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1. ÚVOD 

 

 Amoniti svrchního cenomanu "geslinianum zóny" patří v české křídové pánvi k 

poměrně ojedinělým fosíliím. Skutečnost, že nebylo nalezeno dostatečné množství 

druhů, oproti bohatým nálezům v rámci Evropy a  jiných míst po světě, se může v 

budoucnosti změnit. 

 

 Hlavním cílem předložené práce bylo popsat diverzitu relativně málo známého 

společenstva svrchnocenomanských amonitů (patřící do amonitové zóny Metoicoceras 

geslinianum z oblasti české křídové pánve (dále ČKP). Práce vychází ze starších sběrů 

a samotného terénního výzkumu. Za tímto účelem byla vybrána nadějná lokalita 

Pecínov (40 km sz od Prahy, u obce Rynholec nedaleko Nového Strašecí. Zde je 

celkem dobře odryta a zpřístupněna nejsvrchnější část perucko - korycanského 

souvrství, jde o tzv. pecínovský člen (tmavě šedé prachovce, které odrážejí světovou 

anoxickou událost OAE II, viz. níže). 

 

 Studovaná lokalita byla pravidelně navštěvována a byla pořizována bohatá 

fotodokumentace, změřen a zakreslen profil, včetně poloh nových nálezů. K účelům 

diplomové práce byly využity i starší sběry od pana Svobody a pracovníků lomu.  

 Celkově se jedná o relativně dobře prostudovanou lokalitu. Fričovy publikace 

(1879) patří mezi první, které tuto oblast zmiňují, o další studie se zasloužila řada 

autorů (viz. níže). 

 

 Pro úplnost je nutné uvést, že ojedinělé nálezy svrchnocenomanských amonitů 

patřících pravděpodobně do zóny M. geslinianum pocházejí i z jiných lokalit ČKP. 

Převážně se jedná o starší sběry, u kterých není zřejmé stratigrafická pozice nálezu, a 

proto nejsou v této práci zahrnuty. 
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2. METODIKA 

 

 Vypracování této práce probíhalo v několika fázích. Zpočátku bylo nutné vyhledat 

a prostudovat literaturu, která se zabývá tématem svrchnokřídových amonitů zóny 

Metoicoceras geslinianum. Společenstvo amonitů této zóny je velmi charakteristické a 

dobře, téměř celosvětově korelovatelné. 

  Tvoří je taxony nalezené v rámci ČKP: Allocrioceras annulatum (Spath), 

Calycoceras naviculare (Mantell), Eucalycoceras pentagonum (Jukes-Browne), 

Euomphaloceras septemseriatum (Cragin), Metoicoceras geslinianum (D´Orbingy), 

Sciponceras gracile (Shumard), Thomelites sornayi (Thomel). Mezi další druhy patří 

nálezy převážně z oblasti západní Evropy: Thomelites serotinus (Wright&Kennedy), 

Kennediella inopinata (Wright&Kennedy), Sumitoceras conlini (Kapaln), Sumitoceras 

cautisalbae (Cragin), Hamites cimarronensis (Kaufman&Powel), Vascoceras 

(Choffat), Lewericeras cenomanensis (Mantell), Puzosia (Anapuzosia) dibley 

(Matsumoto), Pachydesmoceras denisonianum (Stolizcka). 

 

 Pro zjištění více informací o svrchnokřídových nálezech, konkrétně cenomanských 

amonitů v rámci české křídové pánvi bylo třeba revidovat materiál deponovaný ve 

sbírkách v Národním muzeu, v Regionálním muzeu v Teplicích, ve sbírkách Ústavu 

geologie a paleontologie PřF UK v Praze a ve sbírkách České geologické služby na 

Klárově.  

 Veškeré fotografie byly zaznamenány pomocí fotoaparátu OLYMPUS FE-20 a 

PANASONIC LUMIX FZ30 . Detailní záběry sutury na schránce amonita 

Metoicoceras geslinianum ze sbírek NM byl pořízen pomocí fotoaparátu typu 

OLYMPUS DP70 a upraveny v programu QuickPHOTO MICRO v Národním muzeu 

v Praze. Získaný fotomateriál bylo potřeba následně upravit pomocí  programů Adobe 

Photoshop Elements 5.0, ACDSee 6.0. K naskenování materiálů byl využit skener HP 

DESKJET  F2280.  

 Nedílnou součástí práce byly návštěvy terénu v  lomu Pecínov, kde jsou zájmem 

těžby žáruvzdorné lupky. Díky těžbě je odkryt sled permokarbonských (na bázi) a 

svrchnokřídových sedimentů (perucké i korycanské vrstvy  perucko - korycanského  

souvrství),v nejvyšší části s pecínovským členem (Uličný a kol., 1998), který 

odpovídá zóně M. geslinianum. Na tyto vrstvy ostře nasedají spodnoturonské 
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sedimenty  bělohorského souvrství. Snaha o získání nového amonitového materiálu 

byla relativně málo úspěšná. Mezi nálezy doprovodné fauny patří: mlži, gastropodi, 

vzácněji korýši, šupiny ryb a nektonní amoniti. V hraničním intervalu cenomanu a 

turonu se mj. vyskytují ústřice, inoceramidi, rybí a žraločí zuby. Zastoupeny jsou i 

mikrofosílie bentických i aglutinovaných foraminifer a také krytěnky. Návštěvy lomu 

proběhly během let 2007-2010, terén se měnil v závislosti na probíhající těžbě a ne 

vždy bylo možné zaměřit se na sběr přímo ve sledovaném horizontu. V roce 2010 se 

zaměstnanci lomu podařil nález kompletního jedince druhu Calycoceras naviculare 

(Mantell) (tab. VI). Další nové nálezy zbytků amonitů učinili Mgr. J. Frank, Mgr. M. 

Veselská a další, kterým také děkuji za poskytnutí materiálu. 

 Práce má 68 stran a VI. příloh. 
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3. GEOLOGIE A STRATIGRAFIE ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE 

  

 Česká křídová pánev (dále jen ČKP) představuje rozsáhlý sedimentační areál 

(290 km dlouhý a přes 100 km široký), pokrytý svrchnokřídovými sedimenty. Pánev 

se rozprostírá hlavně v severní části Čech a zasahuje do východního Německa a do 

jihozápadního Polska.  

 Sedimenty ČKP byly ukládány od spodního cenomanu do santonu, po dobu 

přibližně 13–15 milion let. Podle zralosti sedimentu křídové sedimenty indikují, že 

nános sedimentů pravděpodobně končí vyšším santonem a původní mocnost byla 

značně erodována. Litostratigraficky členíme křídové sedimenty do osmi základních 

litostratigrafických jednotek, v tomto pořadí: perucko – korycanské souvrství, 

bělohorské, jizerské, teplické, březenské a merboltické souvrství (Čech et al., 1980).  

 

Obrázek 1 (převzato z Chlupáče a kol., 2002). Stratigrafické schéma české křídové pánve. 

Vysvětlivky: 1 – slepence; 2 – pískovce s vložkami jílovců; 3 – pískovce; 4 – cyklické střídání 

slepenců, pískovců a jílovců; 5 – prachovce; 6 – vápnité jílovce s vložkami pískovců; 7 – 



 
 
 

 
5 

 

 

vápnité jílovce až biomikritické vápence; 8 – rohatecké vrstvy; 9 – slínovce (opuky); 10 – 

bioklastické vápence; 11 – glaukonitické obzory na hiátových plochách. 

 

3.1. Situace ve svrchním cenomanu 

 Ve svrchním cenomanu zasáhla oblast české křídové pánve rozsáhlá mořská 

transgrese. I přesto, že existence křídového moře na našem území trvala přibližně 12 

miliónů let, dosahuje mocnost svrchnokřídových usazenin řádů set metrů (na SZ 

ČKP). Svrchnokřídové uloženiny představují zbytky původně souvislého pokryvu 

sladkovodních a mořských usazenin. Překrývají diskordantně proterozoické a 

paleozoické horniny, které místy podlehly před křídovou transgresí lateritickému 

zvětrávání.  

  Cenomanské sedimenty jsou svým vznikem i složením rozrůzněné: na bázi se 

hojně vyskytují uloženiny říční a jezerní, v blízkosti plochého mořského prostředí 

nalézáme usazeniny lagun, pískových bariér a pláží, při pobřeží skalnatém jsou 

zastoupeny slepence a biogenní vápence a v mělkém moři široce rozšířené křemenné , 

výše i glaukonitické pískovce. 

  Probíhal zde tzv. „koridor do Tethydy“, kde se vyskytovaly prvky dvou 

faunistických oblastí – boreální a tetydních. V minulosti byly tetydní fauny 

adaptovány na relativně mělkovodní prostředí chudší na živiny, během desítek milionů 

let došlo k readaptaci a dnes se vyskytují v prostředí hlubokomořském.  

 

 Výskyty nálezů zkamenělin amonitů v rámci korycanského souvrství (viz. obr. 

2) řadíme většinou do období nižšího spodního cenomanu. Nálezy ze svrchního 

cenomanu, konkrétně ze zóny M. geslinianum, nalézáme převážně na lokalitě Pecínov. 
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Obr. 2. Znazornění nálezů v ČKP, staří nižší svrchní cenoman a svrchní cenoman (zóna 

Metoicoceras geslinianum). 

 

3.2. Hranice cenoman - turon (C/T) 

 Hranice C/T (v anglické literatuře CTBE) je výrazná díky několika faktorům. 

Hladina fanerozoického moře dosáhla maxima, vrcholil skleníkový efekt, udál se 

proslulý oceanický anoxický event (OAE II), včetně význačné geochemické anomálie 

výrazné pozitivní odchylky δ13 C a neobvykle vysoké koncentrace mnoha prvků 

(Uličný a kol, 1997). Hranice C/ T je také charakterizováno značným vymíráním 

mořské bioty. 

 Geochemické anomálie v hraničním intervalu C /T považujeme za výsledek 

vyplývající z několika faktorů – změny mořské hladiny, změn produktivity 

mikroorganizmů a anoxické události. Event na hranici C/T se stal modelem oceanické 

anoxické události způsobené výrazným zdvihem mořské hladiny. Tuto událost 

značíme OAE II – oceanický anoxický event (OAE1 je zaznamenán na konci spodní 

křídy). 

 

3.2.1 Anoxická událost (OAE II) a změny mořské hladiny  
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 Globálním vzestupem mořské hladiny při hranici C/T došlo k vytvoření 

nových epikontinentálních moří na zaplavených kratonech, to následně vedlo k 

náhlému zvýšení organické produktivity v mořích. Tento proces je spojený také se 

zvýšením oceánické stratifikace (bylo poměrně vyrovnané klima a teplo, slané spodní 

vody, ponořování  tropických šelfů) a způsobil rozšíření zóny kyslíkového minima 

(Artur a kol., 1987). Anoxický event a související  δ13 C odchylka byly určeny jako 

spodnoturonský „vrchol transgrese“. Další detailnější biostratigrafický výzkum 

prokázal, že anoxický event začal po výzdvihu mořské hladiny ve svrchněcenomanské 

Metoicoceras geslinianum  amonitové zóně. Otázkou však zůstává proč maximální 

stav anoxie stejně jako vrchol δ13 C odchylky dosáhly před maximální záplavou ve 

spodním turonu (Uličný et al., 1997). Jeans et al. (1991) předpokládá, že anoxické 

podmínky byly způsobené větším poklesem mořské hladiny během pozdního 

cenomanu. Avšak platnost „modelu transgrese“ pro vznik anoxie a pro δ13 C anomálie 

zůstává stále ještě kontroverzní. 

 Počátek událostí na C/T hranici ve většině pánve je doprovázen faciálními 

změnami na bázi pozdního cenomanu v M. geslinianum zóně. To je v souladu s bází 

tmavošedých až černých příbřežních jílovců v pecínovském vrstevním členu (Uličný a 

kol., 1997), odděleným od v podloží ležících korycanských vrstev (svrchní  cenoman) 

a nadložních vrstev bělohorského souvrství (spodní turon). Mezi pecínovským členem 

a bělohorským souvrstvím je výrazný hiát, zahrnující terminální cenomanskou 

amonitovou N. juddii zónu a možná část zóny M. geslinianum a spodnoturonskou 

zónu W. coloradoense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
8 

 

 

4. GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA - LOKALITA PECÍNOV 

 

  Lokalita Pecínov (obr. 3) u Rynholce se nachází 1 km od Nového Strašecí 

(okres Rakovník, kraj středočeský). Přesná lokalizace lomu je mezi obcemi Rynholec, 

Pecínov, Ruda a hájovnou Hořkovec. V roce 1962 zde byl otevřen povrchový lom 

Československé armády na lupek (stáří - karbon), těžba zde probíhá do současnosti. 

Technický objekt je charakterizován jako více etážový jámový lom směru SZ -JV o 

maximální délce až 3 km, hloubka se pohybuje v desítkách metrů. Kromě označení 

Rynholec se používají pro těžebnu i názvy Pecínov, Hořkovec nebo Babín. V jv. části 

je rozsáhlá řízená skládka komunálního odpadu. 

 

 Studovaná lokalita se rozprostírá na jihozápadě úbočí ČKP, charakterizována 

jako poměrně plochý pánevní okraj s nízkou subsidenční rychlostí a s nízkým 

přínosem terigenního materiálu. Díky tomu, zde nalézáme velice dobře zaznamenanou 

oscilaci mořské hladiny na základě provedení mnoha druhů analýz. Zájem byl 

především zaměřen na vztahy mezi změnami hladiny, na biogenní analýzy a formace 

minerálů (glaukonit, pyrit, fosfát a siderit).  

  Geologicky se území rozkládá v kladensko – rakovnické pánvi. Těžebna 

karbonských žáruvzdorných lupků v provozu poskytuje několik desítek metrů mocný 

profil kladenským souvrstvím (westphal C + D), v nadloží pak perucko-korycanským 

a bělohorským souvrstvím ČKP, Uličný a Špičáková (1996) zde popsali tzv. 

pecínovské vrstvy. V lomu pozorujeme sedimentární sled kontinentální a mořské 

křídy. Je zde nejlépe exponován profil rozhraní cenoman – turon. Jedná se o 

geologicky významný studijní profil. 

 

4.1. Sedimentologie mesozoických uloženin 

  Jsou zde zastoupeny říční, brakické a mořské sedimenty. Ve svrchní křídě (94 

mil.let) došlo k výrazné transgresi, hladina oceánu se zdvihla o 250 m. Globálním 

vzestupem mořské hladiny při hranici cenoman-turon došlo k vytvoření nových 

epikontinentálních moří na zaplavených kratonech, to následně vedlo k 

náhlému zvýšení organické produktivity v mořích. Tento proces je spojený také se 

zvýšením oceanické stratifikace (bylo poměrně vyrovnané klima a teplo, cirkulovaly 

slané spodní vody, ponořovaly se tropické šelfy) a s rozšířením zóny kyslíkového 
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minima (Artur el. al., 1987). Další možné příčiny zdvihu jsou zapříčiněné rozpadem 

superkontinentu, který nazýváme Pangea II. Při divergentních rozhraních docházelo 

k masivnímu magmatismu, vytvoření podmořských hřbetů a výraznému pohybu 

(vzestupu) vodních mas. 

 

 

Obr. 3. ČKP v pozici v rámci českého masivu, znázorněná lokalita Pecínov (zdroj Uličný a 

kol., 1997).   

 

4.1.2 Geologické poměry 

 V podloží permokarbonu je algonikum, směrem na Z vystupuje výrazný žulový 

hřbet (bilichovský) – granity, granodiority čistecko – jesenického masivu. 

Permokarbon tvořen spodními šedými vrstvami.Sedimentace začíná hrubozrnnými 

brekciemi, slepenci a hrubozrnnými pískovci. V rámci tohoto celku vyčleňujeme 

radnické lokální slojové pásmo. 

 Dále pak kaolinitické a arkózové pískovce se slepenci. Zde se nachází vrstva 

žáruvzdorných jílů s proplástky pískovců. Následují kaolinitické pískovce s vložkami 

slepenců, jílovců. 

 Od svrchní křídy zde došlo k uložení mořských usazenin cenomanu. Jedná se o 

glaukonitické pískovce a jílovce, na bázi se nacházejí slepence a hrubozrnné pískovce. 

Dále vrstva spodnoturonských jílů oddělena od nadložních opuk. 

 Kvartérní uloženiny jsou reprezentovány svahovými hlínami, sutěmi a náplavami. 

Tektonika 

 Systém poklesových poruch variského směru (SZ-JV), jedná se o tzv. „velkou 
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pecínovskou poruchu“  - tzv. mariánský zlom. 

Hydrogeologie 

 V křídových sedimentech jsou rozlišeny 2 obzory: v cenomanských pískovcích 

jsou to průlinové vody a puklinové v opukách. 

 V pecínovském lomu je svrchní cenoman zastoupen tmavě šedými jíly, kde 

v nejsvrchnější vrstvě nalézáme roztroušené fosfatické konkrece, tato část je 

kompletně bioturbovaná, v nadloží je vyvinut velmi jemně zrnitý slínovo – 

glaukonitický spodnoturonský pískovec. 

 

 

Obr. 4. Fotografie exponované části lomu, červeně je zvýrazněná hranice mezi cenomanem a 

turonem, pod ní tmavě zbarvené prachovce pecínovského členu a nad se nachází sedimenty 

bělohorského souvrství (foto: autorka, 2009).  

 

4. 2. Sedimentologie 

4.2.1. Cenoman 

 Cenomanské sedimenty exponované v lomu byly uloženy v širokém a mělkém 

„paleoúdolí“ s JZ-SV orientací mezi Jedomělicemi a Unhošťí  - Turskem. Během 

středního a pozdního cenomanu se faciální sukcese vyvíjela od říčních do estuariních 

močálů, poté od intertidálních a nakonec subtidálních (off-shore) sedimentů, které 

postupně vyplnily údolí. 

 

Perucké souvrství  

 Na bázi nacházíme konglomeráty a pískovce s čočkami jílovců. Jednalo se 
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„paleoúdolí“  vyplněné počtem koryt řeky s nízkou sinusoitou se směrem proudu SV-

VSV. Klastické facie jsou překryty tmavě šedými prachovci se zónou s rostlinnými 

kořeny a rašelinou a laminovanými pískovci a prachovci. Typické mázdrovité až 

čočkovité zvrstvení a výskyt mořského planktonu indikuje tidální vliv. Rostlinné 

fosílie jsou běžné v jílovcích. Korycanské vrstvy, které navazují, jsou zastoupené 

bělavými až žlutými hrubozrnnými pískovci, spočívají na zvlněné spodní vrstvě 

peruckého souvrství. Pískovce byly uloženy v subtidálním prostředí – tidální zátokové 

komplexy. V pískovcích nálézáme ichnofosílie Ophiomorpha a silicifikované 

kapradiny Tempskya. Tato sekvence je lokálně omezená laminovanými jílovci a 

pískovci bohatými na fosilní flóru a vzácně i mlži. Tato část sekvence představuje 

vysoké intertidální až supratidální podmínky.  

 

Korycanské souvrství 

 Svrchní cenoman byl obdobím, kdy na naše území pronikla mořská transgrese 

a sladkovodní perucké sedimenty byly vystřídány mořskými lagunárními sedimenty 

korycanských vrstev. Díky tomu, že mořská transgrese nebyla jednorázová, ale 

postupná, fázová a oscilační, docházelo k míšení sladkovodních a mořských sedimentů 

a ke vzniku lagun. Hranice mezi těmito dvěma celky je tedy velmi neostrá. Lagunární 

sedimenty korycanských vrstev směrem do nadloží přecházejí do facie marinních, 

často do glaukonitických pískovců. Během svrchního cenomanu, kdy dosáhla 

transgrese svého vrcholu, nastupuje sedimentace vápnito-jílovitých prachovců a 

vápnitých jílovců.  

Korycanské vrstvy mají (oproti vrstvám peruckým, které vyplňovaly převážně 

deprese reliéfu) téměř celopánevní rozšíření. Výjimku tvoří elevace, které byly 

zaplaveny až během turonu. Na SZ je to bílinské krystalinikum, na JZ je to část 

unhošťsko-turského hřbetu. Vynořené byly buližníkové kamýky v okolí Prahy a 

západně od Brandýsa n. Labem. V okolí Kolína, Kutné Hory a Čáslavi se vytvořila 

ostrovní zóna směru SZ-JV, budovaná kutnohorským krystalinikem. Protáhlý ostrov 

vystupoval také v okolí Heřmanova Městce a v okolí Chrudimi. V cenomanu bylo 

souší  (popř. lagunárním prostředím) i území mezi Hradcem Králové, Chocní a Českou 

Skalicí. Již během cenomanu se začínal utvářet sedimentační prostor směru SZ-JV až 

Z-V, který existoval po celou dobu svrchnokřídové sedimentace. 
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Pecínovský člen 

 Hraniční sled C/T v aktivním lomu v  Pecínově začíná na bázi pecínovského 

členu, který spočívá na podloží subtidálních  až intertidálních uloženinách  z estuárie, 

které nazýváme korycanské souvrství. Jílovce dominující v pecínovském členu jsou 

děleny počtem charakteristických jednotek, ve kterých vzrůstá počet siliciklastických 

komponent (jemnozrnné pískovce a hrubozrnné prachovce). Tyto jednotky byly 

interpretovány (Uličný a kol., 1997) jako parasekvence sensu Van Wagner a kol. 

(1990) a očíslovány byly v posloupném řádu, který slouží zejména k 

účelovému popisu a nemá formální statigrafický význam. 

 

 Bazální vrstvy pecínovského členu a parasekvence 1 (viz. profil, obr. 7) 

(Uličný a kol., 1997) je dobře zřetelná plocha po zaplavení, oddělená regresivními 

faciemi supratidálních uloženin mělkých moří pod pobřežními jílovci viz výše. 

Parasekvence 1 začíná bezstrukturními, štěrko-písky (o šířce 0, 3-0, 5 m), které místy 

obsahují ulity (schránky) a jílové intraklasty. Interpretujeme jí jako transgresivní 

interval. Pískovce, místy zobrazující vlnové lavice, jsou pokryty vrstvou šedých 

prachovcových jílovců, bohatých na makrofosílie, které se tvoří v rozsahu 

parasekvence 1. 

 Parasekvence 2 (Uličný a kol., 1997) začíná ostrou bází spojenou s hiátem, 

mocnost je okolo 0, 3-0, 4 m , jedná se o písčitý prachovec, bioturbovaný, s výskytem 

glaukonitové vrstvičky a pyritových konkrecí. V rozsahu parasekvence 2 je zastoupen 

tmavý černý jílovec, postupně výše přibývá podíl písčité složky . Vysoký obsah pyritu, 

který je  přítomný v konkrecích okolo 1 a 3 cm velkých na vrcholu parasekvence 2, je 

pravděpodobně sekundární diagenetický jev. 

 Parasekvence 3 (Uličný a kol., 1997)  spočívá na ostře na intenzivně 

bioturbovaném a narušeném povrchu. Spodní 0, 2 m parasekvence 3 je poměrně světle 

zbarvená ve srovnání s černými jílovci nespodnějších částech. Jemný písek obsažený 

v jílovci parasekvence 2 se snižuje náhle téměř na nulu na bázi parasekvecnce 3, 

signalizující pokles hrubých klastů; tedy, hustá bioturbace ukazuje značné zpomalení 

ukládání v rámci sedimentačního prostředí. Parasekvence 3 je směrem vzhůru 

písčitější  a přechází do písčitých prachovců, které jsou mírně až hustěji bioturbované 

(Chondrites), se zvýšeným obsahem glaukonitu. 

 Báze parasekvence 4 (Uličný a kol., 1997)  je definována náhlým poklesem 
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siliciklastických komponent v prachové a jemnozrnné písčité frakci a snížení v hustotě 

bioturbace. Jílovce jsou tmavě šedé až černé a obsahují velice nízké množství 

karbonátu (okolo 1% CaCO3). 

 

4.2.2. Turon 

 V nejnižším turonu hemipelagické uloženiny odráží maximum mořské 

záplavy. Spodní turon je u nás vymezen v rámci bělohorského souvrství. 

 

Bělohorské souvrství 

 Bělohorské souvrství je děleno do 3 jednotek (Uličný a kol., 1997), 

parasekvence zde nerozpoznáváme, protože jde o facii z hemipelagického prostředí, 

oddělené narušeným povrchem. 

 Jednotka 1, až 0, 6m široká písčitá lavice s glaukonitickými prachovci, která 

obsahuje při bázi hojně i fosforitové klasty (většinou pozůstatky fosfatizovaných stop 

Thalassinoides) . Velice malé (0, 03-0, 1 mm) siderity jsou hojně v mezerách a ve 

stopách. Nefosfatizované fosílie měkkýšů, většinou ústřice, se vyskytují 

v glautonitické lavici, která je hustě prostoupená stopami Chondrites. Prouhelněné a 

místy pyritizované dřevěné úlomky jsou hojné, stejně jako pyritové konkrece. Na 

vrcholu jednotky 1 je náhlá výrazná litologická změna a místy kolonizovaná 

inocerátními mlži. 

 Jednotka 2 je tvořena světle šedými, vápnitými prachovci dokazující stoupající 

růst karbonátu. Nezřetelně narušený povrch, pravděpodobně menší zaplavení plochy, 

pokrytí vrstvou glaukonitu, nastane přibližně 1 metr nad bází jednotky 2. 

 Kontakt mezi jednotkami 2 a 3 je ostrý, spojený s intenzivní bioturbací 

(Chondrites) na bázi jednotky 3. Nálezy rybích zubů a šupin jsou koncentrovány v této 

vrstvě. Nálezy amonitů a inoceramidů (mytoloidů) jsou poměrně dost běžné. Jednotka 

3 tvoří značnou část bělohorského souvrství. V pecínovském lomu je  neúplně odkryta 

a má šířku přibližně 12 m. Je tvořena nažloutlými slínovci, obsahujícími mezi 25% a 

30% CaCO3  (Uličný a kol., 1997)  . Odkryvy v Pecínově jsou charakteristické 

střídáním více a méně zvětralými lavicemi, způsobený více a méně rytmickými 

změnami v obsahu CaCO3.  
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Obr. 5. Litologie, biostratigrafie a užší členění pecínovského členu, dle Uličný a kol., 1997. 

 

4.3. Hranice cenoman/turon; pecínovské vrstvy 

Hraniční sled C/T (obr. 5) v  Pecínově začíná na bázi pecínovského členu, 

který spočívá na podloží subtidálních  až intertidálních uloženinách  z estuárie, které 

nazýváme korycanské souvrství. Jílovce dominující v pecínovském členu jsou děleny 

počtem charakteristických jednotek, ve kterých vzrůstá počet siliciklastických 

komponent (jemnozrnné pískovce a hrubozrnné prachovce).  

Předchozí studie hranice C/T v Čechách byly převážně zaměřeny na četná 

vrtná jádra z centrální části pánve. Studie povrchových profilů pecínovského členu 

jsou složité pro nedostatek obnažených odkryvů, kvůli rychlému zvětrávání a sesunutí 

jílovců. Vrstvy odkryté v aktivním lomu v Pecínově jsou relativně dobře 

prostudované, předtím také popsané Fričem (1879), ten první poskytl záznam studie 

v této oblasti. Nachází  se zde pecínovská část nejlépe odkrytého sledu hranice C/T 

v Čechách. 

 

4.3.1. Změny obsahu δ13 C; karbon-izotopový záznam 

 Záznam δ13 C v TOC (total organic matter) vykazuje zřetelnou pozitivní 

odchylku (Obr.4), trvající po celou dobu  pecínovského členu. Izotopová změna je 
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značná postupným zvýšováním δ13 C nad bázi pecínovského členu. Dále docházelo 

k postupnému vzrůstu a maximální hodnoty (21, 8 o/oo) nalézáne na bázi parasekvence 

3. Výkyv ubývá směrem nahoru, s menším výkyvem při bázi parasekvence 4. Na bázi 

bělohorského souvrství došlo k náhlému poklesu hodnot δ13 C, postupný pokles trval a 

hodnoty v období turonu byly mezi 27 – 26 o/oo. 

 Celková velikost odchylky je přibližně 4,5 o/oo, podobně je tomu tak i na jiných 

změřených izotopových křivkách uhlíku.  

 Náhlý nárůst hodnot δ13 C  o víc než 1o/oo  nastal ihned nad parasekvenčním 

rozhraní uvnitř pecínovského členu (Obr.5). Zřetelně ostrá hranice (sekvenční rozhraní 

splývající s transgresivním rázem povrchu)na bázi bělohorského souvrství odpovídá 

náhlému poklesu δ13 C  a je dále finálním poklesem izotopů v křivce. Ostrá hranice 

uvnitř bělohorského souvrství (mezi jednotkou 2 a 3) odpovídá menším výchylkám v 

obsahu  δ13 C.   

 Na hranci C/T je vyvinuta  plocha diskontinuity, doprovázená akumulacemi 

fosforitových a glaukonitových konkrecí. 

 

 

Obr. 6. Karbon-izotopová křivka s pozitivní odchylkou, výrazný pokles hodnot začíná od 

období turonu. Jednotlivé nárůstové píky jsou korelovatlené s regresivním režimem. Šipky 

značí transgresivní impulzy, tedy úbytek δ13 C (upraveno dle: Uličný a kol., 1997).                                                                     
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 Zjištění raných diagenetických podmínek příznivých pro genezi poměrně 

většího množství fosfátů na hranici C/T bylo velmi pravděpodobně řízeno primárně 

změnami mořské hladiny. 

 Sled událostí, které vedly k uspořádání uloženin ve spodní části turonu vedou 

ke dvou cyklům změn v úrovni mořské hladiny. Vliv vlnění nebo bouře vytvořily 

proudovou erozi během poklesu mořské hladiny, během tohoto procesu se vytvořily 

podmínky pro uložení na glaukonit bohatých sedimentů během počátku vzestupu 

mořské hladiny. Událostí během rapidního vzestupu moře a rychlá vysoká úroveň 

hladiny jsou pravděpodobně obdobím intenzivní fosfogeneze (Uličný, Laurin, 1996). 

Během těchto období výskyty a akumulace sedimentů poklesl na minimum. Díky 

zpomalení procesu sedimentace došlo intenzivní bioturbací k promíšení vrstev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Geologický profil 
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Obr. 7. Profil lomu v Pecínově: stratigrafie, sedimentologie a interpretace paleoprostředí. 
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4.5. Paleointerpretace prostředí  

 Během středního středního a pozdního cenomanu zaznamenáváme následující 

vývoj: říční sedimentace – sedimentace estuariní marše (brakické prostředí)  – 

intertidální a nakonec subtidální (off-shore) prostředí, který se vyznačuje proměnlivým 

množstvím kyslíku, kdy postupně v prostředí kyslíku přibývá v závislosti na 

postupující transgresi. 

 Situace v ČKP byla následující: česká křídová pánev byla rozdělena na čtyři 

samostatné tektonické pánve podél poruch směr osy SZ-JV. V tomto směru také 

existoval „koridor vedoucí do Tetydy“, ve kterém byly zastoupeny fauny jak boreální, 

tak tetydní (fauna adaptovaná na prostředí s málo živinami, dnes převážně zastoupena 

v prostředí hlubokomořském). Hemipelagická sedimentace v nejspodnějším turonu 

reflektuje maximální výšku mořské transgrese. 

  

 Nejstarší mořský vliv je evidentní ze sedimentárních textur, dalším dokladem 

je přítomnost stop Thalassinoides a Arenicolites  a výskyt akritarch uvnitř jednotky 2, 

avšak zaznamenáváme stále vliv tekoucí řeky. Jílovce vyplňující opuštěné kanály 

uvnitř této jednotky nese palynologické nahromadění s mořskými elementy a můžou 

také obsahovat aglutinované foraminifery. 

 Nadložní souvislá mocná vrstva jílovce reprezentuje sedimenty estuarinní 

bažiny (slanomilné prvky) jako očividně hojný bažinných aglutinovaných foraminifer 

a krytěnek (Testaceae). Nahromadění má střední hustotu (20 druhů na gram 

sedimentu) a malou diverzitu. Hodnotné a za povšimnutí stojí výskyt konifer 

(Frenelopsis alata) a ginkga (Eretmophyllum obtusum), které reprezentují slanomilné 

rostliny.  

 Tenká lavice pískovce a konglomerátů nad jílovcem je interpretována  jako 

přílivo – odlivová delta (korycanské souvrství). Hluboká eroze na bázi pískovců 

v dané části odstranila protínání se uložených pískovců a intertidální laminace 

uchované místy v jiných částech lomu (tidální plošina a kánaly). Vrstva jílovce na 

vrcholu pískovců je předpokládaná výplň kanálu (svrchní partie korycanského 

souvrství). Vyskytující se bentická společenstva mají velice variabilní rozmístění 

(hustotu), závisí to především na prokysličení vod a na diverzifikaci. Kromě 

aglutinovaných foraminifer typu z prostředí močálu, konkrétně Ammobaculites div. sp. 

se objevují, zatímco krytěnky se neobjevují. V porovnání s faunou peruckého 
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souvrství může být více ovlivněna mořem. Velice nízká hustota bentosu a diverzita 

spojená s výskytem pyritu indikuje dysaerobické podmínky. 

 Aglutinovaná společenstva pecínovského členu jsou obecně zvýšením 

stoupající hustoty a diverzity, ale silně ochuzení nástalo v anaerobických horizontech 

s výskytem ichnofosilních konstrukcí Chondrites. Tyto horizonty jsou spjaty s pozdně 

cenomanským eventem. Zajímavostí zůstává výskyt množství nezjištěné 

Balticammina. Různorodý aglutinovaný bentos právě tak jako první vzácná evidence 

vápnitých foraminifer dokládají normální mořské podmínky. Tafocenózy 

pecínovského členu jsou jakkoliv ovlivněné rozpouštěním vápence během diageneze, 

tak že poměr hodnot vápnitého bentosu a planktoního bentosu nereflektují primární 

paleoekologické rysy. 

 Na bázi turonu (= bělohorské souvrství s.s.; BS) se snížilo množství 

organického δ13 C, zde předpokládáme počátek oxických podmínek a vysoké zvýšení 

množství CaCO3, jak je zaznamenáno v sedimentu. Tafocenóza foraminifer vysoce 

dominuje nad vápnitými druhy, kromě glaukonitolitové vrstvy (nejspodnější turon). 

Množství planktonu je 3% v prachovitých slínovcích na bázi vrstvy až 13% ve 

slínových vápencích (Hradecká, 2002). Amoniti a planktoní foraminifery ve žlutých 

slínovcích (BS) indikují otevřené mořské podmínky. Tato vrstva je interpretována jako 

plocha maximální záplavy. 

 

 Sled fází říčních a estuariních vrstev perucko – korycanského souvrství 

v Pecínově odráží souhrn 4 řádů kolísání mořské hladiny, s periodicitou 100 – 120 

tisíc let s pozdně středního cenomanu skrz svrchní cenoman. Toto pořadí zahrnuje 

uloženiny mělkovodních, říční a  štěrkové (jednotka 1), přílivo – odlivové ovlivněné 

stále říční činností (jednotka 2), dále supratidální mokřiny (jednotka 3), tidální plošiny 

(jednotka 4) a ebb – tidální delty napříč výplně estuarinního ústí (jednotka 5) (viz obr. 

6). 

 

4.6. Fosilní floristické a faunistické společenstvo 

4. 6. 1. Flóra 

 Ve fosilním záznamu v šedé jílovcové facii perucko – korycanského souvrství  

jsou hojně obsaženy rostlinné fosílie.Ve studii Kvačka a kol.(1996) je popsáno 50 

různých rostlinných druhů. Patří mezi ně zástupci kapradin, nahosemenných a 
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krytosemených rostlin. Studie Svobodové a kol. (1996) dokládá také bohatý 

palynologický záznam včetně výskytu dinocyst, akritarch a sladkovodního planktonu. 

 Cenomanská flóra vykazuje míšení tropických prvků (Laurales) a společenstev 

mírného klimatického pásu (Nilsonia, Platanus, Nilssoniopteris). Palynologický a 

rostlinný fosilní záznam dokládá existenci semiaridního (občas vlhčího) regionálního 

klimatu během ukládání jednotek 1 – 5 (obr. 7); lokální naleziště v říčních údolích a 

estuariních okrajích byly nalezeny humidní prvky přiměřené k výšce vodní plochy. 

Výskyt opadavých rostlin (Platanus, Nilsonia) dokládá určitý stupeň střídání ročních 

období regionálního klimatu. 

 Říční prostředí jednotek  1 – 2 (obr. 7) je charakteristické dominancí 

krytosemenných rostlin a v malém počtu jsou zastoupené i tisovcovité jehličnany. 

Cykasy nalézáme výlučně v říčním prostředí. Ze suchozemské flóry nalézáme 

jehličnatý druh Dictyophyllum sp. a jehličnany čeledi Pinaceae (borovicovitý). 

 Pobřežní prostředí, t.j. mořem zaplavovaná mokřina (jednotka 3 až 5, obr. 

7) vykazuje značný kontrast ve složení flóry, ačkoliv obě reprezentují podobné facie 

intertidálního až supratidálního původu. Společenstva mořského planktonu jsou si 

naopak nápadně podobné. Rostlinné nálezy v jednotce 3 jsou především Frenelopsis a 

Nehvizdya, zatímco v jednotce 5 dominovaly Sphenolepsis, naopak chybí typický rody 

Frenelopsis a Erethmophyllum. Obecně nálezy jednotky 5 (obr. 7) vykazují více 

xerofytický charakter než nižší jednotky. Předpokládejme, že tento jev ovlivněn pozicí 

jednotek: v rámci jednotky 3 byl díky transgresivním systémový sled příznivý pro 

rozšíření slanomilných Frenelopsis a Erethmophyllum zatímco jehličnan Sphenolepsis 

profitoval za podmínek nižší nebo klesající vody v daném místě během buď 

nejvyššího postavení mořské hladiny nebo při klesající mořské hladině v rámci 

jednotky 5.  

 Svobodová a kol. (1996) dokládá také nálezy bohaté na palynologický záznam 

včetně výskytu dinocyst, akritarch a sladkovodního planktonu. 

 

4.6.2. Fauna 

 Makrofauna je převážně zastoupena měkkýši. Nejstarší nahromadění jsou 

zastoupeny pyrityzovanými mlžími formami, nalézány jsou v prostředí estuariního 

močálu, může být až brakické prostředí. Mořské společenstvo mlžů je zastoupeno 

(Pseudoptera, Cucullaea, Modiolus, Liopistha, Protocardia, Nuculana, Panopea, 
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Tellina) (Bubík, Čech, Hradecká, 2001). Výskyt amonita Metoicoceras geslinianum, je 

uváděn na bázi pecínovského členu (Uličný a kol., 1997). Ve vyšších vrstvách je fauna 

podobná, ale ochuzená o měkkýší společenstvo, to souvisí se změnou obsahu kyslíku 

v prostředí. Jiné společenstvo nacházíme na v prachovcích na bázi spodního turonu, 

dokládá to výskyt ústřic a inoceramidů. Výskyt rybích a žraločích zubů, 

mammitidních amonitů a inoceramida Mytiloides mytiloides je uváděn v bazálních  

slínovcích bělohorského souvrství. 

  

 Bentické foraminifery se vyskytují v pelitické facii ve všech vrstvách perucko-

korycanského a bělohorského souvrství. Aglutinované foraminifery vysoce převažují v 

v sedimentech svrchního cenomanu. V peruckých vrstvách se vyskytují aglutinované, 

zastoupené Ammotium borrum a Pseudobolivina rollaensis doprovázené Ammodiscus 

sp., Karrerulina sp., Haplophragmoides rota a živočichové z řádu krytěnek. 

 V korycanských vrstvách je společenstvo aglutinovaných foraminifer hojně 

zastoupeno výskytem Ammotium bornum a Pseudobolivina rollaensis. Výskyt  

Ammobaculites a krytěnek mizí. Byl pozorován místní výskyt Haplophragmoides 

crickmayi. 

 

4.7. Zóna M. geslinianum 

Na bázi zóny se projevuje výrazná regrese, která tvoří v sedimentárním 

záznamu významnou sekvenční hranici. Došlo k rozsáhlejší erozi a k následnému 

přepracování sedimentů v okrajových částech. Pokles mořské hladiny způsobil zvýšení 

přínosu živin z říčních a pobřežních prostředí. Následně došlo ke globálnímu nárůstu 

živočišné a rostlinné produktivity. Pozitivní odchylka δ13C se projevuje na bázi 

amonitové zóny Metoicoceras geslinianum. Časté a výrazné kolísání úrovně mořské 

hladiny je časově shodné s výkyvem uhlíkové křivky a poskytuje důkaz, že rapidní 

změny mořské hladiny a uhlíkového cyklu spolu souvisí. 

 

 Ve spodní části zóny M. geslinianum probíhala v prostředí pánví SZ Evropy  

intenzivní sedimentace při nízkém stavu mořské hladiny. Pozdní nízký stav hladiny 

byl provázen menším ochlazením vod v prostředí šelfů. 

 Uprostřed zóny začala pozvolna hladina moře stoupat. Počátek relativního 

vzrůstu způsobil rozšíření pelagických a hemipelagických karbonátů v pánevních 
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sledech. Jedná o nápadné karbonátové polohy, které mohou být regionálně 

korelovány. 

 Zdvih mořské hladiny se synchronně projevuje v různých pánvích v Evropě i 

na různých kontinentech a v izotopové statigrafii má stejný průběh. 

 Mořská hladina během této události stoupla asi o 10 až 15 metrů. Tato 

počáteční transgrese proběhla v intervalu 20 – 50 tisíc let. Vysoké rychlosti růstu 

mořské hladiny by mohly nasvědčovat glacieustatickým pohybům (Vršťalová, 2005; 

Pearce a kol., 2009; Damsté a kol., 2010). 

 V období uprostřed zóny M. geslinianum došlo k ochlazení klimatu. S nejvyšší 

pravděpodobností toto ochlazení způsobilo snížení rychlosti zdvihu mořské hladiny, 

nebo ho dokonce zcela zastavilo. 

 V pozdní období zóny M. geslinianum došlo k následnému obnovení zdvihu 

hladiny, což vedlo k ukládání transgresivních sedimentů na mořských pobřežích. 

V pánevních oblastech probíhala expanze sedimentace pelagických karbonátů. 

 Zvýšený eustatický růst mořské hladiny způsobil počátek kolapsu ekosystémů 

na okrajích šelfů a podpořil změnu mírně mezotrofních podmínek na úroveň 

oligotrofie. Hlavním projevem byl pokles diverzity fauny a maximálním zvratem 

v poměru planktoních a bentických mikro- a makrodruhů (Gale a kol., 2000). Vysoký 

růst mořské hladiny (0,2 – 0,4 m/100 let) jsou opět připisovány glacieustázi – 

problémem zůstává stále absence polárních čepiček, resp. stále chybí relevantní 

důkazy pro zalednění polárních oblastí v tzv. greenhouse období. Tato etapa trvala 40 

– 60 tisíc let. 

 Krátce po maximální záplavě uvnitř zóny M. geslinianum přestala hladina 

světového oceánu stoupat. Zdvih hladiny způsobil celkový kolaps šelfových okrajů 

(Gale a kol., 2000). K přínosu terigenního materiálu docházelo minimálně. 

 

 Litologicky je zóna tvořena tmavě zbarvenými prachovci (se zvýšeným 

obsahem 13 C), které obsahují mořskou faunu z prostředí normální salinity okolo 32 

‰. Během klimatické události OAE II bylo velmi teplé klima, trvající přibližně půl 

milionu let. Došlo k výraznému rozvoji bioty v pánvích. Díky vysokým anoxickým 

podmínkám mizí společenstva foraminifer s velkými hloubkovými dosahy. Značné 

vymírání na hranici C/T se dotklo většiny mořské fauny (53 % druhů).  

 V nadloží nasedají na pecínovský člen opuky souvrství bělohorského. Opuky 
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jsou tvořeny jílovitoprachovou frakcí se zbytky spikul křemitých hub (spongolity). 

Sedimenty obsahují relativně málo bentických živočichů, místy nejsou ani 

bioturbované a jedná se o poměrně dost sterilní prostředí. 

 Ve svrchní části geslinianum zóny je v Euroasii přítomen tzv. Plenus event – 

invazivní výskyt belemnita. Jedná se o regresní fázi cyklu, trvající přibližně kolem 30 

tisíc let, během něhož docházelo k průniku chladnějších vod a masivnímu rozšíření 

belemnita Praeactinocamax plenus (Košťák 2004; Wiese a kol., 2009). 

 

4.7.1. Doprovodná makrofauna zóny M. geslinianum 

 V rámci samotné zóny došlo ke změnách složení mikro i makro fauny vlivem 

paleoenviromentálních změn.   

 V počátečním oddílu pecínovského členu nalézáme in situ bohaté a rozmanité 

měkkýší společenstva (zejména mlži). Dominují zde epifaunální (epibentos) požírači 

suspenze (jako Pseudoptera) a mělce rýpající požírači suspenze (Cucullea, Modiolus, 

Liopistha a Protocardia). Zatímco infaunální požírači sedimentu se vyskytují v menší 

hojnosti (Nuculana). Tyto vrstvy obsahují brachyhaliní i mořské pobřežní sedimenty. 

Výskyty společenstev ve dně vrtajících mlžů (Panopea a Tellina) nektoních 

(Metoicoceras a Calycoceras) a pelagických (Placenticeras) amonitů nasvědčují, že se 

jednalo o prostředí relativně mělkého moře nedaleko pobřeží, charakteristické 

aerobickými nebo jen mírně dysaerobickými podmínkami (Uličný a kol.,1998). 

 Nadložní sekvence  je charakteristická zejména v poklesu diverzity měkkýšího 

společenstva a  poklesem množství obou skupin vrtajících mlžů. To nasvědčuje o 

změnám batymetrických podmínek omezení kyslíkových podmínek v prostředí 

mořského dna. Nicméně výskyt vrtajících mělkovodních mlžů a nektobentických 

amonitů (Metoicoceras) v celé parasekvenci 2 (obr. 7) nasvědčuje, že podmínky při 

mořském dně nebyly zcela anaerobní. 

 Do nadloží téměř chybí výskyty makrofosílií, důsledkem anoxických 

podmínek při dně. Nedostatek makrofosílií v rámci těchto parasekvencí není 

pravděpodobně zásluhou diagenetických destrukcí jílovců (Uličný a kol.,1998). 

V pecínovském členu se v celém rozsahu vyskytují diageneticky narušené a 

rozpuštěné karbonáty. Distribuce bentosu je závislá na charakteru substrátu. 

 Obecně, změny v měkkýších společenstvech v rámci pecínovského členu 

dokumentují postupné prohlubování sedimentačního prostoru a postupné snížení 
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okysličení dna. Intenzívní dysaerobní až anaerobní podmínky pravděpodobně 

existovaly během ukládání parasekvencí 3 a 4 (obr.7). 

 Jednotka 1 bělohorského souvrství je charakteristická výskytem společenstev 

bentické fauny. Zvláště hojný výskyt ústřic indikuje návrat k okysličeným podmínkám 

při dně, které trvaly celou tuto část období turonu, i přesto, že stoupala mořská 

hladina. Amoniti (Mammites) indikují hlubokovodní prostředí a výskyt 

kosmopolitních inocerátních mlžů (Mytiloides mytiloides) indikuje rozsáhlá propojení 

pánevních prostor severní polokoule. Tato záplavová plocha je také význačná 

výskytem relativně velkého množství dobře zachovaných amonitů (Uličný a kol., 

1992). 

 

4.7.2. Mikrofosilní záznam 

 Pecínovský člen poskytuje bohatou aglutinovanou faunu a zaznamenáváme zde 

první výskyt některých aglutinovaných taxonů. Toto společenstvo obsahuje hrubě 

aglutinované taxony jako jsou Lagenammina cf. arrasensis, Reophax sp., 

Ammobaculites cf. pacalis a A. tyrelli. V záznamu se objevuje vzácně prvně vápnitý 

bentos a plankton. 

 Vápnitý bentos (Gavelinella, Praebulimina, Gyroidinoides, Bolivina) a 

plankton převládá vysoce na aglutinované taxony ve spodnoturonských uloženinách. 

Plankton je zvláště reprezentován Heterohelix a Hedbergella (H. delrioensis, H. 

planispira), řídče pak Guebelitria cretacea a Whiteinella sp.. 

 

4.8. Biostratigrafie 

 Biostratigraficky (podle měkýšího společenstva) je významná mořská 

makrofauna, která se vyskytuje na bázi pecínovského členu. Nálezy amonitů umožňují 

zařazení do zóny M. geslinianum – pozdní cenoman. Fosílie inoceramidních mlžů na 

bázi bělohorského souvrství dovolují korelaci se spodnoturonskou zónou Watinoceras 

coloradoense. Planktoní foraminifery jsou přítomné přes rozhraní cenoman – turon. 

Stratigrafický význam aglutinované bentické mikrofauny je sporný a v současnosti 

nedostatečný.    

 Lavice žlutých slínovců obsahují amonity spodno turonské zóny Mammites 

nodosoides.  
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ODDĚLENÍ  PUEBLO (COLORADO)  SEV. ANGLIE  

 

SPODNÍ 

TURON 

Mammites nodosoides 

Vascoceras birchbyi 

Pseudoapidoceras flexouosum 

Watinoceras devonense 

 

Mammites nodosoides 

Watinoceras devonense 

 

SVRCHNÍ 

CENOMAN 

(nejvyšší část) 

 

Neocardioceras judii 

(Nigericeras scotii) 

Sciponoceras gracile 

 

Neocardioceras judii 

Metoicoceras 

geslinianum 

Tab. 1. Amonitové zóny na hranici cenoman-turon stanovené v Pueblu (Colorado, USA) a 

v severní Anglii (upraveno dle W. J. Kennedy a kol., 2003). 
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5. AMONITI (Ammonoidea) 

 

 Amoniti jsou velmi početnou skupinou vyhynulých hlavonožců jejich evoluční 

historie započala počátkem devonu a před 65 miliony lety vymřeli (rozhraní 

křída/terciér, nejmladší nálezy pocházejí z báze paleogénu (Machalski, 2006).  

 Měkké části těla amonitů byla chráněna pevnou schránkou (fragmokonem), 

uvnitř rozdělenou jednotlivými přepážkami na řadu komor. Jednotlivé komůrky byly 

navzájem propojeny úzkou sifonální trubicí a spolu s ní měly hydrostatickou funkci, 

živočich obýval pouze poslední, obývací komoru, ostatní byly vyplněny střídavě 

plynem a kapalinou a sloužily k nadnášení nebo klesání schránky.  

 Množství chapadel, která obklopovala ústní otvor a spolu s hlavovou částí 

živočicha vyčnívalo ze schránky a napomáhalo lovu kořisti i pohybu. Amoniti byli 

dravci. Rychlý pohyb mu umožňovala schopnost prudce vystřikovat vodu, což 

bychom mohli označit za jakousi formu reaktivního pohybu. Dodnes tento princip 

slouží k rychlému pohybu většině hlavonožců. Díky své pohyblivosti ve vodním 

sloupci se amoniti rychle rozšířili do všech světových moří, navíc byly jejich schránky 

posmrtně transportovány na velké vzdálenosti – to z nich činí vynikající indexové 

fosílie. 

 Amoniti patří bezpochyby k jedněm z nejkrásnějších zkamenělin a jsou často 

vyhledáváni sběrateli. Sehráli také jistou úlohu v mytologii, kdy některé jejich 

zkameněliny byly považovány za magické "hadí kameny" (řec. – ophites). 

 

5.1 Charakteristika 

 Amoniti mají aragonitovou vnější schránku, většinou v rovině nebo vzácněji v 

prostoru spirálně vinutou s nápadným zdobením a víceméně složitou suturou. 

Schránka se skládá ze tří částí: protokonchy, fragmokonu a obývací komory (Obr. 6). 

 Měkké části těla neznáme, téměř se nedochovávají, až na některé výjimky (stopy 

po svalových vtiscích v obývací komoře atd.). Aptychy považované za součást 

čelistního aparátu nebo v minulosti mylně za víčka vyhynulých amonitů jsou spjaté s 

měkkým tělem živočicha (Engeser & Keupp, 2002). Mohou být z organického 

materiálu nebo slabě vápenité, a to z jednoho kusu (anaptychy a rynchaptychy) nebo 

se stávají ze dvou slabě vápenitých tenkostěnných misek (synaptychy) nebo z 

dokonale kalcifikovaných misek (aptychy, též diaptychy). Organické ani kalcitové 
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aptychy nejsou součástí aragonitových schránek amonitů (Vašíček, 2010). 

 U některých amonitů se objevuje nápadný pohlavní dimorfismus. Samičí schránky 

bývají větší – makrokonchy, menší samčí se označují jako mikrokonchy.  

 

 

       

Obr. 8. Schematický řez schránkou amonita a vyznačení směru pohybu živočicha (obr. 

upraven autorkou). 

 

Protokoncha 

 Počáteční komůrka (protokoncha) leží v ose vinutí. Tvarově je kulovitá nebo 

soudkovitá. Od protokonchy vychází sifonální trubice, která je úzká a prochází 

plynovými komorami na vnějším (ventrálním) obvodu schránky a opisuje její stočení. 

 

Sifonální trubice 

 Od protokonchy vybíhá tkáňový provazec (sifonální provazec), který je uchycený 

v počáteční komůrce na vrcholu schránky. Provazec prochází trubicovitým útvarem 

(sifonální trubice) propojujícím jednotlivé plynové komůrky.  

 Sifonální  trubice je fosfatická a semipermeabilní. Pomocí této trubice dokázal 

živočich měnit hydrostatický vztlak tím, že napouštěl nebo vytlačoval vodu z komory 
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a buď se vznášel nebo klesal ve vodě (regulace poměrů plynů a kapalin v komůrkách). 

Přepážky jsou tvořeny sifonálními oblinami, tj. místo kde prochází sifonální provazec. 

Stěna sifonální trubice (spojovací prstence se sousedními oblinami) je porézní a 

průchodná pro plyny. Umožňuje se tím regulace tlaku plynu ve schránce a tím 

kontrola hydrostatického vztlaku. 

 

Fragmokon (hydrostatický orgán)  

 Je rozdělen přepážkami (septy) směrem k vrcholu a tvoří ho plynové komory. 

Septa jsou zprohýbaná a uchycena ke schránce. Mohou být jednoduše klenutá nebo 

velmi složitě zprohýbaná; jejich kontaktní linie s vnější stěnou schránky je označována 

jako šev (sutura). U amonoidů je sutura zvlněná až silně rozvětvená, se složitě 

utvářenými sedly a laloky. U amonoidů se rozlišují tři základní typy sutur – švů 

(goniatový, ceratitový, amonitový).  

 

Obývací komora 

  Vyskytuje se na opačném konci než je protokoncha, je to prostor, který obývá 

živočich. Obývací komůrka končí ústím, které může být jednoduché nebo složité 

s bočními oušky či ventrálním výběžkem. 

 

5.2 Morfologie a hlavní rysy schránky 

 Původně byla schránka tvořena aragonitem, fosilizací někdy rekrystalizovala na 

kalcit (v případě lokality Pecínov se nejčastěji setkáváme s fosfatizovanými a 

pyritizovanými schránkami). Povrch schránek může být hladký s přírůstkovými 

liniemi, častěji je skulpturovaný – se žebry (často jsou prohnutá), hrbolky, ostny. 

Žebra mohou být jednoduchá, větvená. Na vnější straně schránky se mohou 

vyskytovat jeden až tři kýly. Schránky jsou nejčastěji planispirálně vinuté a to 

evolutní, konvolutní a involutní. Schránky nepravidelně vinuté nebo nesvinuté se 

označují jako heteromorfní. Schránka je rozdělena septy na různý počet komor a 

zakončena větší obývací komorou. 

 

5.2.1 Rozměry a části schránky  

  Schránky jsou zachovávány v podobě skulpturních, nebo kamenných jader a 

jiných úlomku s různými stupni deformací. Můžeme pozorovat zachovalé sutury, 
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vystupující sifonální trubici, někdy i deformací vzniklý pseudokýl atd.  

 

 
 

Obr. 9. Základní rozměry schránky:  1 - měřitelné části schránky, 2 - příčný řez schránkou a 

jednotlivé části (upraveno autorkou, zdroj: internet). 

  

 Na schránce můžeme měřit několik rozměrů (Obr. 9). Rozlišujeme následující 

rozměry - průměr schránky D, výšku posledního závitu H (∼ a), šířku (průměr) 

umbiliku U (∼ o) a šířku závitu Š (∼l). Z naměřených hodnot můžeme počítat poměry 

H/D, U/D, Š/D. K měření využíváme nejdokonaleji zachované schránky, parametry 

měříme v milimetrech. Při deformaci schránky bývají měření spíše orientační. 
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6. SYSTEMATICKÁ ČÁST 

 

  Třída CEPHALOPHODA CUVIER, 1798 

 Podtřída AMMONOIDEA ZITTEL, 1884 

Řád AMMONITIDA ZITTEL, 1884 

Podřád AMMONITINA HYATT, 1889 

Nadčeleď ACANTHOCERATACEAE DE GROSSOUVRE, 1894 

Čeleď ACANTHOCERATIDAE DE GROSSOUVRE, 1894 

Podčeleď ACANTHOCERATINAE DE GROSSOUVRE, 1894 

 

Rod Thomelites WRIGHT&KENNEDY, 1973 

TAB. , obr. 

Typový druh  – Jeanrogericeras sornayi THOMEL,  1966 

 

Thomelites cf. sornayi (THOMEL, 1966) 

  TAB. III , obr. 8 

1997 Thomelites sornayi – Jolet et al., str. 22, obr. 3.3. 

 

Materiál: Jeden úlomek koncového závitu tvořený z jílovitého prachovce s 

viditelnými hrbolky. 

 

Popis: Skulpturu tvoří na vnější straně výrazná žebra hlavní, která jsou od sebe stejně 

vzdálená. Na žebrech jsou vyvinuty laterální, klavátní hrbolky, které se od sebe 

velikostně neodlišují. 

 

Stratigrafické rozšíření: T. sornayi se objevuje ve spodní části svrchního cenomanu a 

na bázi zóny Metoicoceras geslinianum. Hojnější výskyt je opět v terminální zóně 

svrchního cenomanu - zóně Neocardioceras judii. 

 

Geografický výskyt: Oblast Haven Cliff v hrabství Devon, Anglie. Ve Francii nálezy 

z lomu Trou Tassin, z Crai d´Antifer a z Eure. 

 Nález z České Republiky pochází z Odolené Vody a dokresluje diverzitu 

amonitového společenstva geslinianum zóny v ČKP. 
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Podčeleď MAMMITINAE HYATT, 1900 

 

Rod Metoiococeras HYATT, 1903 

 

Typový druh: Ammonites swallovi SHUMARD (1860) 

 

Metoicoceras geslinianum (D’ORBINGY, 1850) 

TAB. III., V., obr. 1 - 5 

1841. Ammonites catillus D’ORBINGY, str. 325, tab. 97, obr 1,2. 

1850. Ammonites geslinianus D’ORBINGY, str. 146. 

1981. Metoicoceras geslinianum (D´ORBINGY, 1850); KENNEDY& JUNGET, str. 

39, text-obr 7 d-e, 8 a-c, 9a, e, 10 a. 

1983. Metoicoceras geslinianum (D’ORBINGY, 1850); FÖRSTER & kol., str. 132, 

tab. 3, obr. 12-16. 

1984. Metoicoceras geslinianum (D’ORBINGY, 1850); KENNEDY & kol., str. 37. 

1994. Metoicoceras geslinianum (D’ORBINGY, 1850); KENNEDY & JUIGNET, str. 

493, obr 11a-d, f-h;12a, f, g. 

1996. Metoicoceras  cf.  geslinianum (D’ORBINGY, 1850); WILMSEN & WIESE, 

str. 94, tab. 2, obr. 3 (= Thomelites? sp.). 

1996. Metoicoceras geslinianum (D’ORBINGY, 1850); KIRKLAND, str. 89, ta. 17, 

obr. A, B, E, F; tab. 18, obr A-C.  

1998. Metoicoceras geslinianum (D’ORBINGY, 1850); KAPLAN & kol., str. 172, 

tab. 13, obr 19, 20. 

1999. Metoicoceras geslinianum (D’ORBINGY, 1850); LEHMAN, tab. 4, obr. 3. 

 

Materiál : Vnitřek schránky zcela vyplněn sedimentem, nepatrně viditelná deformace 

schránky na koncové části posledního závitu. Ústí vyplněno jemnozrnnými 

konglomeráty patrně až do obývací komory. Vzorek uložen v Národním muzeu 

v Praze pod inventárním číslem NM O 5855. 

 Další zachovalé úlomky pochází ze soukromé sbírky pana Svobody. Jedná 

se celkem o 5 exemplářů různého způsobu zachování. Vzorky se nachází ve sbírkách 

PřFUK v Praze. 
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Popis: Vzorek - NM O 5855 (tab. V) - involutní  schránka s vyššími, mírně klenutými 

boky, které přecházejí ke zúženině píštěle (umbiliku). Poslední největší závit se klene 

ve spodní třetině výšky schránky. Vnější strana je plochá a úzká, oddělená zřetelně od 

boků. Skulptura je tvořená u hlavních a vedlejších žeber. Hlavní žebra začínají při 

umbiliku, indikují je umbilikální hrbolky. Spodní ventrolaterální hrbolky jsou 

rozpoznatelné na hlavních a také na vedlejších žebrech. Při okraji boků ve spodní části 

jsou všechna žebra ukončena výraznými, kyjovitými ventrolaterálními hrbolky. Žebra 

jsou nepatrně zahnutá do boků. Ohyb zahnutí je konkávní, směřující k otvoru. 

Sutura: (viz. tab. I) Není zachována kompletně. Její začátek je zjevný mezi vnějšími a 

bočními laloky jako vnitřní větvení prvního hřbetu. Druhý hřbet  je vysoký a 

asymetrický. Po něm následují dvě nízká sedla a tři nehluboké laloky, ty jsou také 

nesymetrické. Zbývající část není dochována i oblasti umbiliku.  

 

 Exemplář č. 1 (tab. V) - Poměrně dobře dochovaný necelý poslední závit 

částečně zanořený v jílovitém prachovci.  Jedná se o tmavě zbarvenou, kamennou 

větší polovinu posledního závitu. Zbylá část schránky je neúplná a zakrytá relativně 

pevným prachovcem. Čtvrtina posledního závitu snad náleží obývací komůrce. 

Popis: Involutní schránka s vysokými a úzkými závity. Boky závitu jsou dost vysoké, 

jen nepatrně klenuté, bez výrazné sbíhavosti. Vnější strana je úzká, plochá a zřetelně 

ohraničená od boků. 

 Skulpturu tvoří pravidelně žebra hlavní a vložená. Na hlavních a na 

vložených žebrech jsou blízko vnější strany naznačeny ventrolaterální hrbolky. Na 

hraně boků závitu s vnější stranou jsou všechna žebra zakončena zřetelnými, horními 

ventrolaterálními hrbolky. 

 

 Exemplář č. 2 (tab. V) - Odlomený kus závitu zachovaný v jílovitém 

prachovci.  

Popis: Involutní schránka s vysokými, slabě klenutými boky závitu. Vnější strana je 

plochá a úzká, zřetelně ohraničená od boků závitů. 

 Skulpturu tvoří žebra hlavní a vložená. Do intervalu, vymezeného dvěma 

žebry hlavními, se obvykle vkládají dvě žebra vložená. Na hlavních i na vložených 

žebrech jsou blízko vnější strany naznačené spodní ventrolaterální hrbolky.. Na hraně 
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boků závitu s vnější stranou jsou všechna žebra ukončena zřetelnými, klavátními 

horními ventrolaterálními hrbolky. Vnější strana je hladká. Žebra jsou na bocích slabě 

prohnutá, vůči ústí konkávně. 

 

Exemplář č. 3 (tab. V):  Jediný zachovaný  úlomek s částečně zachovanou suturou. 

Bohužel žádná jiná část není dochována. Díky zachování je část sutury dobře 

viditelná. 

 Skulptura je na fragmentu patrná. Žebra jsou lehce viditelná, pravděpodobně 

hlavní.           

 Patrný neúplný úsek vnější sutury poměrně detailně zachovaný (obr. 2, tab. II). 

Žádná ze sutur není kompletní. Na fragmentu je dobře viditelná část postranního 

laloku. Lalok je symetrický. Začíná nižším sedlem, pak následuje nehluboký lalok, 

další hluboké sedlo, dále nižší lalok, hlubší sedlo a další nehluboký lalok a pak 

hluboké sedlo. 

 

Poznámky: Utváření sutury odpovídá diagnóze druhu M. geslinianum. 

 

Exemplář č. 4 (tab. V): Jedná se o jeden fragment koncové části ústí schránky. 

 

Exemplář č. 5 (tab. V): Dochovaný téměř kompletní otisk schránky v jílovitém 

prachovci.  

 

Geografický výskyt: Druh Metoicoceras geslinianum má celosvětové rozšíření 

v rámci svrchního cenomanu, druh M. geslinianum má také velký zonální význam 

v rámci západní Evropy. Zónu M. geslinianum korelujeme v jižní Anglii, Francii, 

Španělsku, Německu, v České Republice, Iránu (?) (CECCA, 2000), Angole, Nigerii, 

Nigeru a pravděpodobně v Maroku; dále v Texasu, v Novém Mexiku, Arizoně, 

Coloradu, Kansasu, Utahu a na území západního USA a v severním Mexiku. M. 

geslinianum je zaznamenáno v Cassis, JV Francie. 

 Vzorek z NM pochází z Otvovic, okres Kladno. Zonálně druh indikuje 

střední část svrchního cenomanu. Další exempláře pocházejí z ČKP, lomu Pecínov. 
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Podčeleď MANTELLICERATINAE  HYATT, 1903 

 

Rod Calycoceras HYATT, 1900 

 

Typový druh: Ammonites navicularis MANTELL, 1822 

 

Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL, 1822) 

TAB. IV., VI. , obr. 5 

 

1822. Ammonites navicularis MANTELL, str. 198, tab. 22, obr. 5. 

1981. Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL, 1822); WRIGHT & 

KENNEDY , str. 34, tab. 4; tab. 5, obr 1-3; text-obr. 13; 14 c-e. 

1986. Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL, 1822); KENNEDY, tab. 8, 

obr. 6. 

1987a.Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL, 1822); WRIGHT & 

KENNEDY, tab. 32, obr. 9, 10. 

1989. Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL, 1822); COBBAN, HOOK 

& KENNEDY, str. 24, obr. 70 a-t. 

1990. Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL, 1822); WRIGHT & 

KENNEDY, str. 235, tab. 61, obr. 1; tab. 62, obr. 1-6; tab. 63, obr. 1-3; text-obr. 88e, 

i; 89d; 110c. 

1992. Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL); THOMEL, tab. 84, obr. 2, 

3. 

1992? Thomelites sp.; THOMEL, tab. 78, obr. 3, 4. 

1994a. Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL, 1822); KENNEDY & 

JUIGNET, str. 19, obr. 2a-c; 3a, b; 4a-c; 5a-b. 

1996.  Calycoceras (Calycoceras) naviculare (MANTELL, 1822); KENNEDY, 

BILLOTE & HANSOTTE, str. 313, tab. 39, obr.1. 

 

Materiál: V jemnozrnném šedém prachovcovitém jílovci zachované téměř úplné 

skulpturní jádro. Koncová část posledního závitu je odlomená. 

 

Popis: Evolutní schránka se závity vyššími než širšími. Umbilikální oblast je celkem 
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erodovaná. Boky závitu jsou vysoké, jen nepatrně klenuté, sbíhají se slabě na vnější 

stranu. Vnější strana je úzká a žebrování nepřerušeně vede po jejím obvodu . 

 Skulpturu pravidelně se střídající hlavní a vložená žebra. Hlavní žebra 

začínají na přechodu umbilikální stěny v boční stěny. Mezi dvě žebra hlavní se vkládá 

žebro vedlejší, které sahá zhruba do poloviny závitu. Žebra nejsou výrazně prohnutá 

vůči ústí. Počet všech zachovaných žeber je 13. 

 

Geografický výskyt: První výskyty ve svrchním cenomanu v zóně Calycoceras 

guerangeri ve vápencích při pobřeží Devonu, a ve vnitrozemí v Shapwicku a ve 

Wilmingtonu, Anglie. Také se vyskytuje v křídě v Eastburnu, Sussexu v Anglii. Stejný 

horizont známe v Nízkých Alpách a v Cassis, v Bouches-du-Rhone ve Francii. Ve 

Španělsku a Portugalsku, v Rumunsku, Tunisku a v Tinhertu na západní Sahaře, na 

Madagaskaru, v jižní Indii, Tádžikistánu, Japonsku, v Dolní Normandii, v Sartre a 

v Maritimes v Alpách, Francie. Je korelovatelný se zónou Sciponoceras gracile z Jižní 

Dakoty, Colorada a jihozápadního Nového Mexika v USA. 

 Exemplář nalezený v ČKP pochází z lomu Pecínov. 

 

 Poznámky: Výskyt rodu Calycoceras je totožný s výskytem rodu Eucalycoceras. 

 

 

Rod Eucalycoceras SPATH, 1923 

 

Typový druh: Ammonites pentagonus JUKES-BROWNE, 1896 

 

Eucalycoceras pentagonum (JUKES-BROWNE, 1896) 

TAB. IV, obr. 4 

 

1896. Ammonites pentagonum JUKES-BROWNE, str. 156, tab. 5, obr. 1. 

1989. Eucalycoceras pentagonum (JUKES-BROWNE, 1896); COBBAN & kol., str. 

27, obr. 28, 73 a-d. 

1990. Eucalycoceras pentagonum (JUKES-BROWNE, 1896); WRIGHT & 

KENNEDY, str. 282, tab. 78, obr. 1, 3; tab. 79, obr 1-5; text-obr. 89e; 123 a, b. 

1994. Eucalycoceras pentagonum (JUKES-BROWNE, 1896); KENNEDY, str. 230, 
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tab. 11, obr. 6, 7.  

1994. Eucalycoceras pentagonum (JUKES-BROWNE, 1896); KENNEDY & 

JUIGNET, str. 485, obr. 13 c, d. 

1994. Eucalycoceras pentagonum (JUKES-BROWNE, 1896); ROBASZYNSKI & 

kol., str. 413, tab. 15, obr. 4, 5, 9. 

1996. Eucalycoceras pentagonum (JUKES-BROWNE, 1896); AMÉDRO & kol., str. 

203, obr. 11. 

1996. Eucalycoceras pentagonum (JUKES-BROWNE, 1896); WILMSEN & WIESE, 

str. 94, tab. 1, obr. 2. 

 

Materiál: Celistvé skulpturní jádro, rozpukané a korodované zachované v šedém 

prachovcovitém jílovci. Zhruba poslední půlzávit snad odpovídá obývací komůrce. 

Popis: Evolutně vinutá schránka se závity, které jsou více široké než vysoké. Boky 

závitu jsou dosti nízké a klenuté. Průřez závitu je polygonální. Umbilikální stěna a 

boky nejsou od sebe odděleny. Vnější strana je poměrně široká a zakulacená, žebra 

nepřerušeně probíhají přes vnější stranu. 

 Skulpturu tvoří výrazná žebra hlavní, která jsou nejlépe dochována na 

posledním závitu a střídají se pravidelně s žebry vedlejšími. Vložená žebra se vkládají 

po jednom mezi žebra hlavní.  

 

Geografický výskyt: E. pentagonum první výskyty ve svrchním cenomanu v zóně C. 

guerangeri ve vápenci na pobřeží v hrabství Devon a ve vnitrozemí v Shapwicku a ve 

Wilmingtonu v Anglii. Podobný horizont známý z Nízkých Alp, z přístavu Cassis 

z Francie. Dále zaznamenán výskyt ve Španělsku, Portugalsku Rumunsku, Tunisu, na 

západní Sahaře, na Madagskaru, v jižní Indii, Tádžikistánu a Japonsku. V rámci zóny 

M. geslinianum se vyskytuje v Horní Normandii, v korelovatelné zóně Sciponoceras 

gracile v jižní Dakotě, Coloradu, v jihozápadním Novém Mexiku v USA.  

 Nález z Čech pochází z lomu Pecínov, okres Rakovník. 

 

 

Čeleď BACULITIDAE MEEK, 1876 

Podčeleď EUOMPHALOCERATINAE COOPER, 1978 
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Rod Euomphaloceras SPATH, 1923 

 

Typový druh: Ammonites euomphaloceras SHARPE, 1855  

 

 Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN, 1893) 

TAB. III, obr.7 

 

1893. Scaphites semtem-seriatum GRAGIN, str. 240. 

1893.  Acanthoceras ? kanabense STANTON 

1957. Kanabiceras septemseriatum CRAGIN 

1981. Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN, 1893); KENNEDY& JUIGNET, 

str. 38, obr 9b-d. 

1983. Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN); FÖSTER & kol., str. 132, tab. 3, 

obr 6-8. 

1984. Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN, 1893); KENNEDY& kol., str. 36, 

obr 3,1. 

1985.  Euomphaloceras  (Kanabiceras)  semptemseriatum (GRAGIN); HOWARTH, 

str. 95,  obr. 26-29. 

1986. Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN, 1893); KENNEDY& kol., str. 206, 

obr. 3c, d. 

1988.  Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN, 1893); KENNEDY, str. 53, tab. 8, 

obr. 1-6; tab. 1-6; tab. 9, obr 1-3, 5, 7, 9-12; tab. 22, obr. 3, text-obr. 10c, 11d. 

1989. Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN, 1893); COBBAN & kol., str. 35, 

obr. 35, 76q-t, z-ff, hh-pp.   

1989.  Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN, 1893); KENNEDY& kol., str. 64, 

obr. 10a-j, b; 11 d-i. 

1994. Euomphaloceras cf. septemseriatum (GRAGIN, 1893); KENNEDY& 

JUIGNET, str. 492. 

1996.  Euomphaloceras septemseriatum (GRAGIN, 1893); KIRKLAND, str. 85, tb. 

16 obr. I, J, L-O. 

 

Materiál  : Skulpturní jádro téměř úplné, tvořené jílovcem s poměrně ohlazenou 

skulpturou na schránce.  
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Popis: Evolutní schránka se závity zhruba stejně širokými jako vysokými. Boky závitu 

jsou široké a klenuté. Vnější strana je značně ohlazená, poměrně široká a mírně 

zakulacená.  

 Skulpturu tvoří žebra hlavní a vložená. Hlavní žebra začínají na 

umbilikální stěně. Vložená žebra začínají v dolní třetině výšky závitu a jsou slabší. 

Žebra jsou rovná nebo sinusoidní. Na nedokonale dochované vnější straně v celém 

průběhu závitu jsou naznačeny tři řady ventrálních hrbolků, které jsou místy 

naznačeny slabě až mizí. Střední řada patří sifonálním hrbolkům, třetí řadu tvoří 

hrbolky ventrolaterální. Jsou rozmístěny poměrně blízko sebe a jsou vyvinuty na 

žebrech hlavních.  

  

Geografický výskyt: Rozšíření v zóně Metoicoceras geslinianum a korelujeme 

v Horní Normandii, v Sarthe, v Maine-et-Loire a v Aube ve Francii, v jižní Anglii, 

v Německu, Angole, Nigerii, Japonsku, severním Mexiku, v severovýchodním 

Texasu, v Novém Mexiku, Arizoně, Coloradu, Kansasu, Montaně, v Utahu a 

Kalifornii v USA a Brazílii. Euomphaloceras cf. septemseriatum? je popsán z Cassis 

z jihovýchodní Francie (CECCA 2000).  

Exemplář nalezený v ČKP pochází z lomu Pecínov. 

 

 

Podřád ANCYLOCERATINA WIEDMANN, 1966  

Nadčeleď TURRILITACEAE GILL, 1871 

Čeleď BACULITIDAE MEEK, 1876 

 

Rod Sciponoceras HYATT, 1894 

 

Typový druh: Hamites baculoides MANTELL, 1822 

  

Sciponoceras gracile (SHUMARD, 1860) 

TAB. IV , obr. 3 

1860. Baculites gracilis SHUMARD, str. 596. 

1981. Sciponoceras gracile (SHUMARD, 1860) WRIGHT & KENNEDY, str. 112, 
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tab. 31, obr 1-3; tab. 32, obr. 8; text-obr. 38a-q. 

1983. Sciponoceras gracile (SHUMARD); KENNEDY & JUIGNET, str. 22, obr. 18a-

d, 32i-p. 

1984. Sciponoceras gracile (SHUMARD, 1860); KENNEDY & kol., str. 41, obr. 2a-

d. 

1988. Sciponoceras gracile (SHUMARD, 1860); KENNEDY, str. 108, tab. 20, obr 1-

4, 17- 20, text-obr. 38. 

1989. Sciponoceras gracile (SHUMARD, 1860); COBBAN & kol., str. 61, obr. 94a, 

b; 95g- n; 96a, b. 

1989. Sciponoceras gracile (SHUMARD, 1860); KENNEDY & kol., str. 101. 

?1998. Sciponoceras cf.. gracile (SHUMARD, 1860); LEHMANN, str. 33. 

?2000. Rod Sciponoceras cf.. gracile (SHUMARD, 1860); CECCA, str. 221, obr. 3.5, 

3.6. 

 

Materiá l: Jedná se o zachovalý fragment schránky s viditelnou skulpturou v šedém 

prachovcovitém jílovci. 

 

Popis: Schránka rovná, nebo téměř rovná, velice ostrý úhel kužele. Skulpturu tvoří na 

povrchu vždy boční žebra, která mohou být redukována. Žebra probíhají v 

dorzoventrální oblasti a jsou zřetelná. 

 

Geografický výskyt: svrchní cenoman, v zóně Metoicoceras geslinianum a 

korelovatelný v jižní Anglii, v severní Francii, v jižním Německu, v severovýchodním 

a centrálním Texasu, v Arizoně, v Novém Mexiku, Coloradu, Kansasu, Wyomingu, 

Montaně, Utahu a v Kalifornii v USA, v severním Mexiku a pravděpodobně v Angole.  

 Exemplář nalezený v ČKP pochází z lomu Pecínov. 

 

 

Čeleď ANISOCERATIDAE HYATT, 1900 

 

Rod Allocrioceras SPATH, 1926 

 

Typový druh: Crioceras ellipticum WOODS, (1896); přejmenovaný Allocrioceras 
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woodsi SPATH, (1939) = Hamites augustus J. DE C. SOWERBY, (1850) 

 

Allocrioceras annulatum (SHUMARD, 1860) 

TAB. IV , obr. 1- 2 

 

1860. Ancyloceras annulatus SHUMARD, str. 595. 

1978. Alocrioceras annulatum (SHUMARD); KAUFFMAN, tab. 19, obr 1, 2. 

1981. Allocrioceras annulatum (SHUMARD, 1860); WRIGHT & KENNEDY, str. 

111, tab. 32, obr 3-7. 

1984. Allocrioceras annulatum (SHUMARD), COBBAN, str. 16, tab. 2, obr 4. 

1988. Allocrioceras annulatum (SHUMARD, 1860); KENNEDY, str. 104, P1, 19, obr 

3-12; tab. 22, obr 1, 2; tab. 24, obr 2, text-obr. 36.  

1989. Allocrioceras annulatum (SHUMARD); COBBAN & kol., str. 59, obr. 96p. 

1989. Allocrioceras annulatum (SHUMARD, 1861); KENNEDY& kol, str. 97, obr. 

100p. 

 

Materiál: (obr. 1,tab. IV) Zachovaný kus úlomku posledního závitu v jemnozrnném, 

jílovitém pískovci. Žádná jiná část schránky není k dispozici. 

 (obr. 2,tab. IV) Fragment prachovcovitého jílovce s patrně viditelnou částí 

zanořené schránky. 

 

 Exemplář č. 1 - má úzký průřez závitu. Boky závitu jsou vysoké a nepříliš 

široké. Vnější strana je úzká a zakulacená. 

 Skulpturu tvoří pouze žebra hlavní, která jsou ostrá a kontrastní, přibližně 

stejně od sebe vzdálená. Žebra plynule nepřerušeně přecházejí do vnější strany, tam 

jsou mírně esovitě prohnutá, všechna jsou zhruba stejně silná. 

 Exemplář 2 - Skulpturu tvoří z části nepatrně viditelná žebra hlavní. 

 

Geografický výskyt: Svrchní cenoman, zóna Metoicoceras geslinianum, jižní Anglie 

a Horní Normandie ve Francii, v severním centrální a východním Texasu, v Novém 

Mexiku, Coloradu, v Arizoně, Utahu a Wyomingu v USA a severním Mexiku. 

 Exemplář nalezený v ČKP pochází z lomu Pecínov. 
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7. ROZŠÍŘENÍ TAXONŮ NA HRANICI CENOMAN - TURON 

 

 Společenstvo popsaných cenomanských amonitů se skládá ze dvou základních 

skupin. Jedná se o acanthoceratidní a heteromorfní amonity. Samostatné studie 

druhového bohatství acanthoceratidů a heteromorfních amonitů odhaluje, že se při 

hranici cenomanu a turonu dříve snížila diverzita u heteromorfních amonitů než u 

acanthoceratidů. Navíc u acathoceratidů je pozdější pokles způsoben na rodové úrovni, 

než na úrovni druhové. Takový pokles je doprovázen významným zvýšením 

morfologických rozlišností, které je vyjádřené objevením se nových rodů. Došlo u 

nich k evolučním změnám, jako juvenilní inovace, nebo redukce schránky dospělého 

jedince. 

 Všechny druhy cenomanských amonitů zmizely na hranici C/T. Výskyt 

v turonu je charakteristický větší diverzitou amonitů. Počátek poklesu diverzity je 

v přímé souvislosti se světovou anoxickou událostí (OAE2; CTBE). 

 Nicméně, primární pokles počtu tříd u amonitů a jejich hlavní evoluční změny 

významně předcházejí rozšíření anoxických uloženin. Tento fenomén souvisí mj. s 

enviromentálními změnami, jako bylo globální zaplavení platforem, teplejší nebo více 

vyrovnané klima, stejně jako změny v  bioproduktivitě. Tyto mechanismy sehrály 

zřejmě větší roli, než anoxie samotná.  

 

7.1. Výskyt taxonů zóny M. geslinianum 

 V níže uvedené tabulce je vybráno 6 lokalit z pánevních oblastí západní 

Evropy a v posledním sloupci je ČKP. V tabulce jsou druhy pocházející z těchto 

oblastí, přítomnost jednotlivých druhů je zaznamenána. Tabulka slouží k porovnání s 

nálezy v rámci ČKP. 
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OBLAST ����  
 
TAXONY ���� 

 
Cassis 
(Prov 
ence, 
FR) 

 
Eure, 
Horní 
Norma
ndie 
(SZ 
FR) 

 

 
Vokontská 

pánev 
(JV FR) 

 
Anglo-
pařížská 
pánev 
FR,VB 

 
Münster -

ská 
pánev 

Porýní,Ně
m 

 
Vest -
fálsko 

SZ 
Něm 

 
Pecíno
v Odo-

lená 
Voda, 
Otvo -
vice 
CZ 

M. geslinianum ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Pseudocalycoceras 

angolaense 
 ■ 

 
■ ■    

Thomelites sornayi  ■  ■ ■  ■ 
T. serotinus  ■      

Euomphaloceras 
septemseriatum 

■ ■ ■ ■   ■ 

Eucalycoceras 
pentagonum 

■ ■     ■ 

Calycoceras 
naviculare 

 
 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Sciponoceras  
gracile 

■ ■     ■ 

Kennediella 
inopinata 

 
■ 

      

Sumitoceras cf. 
conlini  

 ■      

Sumitoceras 
cautisalbae 

■ ■      

Hamites 
cimarronensis 

 ■      

Allocrioceras 
annulatum 

 ■     ■ 

Vascoceras    ■    
Lewericeras 

cenomanensis 
     ■  

Puzosia 
(Anapuzosia) 

dibleyi 

     ■  

Pachydesmoceras 
denisonianum 

     ■  

Tab. 2. Přehled výskytu jednotlivých taxonů v rámci zóny M. geslinianum v pánvích západní a 

centrální Evropy.  

 

 Z tabulky č. 2 vyplývá, že celkový počet nalezených druhů v západní a střední 

Evropě činí 17 druhů amonitů v rámci zóny M. geslinianum. Na všech uvedených 
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lokalitách je zastoupen Metoicoceras geslinianum, další hojně se vyskytující je 

Euomphaloceras septemseriatum (nemá výskyt pouze na lokalitách v Německu), dále 

pak Calycoceras naviculare je zaznamenán na všech lokalitách (pouze žádný nález 

nepochází z lokality Cassis, Francie). Mezi další hojněji se vyskytující patří ještě 

Pseudocalycoceras angolaense (chybí v Německu a v Cassis, Francie) a Thomelites 

sornayi (chybí ve Francii - Vokontská pánev, Cassis a ve Vestfálsku v Německu). 

Ostatní druhy se vyskytují v menším měřítku, některé mají dokonce výskyt pouze na 

jedné lokalitě, konkrétně jde o druhy z lokalit ve Francii: Thomelites serotinus, 

Sumitoceras cf. conlini, Kennediella inopinata, Hamites cimarronensis. Ojedinělé 

výskyty ve Vestfálsku, zastupují druhy: Lewesiceras cenomanensis, Puzosia 

(Anapuzosia) dibleyi, Pachydesmoceras denisonianum.  

 Počet druhů popsaných v ČKP je celkem  7, žádný druh (viz. tab. 2) není svým 

výskytem na našem území ojedinělý, snad jen mezi méně se vyskytující  patří 

Allocrioceras annulatum, který se mimo ČKP vyskytuje pouze  Horní Normandii, 

Anglii a USA. Dosud nenalezené druhy v ČKP jsou: Pachydesmoceras denisonianum, 

Puzosia (Anapuzosia) dibley, Lewericeras cenomanensis, Vascoceras sp., Hamites 

cimarronensis, Sumitoceras cautisalbae, Sumitoceras sp., Kennediella inopinata, 

Thomelites serotinus a Pseudocalycoceras angolaense. 

 Amonity zóny M. geslinianum můžeme korelovat s výskyty v zóně 

Sciponoceras gracile v severní Americe.  

 

Zóna Neocardiceras judii 

 V  ČKP nejsou dosud prokázány nálezy indexových fosílií patřící do zóny 

Neocardioceras judii. Stratigraficky řadíme zónu do nejsvrchnějšího cenomanu. Na 

zónu navazuje spodnoturonská zóna Watinoceras coloradoense. 

 Celkový počet druhů v rámci zóny N. judii je 6 (viz. tab. 3), jde o nízký počet 

výskytu druhů a nálezy pochází z konkrétních míst v západní Evropě. 
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AMONITOVÁ ZÓNA  

 
DRUHY  

  
Sciponoceras spp. 

 
Neocardioceras 

 
Neocardioceras sp. 

judii  Hamites simplex 
 

Nigericeras aff. scotti 
 

Thomasites gongilensis 
 

Thomelites sp. 

Tab. 3. Amonitové druhy nalezené v rámci zóny N. judii v oblasti západní Evropy. 
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8. BATYMETRIE 
 

 Batymetrickou studii lze provádět u vertikálně uložených fosilních hlavonožců. 

Současné studie u žijících loděnek (Nautilus) ukazují, že schránka po smrti živočicha 

nezůstává ve vertikální poloze (výjimky jsou pouze v hloubkách menších než 10 m). 

Ve větších hloubkách hydrostatický tlak způsobí zaplavení fragmokonu a naklonění 

schránky do horizontální polohy. V některých případech může být schránka uložena i 

vertikálně a to ve větších hloubkách v případě, že je po dosednutí na dno rychle 

překryta sedimentem (Raup, 1983). 

 Vertikální uložení schránky je způsobeno především vztlakem plynů 

obsažených ve fragmokonu (neplatí to u druhů s příliš zúženými závity).  

 

  Rozlišujeme tři základní způsoby usednutí schránek:  

a) uvíznutí schránky na břehu 

b) zaplavení komůrek fragmokonu vodou 

c) zaplnění schránky inkrustovaným materiálem a následný pokles 

 

 Pravděpodobnost možností b) nebo c) je relativně nízká, protože k zaplavení je 

potřeba velkého množství vody a i materiálu, než vůbec začne schránka poklesat. Ve 

fragmokonu by měl být dostatečný tlak, aby schránka zůstala ve vertikální pozici na 

povrchu sedimentu. Orientace schránek je dále závislá na tom, zda je schránka 

zasazená v sedimentu nebo úplně zahrabaná, předtím než se uvolní veškerý plyn ze 

schránky. Může a také často dochází k druhotné orientaci schránky během 

sedimentace (Raup, 1983).  

  Mnoho výskytů vertikálně uložených schránek se nachází u pobřežní čáry 

nebo poblíž.  

 

8.1. Hydrostatický tlak 

 Hydrostatický tlak je tlak, který vzniká v kapalině (nebo v plynu) její tíhou. 

Aby byl v kapalině hydrostatický tlak, musí se kapalina vyskytovat v gravitačním poli.  

Na kapalinu, která se nachází v tíhovém poli Země, působí tíhová síla. Tato síla má 

stejný vliv jako kterákoliv jiná vnější síla působící na kapalinu. Volný povrch kapaliny 

se tedy snaží zaujmout takovou polohu, aby byl kolmý k vnější síle, tedy k tíhové síle. 

Výsledkem je skutečnost, že volný povrch klidné kapaliny je vždy kolmý k tíhové síle. 



 
 
 

 
46 

 

 

Např. hladiny velkých vodních ploch (např. oceánů) jsou zakřiveny jako povrch Země 

apod. 

 Hydrostatický tlak závisí přímo úměrně na hloubce v kapalině (výšce 

kapalinového sloupce), hustotě kapaliny a na gravitaci.  

 Hydrostatický tlak působí všemi směry, díky rozkladu sil mezi částicemi 

kapaliny do různých směrů. 

 Pro výpočet hydrostatického tlaku platí vzorec: 

 p = h * g * ρρρρ 

 Hustota mořské vody je ρ = 1020 kg/m3. Tedy hodnota tlaku v 10 metrové 

hloubce je p = 10*9,80665*1020; p = 100027,83 Pa = 100,02783 KPa. 

 

Boyle - Marriotův zákon - objem tlaku plynu je nepřímo úměrný absolutnímu tlaku, 

zatímco hustota je přímo úměrná tlaku při zachování konstantní teploty.  

 Platí tedy tento vztah: 

P1V1 = P2V2 

 

hloubka (m) tlak (KPa) množství plynu hustota 
0  1 1 × 1 
10 2 1/2 × 2 
20 3 1/3 × 3 
30 4 1/4 × 4 

 
 
 

 V hloubce 10 m tlačí voda na 1 cm2 ponořeného tělesa silou 10 N (1 Pa  = 1 

N/m2). V hloubce 20 m je už tento tlak 20 N, v hloubce 100 m činí 100 N a v hloubce 

1000 m už 1000 N. Snadno vypočítáme, jak obrovskému tlaku je v takové hloubce 

vystavena voda i všechny předměty v ní ponořené. 

 

8.1.1. Vlivy hydrostatického tlaku na klesající schránku 

 Schránka klesá, je-li částečně zaplavená nebo vyplněná inkrustovaným 

materiálem. Množství vody ve schránce ovlivňuje množství zvýšení hydrostatického 

tlaku ve schránce, voda proniká do schránky skrze sifonální provazec (polopropustná 

trubice). 

 V zaplaveném fragmokonu (hydrostatický orgán) zbývá množství vzduchu 
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v komůrkách, ten je stlačený a následně dochází  k tlakové rovnováze. Podobným 

efektem je, když vezmeme prázdnou láhev, obrátíme jí hrdlem dolů a potápíme ji do 

vody. Přibližně v 10 metrech je láhev zaplněna vodou do poloviny a vzduch je v ní 

stlačen na poloviční množství. 

 Když schránka poklesne až ke dnu, může zůstat ve vertikální poloze nebo se 

překotí v závislosti na objemu zbývajícího vzduchu. Tento mechanizmus změn tlaku 

závisí převážně na hloubce, proto je tedy možné orientačně určit maximální hloubku, 

ve které dojde k vertikální orientaci (Reyment, 1970). 

 

 Laboratorně byl proveden simulovaný výzkum u schránek loděnek (Nautilus). 

Zprvu byly do schránek vyvrtány malé dírky (průměr 1mm) v několika komorách 

v prázdných schránkách dospělých jedinců Nautilus pompilius . Schránky byly pak 

drženy pod vodou v akváriu až do okamžiku, kdy voda zaplnila fragmokon a schránka 

začala poklesat. Dírky pak byly zacpány a schránka vážila více o množství vody, která 

zaplavila komůrky. Celkově se hmotnost zvýšila o 13 %. Tyto výsledky byly příznivě 

srovnány z výsledky z minulých studií, které činily zvýšení hmotnosti o 11 % 

(Reyment, 1958). Podle očekávání schránka klesala pomalu ke dnu akvária a zůstala 

v klidu ve vertikální pozici. Sifonální provazec zůstal propustný vodě, k dalšímu 

zaplavení již nedošlo díky vzduchu uvězněnému v komůrkách,plyn už neměl pak kudy 

uniknout, došlo tedy k rovnováze. 

 Při dalším pokusu nebyly dírky ve schránce zacpány. Voda pronikala do 

schránky a vytlačila všechen vzduch z dírek ven. Při zaplavení fragmokonu dojde ke 

ztrátě tlaku a schránka se převáhne na jednu stranu (horizontální pozice). Během 

pokusu byla schránka pravidelně vážena až po konečné zaplavení. Ve zcela 

horizontální pozici byla komora zaplavena z 55,2 % celkového svého objemu. 

Celkové množství vzduchu činilo na počátku klesání schránky 82,9 % a když se 

schránka dostala do horizontální polohy, bylo množství  44,8 %, tedy celková ztráta 

plynu byla přibližně o polovinu původního množství.  

 Celý experiment napodobil efekt, který je výsledkem působení hydrostatického 

tlaku při poklesu schránky (s podmínkou, že je sifonální provazec propustný). Podle 

Boyleho zákona může být plyn stlačen nebo vytlačen ven a množství zbylého vzduchu 

se mění v závislosti na hloubce.  
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8.2. Využití na fosíliích  

 Vztahy tlakových poměrů závisí: 

1) na geometrii schránky  

2) na tloušťce schránky  

3) na délce obývací komory a fragmokonu 

 Podle Truemana (1941) pomocí těchto vztahů odvodíme: 

 

objem materiálu schránky 
objem jedince (vzorku) 

a dále pak:  

objem obývací komůrky 
objem přepážek 

 

 Heptonstall (1970) zavedl koeficienty „a“ a „b“. Tyto koeficienty vyjádřil jako: 

 

 a =  Vs    b = Va 
      Vt                                            Vc 

 

Vt – totální objem  

Vs – objem materiálu schránky (včetně přepážek a sifonálního provazce) 

Va – objem živočicha (předpokládaný ekvivalent obývací komůrky)    

Vc – objem přepážek a komor 

Vs = a * Vt 
         b + 1 

 

Vc = 1 – a (Vt) 
           b + 1 

 

Poměr zaplavení Fs nezbytný k poklesu prázdné schránky vyjádříme:  

 

   Fs = ρv (Vt –Va) – ρs Vs 
                 ρvVc 

ρv – hustota vody 

ρs – hustota schránky  

 

 Ověřením této rovnice jsou naměřené hodnoty a a b u rodu Nautilus, které byly 

využity v pokusu při poklesu schránek v akváriu. Hustota schránky (ρs) byla 
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vypočtená Reymentem (1983) jako 2,62 a hodnota 1,00 byla stanovena pro hustotu 

vody (ρw). Vypočítaná hodnota Fs = 17,2 %, je blízká hodnotě 17,1 ‚%, která byla 

zjištěna již předtím experimentálně.  

 Výpočet hodnoty množství zaplavení nezbytné pro horizontální pozici není tak 

jednoznačný. Jakmile ztratí fragmokon tlak během ponoření, schránka se částečně 

nakloní v závislosti na hmotnosti obývací komory. Takže dosažení horizontální polohy 

je vázáno na situaci předtím než unikne z fragmokonu veškerý tlak. Množství 

nezbytné k zaplavení, aby se tlak ve fragmokonu vyrovnal (Fd) představuje extrémní 

hloubku a může být určena obdobně jako hodnoty Fs. Z toho odvodíme dále – podíl 

objemů plynu v přepážkách v okamžiku poklesu (1 – Fs), kde je fragmokon neutrální 

(1 – Fd): 

1 – Fs   = 1 + b 
          1 – Fd      1 + [0,06b] 

                       1 – 0,94a 
 

 Předpokládáme, že septa a sifonální trubice tvoří 6% celkového objemu 

(Trueman, 1941). 

 Poměr k ekvivalentu 10 je ekvivalent k celkové hmotnosti schránky rozdělenou 

hmotností prázdného fragmokonu. Aplikace hodnoty 10 u rodu Nautilus, hodnoty (1-

Fs)/(1-Fd) vychází 3,7, reprezentuje hodnotu  tlaku 3,7 atm. (eq. 1) a hloubku vody 

okolo 27 m. Avšak tento výsledek je mnohem vyšší než experimentální hodnota 9,5 m. 

Proto hodnotu 10 můžeme použít ve výpočtech velmi opatrně při odhadech 

maximálních hloubek u vertikálně uložených schránek. Vypočítaná hloubka 27 m je u 

rodu Nautilus třikrát větší než skutečná hloubka 9,5 m.  

 Většina fosilních hlavonožců měla větší obývací komůrku než loděnky a 

obývací komora těsněji obklopovala fragmokon než je tomu u loděnek. Proto jsou 

výpočty u fosilních schránek pro určení odhadů hloubek více problematické. 

 

 Zdrojem chyb ve výpočtech bývá také neúplné zachování celé obývací 

komůrky a diagenetické změny v tloušťce stěny schránky. Problémy s nepřesnostmi 

minimalizujeme pečlivým změřením exemplářů. 

 Dalším možným matematickým přístupem je rovnice vytvořená Mosely (1838) 

a poté rozšířena (Raup, Chamberlain, 1967). Pro možný výpočet hodnot a a b (viz. 

výše) potřebujeme znát tyto tři parametry - rychlost rozpínání závitu, délka obývací 

komor a objem fluida v přepážkách u živého hlavonožce. První dva parametry jsou 
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známy pro širokou škálu fosilních druhů. Objem fluida v přepážkách se 

nezaznamenává morfologicky, nicméně lze provést výpočty odhadu fluid. 

 Hlavním problémem zůstává skutečnost, že hloubka nutná pro neutrální tlak ve 

fragmokonu je mnohem větší, než je maximální hloubka pro vertikální orientaci, jak 

prokazují experimenty u Nautilus. Mnohem větším problémem je matematická 

simulace mechaniky naklopení schránky s rostoucí schránkou. Je tedy důležité 

vytvořit rovnice, které budou předpovídat množství kapaliny, která zaplaví fragmokon 

a schránka bude poté ve vertikální pozici.   

  

 Závěr získaný experimentálními výpočty u Nautilus a výpočty u amonitů je 

ten, že vertikálně uložení hlavonožci indikují relativně mělkovodní prostředí. Pro ne-

inkrustované druhy je maximální možná hloubka 10 m. Pro inkrustované může být 

hloubka maximálně 30 m (Raup, 1983).  

 Pro stanovení hloubkových limitů se předpokládá,že je sifonální trubice 

propustná, tak že voda může pod tlakem vstoupit do komor fragmokonu. Propustnost 

sifonálních trubic u amonitů není tolik známá, hlavně jejich variace a význam se liší 

rámci jednotlivých taxonomických skupin. Všeobecně ovšem platí, že musí být 

sifonální trubice propustná po celé své délce, aby došlo k načerpání vody do přepážek.  

 V určitém případě může schránka klesnout velmi rychle, kdy rychlost 

zaplavení je v rovnováze se stoupajícím tlakem. Schránka takto může klesnout v 

kolmé poloze, třebaže jsou hloubkové limity vyšší než teoretické limity.  

 Díky propustnosti sifonálního provazce může dojít k celkovému zaplavení 

schránky velmi rychle a schránka se překotí na stranu. K tomu teoreticky dochází ve 

velice klidných vodách a u schránek s širokou a plochou břišní stranou. Mechanická 

stabilita schránky v kolmé pozici může být dále ovlivněna zapadnutím (zahrabáním) 

schránky zčásti do sedimentu při dopadu (tento scénář může být výkladem pro 

vertikálně uložené amonity ve vápencích v Solnhofenu, nebo v břidlicích 

v Holzmadenu). V obou případech je zde značná evidence hloubek větších než 10 m.  

 V okamžiku dopadu musí schránky nějakou vznosnost, protože plně vodou 

zaplněná schránka se ve vodě položí do horizontální polohy. Morfologie schránky a 

struktura sedimentu může mít vliv na výklad ve vyhodnocování pravdivosti 

hloubkových limitů. Vysoce stlačené formy nalezené ve vertikální pozici jsou většinou 

vhodné hloubkové indikátory. Byly popsány případy kolmo uložených amonitů, které 
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nezávisely na vznosu, tudíž nejsou závislé na  mělkovodním prostředí (Seilacher, 

1971). To zahrnuje schránky, které byly původně uloženy horizontálně (svědčí o tom 

částečné zaplnění sedimentem komor) a později byly mechanicky převráceny do 

kolmé pozice. Charakter sedimentu při nové poloze byl takový, že držel schránku 

kolmo až byla zcela překryta sedimentem. 

 Předpokladem pro stanovení hloubkového limitu 10 m je, že schránka plavala 

k povrchu  poté co živočich zemřel a rozkládaly se v něm měkké tkáně, aby mohlo 

dojít k prostoupení vody do schránky. Množství plynu v komůrkách po vyrovnání 

tlaku v určité hloubce by tak byl  stejný, jako u nekroplanktoních schránek. Proto tedy 

pro hloubky maximálně do 10 metrů (měřeno od povrchu hladiny vody) platí, že 

nezávisí na tom, zda schránka plavala nebo ne po smrti živočicha.   

 

8.3 Vliv tlaku na utváření sutur na schránkách amonitů 

 Další studie zaměřené na stavbu švů (sutur u amonitů) zkoumají vliv působení 

hloubek a mechanických rizik (Westermann, 1987). Sutura je místo křížení mezi 

vnitřními přepážkami, které rozdělují obývací komoru (fragmokon) a vnější část 

schránky. Šev u amonitů patří k nejsložitějšímu a k rychle se vyvíjejícímu typu 

struktury.Vyšší složitost by mohla být odpovědí na vliv hydrostatického tlaku. Většina 

amonitů vykazuje zvýšenou složitost přepážek, ačkoliv existují případy druhotného 

zjednodušování švů u některých linií (např. křídový Pseudoceratites, Tissotia aj.). 

 Převládající názory na tuto problematiku, se především zaměřují na 

mechanické důsledky různých geometrií u přepážek: jedná se o skladbu a zvlnění sept, 

která se utváří působením hydrostatického tlaku na fragmokon, tím se snižuje také 

riziko zborcení spolu s ušetřením hmotnosti (a energie) ve schránce a ve složení sept. 

Jiné vysvětlení stavby uvádí, že se zvýší prostor pro připojení tělní dutiny, dýchacího 

aparátu, svalové připojení a průnik fluid v přepážkách a také kontrola vztlaku. 

Geometrie sept reprezentuje adaptaci s důrazným vlivem na hydrostatický tlak.  

 Hydrostatický tlak  je klíčový pro vývoj septální geometrie. Tlak působí na 

všechny povrchy (boční stěny fragmokonu, na poslední utvořenou přepážku). Na 

poslední utvořenou přepážku působí tlak vyšší silou. U dříve vytvořených přepážek se 

působení napětí mění díky rozdělení nově utvořenou přepážkou. Ovšem to může 

vyvolat pochybnosti, jak si vyložit batymetrická měření u amonitů. 

 Od počátku se u všech forem tvořily jednoduchá septa během ontogenetického 
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a evolučního vývoje, ale dochází ke zvětšování složitosti ovlivněné rozdělením 

napětím na přepážky. Potřeba je porozumět mechanickým důsledkům ve změnách 

geometrie přepážek z jednoduchých hemisférických tvarů k těm s jednoduchými 

laloky a sedly. Tyto tvary mnoha podobných forem nalezené ve fosilním záznamu 

nám dovolují studium vzájemných interakcí ovlivněných geometrií sept a tlakových 

vlivů a jsou manifestovány jako tlaky někde uvnitř fragmokonu (Westermann,1987). 

 

8.4. Metody pro zjišťování sil působících na schránky amonitů  

 Je zřejmé, že komory ve schránkách hlavonožců a vzhled přepážek podléhají 

mechanickému namáhání, protože tlak uvnitř fragmokonu je vždy nižší než 1 atm. 

Například u rodu Nautilus je ve hloubce 40 metrů přibližně 41 atm., okolní tlak působí 

jak proti vnějšímu plášti, tak proti naposled utvořené přepážce. Nicméně nebylo jasné 

do jaké míry podle struktury a geometrie fragmokonu a přepážek lze určit velikost a 

distribuci vlivů v rámci celé schránky. V důsledku toho bylo zkoumáno rozšíření 

napětí  v poslední plně vytvořené komoře (Daniel a kol., 1997). Autoři se soustředili 

právě na tuto část, protože je ze všech struktur největší. 

 Jako první vnějšímu tlaku podléhá poslední utvořená komora s kulovitým 

ukončením, tlak vytváří podélné a obvodové napětí na stěny víčka. Relativní velikosti 

těchto působících napětí ve stěnách můžeme stanovit v rovnici z geometrie 

exponovaných povrchů pomocí klasického napětí (Fung 1981; Wainwright a kol. 

1982). 

 Ostatně  tlak působící na poslední přepážku je větší nebo minimálně stejný 

jako ve „válci“. Tudíž tlak na přepážky je mnohem větší než na stěny fragmokonu. 

Kromě toho, přepážky, které jsou mělčí než hemisférické mají zvýšenou odolnost vůči 

tlaku. Obecně nacházíme odchylné tvary  u přepážek. 

 

 Pro vysvětlení složitosti utvoření sept má vliv několik biologických aspektů – 

růst živočicha ve schránce, vztlakové síly a stopy na schránce po napadení predátorem 

(Westermann, 1987). První vysvětlení mechanických vlivů na schránku a vývoj sept 

může být způsobeno vlivem hydrostatického tlaku. Vývoj složitosti u sept souvisí 

nepřímo i s vlivem hloubky. Amonit měl kontrolu nad množstvím tlaku ve schránce, 

pohyboval se za zdrojem potravy, mohl být  napaden nějakým predátorem (viditelné 

stopy na schránce). Tento mechanismus plavání neudržuje živočicha ve stálé poloze 
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v rámci vodního sloupce, to je důkaz o aktivní kontrole nad množstvím plynu ve 

schránce. Hlavonožec musí regulovat objem kapalin a plynů v uzavřených komůrkách. 

V okamžiku, kdy je hustota schránky vyšší než vody, předpokládáme, že neutrální 

vztlak nahradí kapaliny v přepážkách plynem. Vliv růstu živočicha ve schránce je také 

značný, tělo se při růstu pohybuje dopředu schránky a na jeho zadní straně vznikne 

nová přepážka. Nově vytvořený prostor komory je vyplněn filtračním orgánem. Díky 

osmotickým účinkům prvků z mořské vody (Na, K, chloridy...) dojde pak k oddělení 

žlabu nově tvořícího se sifonu (Wiedmann, Kullmann, 1986).  

 

8.5. Batymetrická interpretace druhů společenstva M. geslinianum 

 Výše uvedené batymetrické studie a aplikace matematických modelů nebylo 

bohužel možno provést na studovaném materiálu. V diplomové práci je uvádím 

rozsáhleji proto, že v době dokončení DP byly v Pecínově nově odkryty pecínovské 

vrstvy, které poskytly další a lépe zachovaný materiál amonitů. Ten bude zpracován 

v nejbližší době s využitím zmíněných batymetrických koeficientů.  

Zde popsané taxony amonitů můžeme rozdělit na základě způsobu zachování a typu 

jejich schránek (viz. tab. 2). Většina vzorků je bohužel nedostačující pro 

batymetrickou interpretaci založenou na teoretických výpočtech (viz. výše). Schránky 

nejsou prostorově dobře zachované, často jde jenom o jejich úlomky či otisky. 

  Exemplář M. geslinianum z NM v Praze je velice dobře zachovaný, schránka 

nejeví známky deformace a při ústí schránky jsou velké pískovcová zrna. Jde o 

materiál pocházející plážového prostředí.  

 Interpretace paleoprostředí je proto v této diplomové práci založena na typu 

schránky, uložení a na tom, zda je patrná deformace ne schránce např. boční zploštění. 

Všechny tři rody, se třemi zástupci patří mezi amonity, kteří mají silnostěnnou a 

skulpturovanou schránku, lze tedy  předpokládat, že patrně žili nekto - benticky v 

oblasti kontinentálního šelfu.  
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Druh  
 

 
Způsob 
uložení 

schránky 

Typ 
schránky - 
tloušťka sch., 
skulpturace,  

šírka laterální 
str. 

 
Interpretace 
paleoprostř

edí 

 
 

Deformace 

 
 

Metoicoceras 
geslinianum 

 
 

horizontálně, 
subhorizontá

lně až 
vertikálně 

silnostěnná 
schránka, 
výrazná 

skulptura, 
přítomnost 

ventrolaterálních 
hrbolků, 

ventrální. str. 
poměrně úzká 

 
 

patrně život 
při mořském 
dně = nekto-

bentická 
forma 

 
 

bez viditelné 
deformace 

 
Thomelites 

sornay 

 
vždy 

horizontálně 

silnostěnná schr., 
skulptura-žebra, 
laterální hrbolky, 

úzká ventrální 
strana 

 
patrně život 
při mořském 
dně = nekto-

bentická 
forma 

 
bez výrazné 
deformace 

 
 

Calycoceras 
naviculare 

 
horizontálně, 
subhorizontá

lně až 
vertikálně 

silnostěnná schr., 
výrazná 

skulptura 
("masivní" 
žebra"), bez 

hrbolků, 
ventrální str. 
celkem úzká 

 
 
 

nekto-
bentická 
forma 

 
viditelná 

deformace - 
schránka 

bočně 
zploštělá 

 
 

Eoumphaloceras 
septemseriatum 

 
 

horizontálně 

silnostěnná 
forma, výrazná 

skulptura 
("masivní" 

žebra"), ventrální 
str. široká se 3 
řadami 

ventrolaterálních 
hrbolků 

 
 

nekto-
bentická 
forma 

 
 

schránka 
mírně 

zploštělá "z 
hora"?? 

 
Sciponoceras 

gracile 

 
horizontálně 

až 
subhorizontá

lně 

tenkostěnná 
schránka, rovná 

bez vinutí, 
skulptura není 
tak výrazná - 

jemné žebrování 

 
pelagická 

forma 

 
bez patrné 
deformace 

 
Eucalycoceras 
pentagonum 

 
horizontálně 

silnostěnná schr., 
výrazné 

žebrování, bez 
hrbolků, široká 
ventrální str. 

 
nekto-

bentická 
forma 

 
bez patrné 
deformace 

 
Allocrioceras 

annulatum 

 
horizontálně 

volně vinutá 
schránka, 

tenkostěnná, 
méně výrazné, 

husté žebrování, 
nepřítomnost 

hrbolků 

 
 

nekto-
bentická 
forma  

 
viditelná boční 

zploštění 
schránky 
(resp. na 

úlomku schr.) 

Tab. 4. Klasifikace a určení druhů společenstva "geslinianum". 
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  Společenstvo M. geslinianum je zastoupeno převážně nekto-bentickými 

relativně diverzifikovaným společenstvem. Z pelagických forem byl zjištěn druh 

Sciponoceras gracile. Druh Allocrioceras annulatum má nepravidelně vinutou 

schránku, pravděpodobně tedy živočich žil nektobenticky  a  u druhu Sciponoceras 

gracile s přímou schránkou, předpokládáme aktivní, pelagický způsob života (Batt, 

1989).  

 Hloubky uložení schránek společenstva M. geslinianum jsou u většiny druhů 

větší něž 50 metrů (Batt, 1989) a u většiny schránek došlo k horizontálnímu uložení 

schránky. Druh Eucalycoceras pentagonum má velice širokou břišní stranu, může tedy 

dojít k případu, že schránka setrvá v vertikální poloze po dopadu do sedimentu. U 

druhu Sciponoceras gracile s rovnou schránkou, se může schránka po smrti živočicha 

zabořit do sedimentu, nicméně téměř všechny nálezy sciponocerů leží volně na 

vrstevní ploše. Jedná se o pelagickou formu, která nemá batymetrickou vypovídající 

hodnotu.  

 

 Rozsáhlou revizi rozšíření křídových amonitů provedl Batt (1989) v západní 

oblasti Greenhorn Sea v USA. Vytvořil klasifikační systém, rozšíření  nálezů zanesl do 

map a rozdělil jednotlivé rody do skupin a určil dosah paleoprostředí. Diverzita skupin 

těchto živočichů reflektuje způsob života a enviromentální podmínky. Většina amonitů 

byla schopna pohybu, tudíž se vyskytovaly v mělkém i hlubokém prostředí (oblast 

Greenhorn Sea - max. hloubky 300m) (Batt, 1989). 

 Struktura a morfologie schránky (např. hrbolaté formy indikují podmínky 

mělčí než 50 m) v některých případech usnadňují batymetrické interpretace. 

 

8.5.1 Rozšíření acantoceratidů (čeleď Acanthoceratidae) 

 Nízká hydrodynamická stabilita schránky naznačuje, že šlo patrně o špatné 

plavce, s omezenými plovacími schopnostmi. Během transgrese byla skupina vázána 

na mělčí okrajové oblasti (např. Western Interior Seaway (USA), považujeme je tedy 

za mělkovodnější formy. S nastupující regresí migrovaly amoniti do distálnějších částí 

šelfů v důsledku změlčování pánví a poklesu hladiny (Batt, 1989). Kaufman (1967) 

určil hloubky odpovídající prostředí šelfu (30 - 100m), oproti Westermannoví, který 

stanovil hloubky 30 - 50 metrů. 
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 Vycházíme - li z Battova klasifikačního systému (1989), můžeme společenstvo 

pocházející z ČKP, rozdělit do 4 skupin (Obr. 10) . 

 Skupina 1 zastupuje Euomphaloceras (Kanabiceras) - jedná se o malého, 

trnitého amonita. Dlouhé trny u amonita mohly sloužit k zachycený schránky v 

sedimentu,, nebo mohly mít ochranou funkci. 

 V oblasti Western Interior Seaway (USA) byly tyto schránky nalezeny v 

oblasti šelfu, to svědčí o jejich hloubkové toleranci (Batt, 1989). 

 Skupina 2 - rod Metoicoceras má stlačenou, žebrovanou schránku. Schránky 

nalézáme v příbřežních pískovcích až v jílovcích, které se nacházejí poblíž pobřeží. 

Rod Metoicoceras migroval v oblastech s přílivem teplých vod a souvisí s oblastí 

blízko pobřeží, hlubším částem pánve se vyhýbaly. Toto rozmezí výskytu může 

souviset se zvýšením okysličení vod, tyto podmínky se ovšem měnily rychle v 

průběhu hranice C/T.  

 Skupina 3 je zastoupena rodem Allocrioceras charakteristickým útlou 

schránkou a obývací komora má tvar U. Živočichové migrovali při hladině moře 

během transgresivních pulzů, běžně se objevovali při pozdní transgresi, během regrese 

se vyskytovali v malém počtu. Můžeme je popsat jako pelagické formy s omezenou 

mobilitou, jejich schránky migrovaly z místa na místo. Jejich rozšíření v mořích je 

ještě během pozdní transgrese, jejich absence je vázána regresi, kdy ve spodní části 

vodního sloupce pozorujeme zvýšený úbytek kyslíku.  

 Batt (1989) určil, že allokrioreratidi se vyskytují v hemipelagickém až 

pelagickém prostředí. Jejich výskyty v oblasti Western Interior Seaway odráží 

subtropické pásmo až vody mírného pásu (Batt, 1989). 

 Skupina 4 je zastoupena rodem Sciponoceras jde o velmi hojně zastoupenou 

skupinu a rozšířenou v mořích během pozdní transgrese. Jejich rovné schránky jim 

zajišťovaly stabilní, vertikální pozici během plavání, kdy ústí schránky směřovalo 

dolů. 

 V období, kdy chybí fosilní doklady nekrobentických a mezopelagických 

heteromorfních druhů (Allocrioceras), indikují ortokoní amoniti způsob života ve 

svrchní části vodního sloupce (Batt, 1989). 
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Obr. 10. Typy schránek amonitů a pravděpodobný vzhled prostředí, a hloubka, ve které žili. 1 

- Euomphaloceras, 2 - Metoicoceras, 3 - Allocrioceras, 4 - Sciponoceras (obr. upraven 

autorkou dle práce: Batt, 1989). 

 

 Obrázek čí. 10 charakterizuje možný způsob života, paleopodmínky a hloubku, 

ve které se jednotlivé druhy vyskytovaly. Tato provedená interpretace naznačuje, že 

některé morfotypy mohou být užitečné k paleoekologii a batymerii (Batt, 1989). 
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9. ZÁVĚR  

 

 Společenstva amonitů svrchnocenomanské zóny Metoicoceras geslinianum v 

ČKP je zastoupeny v sedmi rodech sedmidruhy: Calycoceras naviculare (Mantell), 

Euomphaloceras septemseriatum (Cragin), Metoicoceras geslinianum (d´Orbingy), 

Sciponoceras gracile (Shumard), Allocrioceras annulatum (Shumard), Eucalycoceras 

pentagonum (Jukes-Browne) a Thomelites cf. sornayi (Thomel). V ČKP pánvi je 

společenstvo zastoupeno nově zjištěnými druhy (viz. výše), které byly nalezeny 

převážně v lomu Pecínov, Otvovicích (Metoicoceras geslinianum) a Odolene Vodě 

(Thomelites cf. sornayi). Druhy Thomelites cf. sornayi (Thomel), Euomphaloceras 

septemseriatum (Cragin), Eucalycoceras pentagonum (Gragin) a Allocrioceras 

annulatum (Shumard) byly popsány z ČKP vůbec poprvé. 

 Kolekce amonitů pochází zejména ze soukromé sbírky pana Svobody z Kralup 

nad Vltavou, jde o nálezy, které doposud nebyly v rámci ČKP popsány. Díky této 

sbírce mohlo být popsáno nové společenstvo, které v ČKP nemá doposud zastoupení 

na jiných lokalitách.  

  

 Události na hranici cenoman/turon jsou díky celosvětovému rozšíření známé a 

mnoho informací o CTBE pochází např. z lokalit v západní Evropě, z Western Interior 

Seaway v USA, z východoevropských křídových platforem, z Asie, Jižní Ameriky 

nebo z vrtných programů z nejrůznějších míst světových moří. Dohromady bylo 

revidováno v rámci Evropy 17 amonitových druhů zóny M. geslinianum. Některé 

druhy jsou svým výskytem ojedinělé, jiné zase hojně rozšířené. Proto očekáváme, že 

výsledný počet taxonů popsaných v této práci není konečný. Další podrobné výzkumy 

mohou rozšířit spektrum svrchnocenomanských amonitů v rámci ČKP. 

 

 Při systematickém zpracování kolekce schránek amonitů, kteří se vyskytují v 

jemnozrnných jílovcích a o kterých se předpokládá, že pocházejí ze svrchního 

cenomanu, byla pozornost zaměřena na taxony z nejvyšší známé svrchnocenomanské 

amonitové zóny Metoicoceras geslinianum. Nálezy dokládající existenci terminální   

svrchnocenomanské zóny Neocardioceras judii v rámci české křídové pánve zatím 

chybí. 
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 Paleoenviromentální interpretace, adaptace živočichů a způsob života amonitů 

v zóně M. geslinianum reflektuje morfologie schránky. Obrázek čí. 10 ilustruje možný 

způsob života živočichů, prostředí a hloubky, kde se mohli vyskytovat. Živočichové se 

nevyskytovali ve hloubce větší než 200 m (mezopelagiál), nalézali se v oblasti 

kontinentálního šelfu. Nacházíme je v hloubkách maximálně do 100 m (epipelagiál), 

pravděpodobně v hloubkách 50-80 m.  

Planispirální amoniti s žebrovanými schránkami patřily mezi mobilní bentos 

(druh Metoicoceras) s maximální odhadovanou hloubkou do 50 metrů. Druh 

Euomphaloceras žil nekto-bentickým způsobem (zahrabán do sedimentu) v hloubkách 

kolem 100 metrů. Jedná se o téměř největší hloubky výskytu v rámci společenstva 

amonitů M. geslinianum (největší u druhu Allocrioceras). Z morfologie schránky 

Euomphalocerase je patrné, že silnostěnná  schránka, dokázala odolat působení 

hydrostatického tlaku a trny na schránce chránily živočicha před případnými 

predátory. Heteromorfní amoniti s rozvinutou schránkou a obývací komorou tvaru "U" 

(druh Allocrioceras) nebyli tolik mobilní, spíše se nacházeli při dně, adaptovali se na 

pelagický způsob života s omezenou mobilitou (pohybovali se nahoru a dolu). 

Hloubky, ve kterých se vyskytovali odpovídají hloubkám okolo 100 metrů. Druh 

Sciponoceras žili aktivním způsobem v pelagické oblasti, v hloubkách maximálně do 

50 metrů.  

 

 Většina popisovaných amonitů je relativně špatně zachována, a proto nejsou 

studované exempláře vhodné k paleobatymetrickým studiím. 

 Bentičtí amoniti patří mezi indikátory citlivé na obsah kyslíku, některé 

morfotypy mohli indikovat nedostatečně okysličené prostředí ve spodní části vodního 

sloupce tzn., že při samotné anoxii nenalézáme bentické a nekto-bentické formy, 

zatímco se pelagické formy vyskytují. 

 Během transgrese byla skupina amonitů omezená na mělčí okraje moří, i když 

se pohybovali i v prostorách nad šelfy. Během regrese migrovali do distálnějších partií 

šelfu díky změlčování pánve a poklesu mořské hladiny.  

 

 Systematické popsání a paleobatymetrická interpretace společenstva M. 

geslinianum z české křídové pánve přineslo mnoho zajímavých výsledků, které mohou 

posloužit jako výchozí data pro srovnání s dalšími novými nálezy v české křídové 
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pánvi. Na základě morfologických znaků bylo předběžně určeno, jak se společenstvo 

adaptovalo na rostoucí anoxii a v jakých hloubkách se živočichové vyskytovali. 

 Výsledky práce budou publikovány ve vědeckých periodikách. 
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Tab. I   

1. vnější sutura druhu M. geslinianum (D´ORBINGY)  

2. detail laloku sutury - lokalita Otvovice, svrchní cenoman, exemplář z NM O 5855. 

 

Tab. II 

1. vnější sutura - zvýrazněná část sutury na segmentu schránky M. geslinianum 

(D´ORBINGY) s viditelnou suturou, sbírka p. Svobody, uloženo ve sbírkách Ústavu 

geologie a paleontologie PřFUK v Praze. 

2. detail části laloku dochovaná na segmentu schránky druhu M. geslinianum 

(D´ORBINGY) , nález Pecínov, soukromá sbírka p. Svobody, svrchní cenoman. 

 

Tab. III. 

obr. 1 - 5: Metoicoceras geslinianum (D´ORBINGY), tabule s měřítkem 1 cm, sbírka 

p. Svobody, uloženo ve sbírkách Ústavu geologie a paleontologie PřFUK v Praze. 

obr. 6: Euomphaloceras septemseriatum (CRAGIN), tabule s měřítkem 1 cm, sbírka p. 

Svobody, uloženo ve sbírkách Ústavu geologie a paleontologie PřFUK v Praze. 

obr 7: Thomelites sornayi (THOMEL), tabule s měřítkem 1 cm ,sbírka p. Svobody, 

uloženo ve sbírkách Ústavu geologie a paleontologie PřFUK v Praze. 

 

Tab. IV. 

obr. 1 - 2: Allocrioceras annulatum (SUMARD), tabule s měřítkem 1 cm, sbírka p. 

Svobody, uloženo ve sbírkách Ústavu geologie a paleontologie PřFUK v Praze. 

obr. 3: Sciponoceras gracile (SHUMARD), tabule s měřítkem 1 cm , sbírka p. 

Svobody, uloženo ve sbírkách Ústavu geologie a paleontologie PřFUK v Praze. 

obr. 4: Eucalycoceras pentagonum (JUKES - BROWNE), tabule s měřítkem 1 cm, 

sbírka p. Svobody, uloženo ve sbírkách Ústavu geologie a paleontologie PřFUK v 

Praze. 

obr. 5: Calycoceras naviculare (MANTELL), tabule s měřítkem 1 cm, sbírka p. 

Svobody, uloženo ve sbírkách Ústavu geologie a paleontologie PřFUK v Praze. 

 

Tab. V.: Metoicoceras geslinianum (D´ORBINGY), průměr schránky 60 mm, lokalita 

Otvovice, svrchní cenoman, exemplář z NM O 5855. 
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Tab. VI.: Calycoceras naviculare (MANTELL), lom Pecínov 2010, ze soukromé 

sbírky ing. J. Kejli, svrchní cenoman.    
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