
edložená disertace p edstavuje soubor komentá  k nález m fosilních ryb a jejich 
paleoekologii na deseti vybraných lokalitách na území eské Republiky. Výsledky byly 
podpo eny a dopln ny také nálezy z dalších region .  

Rybí fauny byla studována z t chto paleontologických lokalit: Kel , Rožnov pod Radhošt m, 
Liten ice, Krumví , Vážany nad Litavou, Strachotín, Opava - Kate inky, Ku lín u Bíliny, By ov 
and Bechlejovice.  
Výsledky studia fauny na výše uvedených lokalitách lze shrnout takto:  
a) V rámci menilitového a ždánicko-hustope ského souvrství byly rozeznány a popsány p ímé 
doklady potravních nárok  u t chto taxon : Scopeloides glarisianus, Anenchelum glarisianum, 
Lepidopus glarisianus, Trachinus minutus, Serranus budensis, Merluccius latus, Oligophus 
moravicus.  
b) V rámci menilitového a ždánicko-hustope ského souvrství byl zrekonstruován áste ný 
trofický diagram rybího spole enstva. V jeho celku lze rozlišit dv  spole enstva. První trofické 
spole enstvo (A) je složeno z druh  Scopeloides glarisianu, Anenchelum glarisianum, p ípadn  
Lepidopus glarisianus, gadiformních ryb a také z bezobratlých len , sloužících jako potrava. 
Druhé spole enstvo (B) je charakterizováno druhem Serranus budensis, argentinidními rybami a v 

kterých ástech Evropského regionu (nap . Polsko) také rodem Holosteus. Druh Trachinus 
minutus nelze za adit do žádného ze dvou výše jmenovaných spole enstev pro nedostatek 

ímých indicií.  
c) Bylo ur eno Egerské stá í lokality Strachotín (ždánicko-hustope ského souvrství). P vodn  

edpokládané stá í Baden bylo vyvráceno. Rybí fauna na lokalit  byla p azena k druhu 
Bregmaceros filamentosus.  
d) Je podán komentá  k nejstarším známým nález m pachyosteotických ryb z lokality Opava-
Kate inky (severní ást karpatské p edhlubn ). Je stru  p edstaven biologický fenomén nazvaný 
pachyosteosa (hyperosteosa s.s.) a jsou uvedeny podobné p ípady z literatury. Je p edpokládán 
další výzkum.  
e) Rybí fauna lokality Ku lín u Bíliny ( eské st edoho í) byla zhodnocena z hlediska nových 
taxonomických poznatk  (význam thaumaturid  jako len  skupiny esociform ). Na základ  
znalostí paralel na podobných lokalitách a ve srovnání s recentními skupinami byly navrženy 
potravní vztahy tohoto rybího spole enstva. Bylo provedeno srovnání s eocenními lokalitami v 
Severní Americe, Evrop  a Asii.  
f) Monotypická rybí fauna (rod Pirskenius) z lokality Roudníky ( eské st edoho í) je poprvé 
popsána v širším paleoekologickém kontextu a ukazuje velmi pravd podobnou komunikaci s 
marinním prost edím.  
g) Rybí fauna lokality Bechlejovice ( eské st edoho í) byla potvrzena jako monotypická (jediný 
druh Umbra prochazkai). Výskyt druhu Pirskenius sp. nebyl potvrzen. Druh Umbra prochazkai 
byl srovnán s recentními umbridy z hlediska potravních návyk . 

 


