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Abstrakt 

Fosilní záznam mechorostů je podstatně chudší než záznam ostatních 

suchozemských rostlin. Tento fakt může být způsoben nízkým fosilizačním potenciálem, 

neúplným zachováním nedovolující podrobné studium, nebo neschopností paleobotaniků 

fragmenty mechorostů lokalizovat a následně identifikovat. Předkládaná diplomová práce 

shrnuje poznatky o dosud publikovaných makroskopických nálezech třetihorních 

mechorostů z několika oblastí Českého masivu spolu s dosud nepublikovanými nálezy 

z území mostecké pánve. Cílem práce je podrobný popis anatomicko-morfologických 

znaků jednotlivých vzorků a jejich zařazení do recentních taxonů. Celkem bylo popsáno 16 

vzorků, které byly zařazeny do 15 taxonů napříč systémem. Konkrétně do 3 tříd 

(Haplomitriopsida, Jungermanniopsida, Bryopsida), 9 čeledí (Frullaniaceae, 

Fissidentaceae, Mniaceae, Aulacomniaceae, Amblystegiaceae, Thuidiaceae, 

Brachytheciaceae, Plagiotheciaceae, Neckeraceae) a 8 rodů (Frullania, Fissidens, 

Aulacomnium, Drepanocladus, Thuidium, Brachythecium, Plagiothecium, Homalia). Dva 

vzorky byly zařazeny do fosilního rodu Muscites (Muscites sp. 1, Muscites sp. 2), který 

stojí mimo recentní systém. 

Klíčová slova: mechorosty, terciér Českého masivu, systematika a taxonomie 

 

  



 
 

Abstract 

The fossil record of bryophytes is significantly sparser than that of other terrestrial 

plants. This fact may be caused by low fossilization potential, incomplete preservation that 

does not allow a detailed study, or the inability of paleobotanists of precise identification 

of bryophytes fragments. The presented diploma thesis summarizes the findings on the 

hitherto published macroscopic samples of the tertiary bryophytes of the Bohemian Massif 

(České Středohoří Mts.) together with the yet unpublished findings from the Most Basin. 

The main aim of the thesis is a detailed description of anatomical and morphological 

features of individual samples and their classification into recent taxa. A total number of 

16 samples were described and classified into 15 taxa across the system, specifically into 3 

classes (Haplomitriopsida, Jungermanniopsida, Bryopsida), 9 families (Frullaniaceae, 

Fissidentaceae, Mniaceae, Aulacomniaceae, Amblystegiaceae, Thuidiaceae, 

Brachytheciaceae, Plagiotheciaceae, Neckeraceae) and 8 genera (Frullania, Fissidens, 

Aulacomnium, Drepanocladus, Thuidium, Brachythecium, Plagiothecium, Homalia). Two 

samples were placed in the fossil genus Muscites (Muscites sp. 1, Muscites sp. 2), which 

stands outside the recent system. 

Key words: Bryophyta, Tertiary of the Bohemian Massif, systematics and taxonomy  
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1. ÚVOD 

 

Mechorosty jsou druhou nejrozmanitější skupinou suchozemských rostlin, která za 

celou dobu svého vývoje, jehož počátky spadají hluboko do paleozoika, zaznamenala jen 

minimum vývojových změn. Ačkoli palynologické analýzy dokumentují přítomnost 

mechorostů napříč fosilním záznamem, makroskopické nálezy jsou poměrně vzácné a ve 

floristických přehledech se vyskytují jen zřídka. Z toho se v minulosti usuzovalo, že 

mechorosty obecně mají nízký prezervační potenciál. Studie prováděné v posledních 

dvaceti letech (Hemsley 2001, Tomescu 2016) ale tuto teorii nepotvrzují. 

Přesto se studium fosilních mechorostů nikdy netěšilo takové oblibě, jako studium 

vývojově dokonalejších suchozemských rostlin. Usuzováno na základě vysokého stupně 

fragmentace jednotlivých stélek a jejich nepříznivého zachování je to možná i proto, že 

rozeznat jednotlivé stélky mechorostů ve fosilním záznamu je poměrně obtížné. 

Předkládaná diplomová práce přímo navazuje na práci bakalářskou, v níž byl na 

základě dosud publikované literatury podán přehled všech dosud popsaných 

makroskopických vzorků mechorostů z křídy a terciéru Českého masivu. Pro zpracování 

této práce byly využity všechny dosud známé makroskopické nálezy terciérních 

mechorostů deponované na půdě Národního muzea v Praze a jeden známý vzorek ze 

soukromé sbírky T. Novotného. Celkem se jedná o šestnáct vzorků, z nich z některých 

známe jejich pozitivní i negativní otisk. 

Cílem diplomové práce je podrobný popis jednotlivých terciérních 

makroskopických nálezů mechorostů z území Českého masivu a jejich co možná 

nejpřesnější systematické zařazení do recentního systému. Podrobná interpretace 

anatomicko-morfologických struktur může posléze sloužit jako základ pro vymezení 

nových fosilních taxonů, a ucelit tak obraz vývoje této skupiny. 

Práce může být rovněž základem pro přesnější kvantitativní analýzu druhového 

složení flóry studovaných lokalit Českého středohoří a mostecké pánve a přispět k jejich 

přesnějším paleoekologickým rekonstrukcím.  
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2. GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

2.1.Terciér Českého masivu  

 

Vývoj Českého masivu byl v terciéru ovlivněn především alpinskou orogenezí: 

Příkrovy severních Karpat a východních Alp zatížily jižní část Českého masivu, čímž 

došlo k jeho prudkému poklesu a vzniku alpinsko-karpatské předhlubně. Tektonickým 

pnutím šířícím se horninami napříč masivem, docházelo ke vzniku příkopových propadlin 

a zlomů a na ně přímo navazující vulkanické činnosti. 

Na severozápadě Čech tak vznikly vulkanické komplexy Doupovské hory a České 

středohoří, a více než 400 km dlouhé pásmo sedimentačních pánví: chebská, sokolovská, 

mostecká a žitavská (Malkovský 1987). 

V terciéru českého masivu najdeme dva základní typy paleoprostředí: příbřežní či 

pánevní a vulkanické. Příbřežní a pánevní ekosystémy se vyznačují především 

komplikovaným vodním režimem tvořeným sítí meandrujících řek, různě velkých jezer, 

bažin a rašelinišť. Hlavním krajinotvorným činitelem je říční eroze, která ovlivňuje i vývoj 

vegetace. Fosilní společenstva jsou obvykle přesným odrazem tehdejších azonálních 

biotopů. Mezi nejtypičtější biotopy patří příbřežní lesy, lužní lesy, močály, nebo 

společenstva vodních rostlin. 

Zcela odlišný typ krajiny je tvořen vulkanickou aktivitou, díky které vznikají 

kráterová jezera, kalderová údolí, pahorkatiny a hory. Rostlinná společenstva zachovaná 

díky specifickým vulkanickým podmínkám reflektují především typicky zonální vegetační 

pokryv. Většina nálezů je autochtonních, nebo para-autochtonních. Druhové složení je zde 

výrazně ovlivněno i mikroklimatickými podmínkami ovlivněnými zvětráváním 

pyroklastických materiálů a úrodností půdy (Kvaček & Walther 2001). 

 

2.2.Paleogén Českého středohoří 

 

Neovulkanický komplex České středohoří tvoří se svou rozlohou přibližně 1200 

km2 výraznou geologicky zajímavou dominantu severních Čech. Z pohledu současné 

geografie se rozkládá na území ohraničeném na jihozápadě městy Louny a Most, a městy 

Česká Lípa, Nový Bor, Česká Kamenice a Děčín na severovýchodě (Cajz 2000). 

Geologicky se jedná o vulkanické a sedimentární výplně oherského (neboli oháreckého) 

riftu – vulkanotektonické zóny na rozhraní krušnohorsko-durynské a tepelsko-
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barrandienské zóny protínající Český masiv ve VSV směru (Petránek et al. 2016, 

Malkovský 1987). 

Počátek vulkanické aktivity, datovaný do svrchního eocénu (priabon), přímo 

souvisí s alpinským vrásněním. Působením vnitřních tlaků došlo k vytlačení magmatu 

podél mnoha hlubinných zlomů vzniklých tektonickou aktivitou v oblasti rýnského 

prolomu. Veškerý vulkanický materiál formující České středohoří pochází z jediného 

společného zdroje bazaltického magmatu o nízké viskozitě, které se dostává na povrch 

několika cestami současně. Jedná se tedy o tzv. monogenetické vulkanické pole 

(Awdankiewicz et al. 2016, Ulrych et al. 2011), jehož formování končí v některých 

oblastech v pozdním oligocénu (chatt) až spodním miocénu (aquitan). Tektonicky 

nestabilní je však celá oblast až do dnešních dní (Cajz 2000). 

Litostratigraficky je České středohoří děleno na dvě základní jednotky: 

starosedelské souvrství a vulkanický komplex Českého středohoří. Starosedelské souvrství 

je tvořeno převážně křemennými pískovci svrchně-eocénního stáří. Vulkanosedimentární 

komplex Českého středohoří tvoří alkalické vulkanity a intravulkanické uloženiny, jako 

například diatomity a slínovce (Kvaček & Walther 2003). V roce 2000 navrhl Cajz rozdělit 

komplex Českého středohoří do čtyř dílčích litostratigrafických jednotek, a na základě 

rozdílnosti povrchových vulkanických produktů a radiometrických datování vyčlenil čtyři 

souvrství: ústecké, děčínské, dobrnské a štrbické. 

Ústecké souvrství, které se místy částečně překrývá se sedimenty starosedelského 

souvrství, představuje výplň riftového údolí tvořenou bazanitovými výlevy 

s doprovodnými vulkanoklastiky a sedimentárními vložkami. Souvrství děčínské je 

pozůstatkem rozsáhlého složeného vulkánu a zastupuje tak další stupeň magmatického 

vývoje. Tvořeno je redeponovanými trachybazaltickými tufy a lávami. Remobilizací 

magmatického krbu vzniklo dobrnské souvrství tvořené výhradně bazanitovými lávami. 

Čtvrté, štrbické souvrství, tvoří bazanitové intruze pronikající místy do mosteckého 

souvrství. S největší pravděpodobností tak patří k jinému vulkanickému cyklu než první tři 

souvrství (Cajz 2000). 

Díky bohatému záznamu fosilní flóry a rybích společenstev mohl být komplex 

Českého středohoří dále rozdělen na šest dílčích neformálních jednotek (vegetačních 

stupňů) odrážejících vývoj vegetace a prostředí v boreální provincii střední Evropy (obr. 

1). Jednotlivá rostlinná společenstva jsou obvykle geograficky limitovaná a mají rozdílné 

nároky na životní prostředí, čímž reflektují odlišnost habitatů nejen místně, ale i časově. 
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Vegetační stupně nekorelují s hranicemi jednotlivých litostratigrafických souvrství 

(Kvaček & Walther 2001, 2003). 

 

Obrázek 1: stratigrafické schéma znázorňující chronostratigrafické a litostratigrafické 

jednotky v souvislosti s vegetačními stupni a jednotlivými lokalitami. Upraveno podle 

Kvačka & Walthera 2003. 

 

Lakustrinní sedimenty na lokalitách Kučlín a Kostomlaty sdílí indexovou fosílii 

Doliostrobus. Vrstvy fosiliferních diatomitů a vápenců obsahují především rostlinné 

společenstvo notofylního stálezeleného lesa (Teodoridis & Kvaček 2015) ukazující na 

velmi teplé subtropické sezónní klima s nedostatkem srážek. Poměrně bohatá rybí 

společenstva potvrzují, že na území mezi dnešní Bílinou a Litoměřicemi se v té době 

nacházela rozsáhlá síť vulkanických jezer. Ta byla s největší pravděpodobností systémem 

řek a pánví propojena se Severním mořem, čímž docházelo k postupnému vysoušení jezer 

napříč severními Čechami. To dokazuje i časový překryv bazální části ústeckého souvrství 

a říčních sedimentů souvrství starosedelského. Eocénní krajina měla parovinný ráz 

sestávající z navětralých plošin narušených nerovnostmi říčních koryt a malými centry 

počínající vulkanické aktivity. Za recentní analog tehdejší krajiny je často označován 

Yellowstonský národní park (Kvaček & Walther 2003). 
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Následující vegetační stupeň na hranici eocénu a oligocénu s sebou nese významné 

paleogeografické změny doprovázené mírným ochlazením klimatu. Pánevní a říční 

systémy se stahují z území Českého masivu a spolu s nimi ustupuje i teplomilná vegetace 

(Kvaček & Walther 2003). Nástup kaprovitých a štik, spolu s imigrací opadavých druhů 

stromů a výraznou změnou savčích zón přímo koreluje s událostí (La) Grande Coupure, 

známou i z jiných částí Evropy a datovanou do doby přibližně před 34 miliony let (Böhme 

2007). Výrazným elementem tohoto stupně je jehličnan Juniperus pauli, jehož nejstarší 

světový výskyt se váže právě na lokality Českého středohoří, konkrétně Roudníky (ačkoli 

tato lokalita je stratigraficky starší než ostatní zmíněné, vegetací odpovídá druhému stupni 

(Kvaček et al. 2014)), Větruše a Bechlejovice. Z poslední zmíněné lokality pochází  

i ojedinělý nález fosilního mechorostu, a proto jejímu důkladnému popisu bude věnována 

celá podkapitola. Z výrazných druhů vegetace stojí za zmínku růže (Rosaceae) a liliovníky 

(Magnoliaceae). 

Další vegetační stupeň, charakteristický pro zcela nově se objevující rybí 

společenstva (Gobius, Protothymalus apod.), byl vyčleněn v nejvyšších vrstvách ústeckého 

souvrství, v nejsvrchnějším spodním oligocénu (rupel). Lokalitami zcela typickými pro 

tento stupeň, a zároveň bohatými na fosilní nálezy, jsou Kundratice u Litoměřic a vrch 

Hrazený. Na obou zmíněných lokalitách byly, mimo jiné, nalezeny i fosilní mechorosty. 

Rostlinná společenstva tohoto období jsou veskrze teplomilná, s převahou stálezelených 

druhů. Reprezentativní a zcela typickou skupinou pro tento stupeň jsou tisovité (Taxaceae), 

konkrétně například Taxus engelhardtii, Torreya bilinica, nebo Cephalotaxus parvifolia. 

Veškeré nálezy pochází z vrstev fosiliferních diatomitů, které jsou přímým dokladem 

existence malých vulkanických jezer. 

Vegetační stupeň nazývaný podle stejnojmenného druhu jehličnanu Calocedrus 

suleticensis (Brabenec), je typický trachybazaltickým vulkanismem. (Kvaček & Walther 

2003) Ve svrchním oligocénu se pod Českým středohořím tvořil rozsáhlý stratovulkán, 

formující rozsáhlé nepravidelné kaldery, v nichž docházelo k ukládání laharů, 

vulkanoklastik, uhelných vrstviček nebo diatomitových poloh o různých mocnostech (Cajz 

2000). Jak dokazují nálezy zbytků teplomilné flóry, jako například palem a tisů, byly 

klimatické podmínky tohoto období subtropické. Nálezy listí olší dokládají existenci 

příbřežních habitatů, a tedy nepřímo i přítomnost řek či jezer. Typickými lokalitami se 

zachovalou fosilní vegetací tohoto období jsou Markvartice, Suletice nebo Holý Kluk. 

Svrchní polohy děčínského souvrství zaznamenávají výrazné změny ekosystému. 

Přelom oligocénu a miocénu přinesl ochlazení a změnu v druhovém společenství jak 
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vegetace, tak sladkovodních ryb. Pro lokality Matrý, Žichov či například Lužice, kde 

najdeme vrstvy vulkanoklastik a silicifikovaných diatomitů, jsou typické nálezy druhů 

Acer tricuspidatum f. crenatifolium, Ulmus pyramidalis, a především Pinus sp., dle kterého 

dostal pátý vegetační stupeň svůj název. Veskrze se jedná o druhy snášející mírné klima se 

střídajícími se chladnými a teplými obdobími. 

Bazalty dobrnského souvrství na hranici oligocénu a miocénu tvořící šestý 

vegetační stupeň nezahrnují na území České republiky žádné fosiliferní sedimenty. Jediné 

naleziště korelované s těmito vrstvami, se nachází poblíž města Kleinsaubernitz poblíž 

severočeských hranic. Maarové sedimenty této lokality obsahují bohatá rostlinná 

společenstva s převahou buků (Fagus saxonica), a poměrně teplomilných druhů 

(Cunninghamia, Taiwania) (Kvaček & Walther 2003). 

Přesné datování jednotlivých souvrství a stupňů je značně komplikováno četnými 

intruzemi vulkanických materiálů. Intruze jsou zpravidla mladšího data než původní 

materiál, a mohou tak způsobit nepřesnosti v měření (Bellon et al 1998, Akhmetiev et al. 

2009). 

 

2.3. Lokality Českého středohoří s nálezy makroskopických zbytků mechorostů 

 

Tři lokality (obr. 7) z území Českého středohoří, na nichž bylo nalezeno  

i několik makroskopických vzorků fosilních mechorostů, spadají do jednotky 

ústeckého souvrství, jehož průměrná mocnost se pohybuje v rozmezí několika málo 

metrů až 150 m. Z geologického hlediska jde o nesouvislý sled vulkanoklastik  

s polohami bazaltů a pyroklastik s mezipolohami fosiliferních lakustrinních sedimentů 

(písky, diatomity, vápence, jílovce) a uhelných slojek různých mocností. 

Z paleontologického hlediska jde o vůbec nejbohatší a nejproduktivnější souvrství 

komplexu České středohoří (Cajz 2000). 

 

2.3.1. Bechlejovice u Děčína 

 

Spodně oligocénní lokalita s fosiliferními diatomitovými vrstvami se nachází jižně 

od obce Březiny nedaleko severočeského města Děčín. Geologicky jde o součást tzv. 

bechlejovické stěny: masívu tvořeného lávovými proudy pykritických bazaltů a tefritů 

s vrstvami vulkanoklastických a pyroklastických sedimentů (Kvaček & Walther 2004). 

V současnosti je volně přístupný pouze výchoz na západním konci lokality (obr. 2), který 
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je součástí národní památky Březinské tisy, a proto je na něm zakázaný jakýkoli další sběr 

(Radoň 2001). 

Hlavní fosiliferní vrstva o mocnosti 5–40 metrů (5 m přímo na lokalitě) nasedá na 

podklad tvořený tmavými načervenalými pískovci křídového stáří s výskytem 

zuhelnatělých rostlinných zbytků pod úhlem 5–10°. 

Bechlejovické diatomity ležící na bázi vulkanického komplexu jsou velice lehké 

lakustrinní sedimenty typické tenkou pravidelnou laminací poukazující na pravidelnou 

sezonalitu prostředí. Světle šedé až světle hnědé vrstvičky jsou tvořeny křemičitými 

schránkami rozsivek (Diatomaceae). Tmavě hnědé či tmavě šedé pravděpodobně „zimní“ 

laminy jsou navíc nabohacené organickou hmotou. Stratifikace je místy narušena 

nepravidelnými vrstvami pelitických, psamitických či tufitových sedimentů a vulkanického 

popela či zlomovými strukturami kolmými ke stratifikaci. To vše je přímým dokladem 

aktivního vulkanismu v době sedimentace (obr. 3). 

K fosilizaci zde dochází pomocí hydroxidu železitého, který propůjčuje 

zkamenělinám hnědé až sytě oranžové zbarvení (Špinar 1972, Kvaček & Walther 2004). 

Mezi zcela typické zástupce makroflóry z této lokality patří Alnus, Carya, 

Calocedrus suleticensis, Cephalotaxus parviflora, Comptonia, Mahonia, Juniperus pauli, 

Tilia, Torreya bilinica, Platanus neptunii a další. Jedná se veskrze o stálezelené a opadavé 

druhy smíšeného mezofytního lesa v blízkosti rozsáhlého jezera, pro nějž jsou typické 

nálezy mělkovodních rostlin rodu Haemanthophyllum a Typha, a především celosvětově 

proslulé nálezy žab a pulců čeledi Paleobatrachidae v různých stádiích vývoje. Dalšími 

významnými nálezy jsou kosterní pozůstatky ryb a ocasatých obojživelníků, raků a zcela 

ojedinělý nález čelisti vačnatce (Radoň 2001, Kvaček & Walther 2003, 2004). 
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Obrázek 2: Fotografie jediného volně přístupného výchozu lokality Bechlejovice z roku 

1997 (Radoň 2001). 

 

 

Obrázek 3: Geologický profil lokality Bechlejovice. 1 – jílovité pískovce a písčité jíly 

svrchnokřídového stáří, 2 – páskovaný diatomit, 3 – tufy a tufity, 4 – čedič, 5 – tefrit nefelinický, 

6 – tefrit leucitický, 7 – balvanitá čedičová suť, kamenito-hlinitá suť a sesuté zvětralé tufity 

s diatomitem, 8 – aluvium řeky Ploučnice (Radoň 2001). 
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2.3.2. Kundratice u Litoměřic 

 

Lokalitu se dvěma výchozy fosiliferních diatomových jílovců a bitumenózními 

hořlavými břidlicemi známou také pod historickým názvem „Jesuitengraben  (jezuitská 

rokle)“ nalezneme v údolí potoku Rytina mezi vrchy Varhošť a Matrý. O něco později 

objevený výchoz s nálezy ze stejné fosiliferní vrstvy se nachází u cesty mezi 

Kundraticemi a Čeřeništěm. Okolí lokality je tvořeno nefelinickými bazanity 

s mocnými polohami tufitů vzniklých ve vulkanických jezerech (Bůžek et al. 1978, 

Kvaček & Walther 1998). 

Většina výchozů v minulosti užívaných pro sběr fosilního materiálu je 

v současnosti překryta svahovými sedimenty a vegetací (obr. 4). Stále produktivní jsou 

vrstvy jílovců, ve kterých lze dodnes najít fosilizované zbytky vegetace, koster ryb či 

schránek chrostíků (Radoň 2001). 

Celý vulkanoklastický komplex s převahou na olivín bohatých bazaltoidů je 

mocný asi 200 metrů a nasedá přímo na svrchnokřídové sedimenty. Obsahuje dvě 

hlavní fosiliferní vrstvy o mocnostech 8 a 2 metry a mnoho drobných mezivrstev 

diatomitů a diatomových jílovců (Bellon et al. 1889). Ve vrstvě tufů bohatých na lapilli 

se nachází asi 25 až 40 cm mocná vrstva bitumenózních jílovců s vmezeřenými, tence 

laminovanými diatomity a jemnými pásky uhlí o mocnosti 2 až 3 centimetry (Böhme 

2007). 

Spodní fosiliferní vrstva, která je bohatší na rostlinný materiál, je kryta 

bazaltoidní horninou spodně oligocenního stáří, stejně jako samotný diatomit. Svrchní 

část komplexu oddělená zónou amygdaloidních bazaltů (viditelná u silnice mezi 

Kundraticemi a Čereništěm) spadá do nejsvrchnějších vrstev spodního oligocénu (Kvaček 

& Walther 1998, Bellon et al. 1998). 

Sedimentace diatomitů a bitumenózních diatomových jílovců probíhala ve 

vulkanických jezerech v obdobích nízké vulkanické aktivity pravděpodobně za stejných 

podmínek, jako v Bechlejovicích. I zde jsou diatomity laminované tenkými tmavšími 

vrstvami, které jsou nabohaceny organikou (Kvaček & Walther 1998). 

Ve floristickém společenství převažují stálezelené teplomilné druhy rostlin  

a zástupci společenstva smíšeného mezofytního lesa. Klimatické podmínky byly 

pravděpodobně úměrné teplému mírnému pásmu s průměrnými ročními teplotami 

v rozmezí 15–18,4 °C (stanoveno koexistenční analýzou (Teodoridis & Kvaček 2015)). 
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Mezi nejtypičtější zástupce vegetace patří druhy čeledi Taxaceae (Taxus engelhardtii, 

Torreya bilinica, Cephalotaxus parvifolia atd.). Dalšími častými nálezy jsou rostliny rodů 

Cinnamomum, Engelhardia a Magnolia. Z faunistických nálezů je na místě jmenovat 

nálezy pulců Palaeobatrachus laubei, ryb Protothymallus princeps a Gobius a četných 

hmyzích zbytků (Radoň 2001, Akhmetiev et al. 2009). 

 

 

Obrázek 4: Fotografie lokality Kundratice v rokli potoka Rytina z roku 1998 (Radoň 2001). 

 

2.3.3. Vrch hrazený – Knížecí u Šluknova 

 

Vrch Hrazený (dříve také Pirskenberg nebo Pirsken) u obce Knížecí se nachází asi 

10 km na severozápad od města Rumburk a asi 4 km jihozápadně od Šluknova. 

S nadmořskou výškou 609,7 m je nejvyšším vrcholem Šluknovské pahorkatiny. 

Z pohledu geologického se lokalita nachází na samotné periferii vulkanického 

komplexu Českého středohoří (Zajícová 2016). Na bázi komplexu třetihorních hornin 

vrchu Hrazený leží jemnozrnný zelenohnědý tufitový jíl. Další vrstvy jsou tvořeny 

pestrobarevnými jíly s mezivrstvami písčitého a jílovitého diatomitu a jednou, asi 20 cm 

mocnou černou vrstvou bituminózních jílů, dříve považovaných za velice nekvalitní lignit. 

Tufitické fosiliferní diatomity vykazují stejné pravidelné jemné zvrstvení jako diatomity 

v Bechlejovicích a Kundraticích, mají načervenalé až hnědé zbarvení a jejich mocnost 

kolísá mezi 30 cm až 5 m. Komplex hornin je zde uzavřen vrstvou bazaltoidů  
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a tefritickými lávovými proudy o mocnostech 20 až 60 metrů. Jednotlivé vrstvy leží 

v úklonu k centru sedimentační pánve pod úhlem dosahujícím až 50° (Kvaček et al. 2015, 

Bellon et al. 1998). 

Veškeré nálezy pochází ze staré suťové haldy v obci Knížecí, která je pozůstatkem 

neúspěšného pátrání po lignitu v 19. století. Lokalita jako taková byla zkoumána pouze 

pomocí vrtů a v současné době není přístupná. 

Fosilní společenstvo je velmi podobné nálezům z lokality Kundratice u Litoměřic. 

Fosilní fauna čítá jen několik málo nálezů obojživelníků a ryb. Výrazně dominantní je 

rostlinné společenstvo zahrnující převážně opadavé druhy rostlin (Alnus, Acer, Craigia, 

Crataegus, Comptonia, Platanus neptunii, Populus zaddachii apod.) a zástupce čeledi 

Taxaceae. Paleoekologické interpretace hovoří, stejně jako v případě Kundratic,  

o přítomnosti více vulkanických jezer obklopených opadavým lesem teplého mírného pásu 

s přítomností stálezelených druhů dřevin (Kvaček et al. 2015). 

 

2.4. Neogén mostecké pánve 

 

Mostecká pánev je největší z pásma pěti sedimentačních pánví v systému 

oherského (oháreckého) riftu. Díky svému hlavnímu významu, jímž je těžba hnědého uhlí, 

je ve starší literatuře známá především jako severočeská hnědouhelná pánev. Leží na 

území ohraničeném vulkanickými komplexy Doupovských hor a Českého středohoří,  

a Krušnými horami (které však v době jejího vzniku neexistovaly). Celý sedimentární 

vulkanoklastický komplex zabírá rozlohu 1400 km2, je mocný až 550 m a patří do tzv. 

severočeského hnědouhelného revíru (Kvaček 1998, Boudová 2012). 

Mostecká pánev byla během svého vzniku ovlivněna dvěma hlavními zlomovými 

systémy. Prvním z nich, spojeným s vulkanickou aktivitou v severozápadních Čechách 

v období nejvyššího eocénu, byl systém rozpínání ve směru SSV–JJZ, tedy šikmo k riftové 

ose. To způsobilo vznik několika izolovaných zlomových propadlin orientovaných ve 

směru VSV–ZJZ. Tyto zlomy definovaly několik malých izolovaných depresí, které 

postupně dále poklesávaly a spojovaly se v jednotlivé pánve. Do dnešní doby se dochoval 

pouze VZ orientovaný zlom krušnohorský a bílinský zlom. Ostatní dílčí zlomy sloužily 

během pokračující vulkanické činnosti k výstupu vulkanoklastických sedimentů, kterými 

byly posléze překryty. Druhým systémem, tvořeným převážně delšími zlomy paralelními 

s osou oherského riftu, jsou zlomy SV–JZ směru. Nejvýraznější z nich patří k systému 

krušnohorských zlomů, které vznikly spojením několika kratších segmentů orientovaných 
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z V na Z. Do dnešní podoby dospěla mostecká pánev teprve ve spodním miocénu (Rajchl 

et al. 2009, Pešek et al. 2010). 

Litostratigraficky se mostecká pánev dělí na tři souvrství: starosedelské, střezovské 

a mostecké. Sedimentace psamitů, aleuritů a pelitů starosedelského souvrství se váže 

především na Sokolovsko a oblast Doupovských hor. Místy se vyskytují i malé 

hnědouhelné sloje. Nejmocnější (až několik desítek metrů) depozita tohoto souvrství jsou 

tzv. podbořanské písky a pískovce, nacházející se na jihozápadním okraji pánve. 

Souvrství střezovské je silně ovlivněno vulkanickou činností, která dělila pánev na 

několik samostatně se vyvíjejících území. K sedimentaci tedy docházelo postupně,  

a jednotlivá sedimentační území jsou různého stáří (priabon až rupel). Horninami 

typickými pro toto souvrství jsou kaolinitické a montmorillonitické jíly a jemnozrnné 

pískovce, karbonáty, diatomity, uhelnaté jíly a slabé uhelné sloje. 

Na přelomu oligocénu a miocénu a během spodního miocénu se v mostecké pánvi 

ukládaly sedimenty mosteckého souvrství. Podobně jako v souvrství předchozím, ani zde 

nezačala sedimentace v celé pánvi ve stejný čas. Ukládání hornin a celé prostředí výrazně 

ovlivnil průnik tzv. žatecké delty, v jejímž bezprostředním okolí se tvořily rozsáhlé nivy, 

uhlotvorné mokřady, bažiny a rašeliniště (Pešek a Sivek 2012). 

Vzhledem k poměrně složitému vývoji, zaznamenaném ve floristických 

společenstvech, rozdělil Mach et al. (2014) sedimentační procesy v mostecké pánvi do 

šesti fází (obr. 5). 

 

Fáze 1: Fáze centrálního toku 

Fáze 1 označuje období zvýšené vulkanické aktivity ve svrchním oligocénu, a dělí 

se na dvě podfáze (A a B). V tu dobu protékal mosteckou pánví z jihozápadních Čech 

centrální tok, který dále pokračoval směrem na sever, až do Severního moře. V korytě 

centrálního toku se začaly ukládat transportované sedimenty (písky, silty, jíly) mísené 

s přítoky unášenými sedimenty mostecké pánve, včetně vulkanoklastik. Během podfáze B 

začalo docházet k pozvolným poklesům jednotlivých částí pánve, které způsobily rozšíření 

sedimentačního území na plochu pravidelně zaplavovaných říčních niv, uhlotvorných 

močálů a jezer, a pokračovaly prakticky po celou dobu pánevního vývoje. 

Paleofloristické nálezy této fáze jsou spíše vzácné, a nelze je tím pádem využít pro 

korelaci s jednotkami jiných území. Palynologická data vykazují hojnou přítomnost rodu 

Fagus. Z makrofosílií jsou nejvýznamnějšími zástupci vegetace Pseudolarix sp. a Fagus 

saxonica, vyskytující se zde spolu s typickými zástupci společenstev smíšených 
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mezofytních lesů, jako např. Tilia, Acer, Mahonia. Celé společenstvo je interpretováno 

jako společenstvo příbřežního lesa přecházející v zadní močál (Mach et al. 2014). 

 

Fáze 2: fáze záplavových území a prvních mokřadů 

Během spodního miocénu docházelo k výrazným pánevním poklesům, které 

zapříčinily další rozšiřování centrálního toku, který spolu se svými přítoky tvořil rozsáhlé 

aluviální planiny a dočasná jezera. Díky vulkanické aktivitě a rozšiřování pánve v SSV–

JJZ směru tyto procesy nadále sílily. Místní vulkanické sedimenty i sedimenty 

transportované z jihozápadní části Českého masivu se tak dostávaly i do vznikajících 

močálů a jezer. Zásadním rozdílem oproti předchozí fázi jsou v močálech a rašeliništích 

postupně vznikající bazální vrstvy hlavní uhelné sloje, místy prokládané světlými jílovými 

a písčitými proplástky naplavenými během pravidelných povodní (Kvaček et al. 2004, 

Mach et al. 2014). Na dně některých jezer ležících na aktivních tektonických zlomech, kde 

se nacházejí vývěry CO2, vznikají polohy sladkovodních vápenců. Specifické tafonomické 

podmínky těchto vápenců umožnily dochování bohatých faunistických společenstev savců 

a měkkýšů. 

Makroskopické nálezy rostlinných fosílií poukazují na existenci dvou různých typů 

vegetace. Prvním z nich je jednodruhové pionýrské společenstvo Quercus rhenana, které 

pravděpodobně osidlovalo nově vznikající ekosystémy zadních močálů. Druhým typem je 

termofilní flóra známá především z lokality Jezeří, zahrnující druhy Laurophyllum 

pseudoprinceps, Laurophyllum pseudovillense, Alnus julianiformis a Pinus sp. Toto 

společenstvo rostlo pravděpodobně na pahorkatinách v okolí říčních toků (Mach et al. 

2014). 

 

Fáze 3: fáze celopánevního močálu 

I této fázi pokračuje pokles pánevních prostor. Starší údolí jsou zcela zalita sladkou 

vodou a většinu území pánve pokrývá souvislé pásmo mokřadů a rašelinišť, ve kterých se 

ukládá cca 250 m mocná vrstva rašeliny (Rajchl et al. 2009). Centrální tok se přeměňuje 

v tzv. Žateckou deltu, která z jihozápadu i nadále přináší velké množství klastického 

materiálu. V průběhu fáze se přesunulo ústí Žatecké delty na jižní hranici pánve. Proud 

v tocích byl výrazně slabší než během existence centrálního toku, a aluviální sedimenty tak 

nikdy nedosáhly severní hranice pánve. Sedimentace v pánvi proto od jihu k severu 

přechází z hrubozrnných písčitých sedimentů přes písčité jíly a prachovce po souvislou 

hlavní uhelnou sloj. 
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Většina makroskopických nálezů fosilizovaných rostlin charakterizuje azonální 

společenstvo rašelinotvorného močálu s převahou zástupců čeledi Cupressaceae s.–l. 

(jmenovitě například Glyptostrobus europaeus a Quasisequoia couttsiae) spolu s druhy 

Myrica ceriferiformis, Calamus daemonorops, Rubus spp. a vodními rostlinami rodu 

Salvinia. V jiných oblastech jsou floristická společenstva kombinací uhlotvorných druhů 

Glyptostrobus a společensva Nyssa-Taxodium, spolu s typicky příbřežními druhy (např. 

Ulmus sp.). 

 

Fáze 4: fáze lokálních jezer 

Změny v poklesu jednotlivých částí pánve způsobily vytvoření nového ramene 

centrálního toku v oblasti dnešní Bíliny, kde se záhy vytvořil spletitý jezerní systém  

s deltami. V oblasti dnešní Bíliny se formovalo rozsáhlé, mělké jezero, na jehož dně se 

ukládaly až 200 metrů mocné vrstvy rašeliny. Po jejich kompakci došlo v tzv. bílinské 

deltě k uložení až 150 metrů mocného sledu aluviálních, deltových a prodeltových 

sedimentů s dvěma hlavními uhelnými slojemi. 

Ze samotné bílinské delty pochází více než 110 popsaných druhů fosilních rostlin, 

ze 65 fosiliferních horizontů. Za zmínku stojí unikátní pařezový horizont s in situ 

zachovanými kmeny jehličnatých stromů (Glyptostrobus), který ukazuje přechod 

mokřadního typu krajiny v bílinakou deltu (přechod 3. a 4. fáze), a vzhledem k charakteru 

této práce i několik nálezů fosilních mechorostů. 

 

Fáze 5: fáze celopánevního jezera 

Znovu vzrůstající rychlost subsidence pánevních oblastí a rozpínání v SSV směru 

způsobilo rozšiřování jednotlivých jezer. Přechod mezi fázemi 4 a 5 představují tzv. 

břešťanské jíly, které jsou postupně nahrazeny sedimenty nově vzniklého jediného 

souvislého jezera rozpínajícího se na území někdejších mokřad a rašelinišť. Typickými 

horninami pro tuto fázi jsou jemnozrnné lakustrinní sedimenty (prachovce, prachovité jíly, 

smektity atd.) o mocnostech až 200 m. V sedimentárním záznamu vrtných jader z lokalit 

Bílina, Libkovice a Tušimice, jsou zaznamenány pravidelné oscilace Milankovičových 

cyklů (konkrétně precese zemské osy a sklon rotační osy), což dokládá dlouhodobou 

stabilitu prostředí. 

V sedimentech páté fáze se nacházejí například termofilní druhy Mastixia lusatica, 

Schisandra moravika, nebo Vaccinioides lusatica. Z lokality Tušimice známe z této fáze  

i několik nálezů fosilních mechorostů. 
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Fáze 6: fáze obnovy močálu 

Díky pokračující tektonické aktivitě se rozsáhlé jezero postupně změlčuje  

a zaplňuje jílovitými horninami s různým poměrem jílových minerálů a organické složky, 

načež znovu a naposledy některé části pánve poklesají, tvoří hlubší jezera a síť říčních 

toků, která pravděpodobně koresponduje s tou dnešní. Během kvartéru je většina 

sedimentů usazených v poslední fázi pánevního vývoje erodovaných, a přesná 

rekonstrukce tehdejších podmínek je tedy prakticky nemožná. V nově vzniklém pásmu 

močálů a rašelinišť vzniká tzv. Lomská uhelná sloj. 

Zástupci fosilních flór jsou především subtropické druhy dokládající příznivé 

podmínky miocenního klimatického optima. Mezi nejtypičtější zástupce patří například 

Laurus abchasica, Laurophyllum pseudovillense, Quercus kubinyii. Gordonia hradekensis 

a Platanus neptunii. K typickým zástupcům vodních či bažinných společenstev patří 

Salvinia sp., Azola sp. a Potamogeton sp. (Mach et al. 2014). 

 

2.5. Lokality mostecké pánve s nálezy makroskopických zbytků mechorostů 

 

Dvě lokality (obr. 7) z území mostecké pánve s nálezy makroskopických vzorků 

fosilních mechorostů spadají do jednotky mosteckého souvrství, jehož sedimentační vývoj 

odpovídá výše zmíněným fázím vývoje. Nálezy konkrétně spadají do 4. (Bílina) a 5. 

(Tušimice) vývojové fáze. Nálezy z těchto lokalit nebyly nikdy předtím popsány ani 

publikovány. 
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Obrázek 5: Stratigrafie mostecké pánve s korelacemi litostratigrafických jednotek a jednotlivých fází 

vývoje. Upraveno podle Macha et al. 2014. 
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2.5.1. Důl Bílina 

 

Povrchový důl Bílina, v minulosti známý pod označením Maxim Gorkij, je 

otevřený velkolom nacházející se v severovýchodní části mostecké pánve, poblíž 

stejnojmenného města Bílina. Jeho rozloha činí 18 km2 a s hloubkou až 200 metrů je 

nejhlubším povrchovým dolem na území České republiky. Nadstandardní rozměry 

těžebního prostoru dovolují komplexní studium prakticky celé oblasti někdejší Bílinské 

delty, hlavní uhelné sloje mostecké pánve i podložních vrstev (Kvaček 1998). 

Sedimentární výplň mostecké pánve leží na podloží tvořeném svrchnokřídovými 

sedimenty, rulami a teplickým ryolitem. Bazální vrstvy jsou tvořeny vrstvami jemných 

písků a pískovců, na které pozvolna navazují jílovce střezovského souvrství (Bůžek et al. 

1993). 

V období svrchního oligocénu až spodního miocénu se v oblasti bílinské delty 

ukládaly horniny souvrství mosteckého, které se dále dělí na čtyři dílčí jednotky:  

1) duchcovské vrstvy, tvořené písčitými sedimenty aluviálních plošin odpovídající první 

fázi sedimentačních procesů, 2) holešické vrstvy s 10–160 m mocnou hlavní uhelnou slojí, 

místy proloženou vrstvami naplavených písků a jílů, které odpovídají 2. až 4. sedimentační 

fázi, tedy době existence Bílinské delty, 3) libkovické vrstvy odpovídající páté fázi vývoje 

mostecké pánve, s lakustrinními sedimenty mocnými 325 metrů a crandallitovými 

polohami (Grygar & Mach 2013), 4) lomské vrstvy odpovídající šesté fázi vývoje 

s jezerními, deltovými a aluviálními sedimenty (Kvaček et al. 2004). 

Fosiliferní vrstvy laminovaných jílovců zaznamenávají výzdvih vodní hladiny ve 

vznikajících jezerech a hlubokých močálech čtvrté vývojové fáze. Jílovce jsou 

nepravidelně proložené čočkovitými tělesy siltových jílů prokládaných písčitými 

sedimenty deltových sedimentů. Z celého sledu hornin bylo popsáno okolo 65 fosiliferních 

horizontů, které jsou zpravidla tenké a nepříliš rozsáhlé (obr. 6). Oproti lokalitám Českého 

středohoří poměrně četné nálezy fosilních mechorostů pochází z horizontů 1, 3, 24 a 30. 

Horizonty 1, 3 a 24 najdeme ve svrchní části sledu jílovcových hornin, zdola 

omezených tenkou uhelnou slojí a svrchu přecházející v silně fosiliferní břešťanské jíly. 

Mezi typické zástupce fosilních společenstev zde patří příbřežní elementy Laurophyllum 

sp., Comptonia difformis, Quercus rhenana, Ulmus pyramidalis a vytrvalé rody 

Engelhardtia, Blechnum, Tetraclinis a Platanus neptunii. Za zmínku stojí i významné 

vodní endemické druhy Elephantosis dvorakii, Hydrochariphyllum buzekii a Schenkiella 

credneri (Kvaček & Teodoridis 2007). 
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Horizont 30 se nachází v těsném nadloží hlavní uhelné sloje. Známý je především 

nálezy fosilních zbytků ryb, peří a hmyzu. Fosilní rostlinné společenstvo odpovídá 

parautochtonnímu azonálnímu společenstvu zadního močálu. Významnými zástupci jsou 

Parrotia-Ulmus pyramidalis, Craigia sp., Cercidiphyllum sp., Glyptostrobus sp. a vodní 

druh Salvinia reussii (Sakala 2000). 

 

 

Obrázek 6: Geologický profil dolu Bílina. 1 – kvartér 2 – jezerní jílovitý horizont, 3 – písky, pískovce, 

4 – jíly, jílovce, 5 – uhelné jíly, 6 – hnědouhelná sloj, 7 – jílovité uhlí, 8 – neovulkanická tělesa,  

9 – svrchní křída, 10 – fosiliferní vrstvy. Upraveno podle Bůžka et al. 1992. 

 

2.5.2. Lom Libouš, Tušimice 

 

Dobývací prostor Doly Nástup Tušimice se nachází v západní části mostecké pánve, 

mezi obcemi Kadaň, Tušimice, Březno, Chomutov, Málkov a Prunéřov a sestává 

z komplexu několika povrchových lomů (Luján et al. 2019). Lom Libouš se nachází ve 

východní části dobývacího prostoru. 

Stratigraficky se lokalita veskrze podobá lokalitě předchozí. Terciérní sedimenty 

nasedají na krušnohorské krystalinikum a sedimenty křídového stáří a kopírují šest fází 

sedimentačního vývoje mostecké pánve. Zajímavostí jsou vulkanická tělesa oligocenního 

stáří, včetně několika diatrém (Novotný et al. 2019). 
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Fosiliferní vrstva s nálezy několika mechorostů se nachází 50–60 m nad hlavou hlavní 

uhelné sloje, nad crandallitovou polohou s označením C1 (ústní sdělení T. Novotný 2020). 

Jílovce těchto poloh jsou součástí libkovických vrstev mosteckého souvrství,  

a zaznamenávají pátou fázi pánevního vývoje. Jedná se tedy o sedimenty rozsáhlého 

mělkého sladkovodního jezera. 

 

 

Obrázek 7: Přibližné geografické umístění lokalit (červeně) na výřezu geologické mapy ČR. 1 – Vrch 

Hrazený, 2 – Bechlejovice u Děčína, 3 – Kundratice u Litoměřic, 4 – Velkolom Bílina, 5 – Lom Libouš, 

Tušimice. Upraveno podle Rappicha et al. 2009. 
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3. MATERIÁL A METODY 

 

Diplomová práce přímo navazuje na práci bakalářskou, v níž byl sepsán kompletní 

přehled do té doby známých a v literatuře popsaných nálezů fosilních makroskopických 

zbytků mechorostů z terciéru Českého masivu, jejichž detailnějšímu studiu  

a taxonomickému zařazení se dosud nikdo nevěnoval. 

Z výše zmíněných byly v depozitářích Národního muzea v Praze nalezeny vzorky 

s označením G 8364 z lokality Bechlejovice u Děčína, vzorky G 2078, G 2079 a G 5072 

z lokality Kundratice u Litoměřic, a vzorky G 2888 a G 11514 z lokality Vrch Hrazený. 

Tyto nálezy byly pro účely sepsání diplomové práce doplněny novými, dosud 

nepublikovanými nálezy fosilních mechorostů z lokality Velkolom Bílina (G 12392,  

G 12393, G 12394, G 12396, G 12398, G 12399, G 12400) a Doly Nástup Tušimice  

(G 12772 a G 12773). Výčet vzorků byl doplněn exemplářem s označením DNT 100004 ze 

soukromé sbírky Tomáše Novotného.  

Samotnému sepsání práce předcházelo studium moderní i tradiční literatury 

podrobně popisující geologické, tafonomické i paleoekologické aspekty lokalit z nichž 

nálezy terciérních mechorostů pochází, stejně jako studium anatomicko-morfologických 

znaků recentních mechorostů. Veškeré zdroje využité pro sepsání teoretické části práce 

jsou citovány dle standardů periodika Bulletin of Geosciences. 

Výzkumná část spočívala především v důkladném zkoumání anatomicko-

morfologických znaků pod fluorescentní binokulární stereolupou Olympus SZX 12  

a pozorování epidermálních znaků pod dopadajícím světlem. Veškeré fotografie 

jednotlivých vzorků a jejich důležitých anatomických znaků byly nafoceny pomocí 

digitální kamery Olympus DP – 74 a programu QuickPHOTO MICRO 3.0., ve kterém 

zároveň proběhlo i měření rozměrů jednotlivých makroskopických zbytků mechorostů. 

Některé vzorky se zachovalými 3D strukturami byly foceny v několika stupních 

proostřenosti. Jednotlivé optické řezy byly kompletovány v plně proostřený obraz 

v programu Helicon Focus 6.7.1. 

Několik menších vzorků s nejlépe zachovalými strukturami bylo posléze 

pozorováno ve skenovacím elektronovém mikroskopu Hitachi S – 3700N. Ze čtyř 

pozorování však pouze jeden jediný vzorek (G 12773) vykazoval jasně zřetelné buněčné 

struktury jednotlivých fyloidů. 

Taxonomické popisy a zařazení probíhaly na základě konzultací s odborníkem na 

recentní bryologii RNDr. Zdeňkem Soldánem, CSc. Systematické řazení odpovídá 
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modernímu systému rostlin „Modern plant systematics“, který jako jediný zohledňuje  

i vymřelé (tedy fosilní) taxony (Novikoff & Barabasz-Krasnyova 2015). 

K úpravě pořízených fotografií byl použit program Zoner Photo Studio X CS. 

Nákresy využité v praktické části práce vznikly v programu Corel DRAW Graphic Suite 

X7. Ve stejném programu byly vytvořeny všechny fototabule a proběhly zde i úpravy 

tabulek, geologického řezu a mapy lokalit. 

 

4. MECHOROSTY 

 

Mechorosty jsou na první pohled nevýrazné rostliny, které ve skutečnosti hrají 

důležitou, mnohdy dokonce zásadní roli ve fungování jednotlivých ekosystémů. Kontrolují 

koloběh vody, erozní činnost, fungují jako rezervoáry uhlíku a obecně jsou považovány za 

velice citlivé bioindikátory. Druhové složení jednotlivých společenstev mechorostů může 

odrážet mikroklimatické a geologické podmínky dané lokality (Němejc 1963, Goffinet  

& Shaw 2009). Některé mechorosty tvoří souvislé porosty či polštáře zaujímající rozlehlá 

území a tvoří tak zvláštní habitaty pro život jiných organismů. Že k tomuto jevu docházelo 

i v minulosti prokazují například hojné nálezy fosilních mechorostů v paleoekosystémech 

středoasijského lagerstätte Madygen (carn, trias), kde pravděpodobně tvořily vhodné 

mikrohabitaty pro rozvoj vodomilných a vlhkomilných druhů hmyzu, které pak posléze 

umožnily vysokou diverzitu společenstev členovců (Moisan et al. 2012). 

4.1. Vývoj mechorostů  

 

Vývoj heterogenní polyfyletické skupiny Bryobiotina (mechorosty) sestávající  

z Marchantiophyt (játrovky) a sesterské skupiny zahrnující Bryophyta (mechy)  

a Anthocerotophyta (hlevíky), byl v historii pravděpodobně poměrně stálý (Chang  

& Gragam 2011). 

Nejstarší makroskopický nález fosilní játrovky Metzgeriothallus sharonae se 

zachovalými buněčnými strukturami pochází ze stupně givet (střední devon) ze státu New 

York na východě USA (Hernick et al. 2008). Nejstarší popsané nálezy fosilních mechů 

pochází z pískovců mississippského stáří (spodní karbon) z lokality Glösa v německém 

Sasku (Hübers & Kerp 2012). Hlevíky, ačkoli jsou považovány za nejstarší vývojovou 

větev z celé skupiny mechorostů, jsou ve fosilním záznamu vzácnější než první dvě 
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zmíněné skupiny (Taylor et al. 2009). První popsaný nález fosilního hlevíku pochází ze 

spodní křídy australské Koonwarry (Drinnan & Chambers 1986). 

Nejstarší dochované nálezy vykazují stejné nebo velice podobné znaky jako 

recentní taxony. Dosud proto nevyvstala nutnost vytvoření zvláštního systému či alespoň 

vyšších taxonomických úrovní než fosilních rodů. Někteří autoři (Savoretti et al. 2018, 

Shelton et al. 2016) aktivně popisují nové fosilní taxony, zatímco jiní (Szafer 1954, 1961, 

Szafran 1949, 1952, 1958) řadí veškeré nově nalezené vzorky fosilních mechorostů do 

recentních taxonů, a to až do úrovně druhu. Mnoho nálezů vykazujících nepříznivé 

zachování bývá řazeno do rodu Muscites BRONGNIART (Němejc 1963, Moisan et al. 2012). 

Rod Muscites je uměle vytvořeným rodem pro již vymřelé taxony, které jeví 

základní morfologické znaky mechorostů, ale jejichž přesné zařazení není, díky neúplnému 

zachování nebo afinitě k více recentním taxonům, zcela možné. Brongniart (1828) ve svém 

díle „Histoire des végétaux fossils” uvádí pro rod Muscites následující diagnostické znaky: 

- jednoduchý nebo rozvětvený kauloid (lodyžka) 

- fyloidy obvykle bez žebra 

- přisedlé, odstávající, překrývající se, nebo kostrbaté fyloidy 

- vejčitá, ponořená nebo vystoupavá tobolka s víčkem a viditelnou kalyptrou 

(čepičkou) 

 

4.2. Životní cyklus mechorostů 

 

Jak ve své práci píší Kalina a Váňa (2005), mechorosty jsou „typickými haplo-

diplonty s heteromorfickou rodozměnou“. To znamená, že jejich životní cyklus (obr. 8) je 

založen na střídání gametofytního a sporofytního stadia, ale v nestálých podmínkách či 

v případě náhlé disturbance se mohou dělit i nepohlavně (fragmentací stélky, pomocí 

sekundárního protonematu atd.). 

Gametofyty jsou zelené, tedy fotoautotrofní části rostliny obsahující v každé své 

buňce jednu sadu chromozomů. Toto stadium je v životě mechorostu zcela dominantní, 

čímž se odlišují od všech dalších suchozemských vyšších rostlin. Oproti tomu pomíjivé 

sporofyty vznikající splynutím samčích (anteridia) a samičích (archegonia) pohlavních 

orgánů jsou diploidní nesamostatné útvary produkující spóry. 

Za vhodných podmínek vyklíčí spóry ve vláknitý větvený povlak zvaný prvoklíček, 

nebo protonema. Z toho pak vyrůstají noví gametofytní jedinci (Graham 1985, Coelho  

et al. 2007). 
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Obrázek 8: Zjednodušené schéma životního cyklu mechorostů (Kvaček et al. 2000). 

 

4.3. Morfologie mechorostů 

 

Mechorosty mají jednoduchou stavbu těla s jednoduchými vodivými pletivy bez 

cévních svazků. Narozdíl od všech ostatních skupin vyšších rostlin nemají lignin. Většina 

druhů si tuto jednoduchost kompenzuje pospolitým růstem v trsech, polštářích či 

kobercových porostech, v nichž se jedinci vzájemně podpírají a jejichž hustota brání 

úplnému vyschnutí. 

Zpravidla se jedná o rostliny tzv. poikilohydrické, což znamená, že ačkoli je jejich 

životní cyklus obvykle přímo závislý na přítomnosti vody, dokáží přežít i dočasná, 

extrémně suchá období trvající mnohdy i několik měsíců až let. 

Sporofyt mechorostů je většinou tvořen nohou (haustorium), štětem (seta)  

a tobolkou (capsula). Zpravidla se jedná o jednoduché nevětvené orgány neschopné 

fotosyntézy (Taylor et al. 2009). 
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V příštích podkapitolách se budu podrobně věnovat pouze morfologické stavbě 

játrovek a mechů. Nálezy hlevíků jsou ve fosilním záznamu obecně velice vzácné, a mezi 

terciérními makroskopickými nálezy fosilních mechorostů z Českého masivu se 

nevyskytují vůbec. 

 

4.3.1. Marchantiophyta (játrovky) 

 

Stélky játrovek se dělí do tří základních skupin, a to převážně podle typů stélek. 

Nejzákladnější formou je stélka frondózní neboli lupenitá (obr. 9A). Gametofor těchto 

stélek není rozlišen na jednotlivé orgány (kauloid a fyloidy), ale tvoří ploché lalokovité 

útvary s jednoduchými rhizoidy (příchytnými vlákny, kořínky). Druhým typem stélky je 

stélka tzv. foliózní neboli listnatá (obr. 9B). Jak už název napovídá, tělo rostlinky je 

v tomto případě členěno na lodyžku (kauloid) a jednotlivé lístky (fyloidy), které jsou na 

lodyžce postaveny ve dvou nebo ve třech řadách. Třetím typem jsou stélky přechodné, 

vykazující částečně znaky obou zmíněných typů. 

Společným znakem pro všechny typy játrovek je zjevné zarovnání do jedné roviny. 

Dokonce i foliózní stélky mají listy postavené na lodyžce bilaterálně, na rozdíl od mechů, 

jejichž fyloidy nasedají zpravidla ve spirále (Taylor et al. 2009, Goffinet & Shaw 2009). 

Tvar lístků a jejich postavení na fyloidu jsou významnými znaky pro klasifikaci játrovek. 

Některé typy játrovek mají ještě třetí řadu tzv. spodních lístků neboli amfigastrií. 

Jedná se o ventrální řadu lístků přisedlou příčně na podélnou osu kauloidu, mající buď 

stejný (isofilní) nebo zcela odlišný (anisofilní) tvar než klasické fyloidy. Lístky některých 

druhů mohou mít nejrůznější papily nebo strie. 

Rhizoidy játrovek, které se však ve fosilním záznamu zřídka zachovávají, jsou 

jednobuněčné a tenkostěnné, s častými endosymbiotickými vztahy s houbami. 

Sporofyt je, stejně jako u všech mechorostů, plně závislý na gametofytu. Séty jsou 

tvořeny parenchymatickými protáhlými buňkami, které na začátku svého vývoje mohou 

být fotosysntetické. Později ale ztrácí chlorofyl, a během sporogeneze jsou většinou bílé. 

V okamžiku, kdy je sporogeneze dokončena, zvětší parenchymatické buňky svou celkovou 

délku (někdy až na 20násobek původní velikosti), čímž vynesou tobolku do prostoru  

a umožní tak snazší šíření spór. 

Tobolky jsou u játrovek jednoduché, kulovité či protáhlé, bez obústí, apofýzy nebo 

krku. Jejich přesný tvar a buněčná struktura jsou významnými znaky v určování 

jednotlivých taxonů. Oproti ostatním skupinám se v tobolce navíc vyskytují sterilní buňky 
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zvané elatery, sloužící k vyhazování spór ze sporangia po jeho otevření (Váňa 2006, 

Goffinet & Shaw 2009). 

Dalším z výrazných znaků sloužících k určení jednotlivých játrovek, je podoba, 

příčný řez, terminální zakončení a přesná poloha tzv. periantu. Jedná se o tubusovitý obal 

archegonií (samičí pohlavní orgány), nebo celého sporofytu. 

Lodyžky listnatých játrovek jsou jednoduché, tvořené parenchymatickými 

buňkami. U některých druhů mohou být první tři až čtyři vnější vrstvy buněk (včetně 

epidermis) ztlustlé. U jiných druhů je epidermis nahrazena tzv. hyalodermis tvořenou 

tenkostěnnými buňkami. Pokud se lodyžky dělí, jde zpravidla o dělení furkátní, 

dichotomické, nebo monopodiální.  

Výraznými taxonomickými znaky, které však v našem případě nejsou dochované, 

jsou tzv. olejová tělíska. Ta obsahují éterické terpenoidní oleje, které odrazují potenciální 

požírače a mají antimikrobiální účinky (Goffinet & Shaw 2009). 

A       B 

Obrázek 9: Zjednodušené schéma frondózní (A) a foliózní (B) stélky játrovek. Upraveno podle Dittmer 

1964 a Pócs 2008. 

 

4.3.2. Bryophyta (mechy) 

 

Mechy, ač nepatrné svým vzrůstem a jednoduchostí, jsou druhou 

nejdiverzifikovanější skupinou zelených rostlin. Stélky mechorostů jsou zpravidla členěny 

na jednotlivé orgány: rhizoidy, kaulouid a fyloidy (obr. 10). 

Rhizoidy neboli příchytná vlákna, ukotvují rostlinky mechů v substrátu a jsou 

patrně schopny přijímat a vést vodu. Většina absorpce tekutin a minerálních látek však 

probíhá skrz fyloidy. Jednotlivé rhizoidy jsou tvořeny uniseriátně, tedy jednou řadou 

buněk. U některých mechů jsou rhizoidy zcela redukovány, u jiných rostlinek pozorujeme 
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jediné jednoduché, větvené nebo nevětvené rhizoidální vlákno. Některé druhy naopak 

vynikají spletitým svazkem rhizoidů, nebo dokonce tzv. rhizoidálním vlášením 

(tomentum), které obaluje lodyžku. V mnoha případech složitost systému rhizoidů 

neodpovídá taxonomickému postavení, ale podstatě obývaného substrátu (Goffinet  

& Shaw 2009). 

Kauloidy neboli lodyžky jsou hlavní podpůrné orgány jednotlivých rostlinek. Jsou 

tvořeny kortexem parenchymatických buněk ohraničených vrstvou buněk epidermálních. 

Vzájemné postavení, tvar a počty těchto buněk jsou důležitými znaky v určování 

recentních mechorostů. Různé taxony se od sebe navíc liší i vnější podobou lodyžek, jako 

například velikostí nebo způsobem větvení. Jednotlivé lodyžky navíc mohou být kryty 

tomentem nebo parafyliemi, což jsou jednoduché, větvené nebo lupenité útvary zvyšující 

asimilační plochu a pomáhající při transportu živin napříč rostlinou. 

Některé mechy využívají nejrůznějších modifikací kauloidu k nahrazení jiných 

redukovaných částí. Příkladem budiž tzv. pseudopodium, které na svém vrcholu nese 

tobolku, a nahrazuje tak sporofytní štět (Váňa 2006). 

Jednotlivé fyloidy nasedají na lodyžky vždy celou svou bází, jejichž základní 

postavení je ve šroubovici. U některých vývojově pokročilejších mechů jsou řady lístků 

sekundárně zarovnány do dvou rovin. Tvarová rozmanitost fyloidů je prakticky 

srovnatelná s listy cévnatých rostlin. Rozlišujeme nejrůznější typy tvarů (podlouhlé, 

vejčité, oválné, trojúhelníkové…) a okrajů (celokrajný, pilovitý…) jednotlivých čepelí. 

Důležitým diagnostickým znakem pro určování jednotlivých druhů je i počet, tvar  

a postavení buněk fyloidu. U mnoha druhů je známá i heterofylie, kdy obvykle listy na 

hlavní lodyžce vypadají jinak než na ostatních větvích. Dále rozlišujeme fyloidy bez žebra, 

nebo se středním žebrem. To může být zřetelné jen ve zlomku lístku, nebo naopak 

protažené přes špičku čepele (Váňa 2006, Goffinet & Shaw 2009). Všechny fyloidy jsou 

zpravidla tvořeny jednou vrstvou buněk, v některých případech potaženou tenkou 

kutikulou. Výjimku tvoří rod Fissidens, jehož fyloidy jsou v pravé spodní části zdvojené. 

Tomuto jevu se říká pochvovitá neboli člunkovitá čepel (Pursell 1994). 

Na základě postavení sporofytu na rostlině rozlišujeme mechy apokrapní  

a pleurokrapní. Apokarpní neboli vrchoplodé mechy jsou takové, jejichž sporofyt vyrůstá 

na vrcholu hlavní lodyžky obvykle vzpřímených nevětvených druhů mechu. Pleurokarpní 

neboli bokoplodý mech tvoří své sporofyty na kratších postranních větvích. Tyto rostlinky 

jsou většinou poléhavé a větvené (Kubešová et al. 2009). 
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Povaha a vzhled sporofytní části mechu jsou obvykle klíčovými znaky pro přesné 

určení jednotlivých druhů. Důležitými vlastnostmi je kupříkladu postavení (vynořená, na 

štětu…) tobolky, její tvar (oblá, oválná, vejčitá…) a další morfologické adaptace jako 

apofýza, operculum (víčko), nebo obústí (Váňa 2006). 

 

 

Obrázek 10: zjednodušené schéma stélky mechu. 
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5. SYSTEMATICKÁ ČÁST 

 

Jednotlivé taxonomické úrovně jsou řazeny na základě práce Novikoffa  

a Barnabasz–Krasnyové (2015), která jako jediná z moderních systémů rostlin zohledňuje  

i fosilní taxony. Systém využívá klasických taxonomických úrovní tak, jak je kdysi ve 

svém životním díle Systema naturae navrhl Carl Linné (1735) a jak je dnes upravuje 

mezinárodní nomenklatura pro řasy, houby a rostliny (ICN: International Code of 

Nomenclature for algae, fungi and plants) (McNeill et al. 2011, Reveal 2012). Zcela 

tradičně mají i v tomto systému názvy jednotlivých úrovní stálé koncovky. Pro oddělení je 

to koncovka −phyta (Bryophyta), pro třídu koncovka −psida (Bryopsida), pro řád koncovka 

−ales (Bryales) a pro čeleď koncovka −aceae (Bryaceae). 

Podrobné popisy zachovalých znaků a zařazení do systému je založeno čistě na 

základě morfologických asociací s recentními druhy (osobní konzultace Z. Soldán 2020). 

 

Říše: CHLOROBIOTA KENDRICK & CRANE (≡ Viridiplantae, CAVALIER-SMITH)  

(= zelené rostliny) 

 

Podříše: BRYOBIOTINA D. H. CAMPBELL (= mechorosty) 

 

MARCHANTIOPHYTA STOTLER & CRAND.–STOTL. IN A.J. SHAW ET B. GOFFINET  

(= játrovky) 

 

HAPLOMITRIOPSIDA STOTLER & CRAND.–STOTL. 

 

? Haplomitriopsida 

Tab. I, obr. A–C 

 

Materiál: vzorek DNT 10004 a, b 

Lokalita: doly Nástup Tušimice 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, libkovické vrstvy 

 

Popis: Shluk lalokovitých fyloidů sestávající z pozitivní a negativní části je dlouhý asi  

4 mm a široký 2 mm. Asi 3 mm dlouhé a 0,5 mm široké fyloidy rozložené do laloků jsou 

celokrajné, podlouhlé, na vršku zakulacené a mají výrazné střední žebro. Fyloidy 
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nenasedají na stélku, ale jsou uspořádány do lalokovité růžice. Žádné jiné znaky ani části 

nejsou na vzorku patrné. 

 

Diskuze: Vzorek ze soukromé sbírky T. Novotného byl v minulosti, podobně jako většina 

ostatních nepopsaných vzorků, neformálně přiřazen k uměle vytvořenému rodu Muscites 

BROGNIART. 

 Z postavení a tvaru jednotlivých laloků fyloidů je zřejmé, že se nejedná o mech, ale 

o játrovku. Absence lodyžky poukazuje na játrovky tzv. frondózní (lupenité). Naopak 

žebro v jednotlivých lalocích, které by tím pádem mohly být i samostatnými fyloidy, je 

typickým znakem játrovek foliózních (listnatých). Přítomnost znaků obou skupin svědčí  

o vývojovém mezistupni, který by mohl spadat do třídy Haplomitriopsida. Tento úsudek 

však díky nedostatku zachovalých znaků nelze potvrdit. 

 

 JUNGERMANNIOPSIDA STOTLER & CRAND.–STOTL. 

Jungermanniidae ENGL. 

Porellales SCHLJAKOV 

Jubulineae MÜLL. FRIB. 

Frullaniaceae LORCH 

Frullania RADDI 

 

Frullania sp. 

Tab. I, obr. D–F 

 

Materiál: vzorky G 12395 (akc. 11/2018), G 12396 (akc. 11/2018) 

Lokalita: důl Bílina 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, holešické vrstvy, horizont č. 3 

 

Popis: Pozitiv a negativ jednoho mechorostu mají na délku asi 1,5 cm a na šířku 1,4 cm. 

Lodyžka o průměru 0,35 mm je dvakrát zpeřeně větvená. Celokrajné oválné fyloidy  

o délce asi 1 mm nesedají na lodyžku šikmo nadsazeně, a to ve dvou řadách. V některých 

částech vzorku jsou dobře rozpoznatelné velké dvoulaločné amfigastrie (spodní lístky) 

příčně nasedající na lodyžku (obr 11). Ve spodní části vzorku je zachovalý terminální 

periant. 
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Diskuze: Oba vzorky, uložené v depozitářích Národního muzea, byly prof. Z. Kvačkem 

v roce 2018 neformálně přiřazeny k umělému rodu Muscites. 

Dobře zachovalý pozitiv i negativ rostlinky umožňují sledování významných 

diagnostických znaků: amfigastrií a periantu. Už z toho je patrné, že vzorek náleží ke 

skupině játrovek (Marchantiophyta). Tvar amfigastrií, stejně jako tvar a postavení fyloidů 

jsou zcela typické pro nejrozšířenější rod recentní čeledi Frullaniaceae, Frullania. Druhy 

tohoto rodu se určují na základě velikosti a tvaru buněk fyliodů a periantu, případně na 

základě molekulárních znaků. 

V současnosti se jedná o druhy vyskytující se převážně v teplých a vlhkých 

podmínkách oceánského klimatu subtropického a mírného pásma (Hentschel et al. 2009). 

 

 

Obrázek 11: Frullania sp. A – detail lodyžky (kauloidu) s amfigastriemi, B – schématický nákres 

postavení amfgastrií na lodyžce. Měřítko: 1 mm. 
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BRYOPHYTA SCHIMP. (= mechy) 

BRYOPHYTINA ENGL. 

BRYOPSIDA ROTHM. 

Dicranidae DOWELD 

Dicranales H. PHILIB. EX M. FLEISCH 

Fissidentaceae SCHIMP. 

Fissidens HEDW. 

 

Fissidens sp. 

Tab. II, obr. A, B 

 

Materiál: vzorek G 12400 a,b (akc. 11/2018) 

Lokalita: důl Bílina 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, holešické vrstvy, horizont č. 30 

 

Popis: Vzorek sestává z pozitivní a negativní části. Ve svazku rostoucí jedinec je velký asi 

2,5 x 2 cm. Lodyžky jsou pravidelně dichotomicky větvené a mají průměr asi 0,3 mm. 

Fyloidy nasedají na lodyžku ve dvou řadách, dosahují délky až 3 mm a šířky 0,5 mm  

a mají pilovitý okraj. U některých fyloidů lze pozorovat výrazné silné žebro dosahující 

špičky listu. V některých fyloidech zřetelně chybí spodní část listové čepele (obr. 12). 

 

Diskuze: Vzorek byl nalezen v roce 1994, a v roce 2018 jej pro účely depozitářů 

Národního muzea v Praze prof. Z. Kvaček zařadil do rodu Muscites. Stejně jako ostatní 

makroskopické nálezy mechorostů z lokality Bílina, nebyl nikdy detailně popsán  

a publikován. 

 Na základě pravidelného větvení a postavení fyloidů lze vzorek zařadit k recentním 

čeledím Plagiotheciaceae a Brachytheciaceae. Recentní zástupci čeledi Plagiotheciaceae 

však obvykle nemají fyloidy se středním žebrem (buď zcela chybí, nebo je výrazně 

redukované), a zástupci čeledi Brachytheciaceae mají široce vejčité na vrcholu kopinaté 

fyloidy. 

 Vypadlé části listových čepelí některých fyloidů poukazují na příbuznost 

s recentním rodem Fissidens. Fyloidy tohoto rodu jsou unikátní svou člunkovitou 

(pochvovitou) čepelí, jejíž spodní pravá část se při pohledu z boku zpravidla jeví jako 
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zdvojená (Prusell 1994). Po odumření rostlinky mají zdvojené čepele tendenci vypadávat, 

jako se tomu nejspíše stalo i u popisovaného fosilního nálezu. 

 

 

Obrázek 12: Fissidens sp. A – detail fyloidu, B – schématický nákres člunkovité čepele, C – řez horní 

polovinou fyloidu, D – řez spodní polovinou fyloidu se zdvojenou čepelí. Měřítko: 1 mm. 

 

 

Bryidae ENGL. 

Bryanae (ENGL.) GOFFINET & W.R. BUCK 

Bryales LIMPR. 

Mniaceae SCHWÄGR 

 

Mniaceae gen. et sp. 

Tab. II, obr. C, D 

 

Materiál: vzorek G 12392 (akc. 11/2018) 

Lokalita: důl Bílina 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, holešické vrstvy, horizont č. 24 

 

Popis: Fosilní zbytek jediné rostlinky mechorostu je vysoký 10,1 mm. Vystoupavá 

lodyžka má průměr asi 0,13 mm a je zcela nevětvená. Fyloidy o délce cca 1,5 mm a šířce 
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0,5 mm jsou celokrajné a viditelně lemované, zakončené krátkou špičkou. Žebro dosahuje 

asi 2/3 délky fyloidu. Fyloidy jsou uspořádány ve šroubovici, na konci lodyžky tvoří 

růžice. 

 

Diskuze: Popisovaný vzorek byl v minulosti dvakrát neformálně určen, pokaždé však 

pouze pro účely depozitáře Národního muzea. V roce 1992 jej Z. Dvořák zařadil do 

skupiny Bryophyta, a v roce 2018 prof. Z. Kvaček do uměle vytvořeného rodu Muscites. 

Ani jednou však nebyl podrobněji popsán a opublikován. 

Fosilie pleurokarpního mechu nese výše popsané znaky (postavení a tvar fyloidů, 

dosah středního žebra) recentní čeledi Mniaceae. Zástupci této skupiny jsou ve většině 

případů stínomilné a vlhkomilné druhy snášející i stojatou vodu (Koponen 1968). 

Pro přesnější určení vzorku je potřeba znát velikost a tvar jednotlivých buněk 

fyloidů a středního žebra, a podobu fertilní části rostliny. Ani jedno nelze na vzorku 

pozorovat. Růžicovitý útvar ve spodní části fosilie je s nejvyšší pravděpodobností 

odlomená vrchní růžice jiné rostlinky. 

 

Rhizogoniales (M. FLEISCH.) GOFFINET & W.R. BUCK 

Aulacomniaceae SCHIMP. 

Aulacomnium SCHWÄGR 

 

Aulacomnium sp.  

Tab. II, obr. E, F 

 

Materiál: vzorky G 12398 (akc. 11/2018), G 12399 (akc. 11/2018) 

Lokalita: důl Bílina 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, holešické vrstvy, horizont č. 1 

 

Popis: V případě obou vzorků se jedná o asi 3,5–4 cm dlouhé fragmenty nevětvené osy 

mechorostu. Lodyžka je po celé délce kryta tmavě hnědým rhizoidálním vlášením 

(tomentum). Fyloidy dlouhé asi 4–5 mm a v nejširších částech široké asi 0,5 mm jsou 

celokrajné, dlouze kopinaté a mají výrazné lemování. Střední žebro ve vzorcích buď 

splývá s lemováním, nebo není patrné. Fyloidy nasedají na lodyžku spirálovitě, a to 

výraznou pošvatou bází. 
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Diskuze: Oba vzorky byly, stejně jako vzorek předchozí, Z. Dvořákem neformálně 

přiřazen k oddělení Bryophyta. V roce 2018 jej pak prof. Z. Kvaček přiřadil k umělému 

rodu Muscites. Ani jeden z nálezů nebyl nikdy popsán a publikován. 

 Na základě zachovalých diagnostických znaků (především postavení a tvar fyloidů) 

se nálezy podobají třem recentním rodům: Polytrichum, Atrichum a Aulakomnium. 

Recentní zástupci rodu Polytrichum však mají silné viditelné žebro, a fyloidy v současnosti 

známých druhů rodu Atrichum nenasedají k lodyžce pošvatou bází. Ze známých fosilních 

nálezů se nejvíce podobá druhu Atrichum rottense (Winterscheid et al. 2018) z naleziště  

v Rottu, ale nemá viditelné střední žebro, a ani na jednom ze vzorků nelze pozorovat 

vrcholovou listovou růžici. 

Kombinace znaků spolu s přítomností tomenta se nejvíce podobá zástupcům rodu 

Aulakomnium. Tomu nasvědčuje i recentní typické rozšíření v močálech, rašeliništích či na 

mokrých loukách (Teczyňska-Kamecka 1973). 

 

Hypnanae W.R. BUCK, GOFFINET & A.J. SHAW 

Hypnales (M. FLEISCH.) W.R. BUCK & VITT 

Amblystegiaceae G. ROTH 

 

Amblystegiaceae gen. et sp. 

Tab. III, obr. A, B 

 

1854 Hypnum heppii HEER; str. 28, tab. 3, obr. 7 

1937 Hypnum lycopoides WEBER; Weyland, str. 69, tab. 9, obr. 1–3 

1961 Hypnum heppii HEER; Knobloch, str. 349, tab. 10, obr. 1 

2015 Muscites sp.; Kvaček et al. str. 58, tab. 1, obr 1–3 

 

Materiál: vzorek G 11514 (akc. 37041/1958) 

Lokalita: Vrch Hrazený – Knížecí u Šluknova 

Stratigrafická pozice: ústecké souvrství  

 

Popis: Vzorek pravděpodobně sestává z dvojice vzájemně se překrývajících rostlinek 

mechu o celkové délce 16,5 mm. Jednotlivé lodyžky jsou nepravidelně větvené a nesou 
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velké množství ve šroubovici postavených fyloidů. Jednotlivé čepele dlouhé okolo 0,8 mm 

jsou úzce přimknuté k lodyžce. Výrazné střední žebro končí zároveň se špičkou fyloidu. 

 

Diskuze: Díky vzájemné podobnosti se vzorkem označeným jako G 2888 pocházejícím ze 

stejné lokality byl i tento vzorek v minulosti na základě podobnosti s nálezem Heera 

(1854) popsán Knoblochem (1961) jako Hypnum heppii a později jako H. lycopoides 

(Kvaček et al. 2015, Weyland 1937). Při bližším prozkoumání nově pozorovaných znaků 

lze mezi vzorky najít drobné, leč nezanedbatelné odlišnosti (větvení, postavení lístků na 

lodyžce). Na základě těchto odlišností nemůže být zařazen k čeledi Brachytheciaceae. Jeho 

pravděpodobně nejbližším recentním analogem jsou mechy čeledi Amblystegiaceae. 

 

Drepanocladus (MÜLL. HAL) G. ROTH 

 

Drepanocladus sp. 

Tab. III, obr. C, D 

 

1854 Hypnum heppii HEER; str. 28, tab. 3, obr. 7 

1885 Hypnum heppii HEER; Engelhardt, str. 15, tab, 8/1, obr. 11 

1885 Hypnum sp.; Engelhardt, str. 15 

1998 Bryophyta gen.; Kvaček & Walther, str. 10, tab. 3, obr. 11 

 

Materiál: vzorky G 2078 (akc. 1330), G 2079 (akc. 1330) 

Lokalita: Kundratice u Litoměřic 

Stratigrafická pozice: ústecké souvrství 

 

Popis: Vzorky jsou pozitivem a negativem jedné rostlinky sterilního trsu lodyžek  

o rozměrech 12,8 mm na šířku a 16,8 mm na výšku. Jednotlivé lodyžky jsou téměř 

nevětvené a dosahují šířky okolo 1 mm. Lodyžky jsou holé, bez parafylií. Přímé 

odstávající fyloidy jsou dlouhé 0,9–1,5 mm a mají jasně rozpoznatelné střední žebro, 

dosahující 1/2 až 3/4 celkové délky fyloidu. Jednotlivé čepele jsou celokrajné, zakončené 

náhle se zužujícím zašpičatěním. 

 

Diskuze: Oba nálezy, které jsou ve skutečnosti pozitivem a negativem téhož 

pleurokarpního mechu byly Engelhardtem (1885) na základě podobnosti s holotypem 
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Heera (1854) popsány jako Hypnum heppii. V rámci přehledu zástupců flóry lokality 

Kundratice u Litoměřic byly v práci Kvačka a Walthera (1998) oba vzorky zmíněny jako 

Bryophyta gen. K podrobnému popisu a pokusu o srovnání s recentními taxony však nikdy 

nedošlo. 

Na základě výše popsaných znaků se jedná o typického zástupce recentního rodu 

Drepanocladus. Bez známých buněčných struktur a podoby fertilních částí rostliny však 

není možná bližší asociace s recentními druhy. 

 

Thuidiaceae SCHIMP. 

Thuidium BRUCH & SCHIMP. 

 

Thuidium sp. 

Tab. III, obr. E, F 

 

1854 Hypnum heppii HEER; str. 28, tab. 3, obr. 7 

1885 Hypnum heppii HEER; Engelhardt, str. 15, tab, 8/1, obr. 11 

1863 Hypnum heppii HEER; Němejc, str. 525, tab. 1, obr. 1 

1998 Bryophyta gen.; Kvaček & Walther, str. 10, tab. 3, obr. 11 

 

Materiál: vzorek G 5072 (akc. 1330) 

Lokalita: Kundratice u Litoměřic 

Stratigrafická pozice: ústecké souvrství 

 

Popis: Samostatná rostlinka fosilního dvojnásobně zpeřeně větveného mechorostu je 

vysoká 18,5 mm a široká necelých 16 mm. Hlavní kauloid v průměru až 0,7 mm silný nese 

do plochy zarovnané boční lodyžky dosahující délky až 8 mm. Na lodyžkách jsou výrazné 

parafylie. 

 

Diskuze: Vzorek byl v minulosti stručně popsán Engelhardtem (1885), a na základě 

podobnosti se zástupci rodu Hypnum přiřazen k fosilnímu druhu Hypnum heppii. O tomtéž 

vzorku mluví ve svém díle i Němejc (1963), který jej však popisuje pouze jako rokytový 

mech (hypnaceae = rokytovité). 
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 Na základě morfologické asociace nově pozorovaných diagnostických znaků 

(především přítomnost parafylií) se znaky recentních rodů řádu Hypnales, se však více 

blíží recentnímu rodu Thuidium. 

 

Brachytheciaceae G. ROTH. 

 

Brachytheciaceae gen. et sp. 

Tab. IV, obr. A–C 

 

1854 Hypnum Heppii HEER; Heer, str. 28, tab. 3, obr. 7 

1937 Hypnum lycopoides WEBER; Weyland, str. 69, tab. 9, obr. 1–3 

1961 Hypnum heppii HEER; Knobloch, str. 349, tab. 10, obr. 1 

2015 Muscites sp.; Kvaček et al. str. 58, tab. 1, obr 1–3 

 

Materiál: vzorek G 2888 (akc. 37041) 

Lokalita: Vrch Hrazený – Knížecí u Šluknova 

Stratigrafická pozice: ústecké souvrství  

 

Popis: Nepravidelně se větvící sterilní gametofyt o rozměrech 16,9 x 13 mm. 1–1,5 mm 

dlouhé fyloidy nasedají na lodyžku ve šroubovici. Jednotlivé čepele jsou celokrajné, široce 

vejčitě kopinaté, zakončené úzkou špičkou. Jasně zřetelné střední žebro dosahuje obvykle 

okolo1/2 celkové délky fyloidu. 

 

Diskuze: Vzorek pleurokarpního mechu, který je ve skutečnosti negativem ztraceného 

originálu E. Knoblocha, byl v minulosti několikrát stručně popsán a určen jako Hypnum 

heppii (Knobloch 1961, Kvaček et al. 2015). Tento materiál lze srovnat s podobnými 

fosilními mechy nalezenými na lokalitě Rott, které Weyland (1937) určil jako  

H. lycopoides. 

 Ve snaze připodobnit jej recentnímu analogu na základě nově pozorovaných znaků 

(tvar čepele fyloidu, délka středního žebra apod.) lze tento vzorek zařadit k čeledi 

Brachytheciaceae. 
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Brachythecium SCHIMP. 

 

Brachythecium sp. 

Tab. IV, obr. D–F 

 

Materiál: vzorek G 12773 (akc. 42/2018) 

Lokalita: doly Nástup Tušimice 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, libkovické vrstvy  

 

Popis: Sterilní vzorek o celkové šířce 2 cm a výšce 1 cm je nepravidelně se větvící 

gametofyt mechorostu. Na lodyžku o průměru cca 0,2 mm nasedají volně odstávající 

celokrajné široce trojúhelníkové fyloidy o maximální délce 1,5 mm a šířce 0,6 mm. 

Fyloidy na boční větvi jsou podstatně menší, užší a vybíhají do kopinaté špičky. 

V některých fyloidech lze pozorovat střední žebro dosahující asi 2/3 listu. Buňky fyloidů 

jsou čárkovitě protáhlé (elongátní), místy mírně ztlustlé. 

 

Diskuze: V roce 2018 byl vzorek T. Novotným neformálně zařazen do umělého rodu 

Muscites. 

Nezvykle dobré zachování vzorku umožnilo zkoumání buněčných struktur pod 

skenovacím elektronovým mikroskopem. Zvětšení 180x a 400x zřetelně ukazuje protažené 

buňky na fyloidech, typické právě pro rod Brachythecium. Tomuto zařazení odpovídají  

i ostatní znaky, jako trojúhelníkový tvar listů, větvení lodyžky a podobně. 

Rod Brachythecium je poměrně kosmopolitně rozšířený rod čítající okolo 60 

popsaných recentních druhů. Přesnější taxonomie je však založená na velikosti a tvaru 

tobolky, přítomnosti opercula a obústí, které se na zkoumaném vzorku nezachovaly. 
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Obrázek 13: Brachythecium sp. Detail fyloidu se zřetelnými čárkovitě protáhlými buňkami. Snímek ze 

skenovacího elektronového mikroskopu. Měřítko: 300 µm. 

 

Plagiotheciaceae M. FLEISCH. 

 

Plagiotheciaceae gen. et sp. 

Tab. V, obr. A, B 

 

Materiál: vzorek G 12772 „a“ (akc. 42/2018) 

Lokalita: doly Nástup Tušimice 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, libkovické vrstvy  

 

Popis: Fosilie s označením „a“ na vzorku G 12772 je velká asi 9 mm. Většinu vzorku však 

tvoří fragmenty blíže neidentifikovatelných větévek a lodyžek. Popisovaná část vzorku, 

foliózní fragment mechorostu, je dlouhá asi 3,5 mm. Na lodyžku o průměru 0,1 mm 

nasedají fyloidy o maximální délce 0,5 mm. Fyloidy jsou sekundárně dvoustraně 

uspořádané, ale jednotlivé báze nasedají ve spirále. Čepele fyloidů jsou celokrajné, bez 

viditelného středního žebra. 
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Diskuze: Stejně jako ostatní blíže nepopsané vzorky fosilních mechorostů, byl i tento 

v minulosti zařazen do uměle vytvořeného rodu Muscites. 

Na základě rozeznatelných znaků v listnaté části vzorku však lze mechorost přiřadit 

k recentní čeledi Plagiotheciaceae. Diagnostickými znaky jsou v tomto případě fyloidy bez 

žebra, jejich tvar a typické zdánlivě dvouřadé postavení na lodyžce. 

 Pro možnosti bližšího určení (tj. zařazení do recentního rodu) je potřeba znát 

buněčné struktury fyloidů, nebo postavení a konkrétní znaky sporofytu, které však nejsou 

na vzorku zachovány. 

 

Plagiothecium BRUCH & SCHIMP 

 

Plagiothecium sp. 

Tab. V, obr. C, D 

 

Materiál: vzorek G 12394 (akc. 11/2018) 

Lokalita: důl Bílina 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, holešické vrstvy, horizont č. 30  

 

Popis: Nekompletní fosilní zbytek jediné nevětvené rostlinky dlouhý cca 3,4 cm. Na asi 

0,5 mm širokou lodyžku nasedají vejčitě polodlouhé, příčně žebrované, symetrické fyloidy. 

Postavení fyloidů na lodyžce je zdánlivě dvouřadé. Při bližším pozorování lze rozeznat 

k lodyžce přimknuté báze fyloidů značící původní uspořádání ve šroubovici. Délka fyloidů 

je cca 3 mm a šíře v nejširší části cca 1,5 mm. V jednotlivých lístkách jsou dobře 

rozeznatelné velké prosenchymatické (protažené) buňky. 

 

Diskuze: Sterilní zbytek fosilního mechorostu z nadložních vrstev hlavní uhelné sloje na 

lokalitě Bílina, byl v roce 2018 prof. Z. Kvačkem zařazen do uměle vytvořeného rodu 

Muscites. Nikdy však nebyl detailně popsán, ani publikován. 

 Na první pohled se jedná o typického zástupce čeledi Bryaceae, avšak ve vzorku 

chybějící žebro ve fyloidech jej řadí k čeledi Plagiotheciaceae a rodu Plagiothecium. 

Recentní zástupci tohoto rodu se vyskytují především na pískovcovém podloží, nebo na 

vlhkých kyselých půdách mokřadů a jehličnatých lesů (Wynns et al. 2018). 
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Neckeraceae SCHIMP 

 

Homalia (BRID.) BRUCH & SCHIMP. 

 

Homalia sp. 

Tab. V, obr. E, F 

 

2004 Bryophyta gen. et sp.; Kvaček & Walther, str. 64, tab. 4, obr. 2 

 

Materiál: vzorek G 8364 (akc. 19/2002) 

Lokalita: Bechlejovice u Děčína 

Stratigrafická pozice: ústecké souvrství 

 

Popis: Trs sterilních lodyžek o rozměrech 1,6 x 2 cm. Jednotlivé lodyžky o průměru okolo 

0,3 mm jsou nepravidelně větvené. Dvouřadě odstáté fyloidy se zřetelným středním 

žebrem dosahují délky až 1,5 mm a šířky 0,4 mm. Původní uspořádání fyloidů je zřetelně 

ve šroubovici. Čepele fyloidů jsou celokrajné, široce vejčité a ve svrchní části oblé. 

 

Diskuze: I přesto že dvouřadé zarovnání fyloidů na první pohled svádí přiřadit vzorek do 

skupiny játrovek, byl v roce 2009 Kvačkem a Waltherem určen jako zástupce oddělení 

Bryophyta. Po bližším prozkoumání je totiž zřetelné, že lodyžky nejsou pokryty lístky,  

a báze fyloidů nasedají ve šroubovici. Proto se zcela určitě jedná o zástupce 

pleurokarpního mechu. Fosilní zbytek nese veškeré výše popsané diagnostické znaky 

recentního rodu Homalia, především postavení a typický tvar fyloidů. 

 V současnosti jsou zástupci rodu Homalia rozšířeni především v temperátních  

a subtropických oblastech severní polokoule, a většina druhů roste epifyticky na kůře 

listnatých stromů. Zařazení ke zmíněnému rodu potvrzuje i popis velice podobného vzorku 

ze středně eocénní lokality Eckfeld (Německo), který Wilde & Frankenhäuser (1998) určili 

rovněž jako epifytní druh (Wilde & Frankenhäuser, 1998, str. 13, tab. I, obr. 2). 
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Pro fosilní druhy mechorostů uměle vytvořený rod stojící mimo klasický systém, tzv. 

incertae sedis: 

Muscites BROGNIART 

 

Muscites sp. 1 

Tab. VI, obr. A, B 

 

Materiál: vzorek G 12393 (akc. 11/2018) 

Lokalita: důl Bílina 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, holešické vrstvy, horizont č. 24 

 

Popis: Celý vzorek je asi 12 mm vysoký a 19 mm široký polštářek fertilního mechorostu. 

Jediným dobře pozorovatelným znakem je sporofyt s asi 3–4 mm dlouhými štěty a dobře 

zachovalými stegokarpickými tobolkami. Tobolky měří 1–1,5 mm a v nejširších částech 

dosahují průměru 0,5 mm. Na některých tobolkách je zřetelně oddělené, nebo dokonce 

chybějící kuželovité operkulum neboli víčko (obr. 14). 

 

Diskuze: Jediný dostupný fertilní nález fosilního apokarpního mechu byl nalezen v roce 

1992 Z. Dvořákem a v roce 2018 prof. Z. Kvačkem zařazen do umělého rodu fosilních 

mechorostů Muscites. Ačkoli sporofyt tohoto mechu je na první pohled dobře zachovalý, 

nelze na něm pozorovat důležité diagnostické znaky, jako je například buněčná stavba, 

nebo počet a velikost spór. Gametofytní část rostliny rovněž postrádá veškeré diagnostické 

znaky. Zachování nedovoluje pozorovat velikost, tvar ani postavení jednotlivých fyloidů, 

rozvětvenost lodyžek, ani buněčnou stavbu. Bližší určení tohoto mechu je tedy nemožné. 
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Obrázek 14: Muscites sp. 1. A – detail tobolky (capsula), B – schématická rekonstrukce tobolky 

s odpadlým víčkem (operkulum). Měřítko: 0,5 mm. 

 

 

Muscites sp. 2 

Tab. VI, obr. C, D 

 

Materiál: vzorky G 12772 „b, c“ (akc. 42/2018) 

Lokalita: doly Nástup Tušimice 

Stratigrafická pozice: mostecké souvrství, libkovické vrstvy 

 

Popis: Vzorky G 12772 označené jako „b“ a „c“ jsou negativem a pozitivem jedné 

rostlinky. Samotná fosilie má přibližně 3 mm na šířku a 5,5 mm na výšku. Lodyžka  

o průměru 0,1 mm je složitě nepravidelně větvená. Fyloidy jsou pravděpodobně 

sekundárně srovnané do roviny. Na většině vzorku se však nedochovaly. Několik málo 

viditelných fyloidů je pravděpodobně celokrajných se středním žebrem. Špatné zachování 

však nedovoluje jakýkoli přesnější popis. 

 

Diskuze: Velice špatné zachování vzorku, na němž nelze s jistotou určit ani zda všechny 

větévky náleží stejnému jedinci, a na němž nejsou zachované téměř žádné fyloidy, 

nedovoluje jakékoli přesnější určení. S jistotou lze říci jen to, že se skutečně jedná o mech, 

a náleží tedy do rodu Muscites určenému speciálně pro nezařazené fosilní druhy. 
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6. DISKUZE 

 

V práci jsou popisovány vzorky ze dvou základních typů prostředí: tzv. vulkanické 

flóry Českého středohoří a fluvio-lakustrinní sedimenty hnědouhelných sedimentačních 

pánví. Nálezy z obou typů prostředí se liší především typem zachování. Makroskopické 

nálezy zuhelnatělé flóry z mostecké pánve obvykle dovolují podrobné studium 

zachovalých epidermálních znaků (Akhmetiev et al. 2009), což bohužel není případ zde 

popisovaných vzorků mechorostů. Vyjma dvou mechů se zachovalými buněčnými 

strukturami na fyloidech nebylo možno žádné podrobnější studium kutikul a jiných 

mikroskopických znaků. 

Makroskopické fosilní nálezy z lokalit Českého středohoří jsou částečně 

prouhelněné zbytky a částečně pouhé otisky někdejších zástupců flóry. Ve většině případů 

se jedná o alochtonní (přemístěná) společenstva zonálních vegetací, která se splachem 

dostala do jezerních diatomitů. Kvalitu zachování v tomto případě ovlivňuje typ 

vulkanického materiálu, který diatomity i s vrstvami organických splachů zakonzervoval. 

Pelitický materiál obvykle umožní pozorování jemných detailů, zatímco aleuritický a 

hrubší materiál (jako v našem případě) veškeré detaily maže (Akhmetiev et al. 2009). 

Zuhelnatělé části rostlin obvykle dovolují podrobnější analýzu kutikul a epidermálních 

znaků, což ovšem opět není případ nálezů mechorostů. 

V současné době je odhadem popsáno okolo 13 000 druhů recentních mechorostů, 

což z nich činí druhou nejdiverzifikovanější skupinu suchozemských rostlin. Paradoxem je, 

že ve fosilním záznamu bylo dosud popsáno pouhých 70 druhů, a to i přes to, že kořeny 

této skupiny sahají hluboko do paleozoika. 

Malé množství nalezených fosilních mechorostů a nízká kvalita zachovaných znaků 

byla přisuzována jejich nízkému fosilizačnímu potenciálu, který však bývá v poslední době 

často zpochybňován. Zaměříme-li se totiž na kompletně všechny nálezy fosilních 

mechorostů, ať už zbytky prouhelnělé, permineralizované, zakonzervované v jantaru, 

pouhé otisky, nebo vzorky se zachovalou kutikulou, zjistíme, že diverzita i kvantita 

fosilních mechorostů je poměrně vysoká (Tomescu 2016). 

Vysoký fosilizační potenciál mechorostů ve svých experimentech dokázal například 

A. Hemsley (2001), který testoval rychlost rozkladu recentních mechorostů v porovnání s 

cévnatými rostlinami. Překvapivým výsledkem bylo zjištění, že mechorosty se v mnoha 

případech rozkládají podstatně pomaleji než ostatní vyšší rostliny, a to pravděpodobně díky 

přítomnosti herbicidních sekundárních metabolitů. 
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Tomescu et al. (2018) vyslovili několik teorií, které mohou nedostatek mechorostů 

ve fosilním záznamu vysvětlit: 

1) Ačkoli diverzitou se fosilní společenstva mechorostů příliš neliší od té dnešní 

(fosilní taxony zastoupeny napříč systémem), je možné, že v minulosti byly 

mechorosty o mnoho méně početně zastoupené než v současnosti. 

2) Tafonomické zkreslení je ovlivněno prostředím růstu. 

3) Nedokonale prozkoumaný fosilní záznam: Je vysoce pravděpodobné, že 

vzhledem k fragmentárnímu zachování fosilních mechorostů dochází k jejich 

nepovšimnutí. Přesná anatomie a morfologie této dlouhodobě přehlížené 

skupiny jsou mnohým paleobotanikům zcela neznámé. 

Poslední teorii dokládá i sám Tomescu (2016). Během výzkumu zaměřeného přímo 

na hledání fragmentů jednotlivých mechorostů popsal na lokalitě Apple Bay celých 223 

druhů. Možná i proto zaznamenalo studium fosilních mechorostů v posledním dvacetiletí 

výrazný nárust zájmu. 

Dle této teorie se dá předpokládat, že i z v této práci zahrnutých lokalit (na nichž 

lze ještě očekávat nové nálezy, tedy především v dole Bílina a v dolech Nástup Tušimice), 

přinese cílený sběr fragmentů stélek mechorostů podstatně bohatší zastoupení než dosud. 

 

7. ZÁVĚR 

 

Veškeré studované makroskopické nálezy fosilních mechorostů z terciéru našeho 

území jsou zachovány v podobě částečně či úplně zuhelnatělých zbytků v diatomitech či 

jílových až prachovcových horninách. Všechny vzorky jsou nepříznivě zachované, 

rekrystalizované nebo fragmentované. 

Vyjma vzorků G 12398 a G 12399 nemá žádný vzorek zachované rhizoidy. 

Dokonce ani zmíněné vzorky nemají rhizoidy v pravém slova smyslu, ale pouze tomentum 

z nich odvozené. 

Krom vzorků G 12395, G 12396 (pozitiv a negativ téhož jedince) a G 12393 jsou 

všechny vzorky sterilní. Na periantu listnaté játrovky ani tobolkách mechu však nejsou 

pozorovatelné jakékoli buněčné či epidermální znaky, proto i jejich přítomnost není pro 

přesnější taxonomické zařazení přínosem. 

V práci bylo popisováno celkem 16 vzorků, z nichž některé byly dále děleny na a, b 

(otisk a protiotisk) a některé dvojice vzorků patřily jednomu jedinci. Celkem tedy bylo 

popsáno 19 dílčích zkamenělin, z nichž bylo vyděleno 15 rozpoznaných taxonů (tab. 1). 
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Zajímavé je, že všechny taxony mají jednoho jediného zástupce. Pouze do rodu 

Aulacomnium sp. byli zařazeni dva různí jedinci. 

Díky fragmentárnímu a nekvalitnímu zachování většiny vzorků a jejich stáří 

(eocén/oligocén až miocén) nebylo možné ani jeden z popisovaných vzorků zařadit až 

k základní taxonomické jednotce, tedy druhu. V některých případech může být na vině i to, 

že taxon s popisovanou kombinací znaků není v recentní flóře známý. 

Jeden vzorek, játrovku se zachovalými listovými laloky, bylo možné určit pouze do 

úrovně třídy. Čtyři jedinci byli zařazeni na úroveň čeledi, a celých 9 jedinců se povedlo 

přiřadit k recentním rodům. Dva vzorky, konkrétně vzorky s označením G 12393  

a G 12772, byly sice určeny na úroveň rodu, ale rodu umělého, který shromažďuje veškeré 

blíže nezařaditelné fosilní jedince. Označení Muscites sp. 1 a Muscites sp. 2 dostaly proto, 

že se zcela zjevně jedná o dva odlišné druhy. 

Na základě makroskopických nálezů jsou ve společenstvu mechorostů terciéru 

Českého masivu prokazatelně zastoupeny tři třídy, devět čeledí a osm druhů pro dva druhy 

stojící mimo recentní taxonomii. Další sběry zaměřené přímo na hledání fosilních 

mechorostů by dozajista přinesly nové taxony. 

 

Taxon 
Bechlejovice Kundratice 

Vrch 

Hrazený 

Důl 

Bílina 

Doly Nástup 

Tušimice 

? Haplomitriopsida − − − − + 

Frullania sp. − − − + − 

Fissidens sp. − − − + − 

Mniaceae gen. et sp. − − − + − 

Aulacomnium sp. − − − + − 

Amblystegiaceae gen et. sp. − − + − − 

Drepanocladus sp. − + − − − 

Thuidium sp. − + − − − 

Brachytheciaceae gen. et sp. − − + − − 

Brachythecium sp. − − − − + 

Plagiotheciaceae gen. et sp. − − − − + 

Plagiothecium sp. − − − + − 

Homalia sp. + − − − − 

Muscites sp. 1 − − − + − 

Muscites sp. 2 − − − − + 

 

Tabulka 1: Seznam popisovaných taxonů a jejich výskyt. 
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9. FOTOTABULE 

 

Fototabule I 

Měřítko: 1 mm 

? Haplomitriopsida 

A. Pozitiv celého vzorku (G 12400 a) 

B. Negativ celého vzorku (G 12400 b) 

C. Detail lalokovitých fyloidů (G 12400 b) 

Frullania sp. 

D. Detail postavení fyloidů a amfigastrií na kauloidu (G 12396) 

E. Pozitiv celého vzorku (G 12395) 

F. Negativ celého vzorku (G 12396) 

 

Fototabule II 

Měřítko: 1 mm 

Fissidens sp. 

A. Pozitiv celého vzorku (G 12400 a) 

B. Detail fyloidů negativní části vzorku (G 12400 b) 

Mniaceae gen. et sp. 

C. Celý vzorek (G 12393) 

D. Detail fyloidů a jejich postavení na kauloidu (G 12393) 

Aulacomnium sp. 

E. Celý vzorek (G 12398) 

F. Detail postavení fyloidů na kauloidu (G 12399) 
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Fototabule III 

Měřítko: 1 mm 

Amblystegiaceae gen. et sp. 

A. Celý vzorek (G 11514) 

B. Detail postavení fyloidů na kauloidu (G 11514) 

Drepanocladus sp. 

C. Celý vzorek (G 2078) 

D. Detail fyloidů a jejich postavení na kauloidu (G 2079) 

Thuidium sp. 

E. Celý vzorek (G 5072) 

F. Detail zpeřeného větvení (G 5072) 

 

Fototabule IV 

Měřítko: 1 mm 

Brachytheciaceae gen. et sp. 

A. Celý vzorek (G 2888) 

B. Detail větvení kauloidu (G 2888) 

C. Detail postavení a tvaru fyloidů (G 2888) 

Brachythecium sp. 

D. Detail fyloidů (G 12773) 

E. Celý vzorek (G 12773) 

F. Detail postavení fyloidů na kauloidu (G 12 773) 
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Fototabule V 

Měřítko: 1 mm 

Plagiotheciaceae gen. et sp. 

A. Celý vzorek (G 12772 a) 

B. Detail popisované části vzorku (G 12 772 a) 

Plagiothecium sp. 

C. Celý vzorek (G 12394) 

D. Detail tvaru fyloidů s příčným žebrováním (G 12394) 

Homalia sp. 

E. Celý vzorek (G 8364) 

F. Detail větvení kauloidu (G 8364) 

 

Fototabule VI 

Měřítko: 1 mm 

Muscites sp. 1 

A. Celý vzorek (G 12393) 

B. Detail sporofytů (G 12393) 

Muscites sp. 2 

C. Celý vzorek (G 12772 b) 

D. Detail větvení kauloidu (G 12772 c) 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 


