímo do rodu Keraterpeton, mohl být součástí stejné čeledi (= Diplocaulidae sen-
su BOSSY a MILNER 1998). 

JAEKEL (1909) pojmenoval čeleď Scincosauridae, kterou společně s dalšími jmény
(Urocordylidae a Ophiderpetondidae [sic]) na základě společně sdílených dorzoventrálně
podlouhlých kaudálních obratlů zařadil do skupiny Urosauri. Jméno Nectridea tak omezil
pouze na vývojově pokročilejší diplokaulidy. Později bylo STEHLÍKEM (1924) popsáno ze
sbírek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně celkem 6 dalších neúplných
exemplářů z Nýřan, které jím byly po vzoru FRITSCHE (1881) zařazeny do druhu Keraterpe-
ton crassum. Jejich taxonomická příslušnost však od jejich původního popisu nebyla dále
ověřena a tento materiál tak vyžaduje revizní studium. 

STEEN (1938) definitivně ukotvila jméno Scincosaurus crassus pro nýřanský taxon, kte-
rý navrátila zpět do řádu Nectridea, a zabývala se dále jeho anatomickým popisem, který
byl založen na 11 zkoumaných exemplářích. Domnělé tabulární rohy pozorované FRITS-
CHEM (1881) interpretovala jako dorzální výběžky klíčních kostí (klavikula). PARSONS
a WILLIAMS (1963) zpochybnili interpretaci STEEN (1938) poukazujíce na skutečnost, že
jsou tyto kosterní elementy proporčně příliš velké a ve Fričově obrázku (FRITSCH 1881:
tab. 28, obr. 8) je tento element navíc vyobrazen společně s kostí klavikula, jejíž dorzální
výběžek dosahuje výrazně menších rozměrů. Ačkoliv autoři připustili, že by se mohlo jed-
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nat i o kosti kleitrum, přikláněli se spíše k variantě možné přítomnosti dvou rozdílných ta-
xonů v Nýřanech. Absence tabulárních rohů rodu Scincosaurus byla nicméně dále potvrze-
na MILNER (1980), která tyto kosterní elementy původně zaměněné za tabulární rohy
považovala za pozůstatky kleitra. Autorka navíc obnovila dříve neužívané jméno Scinco-
sauridae JAECKEL, 1909, kam zařadila nýřanský rod Scincosaurus společně s francouzským
taxonem Sauravus THÉVENIN, 1906, vymezující tak první z nich mimo čeleď Keraterpeton-
tidae (= Diplocaulidae), s níž byl tento rod dříve spojován (např. BEERBOWER 1963). Sa -
mostatné vymezení čeledi Scincosauridae v rámci řádu Nectridea pak bylo následováno
i dal šími autory (ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988; BOSSY a MILNER 1998; ŠTAMBERG
a ZAJÍC 2008). 

Morfologická redeskripce druhu Scincosaurus crassus provedená MILNER a RUTOU
(2009), jež byla založena na přezkoumání velkého množství exemplářů z depozitářů všech
zásadních evropských institucí (Cambridge, Berlín, Mnichov, Praha, Plzeň), pomohla do-
plnit anatomická data tohoto druhu, která byla následně využita pro fylogenetickou analý-
zu skupiny Nectridea. Rod Scincosaurus byl ve shodě s publikací MILNER (1980) shledán
jako sesterský taxon všech ostatních zástupců skupiny Diplocaulidae.

Tetrapodi řazení ke skupině Temnospondyli ZITTEL, 1888

Temnospondyli ZITTEL, 1888 incertae sedis
Capetus STEEN, 1938
Capetus palustris STEEN, 1938

Capetus palustris z Nýřan byl pojmenován STEEN (1938) na základě postorbitální čás-
ti velké dermální lebeční klenby jediného exempláře ze sbírek britského přírodovědného
muzea, jež byla charakterizována proporčně malými očnicemi a velkou interorbitální vzdá-
leností. K tomuto druhu byla navíc předběžně přiřazena také velká lebka ze sbírek
mnichov ského muzea popsaná BROILIM (1908: tab. 1, obr. 1) jako Sclerocephalus credneri
FRITSCH, 1901. Broiliho původní klasifikace tohoto exempláře vycházela z FRITSCHOVA
(1901: str. 92, obr. 392) popisu druhu S. credneri a opírala se o zdánlivě shodné proporce
a morfologii obou exemplářů mírně se lišících pouze tvarem očnic, přestože Fričův materi-
ál pocházel ze stratigraficky mladších spodnopermských vrstev lokality Ruprechtice. Zařa-
zení Broiliho exempláře k nově popsanému druhu Capetus palustris bylo STEEN (1938) zdů-
vodněno podobnou velikostí lebky, stejně jako rozměrem a vzdáleností očnic, přestože také
poukázala na rozdíly související s tvarem kaudálního okraje lebky jí přisuzovanými k po-
smrtným deformačním procesům. 

ROMER a WITTER (1942) dále zařadili do materiálu odkazovaného k druhu Capetus
palustris rekonstruovanou lebku vyobrazenou JAEKELEM (1911: obr. 124; 1913: obr. 5) jím
srovnávanou se spodnopermským druhem Chelydosaurus vranii (= Cheliderpeton vranyi
FRITSCH, 1877), ačkoliv svoje tvrzení neopodstatnili řádnými anatomickými doklady.
Autoři dále poznamenali, že rod Capetus je nejspíše blízce příbuzný bazálnímu temnos-
pondylu druhu Edops craigi ROMER A WITTER, 1942 ze spodního permu Texasu, s nímž
sdílí shodné uspořádání dermálních kostí lebky. Později nicméně ROMER (1947) synony -
mizoval všechny dříve pojmenované velké temnospondylní taxony z Nýřan (Gaudrya latis-
toma FRITSCH, 1885, Nyrania trachystoma FRITSCH, 1885, Capetus palustris STEEN, 1938)
které nebylo možné přiřadit k druhu Cochleosaurus bohemicus a zvolil pro ně nejstarší jmé-
no užité v literatuře, Gaudrya latistoma. Tento taxon pak společně s dalšími převážně
svrchnokarbonskými bazálními druhy zahrnul do skupiny Edopsoidea [sic]. Po vzoru RO-
MERA (1947) byl Capetus palustris jakožto neplatný taxon ignorován i dalšími autory (MIL-
NER A. R. 1980; ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988), a to až do publikace SEQUEIRA
a MILNERA (1993). Ti provedli revizi veškerého dostupného materiálu v minulosti řazené-
ho k rodu Capetus a lokalizovali také několik dříve nepopsaných jedinců. K těm patřil frag-
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ment dermální lebeční střechy s levou lícní oblastí; nekompletní dermální lebeční střecha
s levou lícní oblastí v asociaci s rostrální špičkou lebky a levou mandibulou; velká lebka se
spodní čelistí a zachovanou částečnou palatální stranou v protiotisku; a kaudální polovi-
na spodní čelisti odkryté z labiální strany. Z BROILIHO (1908) původního materiálu auto-
ři zahrnuli kromě dříve odkazované lebky navíc i velký rostrální fragment krania jiného
exempláře (BROILI 1908: tab. 1, obr. 3), ačkoliv ani jeden z nich nebyl ve sbírkovém mate-
riálu mnichovského muzea nalezen a tento materiál mohl být zničen během druhé světo-
vé války (SEQUEIRA a MILNER 1993). Protože tito autoři také prokázali synonymiku typo-
vého exempláře druhu Gaudrya latistoma s taxonem Cochelosaurus bohemicus a nalezli
unikátní kombinaci znaků u materiálu odkazovaného k druhu Capetus palustris, obnovili
platnost tohoto taxonu, který v Nýřanech představoval jednu z největších forem tetrapo-
dů. 

Přesná systematická pozice rodu Capetus mezi temnospondyly je nicméně stále pro-
blematická. Přestože ROMER a WITTER (1942) považovali tento taxon za blízce příbuzný ro-
du Edops, a tudíž zástupce skupiny Edopoidea, ve své fylogenetické analýze SEQUEIRA
a MILNER (1993) nebyli schopni nalézt znaky podporující toto zařazení. Jedna z možnos-
tí, kterou někteří autoři na základě fylogenetických analýz navrhli, je umístění tohoto dru-
hu na linii vedoucí ke skupině Eryopiformes sensu SCHOCH (2013) odvozenější než zástup-
ci skupiny Edopoidea (SEQUEIRA a MILNER 1993; MILNER a SEQUEIRA 1998). Tento taxon
zřejmě okupuje velmi bazální pozici mezi temnospondyly, ačkoliv jeho přesné zařazení do
konkrétní skupiny není s ohledem na jeho nekompletní znalost prozatím možné (STEYER
et al. 2006; SCHOCH 2013). Z výše uvedených důvodů označili ŠTAMBERG a ZAJÍC (2008)
tento druh jako Temnospondyli incertae sedis.

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Edopoidea ROMER, 1945
Cochleosauridae BROILI in ZITTEL A BROILI, 1923
Cochleosaurus FRITSCH, 1885
Cochleosaurus bohemicus (FRITSCH, 1885)

FRIČ (1875), který měl k dispozici pouze velkou fragmentární lebku s jím odhadova-
nou délkou v kompletním stavu asi na 20 cm a dvě menší neúplné lebky o velikosti asi 5 cm,
pojmenoval tento nový druh z Nýřan Melosaurus bohemicus po vzoru VON MEYERA (1860),
který popisoval podobnou lebeční morfologii a rozměry u jím pojmenovaného ruského dru-
hu Melosaurus uralensis VON MEYER, 1857. Později FRIČ (1879a) zdůraznil přítomnost uni-
kátních kaudálních výběžků kostí postparietale („postparietal lappets“ pozdějších autorů),
které u ruského taxonu chyběly a váhal tak nad příslušností nýřanského druhu k tomuto ro-
du. Unikátní anatomie těchto kostí nakonec vedla FRITSCHE (1885) k zavedení nového jmé-
na Cochleosaurus bohemicus. Ve stejné práci byl daný druh také podrobněji popsán i vy -
obrazen a ke známým exemplářům byly předběžně zařazeny také blíže nespecifikované
postkraniální pozůstatky s izolovanou spodní čelistí, jež byly nalezeny ve stejných vrstvách
jako typový materiál. Na základě jediného fragmentu lebky se zachovaným kaudálním vý-
běžkem postparietale v bazální části výrazněji zúženým než u ostatních exemplářů druhu
C. bohemicus pak FRITSCH (1885) popsal další druh tohoto rodu, Cochleosaurus falax.
FRITSCH (1895) ve své krátké zprávě předběžně zmínil, že od původního popisu druhu
C. bohemicus byl získán nový materiál umožňující rekonstrukci téměř kompletní kostry to-
hoto taxonu, avšak později stručně popsal pouze kosti ramenního pletence a ventrální šu-
piny (FRITSCH 1901). 

Anatomická znalost druhu Cochleosaurus bohemicus byla dále doplněna BROILIM
(1905), který tento taxon popsal na základě lebečního materiálu šesti různě velkých exem-
plářů, v některých případech i s asociovaným neúplným postkraniálním materiálem, ze sbí-
rek mnichovského paleontologického muzea. Jeho exemplář č. IV (BROILI 1905: str. 2) byl
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nicméně později z materiálu odkazovaného k tomuto druhu vyloučen a popsán jako holo-
typ nového taxonu Solenodonsaurus janenschi (BROILI 1924; DANTO et al. 2012). BROILI
(1905) značně rozšířil Fričovu původní diagnózu druhu a dále poznamenal, že Cochleosau-
rus falax je patrně jen lebeční fragment juvenilního jedince druhu C. bohemicus, jehož ano-
mální morfologie může být vysvětlena deformačními procesy. 

STEHLÍK (1924) popsal ze sbírek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně asi 20 cm velkou, téměř kompletní lebku jím připsanou k druhu Cochleosaurus
bohemicus, avšak důvody jejího zařazení k tomuto taxonu nebyly autorem uvedeny. Ta-
to klasifikace byla zpochybněna AUGUSTOU (1947), který vycházel z diagnózy poskyt-
nuté BROILIM (1905). Lebeční anatomie podle něj neodpovídala druhu C. bohemicus
tvarem a uspořádáním kraniálních kostí, pozicí a obrysem očnic, velkými rozměry leb-
ky, přítomností parietálního otvoru a absencí kaudálních výběžků kostí postparietale.
Pozdější autoři (SEQUEIRA 2003; ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008) zařadili Stehlíkův materiál
do druhu Cochelosaurus bohemicus, avšak tento krok nebyl doložen řádným anatomic-
kým výzkumem, neboť ani jeden z autorů daný materiál nestudoval osobně. Exemplář
popsaný STEHLÍKEM (1924) by tak měl být v budoucnu podroben novému reviznímu
studiu. 

STEEN (1938) krátce diskutovala anatomii druhu C. bohemicus, u nějž si povšimla ana-
tomické variace mezi menšími (juvenilními) a většími (adultními) lebkami, která se týkala
postupného růstu kauálních výběžků postparietálních kostí a ztráty parietálního otvoru bě-
hem ontogenetického vývoje. FRITSCHEM (1885) popsané druhy Dendrerpeton pyriticum, za-
ložený na fragmentárních lebkách dvou jedinců (FRITSCH 1885: tab. 49, obr. 1–9; tab. 50,
obr. 1–4) a Dendrerpeton deprivatum, tvořený jediným z velké části kompletním kraniem
(FRITSCH 1885: tab. 51, obr. 1; obr. 16), označila za juvenilní exempláře téhož druhu. Po-
dobně jako BROILI (1905) i ona tvrdila, že je v Nýřanech možné doložit pouze typový druh
C. bohemicus, potvrzující tak synonymiku druhu C. falax. Asociaci izolované spodní čelisti
(FRITSCH 1885: tab. 58, obr. 1–2) s materiálem odkazovaným k tomuto druhu pak označi-
la jako nejistou. 
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Obr. 16. Exemplář 525, Cochleosaurus bohemi-
cus (Dendrerpeton deprivatum sensu
FRITSCH 1885) ze svrchního karbonu
České republiky. Lokalita: Nýřany.
Měřítko: 10 mm.

Fig. 16. Specimen 525, Cochleosaurus bohemi-
cus (Dendrerpeton deprivatum sensu
FRITSCH 1885) from the Upper Car-
boniferous of the Czech Republic.
Locality: Nýřany. Scale bar: 10 mm.



ROMER (1947) krátce shrnul nejdůležitější anatomické znaky rodu s důrazem na jeho
systematickou pozici a neúplnou lebku z Nýřan odkazovanou FRITSCHEM (1885: tab. 63,
obr. 1–6) jako exemplář druhu Nyrania trachystoma přeřadil do druhu C. bohemicus. AU-
GUSTA (1947) oznámil první nález druhu C. bohemicus z lokality Třemošná, jež byl tvořen
z velké části kompletní menší lebkou dosahující rostrokaudální délky okolo 6 cm v asocia-
ci s kaudální částí spodní čelisti. RIEPPEL (1980) pojmenoval nový druh Cochleosaurus flo-
rensis z lokality Florence, Morien Group, Nového Skotska na základě jedné téměř komplet-
ní a druhé částečně zachované lebky, společně umožňující popis dorzální i palatální strany
tohoto druhu. Pravidelná a uniformně distribuovaná dermální skulptura bez výrazného
protažení v důsledku intenzivního růstu naznačovala, že se jedná o dospělého jedince (viz
také GODFREY a HOLMES 1995). Diagnóza druhu tak mohla být založena na rozdílech v le-
bečních proporcích a menší velikosti kaudálních výběžků postparietale, které by jinak evo-
kovaly spíše ontogenetický původ. V diskuzní části RIEPPEL (1980) navrhl, že rod Cochleo-
saurus mohl být spíše terestrická než akvatická forma, což podporoval také jeho materiál
absencí důkazů po přítomnosti postranní čáry a výskytem druhu na lokalitě odpovídající
spíše terestrickému prostředí. Tato hypotéza byla dále propracována MILNEREM (1980:
str. 467), který si povšiml, že v Nýřanech coby lokalitě lakustrinního původu je poměrně
větší zastoupení malých jedinců, než dospělých exemplářů. Z toho vyvodil, že Cochleosau-
rus mohl být spíše semi-terestrická forma, která mohla vodní prostředí obývat převážně bě-
hem období rozmnožování. 

Prakticky kompletní lebka exempláře z Nýřan, interpretovaná WERNEBURGEM (1994)
jako dorzální lebeční klenba dosud největšího jedince dissorophoidního temnospondyla dru-
hu Limnogyrinus elegans, byla přehodnocena MILNEREM a SEQUEIRA (2003b) jako malý ju-
venilní jedinec rodu Cochleosaurus zachovaný z ventrální strany. Důsledky této nové inter-
pretace ovlivnily především domnělé maximální lebeční rozměry rodu Limnogyrinus, vedly
k úpravě diagnózy tohoto rodu a zamezily vzniku potenciálně chybných fylogenetických hy-
potéz vyvolaných falešnými signály vyplývajícími ze smíšení znaků dvou rozdílných taxonů.

SEQUEIRA (2003) provedla revizi druhu C. bohemicus zaměřenou na studium lebeční-
ho materiálu velkých dospělých jedinců a doložila přítomnost nového autapomorfního zna-
ku, množství malých jamek na ventrální straně kosti postorbitale, jenž je nezávislý na on-
togenezi. Následná publikace SEQUEIRA (2009) se pak zaměřila na vůbec první detailní
popis postkraniální anatomie druhu. Výzkum jak juvenilních, tak dospělých jedinců uká-
zal, že anatomie tohoto druhu se s ontogenezí mění jen nevýznamně a neosifikované ra-
menní a pánevní pletence pak dokládají, že šlo v dospělosti spíše o obojživelnou formu, za-
tímco mladí jedinci byli vázáni výlučně na vodní prostředí.

FRITSCH (1885) pojmenoval druh Gaudrya latistoma z Nýřan na základě fragmentu
velké palatální části rostrálního úseku lebky, izolované spodní čelisti, zadní poloviny dvou
mandibul a domnělého pánevního elementu (FRITSCH 1885: tab. 61, obr. 1–7). STEEN
(1938) označila tento druh jako incertae sedis s tím, že palatální materiál patří embolome-
ridnímu taxonu. Rod Nyrania považovala za validního zástupce skupiny Rhachitomi sensu
WATSON (1919) a element jí označený jako „prevomer“ (FRITSCH 1885: tab. 62, obr. 3) od-
kazovala k druhu C. bohemicus. 

ROMER (1947) synonymizoval palatální materiál typového exempláře druhu Gaudrya
latistoma (FRITSCH 1885: tab. 61, obr. 1) s typovou lebeční klenbou druhu Nyrania trachys-
toma (FRITSCH 1885: tab. 62, obr. 1) a postorbitální částí lebky (holotyp) velkého temnos-
pondyla popsaného STEEN (1938) jako Capetus palustris; upřednostněno pak bylo nejstarší
jméno Gaudrya latistoma. Ohledně materiálu odkazovaného Fričem k tomuto druhu
(FRITSCH 1885: tab. 61, obr. 4–7) a druhu Nyrania trachystoma (FRITSCH 1885: tab. 62, obr.
2, 4–8; tab. 63, obr. 3–16) následně ROMER (1947) poukázal na neexistenci jednoznačné-
ho důkazu pro jeho sloučení s tímto taxonem. Vymezení pouhých dvou velkých temnos-
pondylních forem v Nýřanech (Cochleosaurus a Gaudrya) bylo akceptováno také dalšími
autory (MILNER A. R. 1980; ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988). 
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SEQUEIRA a MILNER (1993) provedli revizi druhu Capetus palustris STEEN, 1938 zalo-
ženou na dosud nepopsaném materiálu, který umožnil srovnání palatální oblasti lebky, ob-
zvláště vomeru, s typovým materiálem druhu Gaudrya latistoma. Rostrokaudálně protaže-
ný tvar tohoto elementu zasahující za úroveň rostrálního okraje choany byl anatomicky
shodný s rodem Cochleosaurus, ale lišil se od krátkého vomeru rodu Capetus; autoři tak do-
ložili totožnost typového materiálu tohoto taxonu s velkým jedincem druhu Cochleosaurus
bohemicus a formálně navrhli jejich synonymiku. Příslušnost dříve diskutovaného mate -
riálu taxonů Nyrania a Gaudrya k druhu C. bohemicus byla doložena také SEQUEIRA (2003),
která navíc do materiálu odkazovaného k tomuto druhu zařadila i izolovanou spodní čelist
Fričem původně řazenou k rodu Gaudrya (FRITSCH 1885: tab. 61, obr. 4). 

Zatímco REISZ (1975) doložil příslušnost izolované maxily, odkazované původně
FRITSCHEM (1885: tab. 63, obr. 17) k rodu Nyrania, jako náležící synapsidnímu taxonu
Archaeothyris REISZ, 1972, identita zbylého materiálu z Fričovy kolekce původně odkazova-
ného k rodům Nyrania a Gaudrya zůstává neobjasněna. Ačkoliv například ŠTAMBERG a ZA-
JÍC (2008) zařadili veškerý materiál Fričem odkazovaný k druhům Gaudrya latistoma a Ny-
rania trchystoma do rodu Cochleosaurus, tato klasifikace není zcela jistá a bude vyžadovat
nové detailní anatomické zhodnocení.

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013
Dvinosauria YATES A WARREN, 2000
Dawsonerpeton ZAJÍC, 1984
Dawsonerpeton polydens (FRIČ, 1879a)
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Obr. 17. Exemplář M618, „Limnerpeton difficile“ (sensu FRITSCH 1881; nomen dubium sensu MILNER a SEQUEIRA

2003a) ze svrchního karbonu České republiky. Lokalita: Nýřany. Měřítko: 10 mm.
Fig. 17. Specimen M618, „Limnerpeton difficile“ (sensu FRITSCH 1881; nomen dubium sensu MILNER a SEQUEIRA

2003a) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic. Locality: Nýřany. Scale bar: 10 mm.



Tento druh byl poprvé zmíněn v krátkém popisu FRIČEM (1879a) pod jménem Daw-
sonia polydens, kde byl charakterizován výrazně ozubenými kostmi parasfenoidu a ptery -
goidu, přičemž první z nich se v rostrální části dichotomně větvil. Frič v dané práci také po-
znamenal, že se jedná o přechodný druh mezi čeledí Branchiosauridae a Archegosauridae,
neboť disponoval v přední části zúženou lebkou, žaberními oblouky, diferencovanými ob-
ratli či krátkými žebry. Materiál, na základě kterého byl daný taxon popsán, byl tvořen vý-
raně disociovanými lebečními elementy a několika kostmi postkrania z lokalit Kounov
a Záboř, které podle FRITSCHE (1879b) mohly náležet celkem čtyřem až pěti jedincům. Ta-
xon byl podle FRITSCHE (1879b) blízce příbuzný rodu Hylonomus, s nímž byl společně
s rody Branchiosaurus a Sparodus zařazen do čeledi Branchiosauridae (FRIČ 1879a;
FRITSCH 1879b). ROMER (1945) vymezil z Fričovy původní kolekce lektotyp (FRITSCH
1879b: tab. 11, obr. 1; tab. 12, obr. 3–6, 8–13), který podle jeho interpretace zahrnoval ne-
urální oblouk obratle, skapulu, pozůstatky končetin, výrazně skulpturované dermální lebeč-
ní kosti, ventrální stranu kosti parietale, parasfenoid a interklavikulu (ROMER 1945: str.
427–428). Romer dále upozornil na skutečnost, že příslušnost veškerého materiálu Fričem
zahrnutého do rodu Dawsonia není jednoznačná. Například asociace charakteristicky ozu-
beného pterygoidu s daným rodem nemohla být ověřena, neboť typový materiál tímto ele-
mentem nedisponoval a Romer poukázal na skutečnost, že podobně ozubené palatální ele-
menty se vyskytují také u druhu Sparodus (= Boii) crassidens, jež je známý ze stejné lokality.
ROMER (1945) dále poznamenal, že kaudální část lebky FRITSCHEM (1885: tab. 68, obr. 1)
pojmenovaná Macromerion? juvenile by mohla ve skutečnosti náležet rodu Dawsonia, neboť
kromě řady temnospondylních znaků (skulptura dermálních kostí lebky, otické zářezy, ma-
lé kosti tabulare aj.) disponovala také podobnými rozměry a vykrojeným laterálním okra-
jem kosti parietale pro uchycení kosti intertemporale či supratemporale, stejně jako je to-
mu v případě parietální kosti typového exempláře rodu Dawsonia (FRITSCH 1879b: tab. 12,
obr. 3). Tento znak ROMER (1945) navíc spojil s možnou afinitou kounovského taxonu se
spodnopermským rodem Trimerorhachis z Texasu, USA. Později ROMER (1947) s odvolá-
ním na jeho předchozí publikaci pouze krátce zmínil, že by tento taxon mohl být příbuzný
rodu Trimerorhachis, avšak poukázal na nejistotu ohledně této klasifikace. Přes nejednoz-
načné postavení tohoto druhu zdůrazněné ROMEREM (1945, 1947) byl taxon pozdějšími
autory řazen k čeledi Trimerorhachidae COPE, 1882 (ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988;
ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008).

ZAJÍC (1984) si povšiml, že rodové jméno Dawsonia FRITSCH, 1879 je preokupováno
kambrickým rodem trilobita Dawsonia HART in DAWSON, 1868 a zvolil tak pro tento tem-
nospondylní rod z Kounova nové rodové jméno Dawsonerpeton ZAJÍC, 1984. 

Anatomická revize druhu byla provedena MAŇOUROVOU (1990). Ta rozpoznala diag-
nostický parasfenoid s rostrálně expandujícím kultriformním výběžkem v terminální části
nabývajícím srdcovitého tvaru, který byl částečně zachován také u lektotypu, a na základě
něhož do materiálu odkazovaného k danému druhu zahrnula dva dosud nepopsané izolo-
vané elementy této kosti. Druhou taxonomicky významnou kostí lektotypu byla podle MA-
ŇOUROVÉ (1990) parietale, která byla morfologicky shodná s tou druhu Macromerion? juve-
nile, jehož neúplná lebka se navíc shodovala s druhem Dawsonerpeton polydens tvarem,
skulptací a velikostí. Autorka tedy potvrdila původní ROMEROVU (1945) domněnku o kon-
specifitě obou druhů. Zbylý materiál popsný FRITSCHEM (1879b) pak označila za paralek-
totypy stejného taxonu. V kontextu možné příbuznosti tohoto druhu MAŇOUROVÁ (1990)
poukázala na podobnou morfologii dorzální lebeční střechy u rodů Trimerorhachis COPE,
1878 a Lafonius BERMAN, 1973, a parasfenoidu podobnému rodu Dvinosaurus AMALITZKY,
1921, ačkoliv ani v jednom případě nespecifikovala relevantní anatomické znaky, jež by ty-
to taxony mohly spojovat. Závěry MAŇOUROVOVÉ (1990) by mohly naznačovat, že je Daw-
sonerpeton zástupce skupiny Dvinosauria (např. YATES a WARREN 2000; SCHOCH 2013)
a jako Dvinosauria incertae sedis byl tento taxon také označen SCHOCHEM a MILNEREM
(2014).
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Temnospondyli ZITTEL, 1888
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013
Dissorophoidea BOLT, 1969
Micromelerpetidae BOY, 1972
Nyranerpeton WERNEBURG, 2012
Nyranerpeton amilneri WERNEBURG, 2012

Druh Nyranerpeton amilneri byl pojmenován WERNEBURGEM (2012) na základě tří
drobných exemplářů (lebeční délky v rozmezí 5,7–7,8 mm) z Nýřan, reprezentujících lar-
vální stádia. Holotyp (NHMW-1898/X/21; WERNEBURG 2012: Abb. 22c–d) a jeden
z paratypů (NHMW-1894/2379; WERNEBURG 2012: Abb. 22b) pocházejí z vídeňského pří-
rodovědného muzea a do té doby nebyly v literatuře popsány, třetí jedinec je uložen ve sbír-
kách Národního muzea v Praze a byl dříve zahrnut FRITSCHEM (1879b: tab. 1, obr. 2) do
materiálu odkazovaného k druhu Branchiosaurus salamandroides. Anatomické srovnání to-
hoto taxonu s larválními jedinci ostatních nýřanských dissorophoidů odhalilo přítomnost
autapomorfních znaků ve formě ozubeného hřbítku táhnoucího se podél kosti vomer, kte-
rý připomínal podobnou strukturu recentních zástupců skupin Urodela a Anura a je rov-
něž zastoupen u druhu Limnogyrinus elegans (SCHOCH a WITZMANN 2018), a krátké fron-
tální kosti nedosahující úrovně rostrálního okraje očnice, znak mj. sdílený s larválními
jedinci druhu L. elegans (WERNEBURG 2012). Celkově je Nyranerpeton podobný zástupcům
čeledi Micromelerpetidae v Nýřanech reprezentované druhem Limnogyrinus elegans, ale li-
ší se řadou anatomických znaků (pro detaily viz WERNEBURG 2012 a SCHOCH a WIZTMANN
2018), které jeho zařazení do této skupiny činí v současnosti problematické. SCHOCH a MIL-
NER (2014) nicméně zařadili rod Nyranerpeton do čeledi Micromelerpetidae a SCHOCH
a WIZTMANN (2018) v rámci své fylogenetické analýzy skupiny Dissorophoidea rovněž shle-
dali tento taxon jako odvozeného zástupce dané čeledi, blízce příbuzného rodu Limnogyri-
nus. SCHOCH (2019: str. 141) pak rovněž zařadil daný taxon do čeledi Micromelerpetidae,
ačkoliv daný druh nezahrnul ve své fylogenetické analýze. Upravená diagnóza druhu byla
poskytnuta WERNEBURGEM et al. (2019). 

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013
Dissorophoidea BOLT, 1969
Micromelerpetidae BOY, 1972
Limnogyrinus MILNER, 1986
Limnogyrinus elegans (FRITSCH, 1883)

Tento druh byl původně popsán FRITSCHEM (1881) jako Limnerpeton elegans na zákla-
dě jediného disartikulovaného exempláře z Nýřan se zachovanou neúplnou dermální lebeč-
ní střechou, fragmenty maxily, parasfenoidem, pterygoidem, fragmenty spodních čelistí
(dentale, angulare), dvěma neúplnými obratli se žebry, pozůstatky předních i zadních kon-
četin, domnělými pánevními elementy a šupinami, a klasifikován společně s ostatními dru-
hy daného rodu do nově vytvořené čeledi Limnerpetideae [sic] (FRITSCH 1881: tab. 34,
obr. 1–14). 

STEEN (1938) podotkla, že struktura obratlů naznačuje spíše lepospondylní původ to-
hoto taxonu, který označila jako incertae sedis. BOY (1972) byl první, kdo navrhl příslušnost
materiálu druhu L. elegans, jím však původně řazeného k druhu L. laticeps, k čeledi Micro-
melerpetidae. MILNER (1986) však rozpoznal micromelerpetidní afinitu také u typového
a jediného známého exempláře druhu Limnerpeton elegans, proto materiál dříve určený ja-
ko příslušící zástupcům této čeledi (např. BOY 1972; MILNER A. R. 1980) přeřadil do toho-
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to druhu, pro který zavedl nové rodové jméno, Limnogyrinus elegans. K tomuto taxonu tak
podle něj mohl být odkazován materiál dalších více než 70 jedinců nacházejících se v evrop-
ských muzejních sbírkách a také dva exempláře, které byly BULMANEM a WHITTARDEM
(1926: str. 550–553) původně odkazovány k druhu Branchiosaurus salamandroides (MIL-
NER 1986). Nová kombinace Limnogyrinus elegans (FRITSCH, 1881) pak byla převzata i ná-
slednými autory (ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988; WERNEBURG 1989a, b). 

WERNEBURG (1989a) poprvé zařadil do seznamu synonym druhu Limnogyrinus ele-
gans také nýřanský taxon Limnerpeton macrolepis FRITSCH, 1881. Ten byl původně popsán
FRITSCHEM (1881) z disociovaných pozůstatků čtyř jedinců, z nichž byli pouze dva známi
z hojnějšího materiálu. První exemplář byl zachovaný ve dvou částech a obsahoval podle
Fričova určení rozptýlené kosti lebky (premaxila, parietale, postfrontale, supratemporale,
skvamosum, palatální kosti), mandibulu, fragmenty obratlů, žebra, kosti pánve (ilium, pu-
bis), kosti končetin a šupiny (FRITSCH 1881: tab. 32, obr. 1–5). Druhý exemplář byl tvořen
směsicí lebečních kostí a ramenního pletence (FRITSCH 1881: tab. 33, obr. 1), zatímco zby-
lí dva jedinci byli známi pouze z izolovaných pozůstatků maxily (FRITSCH 1881: tab. 33,
obr. 2–3). Později byl z materiálu odkazovaného k druhu L. macrolepis označen konkrétní
exemplář (FRITSCH 1881: tab. 33, obr. 1), jež byl na základě rostrálně rozšířeného kultri-
formního výběžku parasfenoidu WERNEBURGEM (1994) přeřazen k druhu Limnogyrinus ele-
gans. Tento jedinec byl nově přezkoumán a překreslen MILNEREM a SEQUEIRA (2003a), kte-
ří jeho taxonomickou příslušnost k tomuto druhu potvrdili na základě slabě vyvinuté
skulptace dermálních lebečních kostí, podlouhlé kosti supratemporale, relativně velké
interklavikuly s přední hranou tvořenou radiálními výběžky, maxilou s prostorem pro zhru-
ba 30 zubů a dentale s prostorem pro asi 45–55 zubů. 

WERNEBURG (1994) provedl anatomickou redeskripci druhu, v rámci níž poskytl revi-
dovanou diagnózu taxonu a zmapoval také ontogeneticky variabilní znaky některých kostí
(postparietale-supratemporale, postorbitale, jugale-kvadratojugale, parasfenoid, interklavi-
kula, ilium). Do materiálu druhu Limnogyrinus elegans však nesprávně zařadil také velkou
lebku coby největšího doloženého jedince druhu, jenž však ve skutečnosti náleží juvenilní-
mu jedinci rodu Cochleosaurus (MILNER a SEQUEIRA 2003b). Mezi synonyma druhu L. ele-
gans zařadil WERNEBURG (1994) také taxon Limnerpeton difficile FRITSCH, 1881, a to na zá-
kladě přítomných palpebrálních elementů v oblasti očnice. Tento druh byl založen
FRITSCHEM (1881: str. 157–158, obr. 99–100) na pozůstatcích neúplně zachované lebky
a poškozené izolované mandibuly (Fričem považované za maxilu) z Nýřan (obr. 17). Na
základě nového přezkoumání MILNEREM a SEQUEIRA (2003a) byl taxon označen jako no-
men dubium, přestože autoři poukázali na znaky podporující jeho možnou asociaci s tudi-
tanidním lepospondylem druhu Crinodon limnophyes. 

MILNER a SEQUEIRA (2003a) v rámci své publikace zabývající se revizním studiem
všech druhů v minulosti řazených do rodu Limnerpeton provedli redeskripci holotypu dru-
hu Limnogyrinus elegans a potvrdili jeho příslušnost k čeledi Micromelerpetidae. WERNE-
BURG (2012) poznamenal, že Limnogyrinus představuje v Nýřanech jednoho z nejhojněj-
ších dissorophoidních temnospondylů, který je v současnosti známý z nejméně 20 jedinců
(rozdílný počet uveden MILNEREM 1986; viz výše), a krátce diskutoval dříve nastíněnou va-
riabilitu druhu (WERNEBURG 1994). SCHOCH a WITZMANN (2018) provedli novou anatomic-
kou revizi kraniálního a postkraniálního skeletu druhu Limnogyrinus elegans, v rámci níž
poskytli aktuální rekonstrukci lebky, potvrdili dříve dokumentované ontogenetické změny
některých kosterních elementů a analyzovali fylogenetickou pozici druhu, jenž byl jimi shle-
dán jako odvozený zástupce čeledi Micromelerpetidae, blízce příbuzný rodu Nyranerpeton
WERNEBURG, 2012. Upravená diagnóza druhu byla poskytnuta WERNEBURGEM et al. (2019).

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013
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Dissorophoidea BOLT, 1969
Xerodromes SCHOCH A MILNER, 2014
Olsoniformes ANDERSON et al., 2008
Trematopidae WILLISTON, 1910
Mattauschia MILNER, 2019
Mattauschia laticeps (FRITSCH, 1881)

Kompletní souhrn taxonomické historie materiálu dnes řazeného k rodu Mattauschia
před jeho pojmenováním MILNEREM (2019) je součástí přehledu výzkumů druhu Mordex
calliprepes a nebude na tomto místě již opakován. 

Taxon Mattauschia laticeps byl rozpoznán MILNEREM (2019) jako unikátní rod trema-
topida odlišitelného od jediného do té doby známého zástupce čeledi Trematopidae z Ný-
řan, rodu Mordex, na základě velkých oválných vnějších nozder nerozdělených do dvou se-
parátních oblastí v důsledku absence laterálního výběžku kosti nasale, kostí prefrontale
a postfrontale, jež jsou ve vzájemném kontaktu a vylučují tak frontale z okraje očnice, kos-
ti dentale s prostorem pro asi 75 malých zubů, preartikulare nezasahující až ke kaudálnímu
okraji adduktorové jámy, rostrální části mandibuly a maxily s konvexním zakřivením při po-
hledu z dorzální/ventrální strany a hrubší dermální skulptace lebky. Lektotyp (FRITSCH
1881: tab. 31, obr. 1) je tvořen fragmentem lebeční klenby zachovaným z ventrální strany
společně s kaudální částí mandibuly a asociovaným postkraniálním skeletem (exemplář za-
chován na 3 blocích horniny s jedním galvanickým odlitkem). Odkazovaný materiál druhu
tvoří typový exemplář taxonu „Limnerpeton macrolepis“ (FRITSCH 1881: tab. 32, obr. 1) re-
prezentovaný disociovanými pozůstatky lebky i postkraniální kostry (MILNER a SEQUEIRA
2003a); velká nekompletní lebka a asociovaná levá mandibula z vídeňského přírodověd -
ného muzea, obě zachovány z dorzální strany (NMW 1898-X-47, WERNEBURG 2012:
Abb. 19a–c); izolované levé skvamosum (NMW 1983-32-79) a izolovaná premaxila (NMW
1983-32-81). 

Na základě manuálního srovnání několika klíčových anatomických znaků s ostatními zá-
stupci velkých trematopidních jedinců (Fedexia, Ecolsonia, Mordex, Acheloma) MILNER (2019)
vyvodil, že Mattauschia reprezentuje vůbec nejbazálnějšího zástupce čeledi Trematopidae, ne-
boť na rozdíl od ostatních forem primitivně disponuje kontaktem mezi kostmi prefrontale-
postfrontale, má vysoký počet drobných zubů v čelisti (75), zatímco odvozenější zástupci
disponují menším počtem větších zubů (30–40), a preartikulare vykazuje mírné prohnutí. 

Přítomnost pouhých tří nelarválních jedinců rodu Mattauschia v kombinaci se skutečnos-
tí, že je tento taxon společně s rodem Mordex jediným zástupcem čeledi Trematopidae známým
z uhelného jezerního depozičního prostředí podle MILNERA (2019) podporuje hypotézu, že ty-
to jinak výlučně terestrické formy utonuly ve vodním prostředí během období rozmnožování.

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013
Dissorophoidea BOLT, 1969
Xerodromes SCHOCH A MILNER, 2014
Olsoniformes ANDERSON et al., 2008
Trematopidae WILLISTON, 1910
Mordex STEEN, 1938
Mordex calliprepes STEEN, 1938

Taxonomická minulost druhu Mordex calliprepes je dlouhá a komplikovaná, proto je
nutné k ní přistupovat v historickém kontextu a zahrnout v tomto textu i popis materiálu,
který byl později klasifikován jakožto samostatný rod trematopida druhu Mattauschia lati-
ceps (MILNER 2019).
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Poprvé byl tento taxon z Nýřan bez jakéhokoliv komentáře zmíněn FRIČEM (1879a)
pod jménem Microdon laticeps a stejný název byl použit také FRITSCHEM (1879b) v jeho
přehledové tabulce taxonů zjištěných z Nýřan, Kounova a ostatních lokalit permokar-
bonského stáří České republiky. Protože však Frič neuvedl k taxonu podrobnější infor-
mace, je dnes toto jméno považováno za nomen nudum (např. MILNER a SEQUEIRA
2003a). Jak zmiňuje FRITSCH (1881: str. 147), rodové jméno Microdon bylo navíc preoku-
pováno pycnodontiformní paprskoploutvou rybou rodu Microdon AGASSIZ, 1833, proto
Frič rodové jméno tohoto druhu změnil na Limnerpeton laticeps (FRITSCH, 1881). Ve sku-
tečnosti má však prioritu rodové jméno Microdon MEIGEN, 1803, které bylo poprvé uži-
to pro rod dvoukřídlého hmyzu (Diptera), jak správně poukázal již WOODWARD (1895:
str. 221). 

Druh Limnerpeton laticeps byl založen na exempláři z Nýřan s částečně zachovanou
lebeční střechou z ventrální strany, kaudální částí spodní čelisti a asociovaným disartikulo-
vaným postkraniálním skeletem zahrnujícím obratle, žebra, ramenní pletenec (interklavi-
kula, klavikula, skapulokorakoid), kosti předních (humerus, radius) a zadních (femur, tibia,
fibula, články prstů) končetin, pánevní pletenec (ilium, ischium, pubis) a rozptýlené šupi-
ny (FRITSCH 1881: tab. 31, obr. 1). Druhý exemplář zařazený FRITSCHEM (1881) k druhu
Limnerpeton laticeps pocházel z lokality Třemošná a jednalo se o téměř kompletní ale špat-
ně zachovanou kostru menšího jedince (FRITSCH 1881: tab. 36, obr. 1). 

STEEN (1938) popsala na základě neúplné lebky zachované z dorzální strany nový
druh dissorophoida z Nýřan, jejž nazvala Mordex calliprepes STEEN, 1938. Ten se vyznačo-
val přítomností malé neskulptované interfrontální kosti, jež byla mezi nýřanskými tetrapo-
dy doložena také u „mikrosaura“ druhu Crinodon limnophyes (STEEN, 1938), avšak u taxo-
nu M. calliprepes dosahovala relativně menších proporcí. Bližší klasifikací druhu si však
autorka nebyla jistá a taxon proto označila jako incertae sedis. Do stejné kategorie zařadila
také Fričem popsané exempláře druhu Limnerpeton laticeps z Nýřan a Třemošné, u nichž
nicméně zpozorovala vzájemné morfologické rozdíly související s tvarem kostí parietale
a pozicí parietálního otvoru. Menší exemplář z Třemošné pak na základě nedostatečně osi-
fikovaných kaudálních obratlů považovala za juvenilního zástupce, jenž by mohl náležet do
řádu Adelospondyli sensu WATSON (1929). 

ROMER (1947) jako první navrhl, že by Mordex calliprepes mohl být zástupce čeledi
Trematopidae, což zdůvodnil přítomností alárního výběžku premaxily, kostí lakrimale
přispí vající k vnějšímu okraji očnice a široce rozevřenými otickými zářezy. Zatímco men-
ší exemplář druhu Limnerpeton laticeps z Třemošné Romer po vzoru STEEN (1938) poklá-
dal za lepospondyla a vyloučil jej tak z materiálu daného druhu, typového jedince z Ný-
řan považoval za juvenilního zástupce většího temnospondyla rodu Potamochoston
(RO MER 1947: str. 144). 

GREGORY (1950) naznačil, že Mordex calliprepes by ve skutečnosti mohl být spíše de-
formovaný jedinec druhu Ricnodon (= Crinodon) limnophyes, který s ním sdílí proporčně
velké tabulare s malým kaudálním rohem, interfrontální kost, velké široké nasale, mírně od-
kryté postparietale na dorzální straně lebky a palatinum hustě pokryté relativně velkými
zoubky. Přítomnost otického zářezu druhu Mordex calliprepes na rozdíl od jeho absence
u taxonu Ricnodon (= Crinodon) limnophyes pak vysvětlil posmrtným poškozením lebky ve
skvamosální oblasti u prvního z nich. GREGORY (1950) dále navrhl, že by Mordex mohl být
spíše zástupcem čeledi Dissorophidae (= Amphibamidae v dnešním podání) příbuzný ro-
du Amphibamus, neboť jeho celková morfologie lebky je podobná ostatním taxonům této
skupiny, avšak vnějším nozdrám chybí rostrokaudální protažení typické pro zástupcc čele-
di Trematopidae. Exemplář druhu Limnerpeton laticeps z Třemošné, dříve považovaný za
lepospondyla (STEEN 1938; ROMER 1947), označil GREGORY (1950: str. 854–855) rovněž
za dissorophoida blízkého rodu Amphibamus, s morfologicky podobnými neurálními a vol-
nými hemálními oblouky obratlů, podobným tvarem skapuly, kaudálním koncem parasfe-
noidu a šupinami s koncentrickým žebrováním. 
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Ačkoliv CARROLL (1964) nezkoumal nýřanské dissorophoidy osobně, poukázal na to,
že Mordex calliprepes je „dissorophid“ odlišitelný od severoamerického druhu Amphibamus
lyelli pouze na základě mírně menších rozměrů a relativních proporcích některých lebeč-
ních kostí (prefrontale, postfrontale, postparietale), které jsou podle něj však stále v rozsa-
hu variace druhu. Domnělou interfrontální kost coby diagnostický znak rodu Mordex pak
označil jako pouhý tafonomický výtvor. CARROLL (1964) tudíž synonymoval rodová jména
Mordex STEEN, 1938 a Amphibamus COPE, 1865, ale nýřanskému taxonu ponechal stávají-
cí druhové jméno, Amphibamus calliprepes (STEEN, 1938). 

BOY (1972) použil druhové jméno Limnerpeton laticeps pro řadu micromelerpetidních
exemplářů, které však přísluší druhu Limnogyrinus elegans. Kombinace Amphibamus callip-
repes byla následována ještě MILNEREM (1980), který navíc uvedl, že mimo typový mate riál
z Nýřan existuje ještě několik dalších nepopsaných exemplářů tohoto druhu (MILNER A. R.
1980: str. 452). MILNER (1986) stanovil lektotyp (FRITSCH 1881: tab. 31, obr. 1) pro druh
Limnerpeton laticeps, který omezil pouze na Fričem původně popsané exempláře nezahrnu-
jící ty připsané k druhu BOYEM (1972), a dále poukázal na to, že dodatečný materiál odka-
zovatelný k tomuto taxonu zahrnuje nejméně 9 exemplářů, včetně typového jedince druhu
Limnerpeton macrolepis (FRITSCH 1881: tab. 32, obr. 1–5) popsaného FRITSCHEM (1881) z ně-
kolika jedinců a typového materiálu druhu Potamochoston limnaios STEEN, 1938. MILNER
(1986) navíc zavedl pro druh Limnerpeton laticeps FRITSCH, 1881 novou kombinaci Amphi-
bamus laticeps (FRITSCH, 1881), neboť taxon vykazoval značnou po dobnost se severoame-
rickým druhem Amphibamus lyelli z Lintonu, Ohia (USA). Autor dále obnovil jméno
Mordex calliprepes STEEN, 1938 pro typový exemplář z Nýřan dříve řazený CARROLLEM
(1964) do druhu Amphibamus calliprepes, k němuž navíc odkazoval další dva nepopsané
jedince z vídeňského přírodovědného muzea a taxon považoval za zástupce čeledi Disso-
rophidae (= Amphibamidae v dnešním podání). Publikovaná systematika dissorophoid-
ních temnospondylů v Nýřanech k roku 1986 tedy zahrnovala následující platné druhy:
Amphibamus laticeps (Amphibamidae), Mordex calliprepes (Amphibamidae), Limnogyrinus
elegans (Micromelerpetidae) a Branchiosaurus salamandroides (Branchiosauridae) (MILNER
1986; ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988). 

CLACK a MILNER (1993) převedli všechen materiál druhu Amphibamus laticeps do ta-
xonu Platyrhinops cf. lyelli, s výjimkou typového exempláře z Nýřan (Limnerpeton laticeps;
FRITSCH 1881: tab. 31, obr. 1), který považovali za jedince nejistého taxonomického po-
stavení. WERNEBURG (1994) nesprávně zařadil do materiálu druhu Limnogyrinus elegans
exemplář z Třemošné popsaný FRITSCHEM (1881: tab. 36, obr. 1) jako Limnerpeton la -
ticeps.

MILNER a SEQUEIRA (2003a) následně provedli revizi všech druhů rodu Limnerpeton.
Typový exemplář druhu Limnerpeton laticeps byl podle nich jednoznačně charakterizovaný
jako malý temnospondyl, který disponoval robustní premaxilou. Tento a kombinace dalších
8 anatomických znaků kraniální a postkraniální kostry podpořily zařazení daného exemplá-
ře do druhu Mordex calliprepes. Autoři tudíž na základě typových exemplářů synonymovali
druhy Limnerpeton laticeps FRITSCH, 1881 a Mordex calliprepes STEEN, 1938, pro něž za-
vedli novou kombinaci Mordex laticeps (FRITSCH, 1881), řešící tak potenciální komplikace
spojené s volbou staršího jména (Limnerpeton), jehož typový druh (L. modestum) je nomen
dubium (MILNER a SEQUEIRA 2003a). Do materiálu druhu Mordex laticeps pak navíc zařadi-
li ještě typový exemplář druhu Limnerpeton macrolepis (FRITSCH 1881: tab. 32, obr. 1–5),
jenž disponoval shodnými morfologickými znaky premaxily, maxily a přítomností dermál-
ních šupin, a menší exemplář z Třemošné FRITSCHEM (1881: tab. 36, obr. 1) odkazovaný
k druhu Limnerpeton laticeps, který WERNEBURG (1994) přiřadil k druhu Limnogyrinus
elegans. MILNER a SEQUEIRA (2003a: str. 140) navrhli, že velikostní rozdíly mezi jednotlivý-
mi exempláři druhu Mordex laticeps představují rozdílná ontogenetická stádia, kde typové
exempláře dříve řazené k druhům L. laticeps a L. macrolepis zastupují larvální či juvenilní for-
my. Taxon podle nich reprezentoval trematopidního dissorophoida (contra MILNER 1986). 
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ŠTAMBERG a ZAJÍC (2008) ve svém seznamu temnospondylních druhů z permokarbo-
nu České republiky nesprávně vyčlenili dva druhy rodu Mordex (M. calliprepes a M. lati-
ceps), platné bylo v té době však pouze jméno Mordex laticeps, jež zahrnovalo také typový
exemplář druhu M. calliprepes (MILNER a SEQUEIRA 2003a; viz výše). 

WERNEBURG (2012) poskytl nový anatomický popis druhu Mordex laticeps založený
na 11 exemplářích, vyobrazující rovněž velkého jedince s lebeční délkou 130 mm z vídeň-
ského přírodovědného muzea (exemplář NMW 1898-X-47; WERNEBURG 2012: Abb. 19a–c),
jenž byl poprvé k taxonu (jako M. calliprepes) odkazován MILNEREM (1986). Tento neobvy-
kle velký jedinec umožnil anatomickou definici adultní formy druhu Mordex laticeps, na zá-
kladě níž bylo dále možné asociovat domnělá larvální a juvenilní stádia druhu. V rámci po-
pisu byly zdůrazněny některé ontogeneticky podmíněné variace související s dermální
skulpturou a interorbitální vzdáleností na lebce, proporcemi kultriformního výběžku pa -
rasfenoidu, osifikací pánevního pletence, délkou dorzálního výběžku kosti ilium a variací
na kostech předních a zadních končetin. Podle WERNEBURGA (2012) vykazovaly ramenní
a pánevní pletence druhu Mordex laticeps již v průběhu rané ontogeneze významný stupeň
osifikace, poskytující tak důkaz o terestrické lokomoci tohoto taxonu. 

Materiál tvořící druh Mordex laticeps byl nově přehodnocen MILNEREM (2019). Ten obno-
vil druh Mordex calliprepes pro jediný exemplář, jenž byl STEEN (1938: str. 260, obr. 42) pů -
vodně stanoven jako holotyp daného druhu (non Amphibamus calliprepes MILNER A. R. 1980).
Diagnóza druhu byla založena na unikátní kombinaci primitivních a odvozených znaků lebky
a humeru, a nezahrnula původní znak Steen (přítomnost interfrontální kosti; viz výše), jež byl
v souladu s tvrzením CARROLLA (1964) potvrzen jako neoprávněný. Zbylé exempláře dříve řa-
zené k materiálu druhu Mordex laticeps (lektotyp druhu „Limnerpeton“ laticeps, FRITSCH 1881:
tab. 31, obr. 1; lektotyp druhu „Limnerpeton“ macrolepis, FRITSCH 1881: tab. 32, obr. 1–5), za-
hrnující velkou lebku s asociovanou mandibulou (NMW 1898-X-47, WERNEBURG 2012:
Abb. 19a–c) a několik izolovaných kraniálních kostí (premaxila, skvamosum), byly zařazeny do
nově pojmenovaného taxonu Mattauschia laticeps (FRITSCH, 1881). To, zda exemplář z Tře -
mošné dříve klasifikovaný do druhu „Mordex laticeps“ (MILNER a SEQUEIRA 2003a) spadá do
druhu Mordex calliprepes, Mattauschia laticeps, či zcela jiného taxonu, je v současnosti nejasné. 

Dále byla MILNEREM (2019) diskutována problematika vymezení larválních stádií dru-
hů Mordex calliprepes a Mattauschia laticeps v Nýřanech. Podle něj velké množství exemplá-
řů WERNEBURGEM (2012) klasifikovaných jako Mordex laticeps musí být ve skutečnosti řa-
zeno jako Olsoniformes incertae sedis (Trematopidae + Dissorophidae), neboť navzdory
tomu, že evidentně nepřísluší určitým dissorophoidním druhům z Nýřan (Limnogyrinus ele-
gans, Micromelerpetidae; Branchiosaurus salamandroides, Branchiosauridae; Platyrhinops
fritschi, Amphibamiformes) a vykazují při dobrém stavu zachování znaky shodné s velkými
exempláři rodů Mordex a Mattauschia, neexistují spolehlivé znaky, které by umožnily jejich
asociaci s konkrétním druhem a tyto larvální exempláře mohou stejně dobře reprezentovat
v Nýřanech dosud neznámého dissorophida.

Vzhledem ke komplikované taxonomii nýřanských dissorophoidních temnospondylů
spojené s jejich vysokou druhovou diverzitou a ontogenetickou variabilitou tak bude zapo-
třebí, aby byla v budoucnu provedena rozsáhlá a komplexní taxonomická revize veškerého
dostupného materiálu.

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013
Dissorophoidea BOLT, 1969
Xerodromes SCHOCH A MILNER, 2014
Amphibamiformes SCHOCH, 2019
Platyrhinops STEEN, 1931
Platyrhinops fritschi WERNEBURG, 2012
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V několika exemplářích (FRITSCH 1879b: tab. 1, obr. 5–7; tab. 3, obr. 14; tab. 4, obr. 1)
původně zařazených Fričem do druhu Branchiosaurus salamandroides rozpoznal WERNE-
BURG (2012) nový druh dissorophoidního temnospondyla z Nýřan, kterého pojmenoval
Platyrhinops fritschi. Holotyp (NHMW-1983/32/27; WERNEBURG 2012: Abb. 13a–c) je tvo-
řen rostrálně neúplnou lebkou s asociovanými pozůstatky ramenního pletence (interklavi-
kula, klavikula, kleitrum, skapula), kompletnější pravou a méně kompletní levou přední
končetinou a přední polovinou páteře s žebry. Jako paratypy WERNEBURG (2012) uvedl dal-
ší tři exempláře: lebku zachovanou z ventrální strany s ramenním pletencem (klavikula,
kleitrum, skapula), pozůstatky předních končetin a přední částí páteře (NHMW-1894/2385;
WERNEBURG 2012: Abb. 12c–d); téměř kompletní kostru mimo kaudální poloviny ocasu
(NMP-M356; FRITSCH 1879b: tab. 4, obr. 1; WERNEBURG 2012: Abb. 11c–e) a neúplnou
lebku zachovanou z ventrální strany s artikulovaným postkraniem zahrnujícím elementy ra-
menního pletence, předních končetin a přední část páteře (NMP-M340; FRITSCH 1879: tab. 1,
obr. 7; WERNEBURG 2012: Abb. 8a–c). Celkem však WERNEBURG (2012) do materiálu dru-
hu Platyrhinops fritschi zahrnul 11 exemplářů včetně několika jedinců dříve zařazených
WERNEBURGEM (1987) do druhu Branchiosaurus salamandroides (WERNEBURG 1987: Abb. 1,
4b, d, f, h, 5c, d, 6b, 7d, e), stejně jako část materiálu označeného CLACK a MILNEREM
(1993) jako Platyrhinops cf. lyelli. 

Blízkým příbuzným s nýřanským druhem byl podle WERNEBURGA (2012) severoame-
rický amphibamid druhu Platyrhinops lyelli (WYMAN, 1858) z Lintonu, Ohia (USA), s nímž
P. fritschi sdílí bikuspidní laterální řadu zubů, širokou zploštělou lebeční střechu, široké kos-
ti frontale, rombický sfenetmoid, podlouhlý metakarpus a články prstů u předních konče-
tin, kontakt kostí prefrontale a postfrontale a intercentra větší než pleurocentra. Nýřanský
druh byl podle WERNEBURGA (2012) v průběhu rané ontogeneze velmi podobný branchio-
sauridům, neboť vykazoval vysoký stupeň pedomorfózy, což v minulosti komplikovalo
správnou taxonomickou interpretaci materiálu tohoto druhu. 

MILNER (2019) zpochybnil sloučení většiny z Werneburgových 11 exemplářů s dru-
hem Platyrhinops fritschi. Podle něj lze k danému taxonu řadit pouze jeden z paratypů
(NMP-M340; FRITSCH 1879: tab. 1, obr. 7; WERNEBURG 2012: Abb. 8a–c), který představu-
je larvu s výrazně podlouhlými prsty předních končetin charakteristickými pro rod Platyr-
hinops. To, že jde o larválního a nikoli malého juvenilního jedince, doložil Milner na pří-
tomnosti osifikovaného hyobranchiálního aparátu a branchiálních zubů, které jsou
přítomny rovněž u larev druhu B. salamandroides. Na základě jeho zatím nepublikované de-
terminace MILNER (2019) navrhl, že ve zbylých případech se jedná buď o zástupce druhů
Mattauschia laticeps, Mordex calliprepes, anebo o larvy nedeterminovatelných zástupců sku-
piny Olsoniformes.

Problematika celkového počtu dissorophoidních taxonů v Nýřanech a determinace je-
jich odpovídajících larválních a juvenilních stádií zahrnující druh Platyrhinops fritschi tak
musí být v budoucnu podrobena dalšímu komplexnímu studiu.

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013
Dissorophoidea BOLT, 1969
Xerodromes SCHOCH A MILNER, 2014
Amphibamiformes SCHOCH, 2019
Branchiosauridae FRITSCH, 1879
Branchiosaurus FRIČ, 1875
Branchiosaurus salamandroides FRIČ, 1875

Branchiosaurus salamandroides byl poprvé popsán FRIČEM (1875) z Nýřan jako po-
měrně hojný druh známý mj. z několika kompletních exemplářů, který s ohledem na čas-
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tou přítomnost zachovaných vnějších žaberních oblouků vzhledově připomínal mloka. Ma-
teriál podle jeho odhadu tvořilo 50–60 různě kompletních jedinců (FRIČ 1879a; FRITSCH
1879b), na základě čehož byl FRITSCH (1879b) schopen podrobit druh detailnímu anato-
mickému popisu. Pro taxon vytvořil novou čeleď Branchiosauridae FRITSCH, 1879, kam za-
hrnul také rody Sparodus FRIČ, 1875, Hylonomus DAWSON, 1860, Dawsonia FRITSCH, 1879
a další jím popsané druhy rodu Branchiosaurus z jiných českých lokalit rozdílného stáří
(B. umbrosus FRITSCH, 1879, B. moravicus FRITSCH, 1879, B. venosus, FRITSCH, 1879 a B. ro-
bustus FRITSCH, 1879). LYDEKKER (1890: str. 211) na základě synonymizace rodů Branchio-
saurus FRIČ, 1875 a Protriton GAUDRY, 1875 přeřadil nýřanský druh B. salamandroides do
rodu Protriton GAUDRY, 1875, jako Protriton salamandroides. Rod Protriton GAUDRY, 1875,
byl popsán GAUDRYM (1875) na základě dobře zachovaného materiálu několika jedinců ze
Saône-et-Loire ve východní Francii. Ačkoliv byly oba rody pojmenovány roku 1875, jméno
Branchiosaurus FRIČ, 1875 bylo publikováno 19. března; je tak historicky starší a má no-
menklatoricky přednost před jménem Protriton GAUDRY, 1875, jež bylo publikováno
29. března téhož roku. Přestože si někteří pozdější autoři nebyli vědomi priority jména
Branchiosaurus, bylo jimi toto jméno upřednostňováno před málo užívaným rodovým jmé-
nem Protriton (např. SCHÖNFELD 1911). 

STEHLÍK (1924) oznámil z univerzitních sbírek Přírodovědecké fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně nálezy dvou exemplářů jím připsaných ke druhu Branchiosaurus gracilis
CREDNER, 1881 (dnes Apateon gracilis [CREDNER, 1881]; SCHOCH a MILNER 2008), který byl
do té doby známý pouze ze spodnopermské lokality Niederhäslich poblíž Drážďan
v Německu. Jeho přiřazení k tomuto druhu však bylo založeno spíše na obecných rysech ja-
ko byly například shodné proporce, než na taxonomicky relevantních anatomických zna-
cích. ROMER (1947: str. 144) poznamenal, že Stehlíkovy exempláře pravděpodobně náležejí
druhu B. salamandroides a stejný názor měl později také MILNER (1986). Ani jeden z autorů
však materiál nezkoumal osobně a tito autoři neuvedli ani bližší důvody jejich zařazení.

BULMAN a WHITTARD (1926) se zabývali popisem různých taxonů řazených do čeledi
Branchiosauridae, včetně dvou částečně zachovaných exemplářů z Nýřan. Jelikož neměli
k dispozici ke studiu původní materiál, nebyli schopni adekvátně zhodnotit status druhu
B. salamandroides. Přesto však jimi popsané exempláře předběžně zařadili k tomuto taxo-
nu a dále poukázali na skutečnost, že Fričův materiál je mnohdy značně rozdílné morfolo-
gie, na základě čehož uvažovali o heterogennosti jeho původní kolekce. Oba exempláře by-
ly dále bez bližšího komentáře zařazeny do druhu Limnogyrinus elegans MILNEREM (1986)
a WERNEBURGEM (1994). Následné přezkoumání tohoto materiálu MILNEREM a SEQUEIRA
(2003a) vedlo k potvrzení dřívější hypotézy o jeho příslušnosti k druhu L. elegans, dolože-
né přítomností velké interklavikuly, úzkých klavikul, relativně malého humeru, maxily
s prostorem pro asi 40 zubů a kultriformního výběžku parasfenoidu s množstvím drobných
zoubků na jeho bázi. 

STEEN (1938) popsala z Nýřan nový druh temnospondyla Potamochoston limnaios
STEEN, 1938 na základě exempláře se zachovanou lebkou z ventrální strany a neúplného
postkrania. Tento druh neměl v rámci podřádu Rhachitomi bližší zařazení. AUGUSTA
(1939b) popsal téměř kompletního jedince druhu B. salamandroides z lokality Třemošná,
odkud byl dříve materiál tohoto druhu Fričem pouze zmíněn, avšak nikdy nebyl popsán.
Nový exemplář zpřesnil anatomické údaje o tomto druhu v oblasti ramenního i pánevního
pletence, sakrální oblasti a předních končetin, jež obsahovaly čtyři prsty, nikoliv pět, jak se
původně domníval FRITSCH (1879b). 

ROMER (1947), navazující na svoji dřívější hypotézu o branchiosaurech coby pouhých
larválních stádiích větších temnospondylů (ROMER 1939), synonymizoval druhy Branchio-
saurus salamandroides FRIČ, 1875 a Potamochoston limnaios STEEN, 1938 na základě
shodné morfologie a relativních rozměrů některých lebečních (frontale, postfrontale)
a postkraniálních kostí (ROMER 1947: str. 144). Aby se vyhnul případným taxonomickým
zmatkům spojeným s užitím staršího jména Branchiosaurus salamandroides, které bylo v li-
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teratuře obvykle považováno pouze za domnělá „larvální“ stádia, vytvořil ROMER (1947:
str. 146) novou kombinaci Potamochoston salamandroides (FRIČ, 1875). Přestože byla ná-
sledně jeho domněnka o larválním původu branchiosaurů pozdějšími autory vyvrácena
(např. BOY 1971, 1972; SCHOCH a MILNER 2008; FRÖBISCH a SCHOCH 2009a), taxonomic-
ký status druhu Potamochoston limnaios již dále nebyl testován. Lokace materiálu tohoto
druhu je však v současnosti neznámá (ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008), což značně komplikuje je-
ho potenciální budoucí přehodnocení. 

MILNER (1980) po vzoru BOYE (1971, 1972, 1978) akceptoval druh Branchiosaurus
salamandroides jako distinktivní formu pedomorfního akvatického dissorophoida, což
bylo následováno i dalšími autory (ZAJÍC a ŠTAMBERG 1986; MILNER 1986; ROČEK 1988).
MILNER (1986) vybral z Fričovy původní kolekce lektotyp (FRITSCH 1879b: tab. 1, obr. 1),
který však nebyl adoptován WERNEBURGEM (1987), jež zvolil jako typový exemplář jiného
jedince (FRITSCH 1879b: tab. 4, obr. 1). Později nicméně MILNERŮV (1986) exemplář ak-
ceptoval jako platný lektotyp druhu (např. WERNEBURG 1989a, 2012). Podobně jako před-
chozí autoři (BULMAN a WHITTARD 1926; ROMER 1947) i on zpochybnil konspecifitu mate-
riálu odkazovaného k danému druhu Fričem, a několik exemplářů přeřadil k druhu
„Limnerpeton“ laticeps (= Limnogyrinus elegans) (FRITSCH 1879b: tab. 1, obr. 9–11; tab. 3,
obr. 6–8, 12; tab. 4, obr. 4). Dále prokázal variabilitu některých kostí (parasfenoid, ptery-
goid, humerus, ilium) a potvrdil, že je možné na území České republiky doložit pouze jedi-
ný druh rodu, Branchiosaurus salamandroides. Druhy B. robustus a B. venosus z Kounova
pak podle něj nepatří do čeledi Branchiosauridae a nelze je tedy k danému rodu řadit. 

BOY (1987) poskytl revidovanou diagnózu druhu v některých ohledech odlišnou od té
předložené WERNEBURGEM (1987); oba autoři však do materiálu odkazovaného k druhu
B. salamandroides zahrnuli nejspíše i larvální stádia jiných dissorophoidů (SCHOCH a MIL-
NER 2008). WERNEBURG (1989a, b) navrhl stratigrafickou biozonaci svrchního karbonu
a spodního permu založenou na přítomnosti dissorophoidních temnospondylů; mezi inde-
xové taxony byl zahrnut rovněž druh B. salamandroides. Později byla tato zonace ještě
zpřesněna WERNEBURGEM a SCHNEIDEREM (2006). 

MILNER a SEQUEIRA (2003a: str. 140) a později také SCHOCH a MILNER (2008: str. 414)
poznamenali, že některé z drobných exemplářů zahrnuté v materiálu druhu B. salaman -
droides mohou ve skutečnosti reprezentovat larvální stádia jiných dissorophoidů, což mů-
že mít dopad v podobě chybně interpretované anatomie daného druhu jimi doložené na
příkladu BOYEM (1987: str. 82, Abb. 2a) provedené rekonstrukce lebky. Tento problém čás-
tečně řešil WERNEBURG (2012), který studoval množství exemplářů všech známých druhů
nýřanských dissorophoidů se zvláštním zaměřením na malé jedince s délkou lebky 5–14
mm. Účelem studia bylo rozlišení možných raných ontogenetických stádií některých z těch-
to druhů, které tak mohou zkreslovat skutečnou diverzitu této fauny v Nýřanech. Daný výz -
kum ukázal, že materiál druhu B. salamandroides zahrnoval exempláře dvou dříve nerozpo-
znaných dissorophoidních taxonů: Nyranerpeton amilneri (FRITSCH 1879b: tab. 1, obr. 2)
a Platyrhinops fritschi (FRITSCH 1879b: tab. 1, obr. 5–7; tab. 3, obr. 14; tab. 4, obr. 1). Navíc
výzkum raných ontogenetických stádií druhů Branchiosaurus salamandroides (Branchio-
sauridae) a Platyrhinops fritschi (Amphibamidae) naznačil, že zástupci obou skupin si jsou
během ráného vývoje velmi podobní a je obtížné najít mezi těmito skupinami taxonomic-
ky významné rozdíly. WERNEBURG (2012) tak v kontextu fylogenetických hypotéz SCHOCHA
a MILNERA (2008) a FRÖBISCH a SCHOCHA (2009b) vyvodil závěry, že by Branchiosauridae
mohla představovat čeleď pedomorfních amphibamidů, kde Branchiosaurus salamandroi-
des reprezentoval plně akvatickou formu. Tyto závěry jsou však prozatím předčasné a bu-
dou vyžadovat další testování. 

FRIČ (1879a) a FRITSCH (1879b) popsal nálezy třech izolovaných kostí z Kounova, kte-
ré s určitými pochybnostmi pokládal za parasfenoidy a jež označil jako Branchiosaurus ve-
nosus (obr. 18–20). Ačkoliv se Frič nakonec přiklonil k tomu, že se opravdu jedná o kosti
parasfenoidu, poukázal na skutečnost, že tyto izolované elementy mohou být snadno zamě-
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Obr. 18. M413, „Branchiosaurus“ venosus (sensu
FRIČ 1879a; non Branchiosauridae,
WERNEBURG 1987) ze svrchního kar -
bonu České republiky. Lokalita: Kou -
nov. Měřítko: 5 mm.

Fig. 18. M413, „Branchiosaurus“ venosus (sensu
FRIČ 1879a; non Branchiosauridae,
WERNEBURG 1987) from the Upper
Carboniferous of the Czech Republic.
Locality: Kounov. Scale bar: 5 mm.

Obr. 19. Exemplář M414, „Branchiosaurus“ ve -
no sus (sensu FRIČ 1879a; non Bran -
chio sauridae, WERNEBURG 1987) ze
svrch ní ho karbonu České republiky.
Lo kalita: Kounov. Měřítko: 5 mm.

Fig. 19. Specimen M414, „Branchiosaurus“
venosus (sensu FRIČ 1879a; non
Branchio sauridae, WERNEBURG 1987)
from the Upper Carboniferous of the
Czech Republic. Locality: Kounov.
Sca le bar: 5 mm..



nitelné s interklavikulou. BULMAN a WHITTARD (1926) a STEEN (1938) zastávali názor, že
se ve skutečnosti jedná o interklavikuly, zatímco ROMER (1945) souhlasil s původním návr-
hem Friče a naznačil, že se může jednat o kosti juvenilního jedince většího temnospondy-
la, jakým byl Onchiodon foveolatum, jehož parasfenoid se tomu druhu Branchiosaurus veno-
sus podobá. Ačkoliv se podle WERNEBURGA (1987) jedná o interklavikuly které nepřísluší
zástupcům čeledi Branchiosauridae, následní autoři (ROČEK 1988; ŠTAMBERG a ZAJÍC
2008) opakovaně řadili tento druh jak do rodu Branchiosaurus, tak čeledi Branchiosauri-
dae.

Branchiosaurus robustus byl pojmenován FRIČEM (1879a) z Kounova na základě inter-
klavikuly asociované s kaudální částí mandibuly a dvěma menšími kostmi a byl popsán
a vyobrazen FRITSCHEM (1879b). Značná velikost spodní čelisti podle BULMANA a WHIT-
TARDA (1926) vrhá pochybnosti na spojitost tohoto druhu s rodem Branchiosaurus. ROMER
(1945) využil velikostní disproporce mezi těmito dvěma elementy k podpoře jeho hypoté-
zy o tom, že pozůstatky některých menších druhů na lokalitě Kounov patří juvenilním je-
dincům větších forem. Typový exemplář druhu B. robustus tak považoval za dva jedince roz-
dílného ontogenetického stáří. WERNEBURG (1987) poznamenal, že materiál tohoto druhu
nejspíše nepatří zástupci čeledi Branchiosauridae, avšak následní autoři jej v této skupině
prozatímně ponechali (ROČEK 1988; ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008).

Temnospondyli ZITTEL, 1888
Eutemnospondyli SCHOCH, 2013
Rhachitomi WATSON, 1919 sensu SCHOCH, 2013
Eryopiformes SCHOCH, 2013
Eryopidae COPE, 1882
Eryopinae SCHOCH A MILNER, 2014
?Onchiodon GEINITZ, 1861
?Onchiodon foveolatum (FRITSCH, 1885)
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Obr. 20. Exemplář M415, „Branchiosaurus“
venosus (sensu FRIČ 1879a; non Bran-
chiosauridae, WERNEBURG 1987) ze
svrchního karbonu České republiky.
Lokalita: Kounov. Měřítko: 5 mm.

Fig. 20. Specimen M415, „Branchiosaurus“
venosus (sensu FRIČ 1879a; non Bran -
chiosauridae, WERNEBURG 1987)
from the Upper Carboniferous of the
Czech Republic. Locality: Kounov.
Scale bar: 5 mm.



FRIČ (1879a) poprvé zmínil druh Dendrerpeton foveolatum, známý pouze z lokality
Kounov, v souvislosti s fragmentárními pozůstatky skulpturované lebeční střechy, zuby s la-
byrintovitě zvrásněnou sklovinou a parasfenoidem, který se morfologicky podobal tehdy
heterogennímu seskupení různých forem „rhachitomů“ běžně řazených do rodu Branchio-
saurus. Celkový materiál odkazovaný k tomuto druhu byl podle FRITSCHE (1885) tvořen
čtyřmi jedinci. Kromě původně zmíněného exempláře (FRIČ 1879a), jenž navíc obsahuje
také pozůstatky skapuly, klavikuly, kostí končetin, obratlů a žeber (FRITSCH 1885: tab. 51,
obr. 2) a který byl později vybrán jako lektotyp daného druhu (ROMER 1945), jsou další je-
dinci zastoupeni disociovanými lebečními elementy a kostmi svrchních a spodních čelistí
(FRITSCH 1885). Frič kromě druhu D. foveolatum z Kounova popsal také další dva druhy ro-
du (D. pyriticum a D. deprivatum) z Nýřan (FRIČ 1879a; FRITSCH 1885). Jeho zařazení těch-
to druhů do rodu Dendrerpeton OWEN, 1853, známého v té době pouze z lokality Joggins
v Novém Skotsku (Kanada), bylo zjevně učiněno na základě podbně vyvinuté skulptace
dermálních lebečních kostí, srovnatelných rozměrů a přibližně ekvivalentního stáří obou lo-
kalit. Zatímco nýřanské druhy Dendrerpeton pyriticum a Dendrerpeton deprivatum byly poz-
ději STEEN (1938) prohlášeny za juvenilní jedince edopoidního temnospondyla druhu
Cochleosaurus bohemicus, „Dendrerpeton“ foveolatum z Kounova byl označen jako incertae
sedis. 

ROMER (1945) omezil druh D. foveolatum pouze na typový exemplář, který podle něj
reprezentuje juvenilní formu velkého temnospondyla podobného mladším eryopidním ro-
dům, jako je Eryops ze spodního permu Texasu, USA (PAWLEY a WARREN 2006) nebo On-
chiodon ze spodního permu Německa (BOY 1990). Z toho důvodu převedl druh do geogra-
ficky blízkého rodu Onchiodon, a vytvořil tak novou kombinaci Onchiodon? foveolatum.
Zbylý materiál původně odkazovaný FRITSCHEM (1885) k druhu D. foveolatum pak označil
jako nejednoznačně determinovatelný (ROMER 1945: str. 426). O několik stran níže však
ROMER (1945: str. 433) synonymoval několik taxonů z Kounova (Macromerion abbrevia-
tum, M. bicolor, M. pauperum, Branchiosaurus robustus, B. venosus, Limnerpeton dubium, Po-
rierpeton nitens) s druhem O. foveolatum. Jak uvádí MILNER a SEQUEIRA (2003a: str. 134),
tato synonymika není opodstatněná a taxonomická pozice daných druhů musí být předmě-
tem budoucí revize. 

Romerova nová kombinace Onchiodon foveolatum, omezená pouze na Fričův mate -
riál, byla však s určitými pochybnostmi následována i pozdějšími autory (ROMER 1947; ZA-
JÍC a ŠTAMBERG 1986; ROČEK 1988; ŠTAMBERG a ZAJÍC 2008). ROMER (1945) však materi-
ál analyzoval pouze na základě původních nákresů a popisů FRITSCHE (1885) a afinita
tohoto materiálu s rodem Onchiodon tak zdaleka není jednoznačná.

Tetrapodi v minulosti řazení ke skupině Lepospondyli ZITTEL, 1888 nebo Temnospondyli 
ZITTEL, 1888

Tetrapoda GOODRICH, 1930 incertae sedis
Adenoderma FRIČ, 1877
Adenoderma gracile FRIČ, 1877

FRIČ (1877) srovnával sladkovodní uhelnou faunu svrchnokarbonských lokalit Záboř,
Kroučová a Třemošná. Z poslední zmíněné lokality předběžně uvedl nález špatně zachova-
ného tetrapoda s nezřetelným lebečním povrchem, společně s 22–23 amficélními prekau-
dálními obratli, krátkými robustními končetinami a otisky epidermu, který byl pojmenován
Adenoderma gracile FRIČ, 1877. Taxonomická identita tohoto druhu však nebyla zcela zřej-
má (FRIČ 1879a; STEEN 1938). Později FRITSCH (1880) jen vyobrazil jediný exemplář toho-
to druhu bez dalšího dodatečného popisu (FRITSCH 1880: tab. 19, obr. 1), avšak z jeho prá-
ce vyplývá, že jej považoval za blízce příbuzného aïstopodům (viz také SEELEY 1881).
ROMER (1947) poukázal na špatmý stav zachování jediného známého exempláře a na zá-
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kladě širokých neurálních oblouků dochovaných obratlů jej předběžně zařadil do skupiny
Seymouriamorpha. Tato taxonomická příslušnost byla převzata také ZAJÍCEM a ŠTAMBER-
GEM (1986), v jejichž seznamu druhů je rod Adenoderma zařazen do čeledi Discosaurisci-
dae. ROČEK (1988) klasifikoval tento rod na základě komunikace s A. R. Milnerem, který
materiál viděl osobně, jako karbonského tetrapoda nejisté taxonomické příslušnosti (incer-
tae sedis), a bez jednoznačné afinity k branchiosauridům, microbrachidům, discosaurisci-
dům, či jiným dobře známým skupinám bazálních tetrapodů ze svrchního karbonu České
republiky. ŠTAMBERG a ZAJÍC (2008) pak daný taxon bez bližšího odůvodnění zařadili do
lepospondylní skupiny Microbrachiomorpha (sensu CARROLL a GASKILL 1978), jako incer-
tae sedis. Špatný stav zachování jediného známého exempláře v kombinaci s absencí řádné-
ho anatomického popisu tak prozatím zamezují bližšímu taxonomickému zařazení, než ja-
ko Tetrapoda incertae sedis.

ZÁVĚR 

Výzkum svrchnokarbonských zástupců skupin Temnospondyli a Lepospondyli z úze-
mí České republiky má zásadní význam, neboť bohaté fosilní společenstvo z lokalit Nýřa-
ny, Třemošná a Kounov představuje klíčový zdroj informací pro pochopení rané evoluce
a diverzity těchto důležitých skupin raných tetrapodů. Ačkoliv zástupci obou skupin vznik-
li nejpozději ve spodním karbonu, jejich fosilní záznam z tohoto období je zatím stále vel-
mi nekompletní a vzácný. Svrchnokarbonské nálezy proto hrají stále primární roli pro de-
finování primitivních (plesiomorfních) znaků jejich anatomie a při sestavování
makroevolučních trendů. Taxonomická příslušnost řady exemplářů z historických kolekcí
je navíc stále neadekvátně prostudována a potenciálně tak může zkreslovat skutečnou dru-
hovou diverzitu. Historický přehled výzkumů jednotlivých lepospondylních a temnospon-
dylních taxonů ze svrchního karbonu České republiky tak může v budoucnu sloužit jako
příručka toho, jakým směrem by měl být revizní výzkum těchto skupin dále směřován.
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