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Abstrakt 

 

 V diplomové práci je revidován materiál (převážně ze sbírek Národního muzea a 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze) jurských amonitů severních Čech. Na základě této 

systematické revize bylo popsáno 23 druhů, 19 rodů, patřících do 7 čeledí. Toto amonitové 

společenstvo ukazuje poměrné zastoupení boreálních, tethydních i kosmopolitních taxonů. 

Stratigraficky významné taxony naznačují mnohem delší časový interval sedimentace 

jurských, převážně karbonátových horninových celků. Tento interval může zahrnovat až 9 

amonitových zón. Pilotní mikrofaciální rozbor karbonátů z Peškovy stráně (Krásná Lípa) 

ukazuje na poměrně velkou variabilitu sedimentačního prostoru. Přítomnost mikritických 

vápenců naznačuje existenci plošně rozsáhlejších mořských prostor v rámci Českého masivu 

v období svrchní jury. Je diskutována biostratigrafie a paleogeografie v kontextu svrchní jury 

Evropy. 

 

Klí čová slova: amoniti, svrchní jura, severní Čechy, karbonáty, biostratigrafie, 

paleogeografie 
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Abstract 

 

 The Jurassic ammonites from the Northern Bohemia has been revised on the base of 

the material stored in the National Museum in Prague and the Faculty of Science, Charles 

University in Prague. 23 species and 19 genera, belonging to 7 families were described on the 

basis of this systematical revision. This ammonite assemblage indicates a proportional 

occurence of the Boreal, Tethyan and also cosmopolitan taxa. Stratigraphically important taxa 

suggest a considerably longer period of sedimentation, predominantly represented by the 

Upper Jurassic carbonates. This interval may contain up to 9 ammonite zones. A pilot 

microfacial analysis of carbonates from Peškova stráň area (in Krásná Lípa vicinity) indicates 

a considerably higher variability of sedimentation area. The presence of micritic carbonates 

suggests the existence of a widespread areas in the Late Jurassic sea covering the Bohemian 

Massif. The biostratigraphy and palaeogeography is briefly discussed in the European Late 

Jurassic context. 

 

Key words: ammonites, Upper Jurassic, Northern Bohemia, carbonate sediments, 

biostratigraphy, palaeogeography 
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Úvod 

 

 Práce se zabývá taxonomickou revizí a biostratigrafickou interpretací starších sběrů 

(vč. typových kolekcí) hlavonožců jury severních Čech a částečně ekvivalentů na německé 

straně. V práci jsou revidováni amoniti, kteří patří mezi stratigraficky nejvýznamnější fosílie 

mesozoika. Relativně vzácné nálezy belemnitů jsou poměrně špatně zachovalé a potřebují 

důkladnější revizi na základě rozsáhlejšího materiálu. Z určitelných taxonů byly zjištěny 

Pachyteuthis sp. cf. excentralis (Young a Bird), Rhopaloteuthis argovianus (Meyer), 

Pachybelemnopsis postcanaliculatus (Riegraf), a Aulacoteuthis unicanaliculata (Hartmann). 

Mezi stratigraficky významnější taxony patří zejména pachyteuthidi, kteří jsou typičtí pro 

oxford. Analýza belemnitového společenstva není součástí diplomové práce, zejména 

s ohledem na neúplnost a způsob zachování. 

 V rámci diplomové práce bylo studováno a revidováno 68 amonitových exemplářů 

patřících 23 druhům a 19 rodům v rámci 7 čeledí, 3 nadčeledí a 2 podřádů. 
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Jurský útvar v České Republice 

 

Jurský útvar je druhým obdobím mesozoika. Časové rozmezí jury je zhruba 200 – 145 

milionů let. Termín „jura – kalkstein“ poprvé použil německý cestovatel, zeměpisec a 

přírodovědec Alexander von Humboldt roku 1795, samotnou juru jako útvar pojmenoval 

Alexandre Brongniart v roce 1829 a definici útvaru formálně poupravil Leopold von Buch 

v roce 1839 (Cope et al., 1980). Název je odvozen od pohoří Jura na pomezí Francie, 

Švýcarska a Německa (Chlupáč, 2002). Jura jakožto geologický útvar se dělí do 3 oddělení. 

Každé je označeno názvem pocházejícím za staré anglické terminologie. Označují se jako 

lias, dogger a malm. V Německu se používají pro dělení jury názvy podle barev: spodní 

černá podle tmavých jílů, střední hnědá podle zabarvení železnorudných sedimentů a svrchní 

bílá podle charakteristické barvy vápenců (Cope et al., 1980). Tato 3 oddělení mají v jurském 

útvaru největší zastoupení. 

Během jury byl v oblasti Českého masivu relativně tektonický klid. Variské horstvo, 

které se vytvářelo od středního devonu, bylo již v průběhu karbonu a permu poměrně rychle 

erodováno a docházelo k vytváření depresí. Proces peneplenizace pokračoval i počátkem a 

během mesozoika. Orogenní procesy byly během jury soustředěny do tektonicky aktivních 

oblastí okrajů oceánů. Z důvodu značně vysoké aridity klimatu a poklesu hladiny světového 

oceánu se prostor Českého masivu během triasu a části jury nacházel nad hladinou světového 

oceánu jako tzv. Vindelický ostrov (obr. 1.) (Chlupáč, 2002). V tomto období na něm 

převažovala eroze nad sedimentací. Na hranici střední a svrchní jury (callow – oxford) došlo 

k výraznému zdvihu mořské hladiny. Transgresní puls zasáhl i Vindelický ostrov. V oblasti 

Lužické tektonické poruchy došlo k průniku moře směrem ze severu. Zároveň docházelo k 

postupnému zaplavování jihovýchodní části Českého masivu Tethydním okrajovým mořem. 

Pravděpodobně došlo k propojení obou mořských oblastí. Existenci průlivu, který spojoval po 

jistou dobu chladnovodnější Boreální a jižní teplovodní Tethydní oblast, by mohly doložit 

shodné mořské organismy a jejich předpokládaná migrace (Bruder, 1885). Tuto teorii by 

mohla podporovat skutečnost, že Boreální fauna byla nalezena až na jihovýchodě Českého 

masivu (Atrops, 1993; Schweigert & Callomon, 1997).  
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Obr. 1.  Paleogeografická rekonstrukce území střední Evropy ve svrchní juře (Chlupáč, 2002). 

 

Tethydní moře zanechalo plošně větší sedimentární pokryv v oblasti Moravského 

krasu, okolí Brna, paleontologicky významnou lokalitou jsou i podložní horniny Karpatské 

předhlubně na jižní Moravě. Alpinské orogenní procesy mají za následek výskyt alochtonních 

jurských hornin v mladších sedimentech karpatské předhlubně (Pavlovské vrchy), původně 

pocházejících ze vzdálené tethydní oblasti. Oblast Pálavy je pravděpodobně bradlo vytažené 

z hloubky cca 2 km, Zde se nácházelo původní autochtonní těleso spočívající na 

jihovýchodním svahu Českého masivu (Chlupáč, 2002).  

 

Výskyty jurských hornin se v oblasti Moravského krasu nacházejí v blanenském 

příkopu. Typickými lokalitami jsou obce Rudice, Olomučany, Babice a Habrůvky (Chlupáč, 

2002;  Kachlík, 2003). Horniny spočívají diskordantně převážně na devonském podloží. 

Nejstarší člen reprezentují písčité vápence s polohami konglomerátů. Na nich jsou uloženy 

převážně mikritové vápence s polohami rohovců, místy s glaukonitem, který je indikátorem 

mělkého mořského prostředí. V okolí Brna jsou jurské sedimenty uloženy transgresivně 
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zejména na horninách svrchního devonu, spodního karbonu a brněnského masivu. Převládají 

šedé vápence s rohovci a mikritové vápence s glaukonitem. Horniny u Brna jsou 

mělkovodními uloženinami karbonátové platformy. Stratigrafické rozpětí hornin je callow – 

kimmeridž (obr. 2.) (Kopecký, 1963; Chlupáč, 2002). Fauna je relativně bohatá, zastoupeni 

jsou amoniti, belemniti, brachiopodi, mlži aj. 

 

Jurské uloženiny jihovýchodních svahů Českého masivu se vyskytují pod pokryvem 

sedimentů karpatské předhlubně v pásmu od Velkých Pavlovic přes Mikulov až do 

Vídeňského lesa. Sedimentační proces na jižní Moravě začíná dříve než v severních Čechách. 

Bazální klastické sladkovodní i mořské sedimenty diváckých vrstev jsou mocné i přes 100 

metrů. Jejich nejstarší členy mají spodnojurské stáří liasu (obr.2.), mladší zasahují až do 

stupně callowu (nikolčické vrstvy). Karbonátové horniny oxfordu jsou již zcela mořského 

původu. Od doggeru lze vyčlenit dva typy vývoje v oblasti (Eliáš, 1981; Chlupáč, 2002). 

Jílovitovápenaté komplexy (Mikulovské slínovce) hlubokovodního vývoje mají celkovou 

mocnost až 1500 m a stratigraficky náleží oxfordu až tithonu. Mělkovodní vývoj se vyznačuje 

přítomností dolomitizovaných vápenců o celkové mocnosti až 500 m.  

 

 

Obr. 2.   Stratigrafická tabulka výskytu jury na území Českého masivu (Chlupáč, 2002). 
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V karpatské části se nejvíce projevil vliv alpinských horotvorných procesů. 

V Západních Karpatech se odehrávaly během jury velmi proměnlivé a dynamické procesy. Ve 

spodní juře dominovala sedimentace vápenců na mělkých platformách. Vznik 

hlubokovodních pánví v důsledku rozšiřování Penninského oceánu ve střední juře měl za 

následek výraznou diferenciaci facií, která pokračovala i během svrchní jury. Díky transgresi 

na hranici střední a svrchní jury mají největší rozšíření v oblasti horniny stáří malmu.  

Výskyt hornin v moravskoslezské části Západních Karpat je omezen na olistolity 

přemístěné do křídových sedimentů flyšového pásma a karpatské předhlubně, dále se jurské 

uloženiny vyskytují jako bradla (tektonické útržky) v čele příkrovů. Vlivem vysoké dynamiky 

prostředí docházelo i v lokálním měřítku k odlišným typům vývoje. 

V oblasti se vymezují čtyři základní jednotky – Magurská (vnitřní) skupina příkrovů, 

Slezská, Ždánická a Podslezská jednotka vnější skupiny příkrovů. 

V Magurské skupině příkrovů jsou k juře řazeny valouny a olistolity v terciérních 

horninách. Největší část vrstevního sledu zaujímají vápence s rohovci, méně hojné jsou slíny. 

Fauna je zastoupena především amonity (např. Perisphinctes plicatilis) (Chlupáč, 2002). 

Slezská jednotka má dva rozdílné vývoje jurských sedimentů: mělkovodní útesotvorný 

bašský a hlubokovodní pánevní godulský. Bašský vývoj reprezentuje světlý Štramberský 

vápenec s bohatou faunou (amoniti, brachiopodi, spongie aj.), na jejímž základě je vymezen 

střední a svrchní tithon. Štramberský vápenec je interpretován jako těleso, které má původ 

v korálových útesech. Godulský vývoj představují spodní těšínské vrstvy (slíny a vápence 

s amonity) (Vašíček, 1972).  

Ve Ždánické a Podslezské jednotce je jura zastoupena olistolity i tektonickými útržky 

v křídových a terciérních sedimentech. Typickou lokalitou výskytu jsou Pavlovské vrchy s 

podobným vývojem jako u Štramberka (Chlupáč, 2002). 

 

Plošně menší sedimentární pokryv je zaznamenán v severních Čechách pouze v oblasti 

Lužické tektonické poruchy. Oblasti výskytu jurských hornin jsou v okolí Krásné Lípy, hojné 

paleontologické nálezy pocházejí z hornin u obcí Kyjov a Brtníky a také bývalý lom 

Šternberk poskytl velmi dobře zachované fosilní záznamy. Štoly v blízkosti obce Doubice 

(obr. 3.) díky dolomitizaci způsobené průniky vulkanických terciérních hornin téměř žádnou 

faunu neobsahují. Bohužel v dnešní době jsou výskyty omezeny pouze na odtěžené relikty a 

je velmi obtížné rekonstruovat původní sedimentační prostor.  
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Obr. 3.  Výchozy svrchnojurských dolomitizovaných vápenců v opuštěném lomu na 

Vápenném vrchu u obce Doubice. 

 

Vlivem oživení tektonické činnosti došlo během terciéru k vyzdvižení horninového 

podloží (krystalinika). Podél Lužické poruchy došlo k vyvlečení permských a jurských hornin 

přes křídový pokryv. V dnešní době jsou tamní horniny uloženy v překocené poloze (obr. 4.) 

(Bruder, 1882; Krejčí, 1887; Chlupáč, 2002). 

 Lužická tektonická porucha je výrazným geologickým rozhraním. Nachází se 

v oblasti Labské zóny, která z regionálně-geologického pohledu odděluje krystalinikum 

saxothuringika a lugika. Tvoří ji oblast Labského břidličného pohoří a jeho pokračování k SZ 

do tzv. Nossen – Wilsdruffského krystalinika. Labská zóna je tedy výrazným geologickým 

rozhraním. Je to zóna přibližně kolmého směru (SZ – JV) k zonalitě saxothuringika. Zdejší 

horniny jsou silně deformované a nasunuté jižním směrem na Krušnohorské krystalinikum. U 

nás jsou tyto horniny zastoupeny pouze v údolí Labe u Děčína a v podloží křídy při okraji 

Lužického masivu. Labská zóna obsahuje i tělesa kadomských granitoidů a granodioritů 

(Kachlík, 2003). 
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Obr. 4.  Zjednodušený geologický profil výskytu jury u obce Doubice v severních Čechách 

(Chlupáč, 2002). 

 

Paleontologické nálezy a stratigrafii jurských sedimentů zpracoval zejména G. Bruder 

(1881, 1882, 1885, 1886) a O. Lenz (1870) (Kopecký a kol., 1963). Profily a výchoz jurských 

hornin v severních Čechách lze zjednodušeně interpretovat a rozdělit do 2 základních litotypů. 

Počátek sedimentace je kladen do středního callowu. Bazální klastika zde představují horniny 

brtnického souvrství. Mocnost jednotky se pohybuje v prvních desítkách metrů. Tvoří ji 

převážně písčité sedimenty, které ještě neobsahují bohatou faunu. Svým stářím i písčitým 

charakterem odpovídají nikolčickým vrstvám vyskytujícím se na jižní Moravě. Podloží 

představují sedimenty permokarbonu. Na hranici stupňů callow a oxford došlo ke změně 

sedimentačních podmínek. Nadložní doubické souvrství, tvořené převážně karbonátovými 

sedimenty, je možné korelovat s novosedelskými vápenci v podloží Karpat na jižní Moravě, 

vápencové facie se však při bližším prozkoumání celého sledu poněkud liší (Chlupáč, 2002). 

Fauna je v porovnání s podložím mnohem četnější a taxonomicky bohatší. Mocnost 

vápencového komplexu dosahuje místy až 80 m (Kopecký a kol., 1963) a stratigraficky 

odpovídá stupňům oxford a kimmeridž. Vápence v okolí Lužické poruchy jsou v některých 

místech vlivem tektonických procesů silně metamorfovány až na dolomity, někdy s písčitými 

polohami. Vyskytují se i vápence s rohovci, mikritické a tmavě šedé vápence, rozšířené jsou i 

slínovce se zastoupením silicifikované fauny (mlži, brachiopodi). Fauna v těchto 

přeměněných horninách není tolik hojná a je velmi obtížně identifikovatelná. Kompletní 
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sedimentační proces v oblasti severních Čech odpovídá hranici střední a svrchní jury 

(Chlupáč, 2002).  

Historie výzkumu jurských sedimentů v severních Čechách sahá až do 1. poloviny 19. 

století. Horniny v Sasku byly pod drobnohledem geologů a paleontologů již dříve, ale stejně 

staré sedimenty v Čechách zůstávaly po dlouhý čas bez zájmu vědecké společnosti. Možná i 

z důvodu, že povrchová těžba vápenců, které byly v publikacích popisovány už na začátku 30. 

let 19. století, byly po dlouhou dobu mylně řazeny ke křídovým sedimentům. Až v 60. letech 

19. století byly tamní karbonáty díky deformaci, litologii podloží a nadloží a zároveň nálezům 

fauny prohlášeny za jurské. Těžba vápenců zde pokračovala minimálně do 80. let 19.století, 

po jejím zakončení byly bohužel těžené fosiliferní polohy zcela zasypány (Bruder, 1881).  

V blízkosti Kyjova bylo v roce 1863 objeveno několik zkamenělin, které byly 

následně jako vůbec první fosílie této oblasti zařazené do jurského období. Ještě v 60. letech 

19. století uskutečnil Oscar Lenz (1848 – 1925, rakouský geolog a petrograf německého 

původu) exkurze do severočeské jury a prozkoumával zdejší výchozy. Konkrétně se jednalo o 

vápencový důl u Kyjova a několik dalších menších důlních děl na Peškově stráni, které byly 

po zakončení těžebních procesů také zasypány horninami z blízkého okolí. Relikty těžené 

suroviny je možné nalézt v tamním potoce a blízkém lese. Dále Lenz zkoumal lom u Nových 

Doubic a zejména vápencový lom u Šternberku. Výsledky své práce uveřejnil v publikaci 

„Über das Auftreten jurassischer Gebilde in Böhmen, 1870“. Důležitou zmínkou byl fakt, že 

mohl obě lokality korelovat, ale pouze z fosilního materiálu sebraného z obou lomů. Po 

objevení nového výchozu byly až po čase v lomu Šternberk nalezeny dobře zachované fosílie, 

z nichž popsal Georg Bruder (1856 – 1916, český geolog německého původu) přes 40 

nových druhů, 1 druh byl popsán jako zcela nový a mnoho dalších (30) popsáno v Čechách 

vůbec poprvé. Velmi zajímavou skutečností bylo, že kvantitativní zastoupení jurských druhů 

objevených na českém území výrazně převyšují počty objevených druhů v Sasku. 

Svrchnojurští brachiopodi z karbonátů od Šternberka a Kyjova byli zastoupeni čtyřmi druhy a 

deseti vzorky, ekvivalentní nálezy od Hohnsteinu obsahují pouze jediný exemplář. Po 

zakončení těžby byl výchoz, kde byly objeveny všechny fosilní vzorky, zasypán. Následně 

byl pro těžební účely otevřen nový výchoz, vzdálený několik desítek metrů od původního 

(Bruder, 1881).  
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Geologické podloží a nadloží 

 

Nejstarším horninovým členem Šluknovského výběžku jsou produkty kadomského 

magmatismu. Prevariský magmatismus je reprezentován granitoidy Lužického plutonu. Jeho 

ekvivalenty se vyskytují v celé oblasti Krušnohorského krystalinika a v lugické části. 

Radiometrické stáří Lužického masivu je odhadováno v rozmezí 580 – 540 milionů let. 

Svrhnoproterozoické granitoidní horniny (převážně granodiority) jsou často prostoupeny 

žilami kyselých i bazických hornin (lamprofyry) (Kopecký, 1963). Dlouho po fázi 

magmatismu a jakési konsolidaci došlo v oblasti  k metamorfním procesům, které jsou stáří 

variského. Horniny kadomského cyklu byly značně přeměněny i vlivem tektonické aktivity 

související s tvorbou rozsáhlého variského orogénu. Granitoidní horniny se přeměňovaly 

v ortoruly, které jsou dnes nejen v saxothuringiku značně rozšířeným litotypem. 

Radiometrické datování ukazuje, že tektometamorfní procesy Lužického plutonu se 

odehrávaly v rozmezí 330 – 315 milionů let, tedy v karbonu. Plášť celeho Lužického plutonu 

představovaly droby a břidlice. Tyto jednotky rovněž prodělaly metamorfózu a vznikly z nich 

fylity, svory a jim podobné horninové typy. Nejznámějšími horninovými členy lužického 

plutonu jsou zřejmě Lužický granodiorit a těleso Rumburského granitu. Brtnická žula 

vystupuje na povrch v okolí obce Brtníky, je vázána na lužickou poruchovou zónu. Jedná se o 

hrubě zrnitý, biotitický granit. Žilné porfyrity se objevovaly nedaleko Krásného Buku nebo 

v okolí Brtníků.  

 Převážně červenavě zabarvené litotypy (červenohnědé pískovce, prachovce, bílé 

arkózovité pískovce, křemenný porfyr) jsou typickým produktem sedimentace permu a triasu. 

Permské horniny jsou tektonicky porušené a rozdrobené na menší kry. Horniny triasového 

stáří nejsou v oblasti Šluknova a Frýdlantu doloženy díky jejich rychlé erozi, permské 

pískovce jsou zastoupeny nejen zde, ale i v další části České Republiky. Variské horstvo 

tvořené v průběhu devonu a karbonu utvářelo přirozenou bariéru mezi oblastí zaplavovanou 

mořem od severu a areál zaplavovaný později od jihu z nově vznikajícího prostoru Tethydy. 

V permu však již horstvo nebylo úplně celistvého charakteru. Zlomové struktury měly za 

následek kolaps orogénu a s tím související tvorbu limnických pánví. Červenohnědé zbarvení 

je způsobeno teplým až horkým klimatem v období vzniku horniny. Permské sedimenty 

v České Republice jsou převážně kontinentálními uloženinami občasných toků a nebo 

vysychajících jezer. Sedimentační prostor permu byl zřejmě omezen na starou tektonickou 

zónu, podle které se v juře, křídě i terciéru několikrát opakovaly tektonické pohyby. Zejména 
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terciérní reaktivace, vznik lužické poruchy a následné překocení vrstev je nejvýznamnější 

proces probíhající na znovuoživené zóně. Postvariská tektonická činnost dala v permu 

vzniknout rozsáhlému jezeru táhnoucímu se ze Saska až do Dolního Rakouska. Permské 

pískovcové sedimenty se v severních Čechách v dosahu Lužické tektonické poruchy vyskytují 

v překocené poloze, nacházejí se v nadloží druhohorních zástupců. Podobné podmínky 

uspořádání jsou patrné v okolí Železného Brodu, Jilemnice nebo Semil. Červená hora u 

Klodska též dobře vysvětluje složité procesy v horninách, červenavé vrstvy permu jsou 

v převráceném postavení vůči prvohorním litotypům. Permské kontinentální sedimenty se 

táhnou jihovýchodním směrem k Brnu až do Rakouska. Na východním okraji Českého 

masivu se uklánějí strmě k východu. V permských sedimentech byly nalezeny úlomky 

křemenného porfyru, který byl po dlouhý čas považován za staropaleozoický. Pravděpodobně 

se však jedná o horniny permského stáří. Porfyrické brekcie tmavě červené barvy jsou 

interpretovány jako tektonické. Jsou vysvětlovány jako hornina vzniklá na hranici granitu a 

křemitého porfyru (Šilar, 1958; Kopecký, 1963). 

 

 

Obr. 5.   Zjednodušená geologická mapa okolí obce Doubice s vyznačením povrchových 

výskytů jurských hornin (www.geology.cz).  
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Lužická poruchová zóna tvoří severní ohraničení křídových hornin, která probíhá od 

Brtnického oblouku, pokračuje SZ - JV směrem mezi Kyjovem a Krásnou Lípou k obci 

Rybniště. Zde se pozvolna stáčí až do směru Z – V. Jurské horniny jsou na Lužické poruše 

přesunuty přes křídové sedimenty (obr. 5.) a jsou v kontaktu jak s uloženinami stáří cenomanu 

až spodního turonu (vápnito – jílovité pískovce a prachovce, ojediněle karbonáty) jihozápadně 

od Brtníků, tak se sedimenty svrchního turonu (kaolinické, jílovité a kvádrové pískovce, místy 

glaukonitové pískovce a písčité vápence) v okolí Brtnického oblouku a u obce Kyjov, ale i 

s horninami coniaku – santonu (kaolinické, jílovité a kvádrové pískovce) východně od obce 

Doubice. 
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Litologie – základní mikrofaciální charakteristiky 

 

 Ačkoli je výskyt jurských hornin v severních Čechách co do plochy poměrně malého 

rozsahu, typologie horninových těles je značně variabilní. Jurské horniny dříve zřejmě 

zaujímaly plošně větší rozšíření, v důsledku svrchnojurské mořské regrese a denudačních 

podmínek během spodní křídy došlo k významné erozi a odnosu části jurských sedimentů. 

Rozdílné složení horninových komplexů je projevem klimatických změn i oscilací mořské 

hladiny, spojených se změnami přínosu materiálu z pevniny, v neposlední řadě i distribucí 

karbonátu v důsledku bioproduktivity. Fauna je typická jen pro některé litotypy, vyskytují se i 

zcela sterilní vrstvy. V oblasti výskytu jurských hornin lze objevit na malém prostoru světlé 

karbonáty, tmavé vápence, (barva hornin představuje mj. i míru zastoupení organické hmoty), 

písčité frakce nebo jílovitoslínité horniny.  

 Pravděpodobně jedinou lokalitou, kde je možné najít pouhé relikty svrchnojurských 

sedimentů, je Peškova stráň. Zde se nacházely lomy založené v polohách jurských karbonátů 

a slínovců, které byly ve druhé polovině 19.století hojně těženy. Tyto horniny nebyly 

postiženy výraznějšími procesy přeměn jako „dolomity“ v povrchových štolách na Lužické 

poruše u Doubice. Na Peškově stráni je lze najít pouze jako druhotně přemístěné balvany do 

velikosti o průměru cca 300 mm. Tyto reliktní bloky je možné najít v okolním lese a zejména 

v přilehlém potoce (obr. 6.). Pozoruhodné je, že se zde vyskytuje většina litotypů popsaných 

v minulosti v literatuře, od bazálních hrubozrnných pískovců, píščitých a jílovitých vápenců, 

slínito – prachovitých vápenců a slínovců, které jsou uváděny v pracích (Bruder, 1881, 1882, 

1885, 1886). Z makrofauny byly nově zjištěni amoniti, rostra belemnitů, ramenonožci, mlži, 

mechovky, ad., viz níže. 

 Odebrané vzorky z lokality na Peškově stráni byly studovány ve výbrusech, dále byla 

použita nová metoda rozpouštění, která umožnila získat silicifikované zbytky fauny. Po 

rozpuštění horniny zůstaly v karbonátovém reziduu silicifikované úlomky nebo i celé dobře 

zachované schránky ramenonožců, mlžů nebo hexaktinelidních a lithiscidních spongií. 

Výbrusy pod mikroskopem pak odhalily přítomnost korálů, krinoidů, jehlic spongií a byla 

objevena i planktonická foraminifera, pravděpodobně rodu Globigerina, která je relativně 

vzácným prvkem sedimentů ekvivalentního stáří. 

Pod mikroskopem bylo zkoumáno 5 výbrusů (obr. 7., 8.), každý představuje navenek odlišný 

litotyp patřící jurskému stáří.  
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Obr. 6.  Potok s jurskými valouny na Peškově stráni v blízkosti obce Doubice (Košťák, 2011). 
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Výbrus č.1 

Hrubozrnný vápenec, v hornině jsou rekrystalizované podrcené zbytky. Dobře patrné jsou 

výjimečně kulovité, převážně však mnohoúhelníkovité útvary, velikostně nevytříděné klasty. 

Podél poruchových zón přepracovaného mikritu se nachází fauna a klasty, proniknuvší do 

poruch in situ, tento jev může být interpretován jako možný transgresní pulz. V rámci horniny 

je hojná organická hmota (spongie, koráli, mlži a další nespecifikovaná rekrystalizovaná 

fauna). Na poruchové zóny jsou vázány nehojné krystaly primárního glaukonitu. 

 Výbrus č.2 

Čistý mikritový peloidový vápenec s více rekrystalizovanou základní hmotou. Ve výbrusu se 

vyskytuje patrný pozvolný přechod mezi více rekrystalizovanou částí s méně výraznými 

peloidovými útvary, a částí, kde jsou tmavší kulovité až hlízovité valouny – peloidy dobře 

patrné v okolní hornině. Interpretace této nehomogenity není zcela jasná, jednou z možností 

by mohl být důsledek bioturbace horniny. Rekrystalizace v hornině je vázána zejména na 

bioklasty. Ve výbruse je identifikovatelná pravděpodobná planktonická foraminifera, 

pravděpodobně blízká rodu Globigerina, rekrystalizované zbytky fauny jsou omezeny na 

jehlice spongií. 

Výbrus č.3 

Karbonátová brekcie, klasty s ostrými hranami a nepravidelnými tvary. Klasty mají větší 

rozměry než předchozí vzorky. Pod mikrospkopem jsou viditelné střižné struktury – projevy 

střihu podél mikroskopických poruchových zón. Takovou vlastnost je možné interpretovat 

jako možnou redepozici materiálu. V hornině je patrná rekrystalizace, vázána jak na 

poruchové zóny, tak na oblasti uvnitř klastů. Faunu, která je rovněž silně ovlivněna 

rekrystalizací, nelze popsat. Novotvořený minerál jako produkt rekrystalizace není ze vzorku 

určitelný. 

Výbrus č.4 

Mikritový vápenec s rekrystalizovanými mikritizovanými bioklasty bez původní struktury. 

Vyskytují se koncentrické útvary – pelety, které jsou velikostně nestejné. Mají různé tvary, na 

některých jsou patrné původní struktury a někdy i sférické obalové mikrostruktury. Stupeň 

rekrystalizace je nižší než u předchozích vzorků, rozklad je pravděpodobně způsoben činností 

Ca - řas. Ramenonožci zastupují faunu, jejíž schránky jsou ovlivněny rekrystalizací. 
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Obr. 7.  Mikroskopické snímky výbrusů svrchnojurských litotypů, Peškova stráň. 
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Obr. 8.  Mikroskopické snímky výbrusů svrchnojurských litotypů, Peškova stráň. 
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 Výbrus č.5 

Rekrystalizovaný vápnitý prachovec až slínovec, s výrazně odlišnou stavbou než předchozí 

vzorky. Ve výbruse je zřejmý písčitější charakter. Hornina je silně sparitizovaná, vyskytují se 

úlomky křemene, jejichž přítomnost by zde mohla být interpretována jako eolický materiál. 

Taková skutečnost by mohla napovídat existenci blízkého břehu a tedy přítomného 

terestrického materiálu. Hojnou složkou ve výbrusu je primární klastický glaukonit, který je 

typickým minerálem mořského prostředí. Hojné jsou dobře zachované schránky plžů a mlžů, 

vyskytují se i krinoidi a pravděpodobně jsou zastoupeni i koráli a mechovky. Schránky jsou 

v této karbonátové klastické hornině povlečeny řasami. 

 

Obecně se o výbrusech dá konstatovat, že zkoumané jurské litotypy mají relativně 

podobný vývoj a některé vlastnosti, v detailech se však liší stupněm rekrystalizace, 

vlastnostmi klastů, procesy deformací, hojností fauny i jejím zachováním. 

 Nejvyšší podobnost můžeme vypozorovat mezi vzorky č.1 a č.3, zejména díky 

viditelným procesům porušení až podrcení původního materiálu, vzorek č.1 však ukazuje 

oproti vzorku č.3 mnohem početnější zastoupení fauny. Vzorky č.2 a č.4 vykazují podobnost 

v čistě mikritovém materiálu, drobné rozdíly jsou patrné ve stupni rekrystalizace. Vzorek č.5 

se zdá být odlišný zejména svou mikrostrukturou od všech ostatních litotypů. Prostředí jeho 

vzniku se zdá být poněkud odlišné, pravděpodobně v mělčím moři než vzorky předchozí.  
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Zachování fosílií 

 

 Zkameněliny jsou v severních Čechách vázány zejména na mocnější polohy karbonátů 

a také v menší míře na jílovité vrstvy v bezprostředním kontaktu s vápenci. Stav zachování 

fosílií z okolí Šternberka lze celkově označit jako dobrý (Bruder, 1881). Zkameněliny jsou 

zachovány jak se schránkou, tak ve formě zkamenělých jáder. Zajímavostí je, že všechny 

exempláře jsou více či méně deformované. Pravděpodobnou příčinou je napěťový proces, při 

němž došlo v důsledku silných tlaků k rozdrcení zkamenělin. Vlivem silných tlaků, které 

působily na horniny při oživení geotektonické činnosti v okolí tektonické zóny došlo u 

zkamenělin k částečným deformacím. Asi nejčastějším deformačním projevem jsou napěťové 

změny tvaru. Lokální kompresní nebo extenzní režimy daly vznik nesouměrnostem, které jsou 

na některých exemplářích patrné pouhým okem. Například u amonitů jsou viditelné 

deformace, kdy fosílie mění svůj cyklický tvar na protažený nebo stlačený eliptický. 

Asymetrie schránky je nejpatrnější na hřbetní straně. Nejčastěji se jedná o ohnutá či nalomená 

žebra. Jiné exempláře jsou podrcené způsobem, který prakticky znemožňuje jejich přesnou 

identifikaci. Deformace jsou dobře identifikovatelné i u některých exemplářů belemnitů. 

Jejich rostra jsou zachována celá, je však patrné zakřivení, v některých případech až zalomení 

a mnohonásobné dislokace. Napěťové režimy jsou však rozeznatelné i na spongiích. Jejich 

tvar je již primárně velmi variabilní. Navíc, deformační procesy přetvářejí jejich původní tvar 

a mohou velmi znesnadnit určení. Výhodou však může být skutečnost, že spongie se 

v nadložní vrstvě nad brachiopodovými vápenci vyskytují velmi hojně a je tedy možnost 

jejich porovnání. Naopak brachiopodi nalezení v karbonátech nevykazují příliš výrazné 

tvarové změny, alespoň silicifikovaní jedinci separovaní z vápenců nejevili známky větších 

deformací.             
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Stratigrafie a biostratigrafie 

 

Problematika stratigrafického zařazení jurských horninových celků do současných 

platných stratigrafických schémat spočívá v nedostatečné odkrytosti. Bývalý lom Šternberk je 

více než 100 let zasypaný, je obtížné určit alespoň přesnější polohu dříve těžených profilů. 

Pouze štoly v blízkosti obce Doubice by mohly částečně posloužit (obr. 3.), nacházejí se však 

v blízkosti Lužické tektonické poruchy a horniny jsou zde výrazně dolomitizovány a 

neposkytují tedy téměř žádné zachované fosílie (Bruder, 1881). Schematizované profily lze 

vytvořit například korelací s lokalitami s podobnými podmínkami vzniku.  

Na základě unikátních nálezů amonitových společenstev byly již v minulosti (Bruder, 

1881, 1882, 1885, 1886) jurské sedimenty severních Čech řazeny k hraničnímu intervalu 

střední a svrchní jury (stupňů oxford a kimmeridž). Nepříliš mocné sledy písčitých hornin na 

bázi jurského sedimentačního cyklu patrně náleží svrchnímu callowu. Biostratigraficky 

významnější jsou komplexy převážně karbonátových hornin vytvořených po mořské 

transgresi na hranici callowu a oxfordu. Nejmladší členy již odpovídají stupni kimmeridži 

(Chlupáč, 2002). Sedimentační prostředí bylo poměrně dynamické. Dokladem toho jsou ne 

zcela uniformní litotypy a také přerušované sedimentační procesy. Významnou roli zde 

pravděpodobně sehrála i Lužická tektonická porucha. Během terciéru v jejím okolí došlo 

k částečné dolomitizaci jurských vápenců. V rámci tektonických pohybů došlo také k přesunu 

permokarbonského podloží s jurskými sedimenty přes křídové sledy, tyto procesy byly 

doprovázené vulkanismem a následnou kontaktní metamorfózou. Horniny jsou tedy v této 

oblasti nejen lokálně metamorfované, ale vyskytují se navíc v překocené poloze. Některé 

vrstvy ale nebyly metamorfózou postiženy a poskytly poměrně velké množství fosílií. 

Z dřívějšího pozorování, kdy byly jurské profily ještě odkryté a dobře přístupné, bylo možné 

mapovat horninové komplexy a získávat o nich přímé informace.. 

Zjednodušené litostratigrafické schéma (obr. 9.) oblasti Šluknovského výběžku 

(včetně podložních geologických jednotek) vychází z následujícího přehledu publikovaného 

Dvořákem (1960) a Kopeckým (1963), základní litostratigrafickou situaci tamní oblasti 

popsal již Bruder (1881, 1882, 1885, 1886). 

Na bázi celého litologického profilu se ke kadomskému cyklu řadí rozsáhlé, složením 

poměrně variabilní těleso Lužického plutonu. Je to velmi složitý komplex převážně 

granitoidních hornin různého stáří (Chlupáč, 2002). Komplex obsahuje jak granodiority  
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Obr. 9.  Zjednodušený profil vrstevních sledů a zastoupení fauny v oblasti bývalého lomu 

Šternberk (upraveno podle Brudera, 1882, 1886; Hrbek 2009, MS PřF UK). 
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svrchního proterozoika, tak i granitoidní horniny kambrického i ordovického stáří. Mezi 

staropaleozoické komplexy řadíme horniny v okolí Frýdlantu a Rumburku. 

Po intruzi Lužického vulkanického tělesa došlo k velmi dlouhému časovému úseku 

bez sedimentačních procesů. V nadloží granitoidních hornin se nachází sedimentární tělesa 

náležející permu, velmi zřídka se zde vyskytují i pravděpodobné triasové komplexy. 

V průběhu permu se i vlivem kolabujícího variského orogénu vytvořilo rozsáhlé jezero, 

zasahující ze Saska přes severní Čechy, středočeskou oblast až na Moravu a jižní okraj lze 

vysledovat až v Dolním Rakousku. Původní rozšíření permských, převážně typických 

červenavě zbarvených písčitých sedimentů bylo pravděpodobně velmi rozsáhlé, vlivem  

denudačních procesů jsou dnes uloženiny permu spíše relikty tehdejšího rozsáhlého komplexu 

(Chlupáč, 2002).  

Dalším horninovým členem, který již svým stářím náleží jurskému útvaru, jsou světlé, 

písčité vápence a vápnité pískovce, na bázi s polohami slepenců, na ně bezprostředně nasedají 

tvrdé „brachiopodové“ vápence. Karbonátový komplex nasedá transgresivně na 

mladopaleozoické podloží a dosahuje místy značné mocnosti (až 80 m) (Dvořák in Kopecký, 

1963). Karbonátová sekvence časově odpovídá svrchnímu oxfordu. V celém komplexu jsou 

brachiopodové vápence nejstarším členem, ve kterém je zastoupena fauna. Tyto karbonáty 

(obr. 9., poloha 1) lze dobře korelovat na základě fauny s ekvivalentními výskyty v Dolním 

Bavorsku, na Moravě, v Polsku a Horním Slezsku (Bruder, 1885). 

V bezprostředním nadloží brachiopodových vápenců se vyskytuje méně mocná 

jílovitoslínitá vrstva (obr. 9., poloha 2). Jednotka se ve staré literatuře označovala termínem 

„spongiový horizont“ díky bohatému zastoupení spongií. Živočišné houby svým 

množstevním zastoupením ve vrstvě výrazně převyšují počty ostatní fauny (Bruder, 1885). 

Nadložní vrstva tmavě zbarvených jílovců (obr. 9., poloha 3) sedimentovala 

pravděpodobně po delším přerušení sedimentačního procesu. V jílovité hmotě se vyskytují 

úlomky karbonátů z nadložního horninového bloku. Fauna v této vrstvě je poměrně vzácná, 

zřídka se vyskytují spongie, nalezení amoniti jsou pravděpodobně vázáni na úlomky 

karbonátů. Úlomky vápenců ve vrstvě jsou možným ukazatelem faktu, že stáří jílovců je již 

spodnokimmeridžské (Bruder, 1885).  

Pravděpodobně nejmocnějším horninovým tělesem v celého profilu jsou „amonitové“ 

vápence (obr. 9., poloha 4). Celkovou mocnost nelze přesně určit, nebylo totiž možné 

dosáhnout bázi tělesa ani v otevřeném lomu, ani v podzemních štolách (Bruder, 1882). Stáří 

vápenců odpovídá spodnímu kimmeridži. Oproti oxfordským brachiopodovým vápencům 

jsou tyto jemnozrnnější, měkčí a tmavěji zabarvené. V sedimentu je velmi bohatě zastoupena  
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Obr. 10. Schéma maximálního stratigrafického rozšíření amonitových faun v oblasti severních 

Čech (vyznačeno červeně) a zónami největší diverzity taxonů (vyznačeno modře). 
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fauna, amoniti jsou zastoupeni velkým množstvím taxonů, ve větším počtu se vyskytují i 

brachiopodi, mlži nebo spongie. Amonitové společenstvo odpovídá společenstvům zjištěným 

v Bavorsku (Bruder, 1882; Gygi, 2000).  

 

Nadloží vápenců představují zbarvené 

jílovité horniny. Jejich mocnost kolísá 

v řádu prvních metrů. Zkameněliny 

z této vrstvy nebyly zjištěny. 

Následně na jílovce nasedají již 

transgresní sedimenty křídového 

útvaru (cenoman).  

Profily vrstevních sledů 

v oblasti severních Čech jsou 

variabilní z hlediska mocností vrstev, 

litologie, ale i zastoupení fosílií. 

Jednoznačně lze ve výchozech odlišit 

dva významné stratigrafické 

horizonty: amonitové a 

brachiopodové vápence. Tato tělesa 

jsou v profilu nejmocnějšími 

horninovými komplexy. Právě 

karbonáty jsou v oblasti severních 

Čech důležitou částí pro vytvoření 

rekonstrukce podmínek sedimentace a 

složení fauny ve svrchní juře. 

Vápence s hojnými nálezy 

brachiopodů náleží dle zastoupení 

taxonu Epipeltoceras bimammatum  

Obr. 11. Schéma znázorňující kolísání hladiny 

světového oceánu během jury (Sahagian, 1996). 
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Obr. 12. Celkové stratigrafické rozsahy taxonů amonitů zjištěných v oblasti severních Čech. 

 1 – Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethae, 2 – Liosphinctes cf. plicatilis,  

3 – Subdiscosphinctes cf. kreutzi, 4 – Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides,  
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5 – Amoeboceras cf. serratum, 6 – Ringsteadia cf. marstonensis,  

7 – Orthosphinctes (Orthosphinctes) tiziani, 8 – Lithacosphinctes cf. serotinus, 

9 - Orthosphinctes (O.) cf. danubiensis, 10 – Taramelliceras (T.) hauffianum, 

11 - Orthosphinctes (O.) cf. mogosensis, 12 – Idoceras cf. minutum,  

13 – Prorasenia cf. bowerbanki, 14 – Amoeboceras (Plasmatites) bauhini, 

15 – Idoceras cf. laxevolutum, 16 – Pictonia cf. kuiaviensis,  

17 – Rasenia cf. vernacula, 18 - Orthosphinctes (O.) cf. polygyratus, 

19 – Rasenia cf. evoluta, 20 – Rasenia cf. inconstans,  

21 – Ataxioceras (Parataxioceras) cf. homalinum, 22 - Taramelliceras (T.) trachynotum, 

23 – Crussoliceras sayni 

 

do chronozóny Epipeltoceras bimammatum. Ta svým stářím odpovídá svrchnímu oxfordu. 

Téměř v nadloží spočívají amonitové vápence zóny Sutneria platynota stáří spodního 

kimmeridže (Dvořák, 1960; Kopecký, 1963). Z chronostratigrafických schémat sestavených 

podle výskytu amonitů a na jejich základě vytvořených biostratigrafických zón je zřejmé, že 

se mezi zónami Epipeltoceras bimammatum (ox 1f) a Sutneria platynota (ki 1a) vyskytuje 

relativně dlouhý hiát. Na základě přítomnosti jílových horizontů je velmi pravděpodobné 

přerušení sedimentačních procesů při hranici stupňů oxfordu a kimmeridže (obr. 11.). 

Přerušení sedimentace je ve svrchní juře doloženo z různých částí Evropy. Sedimentační 

procesy v oblasti Pyrenejského poloostrova popsal (Caracuel et al., 1999), prostory ukládání 

ve Francii, Švýcarsku a Německu byly popsány (Gygi, 2000, 2001, 2003). Pravděpodobný 

hiát, snížení diverzity a zonální výskyt taxonů je identifikovatelný i na Ruské platformě 

(Glowniak et al., 2010).  

Podle zastoupení amonitů lze předpokládat, že hiát zasahuje zejména značnou část 

svrchního oxfordu (obr. 12.) (Sahagian et al., 1996). Jedná se zejména o zónu Sutneria galar, 

která je charakteristická snížením diverzity fauny, ale hiát pravděpodobně zasahuje i do 

nejnižší části spodního kimmeridže. Díky revizi amonitových společenstev se podařilo 

identifikovat až devět amonitových indexových zonálních taxonů. Přítomnost těchto taxonů 

může indikovat existenci výrazně většího počtu zón, než se doposud předpokládalo. 

Stratigrafické rozšíření zón je: svrchní část spodního oxfordu (ox 1b – zóna Cardioceras 

cordatum) až hranice spodního a svrchního kimmeridže (ki 1b- zóna Ataxioceras 

hypselocyclum), přičemž nejvýznamnější horizonty z hlediska nejvyšší diverzity fauny jsou: 

ox 1f – zóna Epipeltoceras bimammatum (svrchní oxford) a ki 1a – zóna Sutneria 

platynota (spodní kimmeridž) (obr. 10.). Na základě stratigrafických rozsahů taxonů 
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amonitů a doby trvání stupňů oxfordu a kimmeridže (Zeiss, 2003; Simon et al., 2011) je 

zaznamenán interval přibližně 6 – 7 milionů let. 
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Paleogeografie a paleobiogeografie 

 

Pro období jury jsou typické karbonátové horniny a jim blízké litotypy. Teplé, 

humidní a vyrovnané klima, existence mělkých platformních moří, složení atmosféry aj. byly 

faktory, které výrazně ovlivnily charakter sedimentace. Vápence bohaté bioklastickým 

materiálem jsou typickým produktem sedimentace na mělkých platformách. Ve větších 

hloubkách a pelagickém prostředí spíše dominují jemnozrnné mikritové vápence. V některých 

lokalitách se mohou vyskytovat mocná tělesa nebo jen málo mocné vložky hrubozrnných, 

např. písčitých hornin. Díky litologii lze získat poznatky o kolísání mořské hladiny, při 

dostatku fauny z daných profilů lze pozorovat její změny nebo fylogenezi taxonů na vybrané 

lokalitě nebo oblasti. Výskyt faun typických pro vzdálenější prostředí je důležitým 

indikátorem příznivých podmínek pro migraci faun. 

Evropský kontinent se v období střední jury nacházel přibližně o 15° jižněji než dnes 

(Eliáš, 1981; Pokorný, 1992; Callomon, 2003). Vymezoval tedy prostor od subtropů až po 

subpolární pás. Tuto skutečnost dokazují i litologické a faunistické rozdíly napříč 

kontinentem. Převážně teplovodní karbonátové platformy a rampy vyskytující se na jihu 

s poměrně větší faunistickou diverzitou oproti siliciklastickým horninám s méně 

diverzifikovanou faunou v severní části Evropy, kde jsou karbonáty zastoupeny extrémně 

vzácně nebo se vůbec nevyskytují.   

Během celého jurského období pokračovala pozvolná transgrese. Povrchová teplota 

oceánské vody jak v přirovníkovém, tak v mírném pásu dosahovala teplot nad 20°C. 

V polárních oblastech se průměrná roční teplota pohybovala zhruba okolo 10°C (Pokorný, 

1992). Díky velmi teplému klimatu docházelo k většímu rozšíření klimatických pásů směrem 

od rovníku k pólům. Tropický a subtropický podnebný pás byl obecně během středních 

druhohor velmi široký. Mírný pás se nacházel v polárních oblastech a polární podnebný pás, 

jak ho známe dnes, neexistoval. Z období jury neznáme zalednění i přesto, že se uvnitř období 

střídaly chladnější a teplejší intervaly, a to i v blízkosti polárních oblastí (Žák a kol., 2011). 

Globálně se jen mírně zvyšovala aridita. Prostor mezi Laurasií, Jižní Amerikou a Africkou 

pevninou se začal postupně otevírat. Pangea přestávala být jednotným pevninským blokem 

sahajícím téměř od severního k jižnímu pólu. Rozpad Pangey vedl k počátkům vytvoření 

cirkumekvatoriálního mořského prostoru (obr. 13.). Zároveň se začal otvírat prostor dnešního 

Indického a severního a centrálního Atlantského oceánu (Pokorný, 1992; Callomon, 2003). 
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Obr. 13.  Paleogeografická mapa světa v období svrchní jury (podle Scoteseho 2000, 

www.tethysocean.fr).  

 

Velmi teplé jurské klima bylo příznivé k rozvoji a migraci mořské fauny. Prostory, 

které se uvolnily po vymírání na konci triasu, začala ještě v triasu obsazovat přeživší nebo 

nově vzniklá fauna. Klimatické změny a pozvolná transgrese daly vznik novým 

sedimentačním prostorům, nově vzniklé ekologické niky poskytly prostor pro množství fauny.  

Kromě amonitů, kteří prodělali největší rozvoj, se výrazněji rozšířili belemniti, mlži, plži, na  

útesotvorné činnosti se velkou měrou podíleli koráli, spongie, vápnité řasy a krinoidi. 

Z mikrofauny se rozvíjely planktonické foraminifery, ve svrchní juře kalpionely a vápnitý 

nanoplankton (Chlupáč, 2002). 

 Oceánské biotopy utvářející se rozpadem Pangey se začaly odlišovat i rostoucí 

diferenciací fauny (Pokorný, 1992). Zejména amoniti prodělávali rychlý rozvoj a na základě 

jejich distribuce můžeme vymezit tři základní faunistické provincie (Callomon, 2003). 

Nejjižněji situovaná Tethydní provincie ležela podél severních okrajů Tethydy zahrnující 

prostory jako současné Španělsko, Jihopařížskou pánev, jižní oblast pohoří Jura, Itálii, část 

Balkánu, severní Afriku, Turecko ad. Obecně zaujímala prostor východních břehů rozpadající 

se Pangey. V Tethydní provincii vyčleňujeme zejména oblast Mediteránní a 

Submediteránní. Boreální provincii, rozkládající se v chladném oceánském prostoru kolem 

severního pólu, můžeme stejně jako provincii Tethydní rozdělit do menších oblastí 
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(subprovincií). Jedná se o Subboreální a Boreální subprovincii. Subboreální oblast sahá od 

skotské vysočiny přes jižní Anglii, oblast Normandie, Německo, severní pohoří Jura, severní 

a střední Polsko až do Moskevské pánve Ruské platformy, dále přes Kavkaz, Afghánistán až 

do Himalájí. Boreální subprovincie zahrnovala mořské šelfy Arktidy, severní svahy Aljašky, 

Kanadské arktické souostroví, Barentsovo moře, Novou Zemi, Moře Laptěvů, pánve údolí 

Leny, oblast severovýchodní Sibiře a Beringovu úžinu (Callomon, 2003). Pacifická provincie 

zahrnula prostor západně od Laurasie a Jižní Ameriky, ale z hlediska důležitosti nemá pro 

oblast Českého masivu téměř žádný význam (Pokorný, 1992). Provincie lze dále dělit na 

subprovincie. Oblast Českého masivu byla ovlivňována přítomností faunistických prvků 

s původem v Submediteránní a Mediteránní subprovincii (Tethydní provincie). Zároveň se 

projevují i vlivy Subboreální části Boreální provincie. Po provedení revize dostupných 

exemplářů bylo možné vytvořit graf znázorňující zastoupení taxonů s ohledem na jejich 

typický výskyt v rámci Evropy (obr. 14.). 

 

30%

40%

30%

Boreální provincie

Tethydní provincie

Boreální i Tethydní provincie

 

Obr. 14.  Graf znázorňující procentuální zastoupení boreálních, tethydních a kosmopolitních 

taxonů amonitů zjištěných v severních Čechách.  
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Oblast Českého masivu se během jury posunovala severním až severovýchodním 

směrem. V juře se Český masiv nacházel asi na 30° s.š. (Eliáš, 1981; Pokorný, 1992). Tato 

poloha zároveň určovala přibližné rozhraní mezi Tethydní a Boreální provincií. Zdejší oblast  

  

tedy představovala velmi dynamické prostředí mezi dvěma poměrně odlišnými 

paleobiogeografickými jednotkami. Při globální transgresi hladiny na hranici střední a svrchní 

jury došlo k průniku moře do Českého masivu od severu z oblasti Boreální a severozápadním 

směrem z Mediteránní provincie. Pravděpodobně došlo k propojení obou mořských cest a 

vznikl průliv spojující chladnější vody severní polokoule a teplovodní prostředí mediteránu. 

Tím byla otevřena nová migrační cesta. Díky vytvoření nového mořského prostoru se na 

území Čech a také na Moravě nachází množství fauny, která se zde doposud nevyskytovala. 

Bohatost fauny je dána velmi příznivými podmínkami.  

 

Paleobiogeografie je důležitým oborem také pro výzkum evolučních změn bioty 

v geologické minulosti. Znalost paleoekologických podmínek v daném časovém intervalu a  

geografického rozšíření určité studované skupiny organismů je klíčová pro pochopení 

evolučních trendů a zákonitostí. Dvě fosilní společenstva na sebe navazující a vyskytující se v 

jedné lokalitě na sebe mohou mít lineární návaznost, ale ve skutečnosti nemusí jít o evoluční 

linii. Na druhé straně dvě společenstva obývající odlišné, časově i prostorově se lišící oblasti 

mohou mít velmi úzké evoluční vazby. Je nutné rozlišovat lokality, ve kterých společenstva 

žila, rozmnožovala se a celkově se vyvíjela a oblasti, v nichž se podařilo fosílie objevit. 

Vztahy mezi prostředím aktivního života a rozšířením fosilií jsou problematické díky 

migračním schopnostem a rozsáhlým aktivním výskytem některých taxonů, ale významnou 

roli hraje i posmrtný transport, často na velké vzdálenosti. Na základě paleobiogeografie 

můžeme rozlišit několik základních typů rozšíření taxonů:  

1) mezikontinentální 

2) omezeno zeměpisnou šířkou 

3) endemické a oblastní 

4) nesouvislé rozšíření vlivem klimatických podmínek, může mít i historické příčiny, 

kdy daný taxon na části svého území vyhynul 

Každá skupina organismů spadá do jiné kategorie. Například čeleď Cardioceratidae s rodem 

Amoeboceras nejvíce odpovídá druhé a třetí kategorii. Čeleď se vyskytovala nejčastěji 

v cirkumpolární oblasti severní polokoule a představovala jeden z nejvýznamnějších prvků 

fauny Boreální provincie. Jižní hranice výskytu byla velmi variabilní v čase a prostoru. 
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Jednoznačně však lze říci, že relativně malého geografického rozšíření dosahoval taxon ve 

střední juře, koncem jury (ve svrchním oxfordu) dosahoval taxon největšího geografického 

rozšíření, což dokládá i jeho výskyt na území Českého masivu (Callomon, 1985). 

 Amonitová fauna Mediteránní subprovincie ukazuje existenci hlubokovodních facií 

žijících v oblasti Tethydy. Zpočátku mají největší zastoupení  Phylloceratina a Lytoceratina, 

zahrnující více než polovinu všech společenstev (Donovan, 1967; Page, 2008). Další zástupci 

Mediteránní subprovincie mají již své ekvivalenty i v sousedních oblastech. První 

Perisphinctoidea se v Mediteránní oblasti objevují přibližně ve stupni bajoku. Od tohoto 

stupně dochází v Mediteránní oblasti k výraznému nárůstu biodiverzity. Ve svrchní juře zde 

dominuje značně diverzifikovaná čeleď Perisphinctidae a i ostatní amonitová fauna se stává 

více kosmopolitní (Ororiz et al., 1999; Oloriz & Tovar, 1999), např. čeledi Aspidoceratidae 

nebo Oppeliidae (Bevia, 1976). Objevují se ale i endemičtí zástupci (např. Passendorferia), 

kteří jsou typičtí právě pouze pro tuto oblast. Na konci jury dosahují většího rozšíření 

Oppeliidae (Haploceratina), Perisphinctina však dominují (Bevia, 1976).  

 Tethydní oblast severní a západní Evropy se ve spodní juře a na počátku jury střední 

vyznačovala přítomností málo diverzifikované fauny. Jedním z důsledků byla neexistence 

propojení s Boreální provincií, ale určitou roli sehrálo také svrchnotriasové vymírání. 

Spodnojurští Phylloceratina a Lytoceratina se v oblasti ve svrchní juře již téměř nevyskytují.  

 Fauna Submediteránní oblasti (severní Španělsko, jižní Francie, Švýcarsko, jižní 

Německo) se objevuje společně s prvním otevřením migračních cest mezi Boreální a Tethydní 

provincií v mladší spodní juře. Rozvoj amonitů je velmi podobný tomu v Subboreální oblasti 

v důsledku podobných geografických a klimatických podmínek. Spodnojurští ammonoidi jsou 

zastoupeni velmi zřídka. Od stupně callowu jsou četně zastoupeni Perisphinctoidea (Page, 

2008).  

 Boreální oblast je charakteristická pro vysoké zeměpisné šířky severní polokoule a 

zasahuje téměř až k severnímu pólu. Vlivem geografické polohy je diverzita amonitů v 

severních chladných až polárních vodách spodní jury relativně malá. Převládají zástupci 

Psiloceratidae, s relativně malým počtem taxonů. Od střední jury se rozvíjí typičtí zástupci 

oblasti – Stephanoceratoidea, Cardioceratidae s rodem Amoeboceras (Rogov & Wierzbowski, 

2009), kteří převažovali v boreální oblasti až do svrchní jury. Podle rodu Amoeboceras byla 

vytvořena zonace svrchního oxfordu Boreální oblasti (Sykes & Callomon, 1979). 

Aulacostephanidae jsou hojně zastoupeni až v kimmeridži (Callomon, 1985; Page, 2008).  

 Subboreální subprovincie, zahrnující oblast Velké Británie, severní Francie a 

Německo, Polsko až po ruskou platformu, vznikla v mladší spodní juře. Geografická poloha 
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Subboreální oblasti je velmi zajímavá, což se odráží i ve složení fauny. Do té doby uzavřené 

severojižní migrační cesty mezi Boreální a Tethydní oblastí byly poprvé otevřeny. Původní 

fauna spodní jury byla uniformního rázu, paralelní fauna vyskytující se v Submediteránní 

oblasti, zde není téměř zastoupena. V mladší střední juře došlo k opětovnému otevření cest a 

tedy další možnosti migrace faun. Tyto cesty se uzavřely až ve svrchní juře – tithonu a tak 

vznikly dvě nezávislé subprovincie – Západo a Východoevropská, které se částečně liší 

faunou a mají vlastní regionální označení (Callomon & Birkelund et al., 1983; Page, 1991). 

Mohutný rozvoj prodělala zejména nadčeleď Stephanoceratoidea. Zástupci Perisphinctoidea 

typičtí pro submediterán se vyskytovali pouze v omezené míře, jelikož tato nadčeleď byla 

adaptována pro teplovodnější podmínky (Page, 2008). Přesto byli např. v Polsku zaznamenáni 

zástupci minimálně 4 čeledí (Glowniak & Wierzbowski, 2009; Wierzbowski et al., 2010). 

V oxfordu a kimmeridži se objevují Aulacostephanidae (Wright, 2010) společně s typickými 

Cardioceratidae (Birkelund et al., 1983; Callomon, 1985; Page, 2008). 

Díky obrovské druhové diverzitě amonitů (zejména podřád Perisphinctina) v juře bylo 

nutností vytvořit jednotné zonální schéma na základě jednotlivých skupin. Výše zmiňované 

faunistické provincie mají odlišná schémata. Fauna Mediteránní a Submediteránní provincie 

je teplovodní, velmi bohatá a diverzifikovaná. K typickým zástupcům provincie patří 

Perisphinctidi z čeledi Aspidoceratidae (např. Epipeltoceras), Ataxioceratidae 

(Orthosphinctes) nebo Perisphinctidae (Dichotomosphinctes) (Atrops, 1993). Subboreální 

oblast je založena na výskytu čeledi Aulacostephanidae (Ringsteadia) (Birkelund et al., 1983; 

Wright, 2010), zatímco pro Boreální subprovincii jsou typičtí zmínění zástupci čeledi 

Cardioceratidae (Amoeboceras) (Birkelund & Callomon, 1985; Schweigert & Callomon, 

1997; Rogov & Wierzbowski, 2009). Velkou zajímavostí se ukázala skutečnost, že právě 

Amoeboceras jako typický představitel Boreální oblasti se hojně vyskytoval v submediterránu 

(Atrops, 1993; Matyja & Wierzbowski, 2002). Rod Nebrodites, který je typický spíše pro jižní 

teplovodní Tethydní moře, byl objeven v poměrně vysokých zeměpisných šířkách (Polsko) 

(Brochwicz–Lewinski, 1973). Některé stratigrafické úrovně poskytují polohy, kde jsou fosílie 

Amoebocerů kvantitativně velmi hojné. Takové vrstvy dokládají masivní průniky fauny 

v krátkých časových intervalech. Tak lze indikovat např. klimatické změny (kolísání úrovně 

hladiny oceánu, změny teplot). Amoebocerová fauna byla popsána z Polska, Německa, 

Švýcarska, Francie, České Republiky, ale také z Aljašky a Grónska. Toto rozšíření 

předpokládá existenci mořských migračních cest během jury a také umožňuje porovnávat 

jednotlivé oblasti.  
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Stručný přehled evoluční historie jurských amonitů 

 

Amoniti (Ammonoidea) patří ke stratigraficky nejvýznamnějším organismům. Tito 

vyhynulí hlavonožci vznikli ve spodním devonu. Během své fylogeneze prodělali několik 

maxim rozvoje. Největší se u nich odehrál během druhohor, kde se stali dominantní složkou 

moře a dnes jsou vůdčími zkamenělinami pro značnou část mesozoika. Na jejich základě bylo 

vymezeno přes 60 biostratigrafických zón (se subzónami 140 – 150) napříč celým jurským 

obdobím (Simon et al., 2011). Amoniti vyhynuli při hranici křídy a terciéru (Kvaček, Z. a 

kol., 2000), několik málo taxonů přežilo do spodního danu (paleogénu) (Machalski & 

Heinberg, 2005; Machalski, 2005).  

 

 

Obr. 15. Stratigrafické rozsahy jurských amonitů: podřády Phylloceratina, Psiloceratina, 

Lytoceratina, Ammonitina a Haploceratina (Page, 2008).  
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Díky jejich rychlé evoluci a rozšíření vzniklo mnoho taxonů, které jsou nově 

systematicky revidovány a vytváří se nová systematika. I přes detailní studium skupiny 

mnoha autory je v současnosti obtížné vytvořit jednotnou systematiku amonitů. Stručný 

přehled evoluční historie jurských amonitů je vytvořen Pagem (2008) v následujícím 

schématu (obr. 15., 16.). 

 

 

Obr. 16. Stratigrafické rozsahy jurských amonitů: podřády Perisphinctina a Ancyloceratina 

(Page, 2008). 
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Taxony patřící k řádu Ammonoidea byli po dlouhou dobu rozděleni do čtyř podřádů: 

Phylloceratina, Lytoceratina, Ammonitina a Ancyloceratina. Je pravdou, že podřád 

Ammonitina byl pravděpodobně taxonomicky nejbohatším podřádem. I proto bylo navrhnuto, 

aby byli Ammonitina redukováni a byly vytvořeny další podřády. Studium a pozorování změn 

tvarů švů a schránky mělo za následek zvýšení počtu podřádů.  Jedná se o Perisphinctina a 

Haploceratina. Dnes se tedy řád Ammonoidea dělí do sedmi podřádů (Page, 2008). 

 

Phylloceratina zahrnuje převážně druhy a rody přeživší svrchnotriasové vymírání a 

z nich se od hranice trias – jura rozvinuly všechny pozdější mesozoické formy (vycházející z 

čeledi Psiloceratidae (Psiloceratina)). Phylloceratina jsou charakterizováni suturami 

s oválnými sedly a mírně členěnými laloky. Zahrnují hladké, involutně i evolutně vinuté 

schránky s přírůstkovými liniemi. Pohlavní dimorfismus je skrytý. Jsou známi ze 

svrchního triasu až do spodní jury. Po celý jejich výskyt se u nich výrazněji neprojevují 

morfologické změny. Celkový rozsah podřádu je až do svrchní křídy. Jejich rozšíření je 

globální (Page, 2008).  

  

Psiloceratina přímo navazují na předchozí podřád. Rod Psiloceras je přímým 

potomkem svrchnotriasových Phylloceratina. Podřád zahrnuje rody, které úspěšně obstály 

během svrchnotriasového vymírání. Vyskytují se evolutní, později i involutní typy. 

Skutečnost, že Psiloceras byl předkem rodu z podřádu Lytoceratina, byla zjištěna mj. na 

základě sutur. Pro Psiloceratina jsou charakteristické amonitové švy, jejich složitost je však 

variabilní. Stratigrafický rozsah podřádu je od nejvyššího triasu po spodní juru a jejich 

rozšíření je celosvětové (Page, 2008). 

  

Podřád Ammonitina zahrnuje taxony s rozdílnou morfologií schránek. Jejich diverzita 

je výrazně vyšší než u Psiloceratina. Pohlavní dimorfismus lze dobře identifikovat, rozdíly 

spočívají ve velikosti schránky a v morfologii apertury. U mnoha taxonů je dobře rozvinutý 

kýl. Ammonitina jsou první skupinou s dobře rozlišenými primárními a sekundárními žebry. 

Trend vinutí schránek je od evolutních (spodní sinemur) až po involutní (střední sinemur). 

Ammonitina mají stejně jako Psiloceratina globální rozšíření, maximální diverzita je však 

vázána na nízké zeměpisné šířky. Taxony vyskytující se v nízkých zeměpisných šířkách mají 

přirozeně složitější a modernější morfologické prvky než zástupci ve vyšších zeměpisných 

šířkách. Jejich rozšíření vychází z předpokladu, že se oba podřády rychle rozvinuly po 

svrchnotriasovém vymírání a zaplnily tak prostor po vymřelých skupinách. Odlišná 
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morfologie schránek je rozpoznatelná již na druhové úrovni. Stratigrafický rozsah podřádu 

Ammonitina je spodní až střední jura (Page, 2008).  

  

Lytoceratina jsou často velmi oprávněně srovnávaná s Phylloceratina. Oba podřády 

jsou charakterizovány poměrně malými evolučními změnami během fylogeneze (evoluční 

konzervatismus). Schránky jsou většinou evolutní. První zástupci Lytoceratina se objevili 

v nejstarší juře a nemají žádného známého přímého triasového předka. Jejich původ by mohl 

být ve spodnojurských zástupcích podřádu Psiloceratina. Pohlavní dimorfismus je skrytý, to je 

pravděpodobně způsobeno nízkým počtem fosilních nálezů. Další podobnost s Phylloceratina 

spočívá v obsazení shodných ekologických nik, oba podřády se vyskytovaly v hlubších 

partiích moří jury a křídy. Největší diverzita podřádu byla zaznamenána v nízkých 

zeměpisných šířkách. Během spodní jury docházelo k průnikům některých taxonů do vyšších 

šířek, kde pozorujeme trend druhotného zjednodušení švů. Stratigrafický rozsah podřádu je od 

spodní jury do svrchní křídy (Page, 2008).  

  

Původ podřádu Haploceratina sahá do spodní jury a je spojován s nadčeledí 

Hildoceratoidea. Haploceratina se vyznačují kompresním typem schránky. U mnoha zástupců 

je zachována struktura kýlu. Pohlavní dimorfismus je dobře vyvinutý, usuzujeme na něj 

zejména podle morfologie v oblasti apertury (Callomon, 1981). Švy jsou amonitového typu, 

často složitých tvarů. Některé formy mohou mít sutury zjednodušené. Takové morfologické 

adaptace jsou vysvětlovány vnějšími anomáliemi v prostředí života např. změny salinity 

(Page, 2001). Mezi stratigraficky důležitější skupiny z Haploceratina patří např. Oppeliidae. 

Stratigrafický rozsah podřádu Haploceratina je střední jura až spodní křída. Zástupci obývali 

tethydní oblasti nízkých zeměpisných šířek. V boreální oblasti se téměř nevyskytují nebo 

zcela chybějí (Page, 2008).  

  

Podřád Perisphinctina je počtem čeledí a pravděpodobně i počtem taxonů 

nejdiverzifikovanějším podřádem z Ammonoidea. Morfologie je velmi variabilní, bohatost a 

rozmatitost velmi ukazuje např. žebrování. Většina jurských zástupců nemá vyvinutý kýl, 

objevuje se jen u některých svrchnojurských forem (Cardioceratidae). Pohlavní dimorfismus 

je dobře patrný zejména na morfologii apertury. Švy amonitového typu mohou být u 

některých čeledí šložité. Původ podřádu sahá na hranici spodní a střední jury. Odvozujeme je 

od čeledi Phymatoceratidae (Ammonitina). První zástupci skupiny byli charakterizováni 

evolutní, úzkou schránkou. Sekundární žebra, vycházející z hrbolků ekvivalentních s 
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primárními žebry, přecházela nepřerušeně přes ventrální okraj (Page, 2008). To je důsledek 

postupného vymizení kýlu. Stratigrafický rozsah nadčeledi Stephanoceratoidea je od střední 

po stupeň kimmeridž. 

První Cardioceratidae se objevují ve střední juře (bajok). Závity prvních forem měly 

spíše jednodušší oválné tvary. Později došlo k vyvinutí kýlu. Žebra se rozlišila na primární a 

sekundární, podobně jako u Kosmoceratidae, u nichž se podařilo odhalit změny v hustotě 

žebrování v čase (Callomon, 1963; Page, 2008).  

První zástupci nadčeledi Perisphinctoidea se objevují od střední jury – bajoku. 

Perisphinctoidea jsou nejdůležitějšími zástupci skupiny Ammonoidea ve svrchní juře. 

Pohlavní dimorfismus je dobře zřetelný v charakteru žebrování a na vlastnostech apertury. 

Zástupci jsou převážně evolutních typů. Žebra jsou rozlišena na primární a sekundární. 

Někteří zástupci čeledi Perisphinctidae se vyznačují zeslabením nebo přerušením žeber ve 

ventrální části. Čeleď Perisphinctidae naznačuje výraznější morfologickou podobnost s čeledí 

Idoceratinae (Brochwicz–Lewinski & Rozak, 1976). Perisphinctoidea převažují v 

prostoru Tethydy, po vymření Stephanoceratoidea (kimmeridž) se dostávají i do Boreální 

oblasti,čímž jejich diverzita ještě vzrůstá. 

Složitost studia skupiny Perisphinctoidea spočívá ve velké podobnosti taxonů 

z různých paleogeografických oblastí a odlišných stratigrafických úrovní (Page, 2008).  

 Nejvýznamnější čeledi z Perisphinctoidea jsou Ataxioceratidae (Atrops, 1982) a 

Perisphinctidae (Glowniak & Wierzbowski, 2009; Moliner & Olóriz, 2010). Zástupci z těchto 

čeledí jsou základem pro určování morfologie u dalších čeledí (Reineckeiidae, 

Aspidoceratidae ad.).  

Složitost pochopení evolučního procesu a problémy s klasifikací můžeme 

demonstrovat např. u čeledi Ataxioceratidae, kde byly zjištěny výrazné změny velikostí u 

dospělých jedinců v průběhu času (Atrops & Melendez, 1988). Navíc byly objeveny cyklické, 

opakující se změny velikostí v  čase (Atrops, 1982). 

 Podřád Perisphinctina dosahuje stratigraficky od střední jury do svrchní křídy. Pro 

stratigrafii oblasti severních Čech je výskyt zástupců tohoto podřádu naprosto klíčový.  

 

 Posledním podřádem jsou Ancyloceratina. Zahrnují zástupce od nejvyšší jury, jejich 

maximální rozšíření však spadá do křídy. První zástupci podřádu se objevují v tithonu a patří 

čeledi Bochianitidae. Jejich původ je nejasný, nejspíše mají blízký vztah k paralelně žijícím 

Perisphinctina. Jurští zástupci jsou známí pouze z Tethydní oblasti a jsou spíše vzácní. 
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Stratigrafický rozsah Ancyloceratina je od nejvyšší jury (tithon) do nejvyšší křídy (Page, 

2008).  

 Sukcese taxonů a chronostratigrafické interpretace při hranici oxfordu a 

kimmeridže byly publikovány v pracích (Matyja et al., 2006; Meléndez et al., 2006; 

Wierzbowski et al., 2006; Selby, 2007). 
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Systematická část 

Úvod 

 

 

Obr. 17.  Schránka (fragmokon) amonita s popisem jednotlivých částí (www.geologie.vsb.cz).  

 

Schránka amonitů – fragmokon, tvořená aragonitem, se skládá z počáteční komůrky,  

septální části a obývací komory. Sifonální trubice prochází celou schránkou od počáteční 

komůrky k ústí. Téměř všichni amoniti mají sifonální trubici umístěnou ventrálně. Uvnitř 

schránky se nacházejí septa, přepážky dělící schránku do jednotlivých komor. Linie uchycení 

sept na stěnu schránky se nazývá sutura. Sutury mohou být různě tvarované, od nejstarších 

jednoduchých agoniatitových až po velmi složité amonitové. Trend zesložiťování sutur 

souvisí se způsobem života. Zástupci se složitějším typem sutury mohli obývat hlubší partie 

moře, jejich schránka mohla být vystavena vyšším tlakům. Sutury se skládají ze sedel a 

laloků. Sedla jsou vypuklá směrem k ústí (apertura), laloky směrem k počáteční komůrce 

(protokoncha). Zesílení schránky podporovalo také žebrování. Primární žebra zpravidla 

nabíhají již v dorzolaterální části schránky, v blízkosti píštělu. Sekundární žebra často 

vznikají dělením (větvením) primárních žeber. Obývací komora se nachází v nejmladší části 
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schránky, poblíž ústí. Do obývací komory zatahoval živočich tělo, ústím vysunoval živočich 

ramena (chapadla) ven ze schránky. Schránka amonitů je stočená, převážně v rovinné spirále. 

 
Obr. 18. Přehled kolmých řezů závitem (tvary závitu) (Gygi, 2001). 

a – čtvercový  b – obdélníkový c – trapezoidální d – trapezoidální se 

zaobleným ventrálním okrajem  e – oválný f – elipsoidální  g – kruhový 

h – zaoblený stlačený 

 

 

 

 

Obr. 19. Schéma rozdělení žeber podle tvaru (Gygi, 2001). 

 W = šířka (síla, tloušťka) žebra  H = výška žebra 

 a – nízké tupé  b – nízké ostré  c – vysoké tupé d – vysoké ostré 
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Vinutí schránky je primárně dvojího typu. U evolutních schránek nejsou starší závity zcela 

překryty závitem posledním, starší závity jsou alespoň zčásti vidět. Involutní schránky se 

vyznačují úplným překrytím starších závitů závitem posledním. Vyskytují se i taxony s 

odlišným tvarem schránky (roztáčení – např. křídový rod Scaphites, nebo zcela asymetrický 

růst – rod Nipponites). 
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Systematická část 

Terminologický slovník užitých pojmů 

 

Dorzální (hřbetní) okraj – vnitřní část závitu, na ní přiléhá ventrální část staršího závitu 

Evolutní schránka – schránka, na níž se závity nepřekrývají, zpravidla jsou vidět i starší 

závity 

Involutní schránka – schránka, na níž se závity vzájemně překrývají, zpravidla je viditelný 

jen nejmladší závit  

Jádro – kamenná výplň schránky amonita 

Laterální okraj  – boční část závitu mezi dorzálním a ventrálním okrajem 

Píštěl (umbilikus)  – deprese kuželovitého tvaru ohraničená z vnější strany nejmladším 

závitem schránky (obr. 17.), úzký píštěl – typický pro involutní schránky, široký píštěl se 

vyskytuje výhradně u evolutních schránek 

Počáteční komůrka (protokoncha) – embryonální komůrka, z ní pokračuje růst schránky 

tvorbou dalších komor 

Poslední (nejmladší) závit – zpravidla největší závit, nejvíce vzdálený od středu vrcholu) 

schránky 

Umbilikální okraj (periumbilikální oblast)  – vnější okraj píštělu, místo, kde píštěl přechází 

v poslední závit 

Umbilikální st ěna (val) – šikmá plocha nacházející se v blízkosti vnější části píštělu, její 

výška je ovlivněna prostorovým růstem schránky. Pokud schránka roste do prostorové spirály, 

umbilikální stěna je vysoká. Při růstu schránky v rovinné spirále je umbilikální stěna nízká 

nebo chybí. 

Ústí (apertura) – otvor v nejmladší části schránky, kterým amonit komunikoval s okolním 

prostředím 

Sutura – linie připojení sept na stěnu schránky, která se na povrchu projevuje různým 

stupněm zakřivení  

Ventrální (břišní) okraj – vnější část závitu, na ní přiléhá dorzální okraj mladšího závitu 

Vrchol (apex) – místo, odkud začíná růst schránka, vrchol je nejstarší částí schránky 

Závit  – část schránky zahrnující jedno otočení schránky kolem mediánní roviny, tvary závitu 

(kolmé řezy závitem) jsou zobrazeny v obr. 18. 
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Žebro – vyvýšená, radiálně směřující struktura na povrchu závitu s funkcí zesílení stěny 

schránky, dělí se na primární  – vznikají v periumbilikální (dorzolaterální) oblasti, v dané 

výšce závitu se dělí (větví) v sekundární, pokračující směrem na ventrální okraj závitu. 

Vlastnosti žeber jsou znázorněny na obr. 19. 
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Systematická část 

Popisy taxonů 

 

Řád Ammonitida AGASSIZ, 1847 

Podřád Perisphinctina HYATT, 1889 

Nadčeleď Perisphinctoidea STEINMANN, 1890 

Čeleď Ataxioceratidae BUCKMAN, 1921 

Rod Orthosphinctes SCHINDEWOLF, 1925 

Podrod Orthosphinctes SCHINDEWOLF, 1925 

 

Orthosphinctes sp.  

Tab.1, obr.1 - 6 

 

6 vzorků: 

 

1) Tab.1, obr.1 

Materiál: Exemplář č. 5572 (No.135), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Vnitřní závity a umbilikální oblast nejsou zachované. Závity mají oválný tvar 

způsobený mírnou deformací. Na jednom z úlomků je zachována ventrální strana s vysokou 

hustotou žebrování, žebra jsou silná do 0,7 mm a tupá. Další úlomek má patrný kýl na 

ventrálním okraji, bez zachování žebrování, povrch je hladký. Třetí úlomek nenese žádné 

informace, má hladký povrch bez náznaku žebrování. 

Rozměry: Průměr úlomků je do 20 mm, relikt s žebrováním měří 14 mm, výška závitu je 8 

mm, průměr úlomku s kýlem měří 15 mm. Žebrovaná část závitu nese 18 žeber. 

Poznámky: Špatně zachované části závitů z hrubozrnného vápence. Povrchové vlastnosti jsou 

výrazně redukované, částečně se zachoval kýl a žebra na ventrolaterální straně. 

Pravděpodobně se jedná o sekundární žebra. Primární žebra nejsou přítomna. 

 

2) Tab.1, obr.2 

Materiál: Exemplář č. 5523, sbírky Národního muzea v Praze 
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Lokalita: Kyjov 

Popis: Silně deformované, špatně zachované jádro s posledním závitem. Vniřní závity a píštěl 

nejsou zachovány. Tvar závitu je oválný. Na ventrální straně posledního závitu jsou patrná 

vysoká, až 1,2 mm silná a tupá žebra, mírně ohnutá směrem k apertuře. Na ventrálním okraji 

jsou mírně ohnutá k vrcholu. 

Rozměry: Průměr fragmokonu měří 36 mm. Výška závitu měří 14 mm (58% průměru 

fragmokonu, dále jen 58%). Závit nese 24 sekundárních žeber. 

Poznámky: Měření hodnot je v důsledku silné deformace jádra schránky velmi subjektivní. 

Charakteristický je masivní poslední závit a pravděpodobně velmi úzký píštěl. Způsob vinutí 

schránky není možné určit. Vlastnosti žebrování jsou výrazně postiženy a setřeny deformací. 

 

3) Tab.1, obr.3, 3a, 3b 

Materiál: Exemplář č. 5522 (No.141), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Mírně deformovaná výplň s částí posledního závitu. Vnitřní závity se nezachovaly, 

umbilikální oblast je vyplněna karbonátem. Tvar závitu je oválný. Primární žebra jsou nízká, 

až 2,3 mm silná a tupá. Nabíhají přímo od okraje píštělu. Jsou mírně ohnuta směrem k 

apertuře. Ve dvou třetinách výšky závitu se objevují až 1,8 mm silná, nízká a tupá sekundární 

žebra. Mají stejný směr jako žebra primární. Na závitu jsou patrné složité amonitové sutury. 

Rozměry: Průměr fragmokonu je 79 mm, výška závitu měří 30 mm (38%). Píštěl je vyplněný, 

nelze změřit jeho průměr. Lze určit 14 primárních a 20 sekundárních žeber na posledním 

závitu. 

Poznámky: Exemplář má mírně deformovanou a špatně zachovanou výplň. Píštěl a vnitřní 

závity jsou sekundárně překryty a vyplněny karbonátem. Exemplář se vyznačuje masivním 

posledním závitem. Primární i sekundární žebra jsou ohnuta k ústí. Píštěl zřejmě nebyl příliš 

široký. Zřejmě se jednalo o druh se semiinvolutním typem vinutí schránky. 

Vztahy: Exemplář má podobné vlastnosti žebrování jako Orthosphinctes (O.) n. sp. (Gygi, 

2003). Primární žebra se u O. sp. (tab.1, obr.3, 3a, 3b) dělí na žebra sekundární téměř ve 

stejné výšce závitu jako u O. (O.) n. sp. (Gygi, 2003). U zde vyobrazeného exempláře nelze 

určit přesnou výšku závitu. 

 

4) Tab.1, obr.4 

Materiál: Exemplář č. 5521 (No.137), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 
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Popis: Mírně deformovaný otisk jádra se zachovaným píštělem a vlastnostmi vnitřních závitů. 

Závit se vyznačuje téměř plochými boky. Umbilikální stěna je nízká. Píštěl je široký. Závity 

se nepřekrývají. Primární žebra začínají nabíhat 1-2 mm od okraje píštělu. Na posledním 

závitu jsou až 3 mm silná a ostrá primární žebra. Jsou ohnutá směrem k ústí schránky. Hustota 

žebrování na všech závitech je vysoká, směr žeber na vnitřních závitech je shodný, mírně 

směrem k apertuře. Na starších závitech jsou žebra více deformovaná. Na posledním závitu 

jsou patrná místa, kde došlo k zesílení schránky.   

Rozměry: Průměr fragmokonu je 77 mm, výška posledního závitu měří 16 mm (21%), průměr 

píštělu dosahuje hodnoty 42 mm (55%). Poslední závit nese 21 primárních a 9 sekundárních 

žeber.  

Poznámky: Mírně deformovaný otisk větších rozměrů (nad 100 mm v průměru), dobré 

zachování mladších závitů, nejstarší závity nemají zachovaná žebra. Typický je široký píštěl a 

evolutní způsob vinutí. Pouze 3 žebra na posledním závitu se dělí na žebra sekundární, výšku 

dělení nelze určit.  

Vztahy: Příbuznost s rodem Orthosphinctes naznačuje mírné ohnutí několika žeber směrem 

k počáteční komůrce. Charakter žebrování je velmi podobný jako u Orthosphinctes (O.) 

tiziani (tab.2, obr.1). 

 

5) Tab.1, obr.5 

Materiál: Exemplář č.5467, sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Popraskaný exemplář s nezřetelně zachovanými vnitřními závity. Tvar závitu je 

oválný. Píštěl je úzký. Nevýrazná primární žebra začínají nabíhat v těsné blízkosti 

umbilikálního okraje. Ohýbají se směrem k ústí schránky. Sekundární žebra nejsou na vzorku 

patrná. Větší část posledního závitu je hladká, téměř bez žebrování. Poslední závit překrývá 

předposlední z 40%.  

Rozměry: Průměr fragmokonu je 0,88 mm, výška závitu je 0,35 mm (40%), průměr píštělu je 

0,3 mm (34%). Na závitu je patrných 6 primárních žeber.  

Poznámky: Jedinec velmi malých rozměrů se semiinvolutním způsobem vinutí schránky a 

úzkým píštělem. Popraskaná výplň má nezřetelné žebrování. Umbilikární oblast s vnitřními 

závity neposkytuje detailní vlastnosti. Porovnání s jinými zástupci je obtížná, zřejmě se jedná 

o juvenilního zástupce rodu Orthosphinctes. 

 

6) Tab.1, obr.6, 6a 
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Materiál: Exemplář č. 10523, sbírky PřF UK 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Mírně deformované, nedokonale zachované jádro s částí posledního závitu. Píštěl a 

starší závity nejsou zachované. Tvar závitu je deformován v extenzním režimu ve vertikálním 

směru. Primární žebra jsou vysoká, silná až 2 mm a tupá. Deformace způsobila ohnutí 

několika žeber k vrcholu, jiná se ohýbají směrem k ústí. Sekundární žebra jsou velmi obtížně 

rozpoznatelná, jejich vlastnosti na ventrální straně jsou téměř smazány. Jsou ohnuta směrem k 

vrcholu.  

Rozměry: Průměr exempláře je 50 mm, výška závitu je 21 mm (42% – původní výška závitu 

byla nižší). Píštěl byl úzký, jeho průměr k původní velikosti byl větší. Na závitu je 12 

primárních žeber. 

Poznámky: Exemplář střední velikosti (50 – 100 mm), pravděpodobně s evolutním způsobem 

vinutí, umbilikární část a starší závity se nezachovaly. 

Vztahy: Orthosphinctes sp. (tab.1, obr.6, 6a) vlivem deformace neposkytuje přesné porovnání 

s Orthosphinctes tiziani (tab.2, obr.1). Nelze porovnat vlastnosti žeber na ventrální straně. 

Primární žebra v semiumbilikární části jsou u O. sp. (tab.1, obr.6, 6a) tupější než u O. tiziani 

(tab.2, obr.1) a k dělení dochází již v polovině výšky závitu. 

 

 

Podrod Lithacosphinctes OLÓRIZ, 1978 

 

Lithacosphinctes cf. serotinus (CHOFFAT, 1893) 

Tab.10, obr.7, 7a 

 

Synonymika: 

1963  Lithacoceras (Lithacoceras) pseudolictor (CHOFFAT) – KOERNER, str.365, 

tab.23, obr.2 

2003  Lithacosphinctes serotinus sp. – GYGI, str.24, tab.3, obr.7-10 

 

Materiál: Exemplář č. 3819 (No.83), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Popraskaná, špatně zachovaná výplň schránky se špatně zachovanými vlastnostni 

starších závitů. Píštěl je široký. Umbilikální stěna je vysoká. Tvar závitu je oválný. Žebrování 

na starších závitech není patrné. Na robustním posledním závitu jsou špatně zachovaná 
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primární žebra. Jejich tloušťka dosahuje 4,5 mm, jsou nízká a tupá. Jsou mírně ohnutá 

směrem k apertuře. Ve dvou třetinách výšky závitu nabíhají sekundární žebra. Na ventrální 

straně se ohýbají k apertuře. Jsou také nízká, silná a tupá.  

Rozměry: Průměr fragmokonu je 93 mm, výška závitu je 45 mm (48%), průměr píštělu je 50 

mm (54%). Na posledním závitu je patrných 12 primárních a 19 sekundárních žeber. 

Poznámky: Exemplář je velmi špatně zachovaný, starší závity neposkytují přesnější informace 

o žebrování. Příčinou může být částečné překrytí předposledního závitu posledním 

(semiinvolutní typ vinutí). Špatné zachování neumožňuje detailní studium žebrování.  

Vztahy: Vyobrazený exemplář (tab.1, obr.7 ,7a) se velmi podobá Lithacosphinctes serotinus 

(Gygi, 2003, str.25) masivním posledním závitem, který se (částečně) překrývá 

s předposledním. Nízká a tupá žebra jsou si velmi podobná, u vyobrazeného jedince (tab.1, 

obr.7 ,7a) však nejsou dobře zachovaná. Lithacosphinctes cf. serotinus se oproti L. villae sp. 

(Gygi, 2003) vyznačuje hustými, paralelními, sekundárními žebry, která u L. villae sp. nejsou 

přítomna. 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford, zóna Bimammatum (subzóna Hypselum, Bimammatum, 

Hauffianum) 

Geografický výskyt: Submediteránní provincie (Švýcarsko, Německo, Česká Republika) 

 

 

Orthosphinctes (Orthosphinctes) cf. mogosensis (CHOFFAT, 1893)  

Tab.1, obr.8, 9 

 

1 vzorek, obr.8 – jádro, obr.9 – otisk jádra 

 

Synonymika: 

1893  Perisphinctes mogosensis sp. nov. (CHOFFAT) – CHOFFAT, str.50, tab.12, 

obr.5-8 

1930  Perisphinctes mogosensis (CHOFFAT) – DORN, str.165, tab.28, obr.4 

2003  Orthosphinctes (Orthosphinctes) cf. mogosensis (CHOFFAT) – GYGI, str.52, 

tab.17, obr.45, 46 

 

Tab.1, obr.8 

Materiál: Exemplář č. 5540 (No.142), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Hohnstein (Německo) 
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Popis: Nedeformované, dobře zachované jádro. Část píštělu a vnitřních závitů je zachována. 

Hodnoty starších závitů nelze změřit. Tvar závitu je oválný. Píštěl je široký, umbilikální stěna 

je nízká. Primární žebra nabíhají přímo na okraji píštělu, ohýbají se směrem k apertuře. Jsou 

ostrá, až 2,6 mm silná a nízká. V 60% výšky závitu se primární žebra dichotomicky větví 

v žebra sekundární. Jedno primární žebro není dělené, v tomto místě došlo k zesílení schránky 

a zvětšení průměru závitu v důsledku růstu jedince. 

Rozměry: Průměr části závitu je 88 mm, výška závitu měří 32 mm (36%). Průměr píštělu 

nelze změřit. Na posledním závitu je 20 primárních a 29 sekundárních žeber. Předposlední 

závit nese 20 primárních žeber. 

Poznámky: Karbonátové jádro bez deformace a popraskání, výborně zachovaná část 

posledního závitu s žebrováním. Je patrný vysoký závit, evolutní způsob vinutí a široký píštěl. 

Zajímavostí je, že výška bodu větvení sousedních žeber je odlišná. 

Vztahy: Exemplář (tab.1, obr.8) vykazuje velmi podobné vlastnosti jako Orthosphinctes cf. 

mogosensis (Gygi, 2003, str.60, obr.54). Tvar závitu, výška dělení žeber a jejich úklon 

ukazují, že porovnávaní jedinci by mohli být příbuzní. 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Bimammatum (subzóna Hauffianum), Planula 

Geografický výskyt: mediteránní a submediteránní provincie (Španělsko, Švýcarsko, 

Německo, Česká Republika) 

 

Tab.1, obr.9 

Materiál: Exemplář č. 5542 (otisk vzorku 5540), sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Hohnstein (Německo) 

Popis: Viz Exemplář č. 5540 (No.142), tab.1, obr.8 

Rozměry: Průměr negativu je 54 mm, výšku závitu a průměr píštělu nelze změřit. Na 

posledním závitu je 15 primárních a 13 sekundárních žeber. Starší závit nese 13 primárních, 

částečně zachovaných žeber. 

Poznámky: Otisk jádra schránky bez prasklin a deformací. Vysoký oválný závit, široký píštěl, 

evolutní způsob vinutí schránky. Žebrování s dělením do tvaru Y je patrné na posledních dvou 

závitech, starší závity jsou bez žebrování.  

 

 

Orthosphinctes (Orthosphinctes) cf. danubiensis (SCHLOSSER in CHOFFAT, 1893)  

Tab.1, obr.10, 10a 
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Synonymika: 

1893  Perisphinctes sp. nov. aff. danubiensis (SCHLOSSER) – CHOFFAT, str.37, 

tab.8, obr.5 

2003  Orthosphinctes (Orthosphinctes) sp. nov. aff. danubiensis (SCHLOSSER) – 

GYGI, str.49, tab.16, obr.43, 44 

 

Materiál: Exemplář č. 5611, sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Otisk jádra s částí posledního závitu. Umbilikální oblast a vnitřní závity nejsou 

zachovány. Tvar závitu je oválný. Primární žebra začínají nabíhat od okraje píštělu. Jsou 

esovitě prohnutá, silná až 2,5 mm a ostrá. V dorzolaterální části závitu se ohýbají směrem 

k počáteční komůrce. V polovině výšky závitu se žebra dělí do dvou žeber sekundárních. Ta 

jsou až 1,2 mm silná a ostrá. Silnější zadní (blíže vrcholu) sekundární žebro pokračuje ve 

směru primárního, až na ventrolaterálním okraji se ohýbá směrem k ústí. Slabší přední (blíže 

ústí) sekundární se nad bodem větvení esovitě prohýbá. Na ventrální straně je ohnuto směrem 

k ústí. 

Rozměry: Část závitu měří 61 mm v průměru, výška závitu je 24 mm. Na otisku je dobře 

zachovaných 16 primárních a 35 sekundárních žeber. 

Poznámky: Nedeformovaný, mírně popraskaný otisk jádra posledního závitu s dobře 

zachovanými primárními a sekundárními žebry. Píštěl byl zřejmě široký. Schránka měla 

pravděpodobně evolutní typ vinutí závitu. 

Vztahy: Vlastnosti žebrování Orthosphinctes (O.) cf. danubiensis (tab.1, obr.10, 10a) jsou 

téměř identické s O. (O.) n. sp. aff. danubiensis (Gygi, 2003, obr.43). Dochází k typickému 

esovitému prohnutí. Výška dělení žeber je u O. (O.) cf. danubiensis (tab.1, obr.10, 10a) těsně 

nad polovinou výšky schránky, oproti 70-75% výšky O. (O.) n. sp. aff. danubiensis u (Gygi, 

2003).  

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Bimammatum (subzóna Hauffianum) 

Geografický výskyt: submediteránní provincie (Česká Republika, Německo, Švýcarsko) 

 

 

Orthosphinctes (Orthosphinctes) tiziani (OPPEL, 1863) 

Tab.2, obr.1 

 

Synonymika: 
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1863  Ammonites tiziani (OPPEL) – OPPEL, str.246 

1887  Ammonites polygyratus (OPPEL) – QUENSTEDT, str.921, tab.100, obr.1-3 

1893  Perisphinctes tiziani (OPPEL) – CHOFFAT, str.32, tab.5, obr.8 

1906  Perisphinctes McLachnani (OPPEL) – BURCKHARDT, str.24, tab.4, obr.6 

1907  Perisphinctes tiziani (OPPEL) – SIMIONESCU, str.22, tab.1, obr.4 

1935  Biplices tiziani (OPPEL) – ARKEL, str.33, obr.1 

1961  Perisphinctes (Orthosphinctes) (OPPEL) – GEYER, str.19, tab.1, obr.2, tab.2, 

obr.1, tab.6, obr.3 

1966 Orthosphinctes (Orthosphinctes) tiziani (OPPEL) – ENAY, str.514, 515 

1976  Orthosphinctes (Orthosphinctes) tiziani (OPPEL) – BEVIA, str.16-18, tab.3, 

obr.6 

1997  Orthosphinctes tiziani (OPPEL) – SCHWEIGERT & CALLOMON, tab.4, 

obr.1, 2, tab.5, obr.1 

1997  Orthosphinctes (Orthosphinctes) tiziani (OPPEL) – MATYJA & 

WIERZBOWSKI, tab.6, obr.1 

2003 Orthosphinctes (Orthosphinctes) tiziani (OPPEL) – GYGI, str.31, tab.6, 

obr.16-17 

 

Materiál: Exemplář č. ????, sbírky PřF UK 

Lokalita: Šluknovsko 

Popis: Mírně deformované, značně popraskané jádro s částí posledního závitu. Píštěl a starší 

závity chybějí. Závit je vysoký a má oválný tvar. Primární žebra začínají nabíhat 4-5 mm od 

umbilikárního okraje. Jsou silná až 3 mm, nízká a ostrá. Jsou mírně ohnutá směrem k ústí. 

Poslední primární žebro je více ohnuto k apertuře, to indikuje pravděpodobné ukončení růstu 

schránky a zřejmě se tedy jedná o dospěleho jedince. V 80% výšky závitu se objevují žebra 

sekundární. Jsou nízká, silná až 2,3 mm a ostrá.   

Rozměry: Průměr exempláře je 111 mm. Výška závitu je 32 mm (29%), je ale pravděpodobně 

ovlivněna deformací. Na závitu je 16 primárních a 18 sekundárních žeber.  

Poznámky: Část jádra velkých rozměrů (více než 100 mm v průměru) s evolutním způsobem 

vinutí, dichotomicky až trichotomicky dělenými primárními žebry. Starší závity a píštěl 

nejsou zachovány. 

Vztahy: Orthosphinctes (O.) tiziani má oproti O. (O.) cf. polygyratus (tab.2, obr.12) menší 

hustotu žebrování na posledním závitu. Směr primárních žeber je odlišný od O. (O.) tiziani 

(Gygi, 2003, obr.16), jedním z důvodů může být deformace vzorku. 
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O. (O.) tiziani je stratigraficky poněkud starší než  O. (O.) polygyratus přesto, že oba taxony 

jsou si patrně velmi blízké. Existuje možnost, že by O. (O.) tiziani mohl být přímým předkem 

O. (O.) polygyratus (Kiessling, Zeiss, 1991, 1992).  

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Bimammatum (subzóna Hypselum, 

Bimammatum, Hauffianum) 

Geografický výskyt: mediteránní, submediteránní a subboreální subprovincie (Španělsko, 

Francie, Švýcarsko, Německo, Česká Republika, Polsko) 

 

 

Orthosphinctes (Orthosphinctes) cf. tiziani (OPPEL, 1863)  

Tab.2, obr.2 - 9 

 

 

Materiál: 8 vzorků: Exempláře č. 5527, 5465 (No.125), 16324, 9342, 10523, 5530, sbírky 

Národního muzea v Praze, PřF UK 

Lokalita: Šternberk u Brtníků, Kyjov 

Popis: Exemplář (tab.2, obr.2) má dobře zachované jádro bez deformací, se zachovaným 

píštělem, který je sekundárně vyplněn kalem. Tvar závitu je oválný, píštěl je úzký. Až 2 mm 

silná a nízká primární žebra nabíhají v blízkosti píštělu z vyplněného prostoru. Větví se 

v sekundární v první polovině výšky závitu, ta jsou silná do 0,8 mm, nízká a tupá. Díky 

výplni píštělu nelze určit výšku bodu dělení žeber. 

U exemplářů (tab.2, obr.3, 4) lze pozorovat kromě podobné velikosti jádra téměř identické 

vlastnosti žeber i charakter píštělu. Ten je úzký, schránka je menšího průměru, nenese ještě 

znaky dospělých jedinců. 

Primární žebra u O.(O.) cf. tiziani (tab.2. obr.5) jsou velmi špatně zachovaná. Jsou masivní, 

silná až 4,5 mm, nízká a tupá. Jejich ohnutí se shoduje a předchozími exempláři. 

Nízká a ostrá žebra exempláře (tab.2, obr.6) naznačují výraznější podobnost s O. tiziani 

(tab.2, obr.1). Píštěl je u obou jedinců široký.  

Primární žebra vzorku (tab.2, obr.7) jsou výrazná, až 1,8 mm silná a tupá. Píštěl je široký. 

Deformovaný exemplář (tab.2, obr.8) neposkytuje příliš dobrých porovnatelných hodnot. 

Exemplář (tab.2, obr.9) také naznačuje vlastnostmi žeber jistou podobnost s O. tiziani (tab.2, 

obr.1).  
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Rozměry: Průměry jedinců se pohybují od 15 do 90 mm, výšky závitů jsou vlivem deformací 

variabilní, obecně však výška závitu tvoří 1/3 průměru fragmokonu. Píštěl je u většiny vzorků 

široký a jeho průměr generelně odpovídá 40% průměru fragmokonu.  

Poznámky: Všechny exempláře mají závity s vysokou hustotou žebrování, schránky mají 

semiinvolutní a převážně evolutní způsob vinutí závitu.  

Vztahy: Porovnání exempláře (tab.2, obr.1) s O.(O.) tiziani (Gygi, 2003, obr.16) ukazuje 

podobnost ve vlastnostech žebrování.  

O.(O.) tiziani u (Glowniak & Wierzbowski, 2009, obr.66/1) nemá oproti O. cf. tiziani (tab.2, 

obr.2) tak výrazné ohnutí žeber směrem k vrcholu. 

Porovnání exempláře (tab.2, obr.3) s ostatními je obtížné, jedinec je nedospělý nemá dobře 

zachované povrchové prvky. Lze však usoudit, že jedinci (tab. 2, obr.2, 3) jsou si příbuzné.  

Exemplář Orthosphinctes (O.) cf. tiziani (tab.2, obr.4) se nápadně shoduje s O. (O.) tiziani 

(tab.2, obr.2, 3). Charakter žebrování je u (tab.2, obr.4) lehce odlišný, přesto se vyobrazené 

vzorky zdají být příbuzné.  

Oproti Orthosphinctes tiziani (tab.2, obr.1) se O. cf. tiziani (tab.2, obr.5) vyznačuje absencí 

trichotomického větvení primárních žeber. 

O. (O.) tiziani (Gygi, 2003, obr.16) má vyšší a tupější primární žebra než (tab.2, obr.6, 6a). 

Exemplář (tab.2, obr.7) se vyznačuje absencí trichotomicky větvených žeber, vyskytují se u 

něj pouze dvojčetné větvení. Vyšší a tupější žebra u (tab.2, obr.7, 7a) jsou téměř identická 

vzorku vyobrazeného u (Gygi, 2003, obr.16), velmi podobně vypadá žebrování u exempláře u 

(Glowniak & Wierzbowski, 2009, obr.66/1).  

Ostrá žebra (tab.2, obr.9) kontrastují s tupějšími u O. (O.) tiziani (Gygi, 2003, obr.16) jak na 

posledním, tak na starších závitech. Ohnutí žeber je u zde vyobrazené jedince výraznější 

směrem k ústí, výška a způsob větvení je velmi podobná. Hustota žebrování na starších 

závitech je podobná Orthosphinctes (O.) polygyratus (Atrops, 1982). 

 

 

Orthosphinctes (Orthosphinctes) cf. polygyratus (REINECKE, 1818) 

Tab.2, obr.10 – 12 

 

Synonymika: 

1818  Nautilus polygyratus (REINECKE), str.73, obr. 45-46 

1876-78 Ammonites (Perisphinctes) polygyratus (REINECKE) – LORIOL, str.61, tab.7, 

obr.1 
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non 1929-30 Perisphinctes wemodingensis n. sp. (REINECKE) – WEGELE, str.56 (150), 

tab.3 (7), obr.4 

1961  Perisphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) – GEYER, str.21, 

tab.1, obr.4 

1961  Lithacoceras (Progeronia) pseudopolyplocoides n. sp. (REINECKE) – 

GEYER, str.33, tab.8, obr.3 

1974  Perisphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) – SCHAIRER, 

str.51, tab.6, obr.1-11 

? 1978  Orthosphinctes  polygyratus (REINECKE) – ROZAK, BROCHWICZ-

LEWINSKI, tab.2, obr.1 

? 1978 Orthosphinctes (Orthosphinctes) aff.  polygyratus (REINECKE) – 

WIERZBOWSKI, tab.8, obr.2 

1978 Orthosphinctes  polygyratus (REINECKE) – OLORIZ, str.386, tab.37, obr.1-3, 

tab.38, obr.3 

1982 Orthosphinctes (m. Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) – ATROPS, 

str.51, tab.11, obr.1-3 

1983 Orthosphinctes (m. Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) – MARQUES, 

str.316, tab.9, obr.2,6 

1985 Orthosphinctes  polygyratus (REINECKE) – SARTI, str.323, tab.2, obr.2 

1985 Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) – SCHAIRER, 

str.7, tab.1, obr.1-5 

1987  Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) – PAVIA, 

BENETTI, MINETTI, str.67, tab.4, obr.2 

1993  Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) – RODRIGUEZ-

TOVAR, str.187, tab.3, obr.2, tab.5, obr.1 

 

Materiál: 3 vzorky: Exempláře č. 5612, 12650, 9341, sbírky Národního muzea v Praze, PřF 

UK 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Popraskaná, mírně deformovaná výplň schránky. Starší závity a oblast píštělu jsou 

velmi dobře zachovány. Exemplář neposkytuje nejmladší závit, zachoval se pouze otisk jeho 

části. Tvar závitu je oválný. Píštěl je široký. Primární žebra jsou dobře patrná jen na 

předposledním závitu. Začínají nabíhat přímo od umbilikálního okraje a jsou ohnutá mírně k 

ústí. Některá žebra jsou téměř rovná, ale jsou nakloněna k ústí. Pouze u tří primárních žeber je 
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patrné dichotomické větvení v žebra sekundární. Primární žebra jsou až 2,5 mm silná, nízká a 

ostrá. Otisk nejmladšího závitu poskytuje negativ nízkých žeber, ohýbajících se směrem 

k počáteční komůrce. Závity se vzájemně nepřekrývají. 

U exempláře (tab.2, obr.11) jsou primární žebra vysoká a tupá, může to však být důsledek 

účinku deformace. Typické je trojčetné dělení žeber. Píštěl u vzorku (tab.2, obr.11) je úzký. 

Žebra na starším závitu jsou patrná, neposkytují však přesné informace. Vysoká a ostrá žebra 

u (tab.2, obr.12) a široký píštěl ukazují podobnost s O. cf. polygyratus (tab.2, obr.10).  

Rozměry: Průměr exemplářů je od 40 do 95 mm, výška předposledního závitu zaujíma  20 – 

30% celkového průměru fragmokonu. Píštěl je obecně široký a zaujímá až polovinu průměru 

fragmokonu. Hustota žebrování na všech exemplářích je vysoká. Na ventrálních okrajích je až 

50 sekundárních žeber. 

Poznámky: Jedinci větších rozměrů (nad 100 mm) s vysokou hustotou žebrování na závitech. 

Žebra se dělí dvoj- až trojnásobně. Píštěl je obecně široký, s evolutním způsobem vinutí 

schránky. 

Vztahy: Ostrá žebra u (tab.2, obr.10) na posledním závitu jsou blízká O. (O.) polygyratus u 

(Atrops, 1982, tab.11, obr.3). Naopak žebra ohnutá k vrcholu na posledním závitu naznačují 

podobnost s Orthosphinctes (O.) tiziani. Žebra se dělí již ve spodní polovině výšky závitu, což 

je v kontrastu s O. (O.) tiziani. 

Silně deformovaný jedinec (tab.2, obr.11) má vysoká a tupá žebra, stejně jako Orthosphinctes 

(O.) polygyratus (Atrops, 1982, tab.11, obr.3). Výška dělení žeber, velká hustota 

sekundárních žeber i jejich ohnutí jsou teměř totožné. 

Exemplář (tab.2, obr.12) má podobně jako Orthosphinctes  polygyratus (viz Matyja & 

Wierzbowski, 2002) několik trichotomicky větvených primárních žeber, dichotomické 

větvení primárních žeber však převažuje. O. polygyratus má v blízkosti umbilikárního okraje 

vyšší žebra než O.(L.) siemiradzkii. O. polygyratus je poněkud mladší než Orthosphinctes 

tiziani přesto, že oba taxony jsou si velmi blízké (Kiessling, Zeiss, 1991, 1992). 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Planula (subzóna Galar), spodní kimmeridž – 

zóna Platynota (subzóna Polygyratus) 

Geografický výskyt: mediteránní, submediteránní, subboreální subprovincie (Španělsko, 

Itálie, Francie, Německo, Švýcarsko, Anglie, Polsko, Česká Republika, ruská platforma) 

 

 

Rod Crussoliceras ENAY, 1959 
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Crussoliceras cf. sayni (CAMUS & THIEULOY, 1963)  

Tab.3, obr.6, 6a 

 

Synonymika: 

1963  Katroliceras (Crussoliceras) sayni n. sp. – CAMUS & THIEULOY, str.277, 

obr.4-5 

2003 Crussoliceras sayni (CAMUS & THIEULOY) – GYGI, str.115, tab.59, 

obr.133-134 

 

Materiál: Exemplář č. 5466, sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Deformované jádro s částí závitu, bez zachovaného píštělu a vnitřních závitů. Tvar 

závitu je oválný. Primární žebra začínají v těsné blízkosti (1 mm) od umbilikálního okraje. 

Jsou esovitě prohnutá. Většina primárních žeber se v 70% výšky závitu větví na žebra 

sekundární. Přední sekundární žebro se ohýbá směrem k apertuře, zadní sekundární žebro je 

ohnuté k vrcholu. Síla primárních žeber je až 2,5 mm, jsou vysoká ostrá. Sekundární žebra 

jsou v laterální části špatně zachovaná.  

Rozměry: Průměr zachované části je 32,5 mm, výška závitu je 11 mm (34%). Na závitu je 

patrných 9 primárních a 14 sekundárních žeber.  

Poznámky: Dobře zachovaná výplň omezená na část závitu. Umbilikální oblast není 

zachovaná. Ventrální okraj je mírně popraskaný. Primární žebra jsou výborně zachovaná. 

Sekundární žebra jsou silně ohlazená. 

Vztahy: Crussoliceras cf. sayni (tab.3, obr.6, 6a) se zdá být podobný C. sayni (Gygi, 2003, 

obr.133) typickými vysokými a ostrými žebry, na ventrolaterálním okraji masivními a 

vidličnatě se větvícími. Malý, zřejmě nedospělý jedinec zčásti ukazuje podobné vlastnosti 

jako C. sayni (Gygi, 2003). 

Stratigrafický rozsah: spodní kimmeridž – zóna Hypselocyclum (subzóna Lothari) 

Geografický výskyt: submediteránní provincie (Švýcarsko, Česká Republika) 

 

 

Crussoliceras sayni (CAMUS & THIEULOY, 1963) 

Tab.3, obr.7 

 

Materiál: Exemplář č. 6123, sbírky PřF UK 
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Lokalita: Kyjov 

Popis: Výborně zachované jádro většího průměru (nad 100 mm). Starší závity nejsou dobře 

zachované. Píštěl je široký. Tvar závitu je oválný. Na posledním závitu jsou masivní primární 

žebra, silná až 10 mm, vysoká a ostrá. Začínají růst přímo na umbilikárním okraji. Jejich 

ohnutí je mírné, směrem k apertuře. Několik žeber má téměř radiální směr. Větví se 

dichotomicky. Na starším závitu mají primární žebra vyšší hustotu, jsou až 1,8 mm silná a 

ostrá. Jejich směr je stejný jako u žeber na posledním závitu. Sekundární žebra se objevují ve 

třech čtvrtinách výšky závitu. Jsou masivní a vysoká, tupější než žebra primární. Přední 

sekundární žebro pokračuje ve směru primárního, k ústí. Zadní se ohýbá k počáteční komůrce.  

Rozměry: Průměr fragmokonu je 125 mm, výška posledního závitu je 25 mm (20%). Průměr 

píštělu je 70 mm (56%). Na části staršího závitu je patrných 27 primárních žeber. Na 

posledním půlzávitu je 15 primárních a 25 sekundárních žeber. 

Poznámky: Karbonátová výplň o průměru nad 100 mm s evolutním způsobem vinutí. 

Dominuje vidličnaté větvení primárních žeber. Výplň, vlastnosti žeber, některé závity i 

charakter píštělu jsou velmi dobře zachované. 

Vztahy: Masivní, dichotomicky se dělící primární žebra u Crussoliceras sayni (tab.3, obr.7) 

jsou identická s C. sayni (Gygi, 2003, obr.133). Téměř identické jsou i vlastnosti žeber na 

starších závitech, které ukazují velkou hustotu žebrování s ohnutím žeber k ústí. Oválný tvar 

závitu je dalším znakem pro to, že oba exempláře patří taxonu Crussoliceras sayni. 

 

 

Rod Ataxioceras FONTANNES, 1879 

Podrod Parataxioceras SCHINDEWOLF, 1925 

 

Typový druh: Ammonites lothari OPPEL, 1863 

 

Ataxioceras (Parataxioceras) sp.  

Tab.4, obr.7 

 

Materiál: Exemplář č. 16302, sbírky PřF UK 

Lokalita: Hohnstein (Německo) 

Popis: Deformované, ploché, mírně porušené a popraskané jádro. Píštěl je široký. Původní 

tvar závitu je obtížné určit díky deformaci. Primární žebra začínají v blízkosti umbilikárního 

okraje. Jsou silná až 2 mm, nízká a ostrá. Nejlépe jsou zachovaná na posledním závitu, na 
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starších závitech jsou obtížně identifikovatelná. Jsou mírně ohnuta k ústí. V polovině výšky 

závitu se dichotomicky až trichotomicky větví. Místo větvení je ovlivněno deformací vzorku, 

bod větvení byl původně blíže ventrálnímu okraji. Sekundární žebra jsou nízká, silná 1,5 mm 

a tupá. Na ventrální straně se ohýbají mírně směrem k počáteční komůrce. 

Rozměry: Průměr frgmokonu je 70 mm, výška závitu je 25 mm (36% – nutno brát ohled na 

deformaci, skutečná výška závitu je menší), průměr píštělu je 27 mm (38% – skutečný průměr 

je větší). Na posledním půlzávitu je 19-20 primárních žeber. Počet sekundárních žeber na 

posledním závitu nelze určit.  

Poznámky: Exemplář se středně velkým jádrem (50 – 100 mm), evolutním vinutím, 

dvojnásobným až trojnásobným větvením primárních žeber. Starší závity neposkytují 

přesnější informace o žebrování.  

Vztahy: Možnost porovnání vzorku s podobnými taxony je omezena vlivem silné deformace 

vyobrazeného jedince. Ataxioceras (Parataxioceras) sp. (tab.4, obr.7) se vyznačuje většími 

velikostmi, je u něj patrnější evolutní vinutí schránky než u jeho příbuzného rodu 

Geyericeras. Také má menší hustotu žebrování na 1 závit, tenčí a ostřejší žebra než 

Geyericeras (Moliner, Oloriz, 2010). 

 

 

Ataxioceras (Parataxioceras) cf. homalinum (SCHNEID, 1944)  

Tab.4, obr.8 

 

Synomymika: 

1944  Ataxioceras homalinum n. sp. – SCHNEID, str.13, tab.5, obr.1-2 

1961  Ataxioceras (Parataxioceras) effrenatum (FONTANNES) – GEYER, str.69, 

tab.15, obr.1, tab.17, obr.3 

1982 Ataxioceras (Parataxioceras) praehomalinum nov. sp. (SCHNEID) – 

ATROPS, str.187, tab.24, obr.5 

2003 Ataxioceras (Parataxioceras) homalinum (SCHNEID) – GYGI, str.103, tab.51, 

obr.120-121 

 

Materiál: Exemplář č. 9358, sbírky PřF UK 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Dobře zachovaná, popraskaná výplň. Jsou zachovány pouze části závitů. Píštěl je 

široký. Tvar závitu je oválný. Umbilikální stěna je vysoká. Primární žebra na posledním 
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závitu nabíhají v blízkosti umbilikálního okraje, 2-3 mm od okraje píštělu. Primární žebra na 

posledním závitu jsou nízká, silná až 10 mm a tupá. Jsou ohnutá mírně k apertuře. Směr 

primárních žeber na starších závitech je stejný, jejich hustota je vyšší. Jsou také nízká, silná až 

5 mm a tupá. V 70% výšky závitu se objevují žebra sekundární. Na jedno primární žebro 

připadají až čtyři žebra sekundární. Nedochází k typickému větvení, sekundární žebra nabíhají 

náhle. Jsou silná 3 mm, nízká a tupá. Jsou ohnuta mírně směrem k apertuře. Nejmladší závit 

překrývá předposlední z 20%. 

Rozměry: Průměr fragmokonu je 126 mm, výška závitu je 36 mm (28,5%), průměr píštělu je 

86 mm (68%). Na části posledního závitu je 12 primárních žeber, všechna sekundární žebra 

nelze identifikovat díky nedokonalému zachování ventrální strany vzorku, lze však určit 30 

sekundárních žeber. Starší závit má 22 primárních žeber.  

Poznámky: Jádro velkého průměru (větší než 100 mm) se semiinvolutním vinutím schránky 

(částečné překrývání závitů). Exemplář je postižen mírným popraskáním v umbilikální 

oblasti. Primární žebra jsou dobře zachovaná, stejně tak oblast píštělu i starší závity.  

Vztahy: Ataxioceras (Parataxioceras) cf. homalinum (tab.4, obr.8) se vyznačuje poněkud 

tupějšími žebry než A. (P.) homalinum (Gygi, 2003) a A. (P.) praehomalinum (Atrops, 1982). 

Ohnutí primárních žeber se shoduje stejně jako vlastnosti žeber na starších závitech. Mezi 

pokračujícími primárními žebry nabíhají shodně na ventrolaterální straně 3-4 sekundární 

žebra.  

Stratigrafický rozsah: spodní kimmeridž – zóna Platynota (subzóna Desmoides), 

Hypselocyclum 

Geografický výskyt: submediteránní provincie (Německo, Francie, Švýcarsko, Česká 

Republika) 

 

 

Čeleď Perisphinctidae STEINMANN, 1890 

Podčeleď Perisphinctinae STEINMANN, 1890 

Rod Perisphinctes WAAGEN, 1869 

Podrod Perisphinctes WAAGEN, 1869 

 

Perisphinctes sp.  

Tab.3, obr.1 – 3 

 

3 vzorky: 
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1) Tab.3, obr.1 

Materiál: Exemplář č. 5541, sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Hohnstein (Německo) 

Popis: Mírně deformované, slabě popraskané jádro s části předposledního závitu. Píštěl je 

široký, není celý zachovaný. Tvar závitu je oválný až kruhový. Umbilikální stěna je vysoká. 

Primární žebra nabíhají přímo na okraji píštělu. Jejich tloušťka je až 2,5 mm a jsou ostrá, 

mírně ohnutá směrem k apertuře. V 90% výšky schránky jsou u 6 primárních žeber patrné 

body dělení do tvaru Y. Sekundární žebra jsou 1,5 mm silná a ostrá. Na předposledním závitu 

jsou žebra 1,6 mm silná a ostrá. Jsou ohnutá směrem k apertuře. 

Rozměry: Průměr zachované části měří 61 mm, výška závitu je 22 mm (36%). Průměr píštělu 

není možné měřit. Poslední závit má 14 primárních a 12 sekundárních žeber. Na 

předposledním závitu je patrných 8 primárních žeber.  

Poznámky: Mírně popraskaná karbonátová výplň schránky s částí posledního a 

předposledního závitu. Tvar závitu je téměř kruhový. Píštěl je široký, je patrný evolutní 

způsob vinutí schránky. Dobře zachovaná žebra jsou téměř bez deformací.  

Vztahy: Perisphinctes sp. (tab.3, obr.1) naznačuje podobnost s Perisphinctes (Arisphinctes) 

cf. plicatilis (Gygi, 2001, obr.28) ve tvaru závitu i charakteru žebrování, zde vyobrazený 

jedinec se mírně odlišuje ostřejšími žebry na posledním závitu. 

 

2) Tab.3, obr.2 

Materiál: Exemplář č. ???? (No.88), sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Nedeformovaný, karbonátový otisk jádra se zachovanými vnitřními závity a píštělem. 

Tvar závitu je oválný. Píštěl je široký. Umbilikální stěna je nízká, zaoblená. Primární žebra 

začínají nabíhat přímo na umbilikálním okraji. Jsou 3 mm silná a ostrá. Ohýbají se mírně 

směrem k apertuře. Nejmladší závit není zachovaný v celé výšce. Není zřejmé dělení 

primárních žeber, sekundární žebra nejsou přítomna. Primární žebra na starších závitech jeví 

výraznější ohnutí směrem k apertuře než na posledním závitu. Hustota žebrování je na všech 

závitech vysoká. 

Rozměry: Průměr otisku je 56 mm, výšku posledního závitu nelze určit kvůli absenci 

ventrálního okraje. Výška předposledního závitu je 16 mm (28,5%). Průměr píštělu nelze 

změřit. Na části posledního závitu je 16 primárních žeber, na předposledním závitu 11 žeber a 

na ještě mladším závitu 6 primárních žeber. 
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Poznámky: Dobře zachovaný otisk jádra bez deformací, se zachovaným píštělem a vnitřními 

závity. Patrný je evolutní způsob vinutí schránky. Celý jedinec dosahoval průměru přes 100 

mm. Lze určit počet a vlastnosti žeber na závitech. Typické je husté žebrování na všech 

závitech.  

Vztahy: Oproti Perisphinctes (Arisphinctes) cf. plicatilis (Gygi, 2001, obr.28) se 

Perisphinctes sp. (tab.3, obr.2) vyznačuje ostřejšími primárními žebry na nejmladším závitu. 

Přesné porovnání s P. (A.) cf. plicatilis je obtížné, na zdejším vzorku není patrný bod větvení 

primárních žeber. Na základě určitelných možností lze však oba jedince považovat za 

příbuzné. 

 

3) Tab.3, obr.3 

Materiál: Exemplář č. 16321, sbírky PřF UK 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Nedeformovaný otisk karbonátového jádra s dobře zachovanou částí posledního a 

předposledního závitu. Píštěl je široký. Umbilikální stěna je vysoká. Tvar závitu je oválný. 

Primární žebra začínají růst 1-2 mm od umbilikálního okraje. Na posledním závitu jsou nízká, 

až 10 mm silná a tupá. Jsou mírně ohnutá směrem k apertuře. Ventrolaterální oblast závitu 

není zachovaná, není patrné dělení primárních žeber. Na předposledním závitu jsou primární 

žebra ohnuta stejným směrem, jejich tloušťka je až 5 mm. 

Rozměry: Průměr zachované části je 125 mm, výška závitu je 41 mm (33%), průměr píštělu 

nelze určit. Na posledním závitu je 11 primárních žeber, část předposledního závitu nese 9 

primárních žeber. 

Poznámky: Karbonátový otisk výplně velkého průměru nad 100 mm, zřejmý evolutní způsob 

vinutí schránky, je patrné neúplné zachování píštelu a vnitřních závitů s absencí sekundárních 

žeber. 

Vztahy: Perisphinctes sp. (tab.3, obr.3) se zdá být charakterem žebrování i tvarem závitu 

podobný Perisphinctes (P.) pausicostatus n. sp. (Gygi, 2001, obr.145). Tupá žebra na otisku 

posledního závitu u (tab.3, obr.3) oba porovnávané taxony odlišuje. Vyšší žebra na starším 

závitu naopak ukazují, že by oba taxony mohly naznačovat bližší příbuznost. 

 

 

Podrod Dichotomosphinctes BUCKMAN, 1926 

 

Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethae (DE RIAZ, 1898)  
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Tab.3, obr.4, 4a 

 

Synonymika: 

1966  Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethae (DE RIAZ) – ENAY, str.490, 

text-obr.150, tab.230, obr.4-5, tab.31, obr.2-6 

1966  Perisphinctes (Arisphinctes) elisabethae (DE RIAZ) – HAUERSTEIN, str.52, 

text-obr.12, 13, 14c, tab.5 

1977  Perisphinctes (Arisphinctes) elisabethae (DE RIAZ) – ZIEGLER, tab.1 

1981 Perisphinctes (Dichotomosphinctes) ultimus n.sp. – ENAY, str.750, obr.10, 

tab.5, obr.1 

1987 Perisphinctes (Arisphinctes) elisabethae (DE RIAZ) – ZIEGLER, tab.1 

1989 Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethae (DE RIAZ) – GYGI, obr.5B, 

5E 

2000 Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethae (DE RIAZ) – GYGI, text-

obr.45, tab.3, obr.5 

2001 Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethae (DE RIAZ) – GYGI, obr.106-

107, 178-182 

2009 Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf. elisabethae (DE RIAZ) – 

GLOWNIAK & WIERZBOWSKI, str.83, tab.25, obr.44-45 

 

Materiál: Exemplář č. 5538 (No.132), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Karbonátové jádro s mírnou deformací, bez popraskání. Umbilikální oblast s vnitřními 

závity se nezachovala. Závit je vysoký, oválný, s plochými laterálními boky. Píštěl byl široký, 

umbilikální stěna je vysoká, zaoblená. Primární žebra začínají nabíhat od okraje píštělu, mírně 

ohnutá směrem k ústí. Všechna primární žebra s výjimkou jediného se ve tvaru Y větví na 

žebra sekundární ve dvou třetinách výšky závitu. Primární žebra jsou silná až 3 mm, vysoká a 

ostrá. Sekundární žebra mají stejné vlastnosti, jsou silná jen 2,4 mm. Na ventrálním okraji se 

mírně ohýbají směrem k vrcholu. 

Rozměry: Průměr exempláře měří 70 mm, výška závitu je 32 mm (46%). Závit nese 17 

primárních a 18 sekundárních žeber.  

Poznámky: Velmi dobře zachovaná část posledního vysokého závitu s vysokými a ostrými 

žebry. Píštěl byl široký. Zřejmý je evolutní typ vinutí schránky, závity se pravděpodobně 

nepřekrývaly.  
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Vztahy: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethae (tab.3, obr.4, 4a) je téměř identický 

s P. (D.) cf. elisabethae (Glowniak & Wierzbowski, 2009, obr.44), tvar závitu i vlastnosti 

žeber jsou velmi podobné. P. (D.) elisabethae u (Gygi, 2000, tab.3, obr.5) a (Gygi, 2001, 

obr.106) se shodují ve vlastnostech závitu, bod větvení primárních žeber se však vyskytuje 

výše než u zde vyobrazeného jedince. 

Stratigrafický rozsah: střední oxford – zóna Plicatilis, Transversarium (subzóna Antecedens, 

Luciaeformis; Elisabethae) 

Geografický výskyt: submediteránní a subboreální provincie (Švýcarsko, Německo, Česká 

Republika, Polsko, Rusko) 

 

 

Podrod Dichotomoceras BUCKMAN, 1919 

 

Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides (ENAY, 1966)  

Tab.3, obr.5, 5a, 9, 11 

 

Synonymika: 

1891  Perisphinctes ocultefurcatus (WAAGEN) – SIEMIRADZKI, str.36 

1966  Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides n.sp. (ENAY), str.509, tab.34, 

obr.1a-b, 2, holotyp 3,4 

1989 Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides (ENAY) – MELÉNDEZ, 

str.315, text-obr.64-65, 68, 69, tab.52, obr.1-3, tab.53, obr.1-3 

2000 Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides (ENAY) – GYGI, str.86, tab.9, 

obr.2 

2009 Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides (ENAY) – GLOWNIAK & 

WIERZBOWSKI, obr.57, obr.1, obr.58 

 

Materiál: 3 vzorky: Exempláře č. 5519 (No.133), 5536 (No.143), sbírky Národního muzea 

v Praze 

Lokalita: Šluknovsko (Kyjov) 

Popis: Mírně deformované jádro s částí nejmladšího závitu. Píštěl a vnitřní závity se 

nezachovaly. Tvar závitu je oválný, protažený v dorzoventrálním směru. Charakter píštělu 

není známý. Primární žebra nabíhají v blízkosti píštělu. Jsou až 3 mm silná, nízká a ostrá. 

Jsou mírně ohnutá k apertuře. V 70% výšky závitu se dichomicky větví do Y a objevují se až 
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2,5 mm silná a ostrá sekundární žebra. Žebra přecházejí ventrální okraj bez zeslabení a změn 

směru. Přední žebro výrazněji ohnuto k ústí, zadní žebro se mírně ohýbá k vrcholu.  

Velikost exemplářů (tab.3, obr.9, 11) jsou identické jako u (tab.3, obr.5, 5a). Exemplář (tab.3, 

obr.5, 5a) má poněkud nižší žebra, to je pravděpodobně dáno ohlazeným povrchem jádra. 

Rozměry: Průměr všech vzorků je okolo 40 mm, výška závitu je v rozmezí 33 – 37 mm.  

Poznámky: Patrné je dichotomické větvení primárních žeber. Všechny exempláře poskytují 

podobné vlastnosti žebrování na zachovaných částech závitů. Píštěl byl pravděpodobně 

široký. Typ vinutí závitu je u všech 3 exemplářů zřejmě evolutní.   

Vztahy: Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides (tab.3, obr.5, 5a) se shoduje s P. (D.) 

bifurcatoides (Glowniak & Wierzbowski, 2009, obr.57/1), liší se masivnějšími a tupějšími 

žebry než P. (D.) bifurcatoides (Gygi, 2000, tab.9, obr.2). 

P. (D.) cf. bifurcatoides (tab.3, obr.9, 11) se vyznačuje podobně orientovanými, ale méně 

masivními a ostřejšími žebry než P. (D.) bifurcatoides (Gygi, 2000, tab.9, obr.2). Místo 

větvení primárních žeber je níže než u P. (D.) bifurcatoides u (Glowniak & Wierzbowski, 

2009, obr.57/1). 

Výška větvení primárních žeber je u P. (D.) bifurcatoides (tab.3, obr.11) níže než u P. (D.) 

bifurcatoides u (Glowniak & Wierzbowski, 2009, obr.57/1) a P. (D.) cf. bifurcatoides (tab.3, 

obr.9). 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Bifurcatus (subzóna Stenocycloides) 

Geografický výskyt: submediteránní a subboreální provincie (Rusko, Česká Republika, 

Polsko, Německo, Švýcarsko) 

 

 

Rod Liosphinctes BUCKMAN, 1925 

 

Liosphinctes cf. plicatilis (SOWERBY, 1818)  

Tab.3, obr.8, 10 

 

Synonymika: 

1818  Ammonites plicatilis sp. nov. SOWERBY – str.149, tab.166 

1891  Perisphinctes chloroolithicus (GÜMBEL) – SIEMIRADZKI, str.75 

1891  Aspidoceras n. sp. SIEMIRADZKI, str.46 

1939  Perisphinctes (Arisphinctes) plicatilis (SOWERBY) – ARKELL, 145-149, 

text-obr.41, tab.21, obr.a-b (lektotyp), tab.29, obr.3a-b 
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2000  Perisphinctes (Arisphinctes) plicatilis (SOWERBY) – GYGI, str.81, tab.3, 

obr.1, text-obr.42 

2001 Perisphinctes (Arisphinctes) plicatilis (SOWERBY) – GYGI, str.22, obr.25-26, 

tab.4 

2002 Liosphinctes plicatilis (SOWERBY) – GLOWNIAK, str.347, tab.16, obr.1-2, 

tab.17, obr.1-2, text-obr.23-24 

2009 Liosphinctes plicatilis (SOWERBY) – GLOWNIAK & WIERZBOWSKI, 

str.38, tab.1, obr.3-4 

2 vzorky: 

 

1) Tab.3, obr.8 

Materiál: Exemplář č. 5536 (No.143), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šluknovsko 

Popis: Silně popraskané a porušené jádro bez zachovaného píštělu a vnitřních závitů. Část 

závitu má oválný tvar. Primární žebra začínají růst od okraje píštělu na dorzolaterální straně 

zavitu. Jsou mírně ohnutá směrem k apertuře, silná až 2,5 mm a ostrá. Ventrální strana závitu 

je silně poškozena, není patrné větvení žeber. 

Rozměry: Výplň má průměr 49 mm, výška závitu je 28 mm. Lze identifikovat 12 primárních 

žeber. 

Poznámky: Silně popraskaný relikt závitu, bez píštělu a vnitřních závitů. Zřejmá absence 

větvení žeber.  Rozměr jedince byl pravděpodobně okolo 100 mm v průměru. Porovnání je 

díky silnému popraskání a smazání znaků velmi obtížné. 

Stratigrafický rozsah: střední oxford – zóna Plicatilis, Transversarium (subzóny Paturattensis, 

Ouatius; Densiplicatum Antecedens) 

Geografický výskyt: submediteránní provincie (Švýcarsko, Německo, Česká Republika, 

Polsko) 

 

2) Tab.3, obr.10 

Materiál: Exemplář č. 5536 (No.143), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šluknovsko 

Popis: Karbonátová výplň části posledního závitu, bez zachovaných vnitřních závitů a píštělu. 

Tvar závitu je zřejmě oválný, jeho vlastnosti a tvar jsou značně deformovány. Tloušťka 

primárních žeber je až 2 mm a jsou ostrá. Jejich vlastnosti jsou značně setřeny popraskáním. 
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Žebra mají téměř radiální směr, mírně se uklánějí k apertuře. Sekundární žebra nejsou 

identifikovatelná.  

Rozměry: Průměr části závitu je 32 mm, výška závitu měří 28 mm. Na závitu je 5 špatně 

zachovaných žeber. 

Poznámky: Téměř nesoudržný materiál s množstvím prasklin, primární žebra jsou silně 

porušena, absence sekundárních žeber. Jedinec pravděpodobně středních rozměrů mezi 50 – 

100 mm. Porovnání a identifikace hlavních znaků je velmi obtížná. 

 

 

Rod Subdiscosphinctes MALINOWSKA, 1972 

 

Subdiscosphinctes cf. kreutzi (SIEMIRADZKI, 1891)  

Tab.3, obr.12, 13 

 

Synonymika: 

1891  Perisphinctes Kreutzi n. sp. – SIEMIRADZKI, str.41, tab.1, obr.4 

1972  Lithacoceras (Lithacoceras) kreutzi (SIEMIRADZKI) – BROCHWICZ-

LEWINSKI, str.478, obr.2-3, tab.1-5 

1972 Lithacoceras (Subdiscosphinctes) kreutzi (SIEMIRADZKI) – 

MALINOWSKA, tab.27, obr.1-2, tab.28 

1975 Subdiscosphinctes (Subdiscosphinctes) kreutzi – BROCHWICZ-LEWINSKI, 

str.89, tab.21, obr.1, tab.22, obr.1-3 

2001 Subdiscosphinctes (Subdiscosphinctes) kreutzi (SIEMIRADZKI) – GYGI, 

str.81, tab.46, obr.122-123, tab.78, obr.195-196 

2009 Subdiscosphinctes kreutzi (SIEMIRADZKI) – GLOWNIAK & 

WIERZBOWSKI, str.39, tab.2, obr.5-8 

 

2 vzorky: 

 

1) Tab.3, obr.12 

Materiál: vzorek č. 3821 (No.59), sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Mírně deformované karbonátové jádro. Píštěl společně se staršími závity není 

zachován. Tvar závitu je oválný. Sekundární žebra jsou na laterálním okraji mírně ohnuta 
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směrem k ústí. Vlastnosti primárních žeber v dorzolaterální části nelze určit, jádro 

neposkytuje zachovanou semiumbilikální oblast. Žebra jsou až 2,5 mm silná, nízká a tupá, 

pravidelně uspořádaná. Jejich hustota je vysoká. 

Rozměry: Průměr výplně je 68 mm, výšku závitu a píštěl není možné určit. Na závitu je 14 

sekundárních žeber. 

Poznámky: Jedinec velkých rozměrů nad 100 mm v průměru, bez zachování starších závitů a 

píštělu, žebra jsou pravidelně uspořádaná, s vysokou hustotou. porovnání znesnadňuje 

absence primárních žeber.  

Vztahy: Četnost žeber je možné porovnat s Subdiscosphinctes (S.) kreutzi (Gygi, 2001, 

obr.122), který  má místo větvení žeber blíže ventrálnímu okraji, což u vyobrazeného jedince 

(tab.3, obr.12) není patrné. Vyšší místo bodu větvení je stejně tak patrné u S. (S.) kreutzi 

(Glowniak & Wierzbowski, 2009, obr.7). Příbuznost k taxonu S. (S.) kreutzi ukazuje exemplář 

S. (S.) kreutzi u (Gygi, 2001, obr.195b), u něhož je bod dělení primárních žeber ve dvou 

třetinách výšky závitu. 

Stratigrafický rozsah: střední oxford – zóna Transversarium, Bifurcatus (subzóny 

Luciaeformis, Schilli; Elisabethae, Wartae) 

Geografický výskyt: mediteránní, submediteránní a subboreální provincie (Španělsko, 

Švýcarsko, Německo, Česká Republika, Polsko) 

 

2) Tab.3, obr.13 

Materiál: vzorek č. 3808, sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Silně deformované a popraskané jádro. Píštěl je úzký, špatně zachovaný. Umbilikální 

stěna je vysoká. Starší závity jsou přítomny, jejich vlastnosti jsou téměř setřeny. Tvar závitu 

je oválný, protažený dorzoventrálně a silně ovlivněn deformací. Hustota žebrování na 

posledním závitu je velmi vysoká. Primární žebra začínají růst blízko umbilikálního okraje (2-

3 mm). Jsou nízká a tupá. Vlivem deformace jsou výrazně ohnuta směrem k apertuře. 

V polovině výšky závitu se větví v žebra sekundární, ta mají velmi podobný směr. Jejich 

hustota je velmi vysoká.  

Rozměry: Průměr deformovaného jádra je 36 mm, výška závitu je ovlivněna deformací, stejně 

tak průměr píštělu. 

Poznámky: Měřené hodnoty nejsou příliš směrodatné. Vlastnosti a tvary jsou oproti původním 

velmi zkreslené. Jádro je silně popraskané a deformované. Starší závity se zachovaly, ale 

žebra na nich nejsou přítomna. Typická je vysoká hustota žebrování na posledním závitu.  
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Vztahy: Exemplář S. (S.) kreutzi (tab.3, obr.13, 13a) je silně deformovaný, přesto je možnost 

porovnání s S. (S.) kreutzi u (Gygi, 2001, obr.195b), který ukazuje stejné vlastnosti žeber i 

úzkou umbilikální oblast. Vyobrazený jedinec (tab.3, obr.13, 13a) má silně deformovaný 

závit, přesto na něm lze pozorovat prvky, které ukazují podobnost obou exemplářů. 

 

 

Podčeleď Idoceratinae SPATH, 1924 

Rod Nebrodites BURCKHARDT, 1912 

Podrod Nebrodites BURCKHARDT, 1912 

 

Nebrodites sp.  

tab.4, obr.1 – 4 

 

4 vzorky: 

 

1) Tab.4, obr.1 

Materiál: Exemplář č. 3818, sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Nedeformovaný otisk výplně schránky s dobře zachovanými staršími závity. Nejmladší 

závit celého jedince se nezachoval. Na exempláři je patrných  5 – 6 závitů. Tvar závitu je 

trapezoidální, má ploché laterální boky, umbilikální stěna je nízká. Píštěl je široký. Primární 

žebra jsou dobře zachovaná na všech závitech. Jsou silná až 3 mm, vysoká a ostrá. Začínají 

nabíhat přímo od okraje píštělu. Jsou ohnuta velmi mírně směrem k apertuře, obecně mají 

téměř radiální směr. Sekundární žebra nejsou přítomna. Závity se nepřekrývají. 

Rozměry: Průměr otisku jádra je 81 mm, průměr celého jedince byl ještě větší, patrně přešs 

100 mm. Výška nejmladšího celého zachovaného závitu je 22 mm, průměr píštělu nelze 

změřit. Závislost počtu žeber v poměru k velikosti závitu je přibližně lineární. Na 

předposledním půlzávitu je 21 primárních žeber.  

Poznámky: Otisk jádra průměru nad 100 mm se zachovanými vnitřními závity, vysoká 

hustota žebrování na všech závitech, píštěl je široký, typicky evolutní způsob vinutí schránky, 

závity se nepřekrývají. Tvar závitu je trapezoidální s plochými laterálními okraji. 

Vztahy: Zde vyobrazený vzorek (tab.4, obr.1) má oproti Nebrodites (Passendorferia) sp. 

(Brochwicz-Lewinski & Rozak, 1976, tab.35, obr.1) plošší laterální strany závitů a vyšší 

umbilikální val. Hustota a směr vysokých a ostrých žeber je na všech závitech velmi vysoká, 
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což je společným znakem. Podobnost v charakteru píštělu i závitů ukazuje Nebrodites 

(Passendorferia) sp. uptonioides (Brochwicz-Lewinski, 1973, tab.21). 

 

Tab.4, obr.2 

Materiál: vzorek č. ????, umělý odlitek výplně, otisk, sbírky PřF UK 

Lokalita: Šluknovsko 

Popis: Uměle vytvořený otisk jádra se zachovaným píštělem i staršími závity. Píštěl je široký, 

tvar závitu má obdélníkový tvar, laterální strany závitu jsou ploché. Primární žebra se objevují 

v blízkosti umbilikálního okraje, 2 mm od něj. Jsou silná až 2,5 mm a tupá. Na předposledním 

závitu jsou mírně ohnuta směrem k apertuře, na posledním závitu směřují téměř radiálně od 

vrcholu. Na exempláři není patrné dělení primárních žeber, sekundární žebra se nevyskytují. 

Hustota žebrování je vysoká na všech závitech. 

Rozměry: Průměr otisku je 56 mm, poslední závit pravděpodobně není nejmladším závitem, 

ten není zachován. Průměr píštělu je roven průměru exempláře. Na nejmladším závitu je 20 

primárních žeber, na starším závitu je 13 žeber.  

Poznámky: Otisk jádra, schránka s evolutním způsobem vinutí schránky. Absence dědení 

primárních žeber. Průměr vzorku nelze zjistit díky nepřítomnosti nejmladšího závitu. 

Vztahy: Nebrodites sp. (tab.4, obr.2) má tupější žebra a menší hustotu žebrování na vnitřních 

závitech než N. sp. (tab.4, obr.1), ploché laterální okraje závitů mají oba vzorky podobné. 

 

3) Tab.4, obr.3 

Materiál: vzorek č. ????, umělý odlitek výplně, otisk, tab.6, obr.6, sbírky PřF UK 

Lokalita: Šluknovsko 

Popis: Umělý, popraskaný odlitek otisku jádra. Píštěl společně se staršími závity není 

zachován. Tvar závitu je obdélníhový, laterální okraje jsou ploché. Primární žebra jsou až 3 

mm silná, vysoká a tupá. Začínají nabíhat blízko umbilikálního okraje. Jsou téměř radiální, 

mírně ohnutá směrem k apertuře. Sekundární žebra nejsou přítomna. Ventrální okraj není 

zachovaný.  

Rozměry: Průměr otisku je 52 mm, výška závitu je 20 mm. Na části závitu je patrných 10 

primárních žeber. 

Poznámky: Popraskaný odlitek otisku části závitu, píštěl i starší závity nejsou zachovány. 

Absence sekundárních žeber. Průměr celého exempláře nelze změřit. Vyobrazená část závitu 

pravděpodobně není nejmladším závitem. 
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Vztahy: Tupá žebra Nebrodites sp. (tab.4, obr.3) jsou velmi podobná i u N. sp. (tab.4, obr.2). 

Další porovnání je obtížné díky zachování pouhého zlomku závitu. 

 

4) Tab.4, obr.4 

Materiál: vzorek č. 3818, latexový odlitek otisku jádra (tab.40, obr.1), sbírky PřF UK 

Lokalita: Šluknovsko 

Popis: viz Tab.4, obr.1 

 

 

 

Podrod Idoceras BURCKHARDT, 1906 

 

Idoceras cf. laxevolutum (FONTANNES, 1879)  

Tab.4, obr.5, 5a 

 

Synonymika: 

1959  Idoceras laxevolutum (FONTANNES) – ZIEGLER, str.28, tab.1, obr.6 

1974  Idoceras laxevoluta (FONTANNES) – BARBULESCU, tab.41, obr.5-6 

1989  Idoceras (Subnebrodites) laxevolutum (FONTANNES) – SCHAIRER, str.101, 

tab.4, obr.2-7, tab.5, obr.1-4 

2000 Subnebrodites laxevolutus (FONTANNES) – GYGI, str.93, tab.11, obr.4 

2002 Idoceras laxevolutum (FONTANNES) – MATYJA & WIERZBOWSKI, tab.2, 

obr.11 

 

Materiál: Exemplář č. 3820, sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Popraskané jádro se spatně zachovanými vlastnostmi závitů. Píštěl je široký, 

umbilikální stěna je nízká a zaoblená. Tvar závitu je oválný. Závity se překrývají maximálně 

z 20%. Část předposledního závitu nese dobře patrná primární žebra, která jsou silná až 2 mm 

a ostrá. Ohýbají se mírně směrem k ústí schránky. Na posledním závitu jsou primární žebra 

špatně zachovaná. Jsou nízká, silná až 3 mm a tupá. Ohýbají se k apertuře. Sekundární žebra 

jsou na ventrální straně silně ohlazena, místy se zcela vytrácejí. V místech, kde jsou 

identifikovatelná, mají na břišní straně mírné ohnutí k ústí. Výška dělení primárních žeber 

není zřetelná. Na posledním závitu jsou místy vidět zbytky složitých amonitových sutur. 



 77 

Rozměry: Průměr fragmokonu je 84 mm, výška závitu je 25 mm (30%), průměr píštělu měří 

34 mm (40%). Předposlední závit nese 11 primárních žeber, na posledním závitu lze určit 7 

primárních žeber. Sekundární žebra se na posledním závitu téměř vytrácejí. 

Poznámky: Poškozená (popraskaná) výplň, vlastnosti posledního závitu jsou téměř setřeny. 

Závity se překrývají jen minimálně, patrný je evolutní způsob vinutí schránky. Píštěl je 

široký. Na posledním závitu lze pozorovat pozůstatky amonitových švů. 

Vztahy: Vyobrazený exemplář (tab.4, obr.5, 5a) se vlastnostmi žeber i závitů velmi podobá 

Subnebrodites laxevolutus (Gygi, 2000), mírně se však odlišuje vyšší hustotou žeber na 

předposledním závitu. 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Planula (subzóna Planula) 

Geografický výskyt: mediteránní, submediteránní a subboreální provincie (Španělsko, 

Švýcarsko, Francie, Německo, Česká Republika) 

 

 

Idoceras cf. minutum (DIETERICH, 1940)  

Tab.4, obr.6, 6a 

 

Synonymika: 

1989  Idoceras (Subnebrodites) minutum (DIETERICH) – SCHAIRER, str.105, 

tab.5, text-obr.5, tab.8, obr.1-14 

2002  Idoceras minutum (DIETERICH) – MATYJA & WIERZBOWSKI, tab.2, 

obr.10, 12 

2003 Subnebrodites minutus (DIETERICH) – GYGI, str.63, tab.26 

 

Materiál: Exemplář č. 12649, sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Mírně popraskaná a deformovaná výplň s nedokonale zachovaným píštělem. Vlastnosti 

starších závitů jsou smazány. Tvar závitu je oválný, závit je vysoký, protažený 

v dorzoventrálním směru. Píštěl je široký. Umbilikální stěna je vysoká. Tloušťka primárních 

žeber je až 2,7 mm, jsou tupá a nízká. Začínají růst na okraji umbilikální stěny, ohýbají se 

směrem k apertuře. V 60% výšky závitu začínají nabíhat žebra sekundární. Nedochází k 

vidličnatému větvení, sekundární žebra nabíhají náhle. Ohnutí sekundárních žeber je velmi 

podobné, směrem k ústí. Přední sekundární žebra mají výraznější ohyb k apertuře. Jsou až 2 
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mm silná a tupá. Na jedno primární žebro připadají dvě až tři žebra sekundární. Ta se na 

ventrálním okraji závitu téměř vytrácejí. 

Rozměry: Průměr fragmokonu je 67 mm, výška závitu je 25 mm (37%), průměr píštělu je 25 

mm (37%). Na posledním půlzávitu je 14 primárních a 23 sekundárních žeber. 

Poznámky: Mírně poškozená, popraskaná karbonátová výplň schránky. Umbilikální oblast 

neposkytuje informace o vlastnostech starších závitů. Výška závitu je větší než v původním 

nedeformovaném stavu. Je patrné dobře zachované žebrování.  

Vztahy: Idoceras cf. minutum se liší od Subnebrodites minutus (Gygi, 2003) ostřejšími a 

méně masivnějšími primárními žebry. Píštěl je u vyobrazeného exempláře (tab.4, obr.6) širší. 

U I. cf. minutum se vyskytují až 2 sekundární žebra mezi pokračujícími žebry primárními, tato 

vlastnost se u S. minutus (Gygi, 2003) nevyskytuje. Pro oba exempláře je typické prohnutí 

žeber na ventrálním okraji, což je jedním z významných korelačních znaků. 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Bimammatum (subzóna Hauffianum), Planula 

Geografický výskyt: mediteránní a submediteránní provincie (Španělsko, Německo, 

Švýcarsko, Česká Republika) 

 

 

Čeleď Aulacostephanidae SPATH, 1924 

Rod Prorasenia SCHINDEWOLF, 1925 

 

Prorasenia sp. 

Tab.5, obr.1, 1a, 1b; tab.6, obr.4, 4a 

 

2 vzorky: 

 

1) Tab.5, obr.1, 1a, 1b 

Materiál: Exemplář č. 5532 (No.160), sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Silně deformované jádro části posledního závitu. Tvar závitu je oválný, deformovaný, 

protažený v dorzoventrálním směru. Píštěl není zachovaný. Primární žebra začínají nabíhat  

1 – 2 mm od dorzálního okraje závitu. Na laterální straně lze sledovat esovité prohnutí 

několika žeber (možný důsledek deformace). Primární žebra jsou silná a tupá, na nejmladší 

části závitu jsou ostrá. V 80% výšky závitu se objevuje u poloviny primárních žeber větvení. 

Každé druhé primární žebro se větví. Sekundární žebra jsou na ventrální straně výrazně 
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ohnuta směrem k apertuře. Jsou silná až 2 mm a ostrá. Na ventrálním okraji jsou žebra 

zalomená, nepřecházejí ventrální okraj plynulým ohybem (vliv deformace). 

Rozměry: Průměr části závitu je 31 mm, výška závitu je 16 mm. Nazávitu je 8 primárních a 

11 sekundárních žeber. 

Poznámky: Částečně deformovaný relikt závitu s poměrně dobrým zachováním žeber. 

Schránka měla  pravděpodobně evolutní typ vinutí závitů. Není možné určit průměr píštělu. 

Závit je vlivem deformace vysoký, polovina primárních žeber se dělí v sekundární. Ta jsou na 

ventrálním okraji netypicky zalomená.  

Vztahy: Prorasenia sp. svým vzhledem připomíná Pachypictonia sp. nov. (Birkelund & 

Callomon, 1985). Silně deformovaný vzorek (tab.50, obr.1, 1a, 1b) ukazuje bod větvení 

primárních žeber blíže k ventrálnímu okraji, u Pachypictonia sp. nov. (Birkelund & 

Callomon, 1985) se žebra větví téměř již v polovině výšky závitu. 

 

2) Tab.6, obr.4, 4a 

Materiál: Exemplář č. ????, sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Mírně deformované, popraskané jádro. Umbilikální oblast a starší závity jsou 

přítomny, vlastnosti vnitřních závitů jsou silně redukovány, žebrování na nich není patrné. 

Tvar závitu je čtvercový až oválný, s plochými laterálními stranami. Píštěl je široký, 

umbilikální stěna je velmi nízká nebo úplně chybí. Primární žebra začínají 2-3 mm od okraje 

píštělu, směřují radiálně od středu a jsou až 3 mm silná, nízká a tupá. Na ventrální straně, 

která je silně zploštělá, se objevují sekundární žebra se stejným směrem jako primární. Jsou 

až 1,2 mm silná a tupá. Hustota žebrování je nízká. 

Rozměry: Průměr fragmokonu měří 38 mm, výška závitu je 10 mm (26%), průměr píštělu 

měří 18 mm (47%). Na posledním závitu je 16 primárních a 6 sekundárních žeber. 

Poznámky: Popraskaná a deformací postižená výplň schránky s průměrem do 50 mm, se 

širokým píštělem, evolutním způsobem vinutí schránky. Je zřejmá nízká hustota žebrování, 

která není znatelná na vnitřních závitech. Starší závity jsou obtížně identifikovatelné. 

Vztahy: Prorasenia sp. jeví výraznou podobnost s Prorasenia sp. (Wright, 2010, tab.7, obr.8). 

P. sp. (tab.6, obr.4, 4a) se liší absencí dělených primárních žeber na laterální straně závitu, 

které P. sp. (Wright, 2010) poskytuje. Velmi podobně se u obou exemplářů jeví výrazné 

zalomení závitu na ventrolaterálním okraji. 

 

 



 80 

Prorasenia cf. bowerbanki (SPATH, 1935)  

Tab.5, obr.2 - 8 

 

Synonymika: 

1935  Prorasenia bowerbanki SPATH, str.43, tab.14, obr.3a, 3b 

1997  Prorasenia bowerbanki (SPATH) – MATYJA & WIERZBOWSKI, tab.5, 

obr.12, 13 

2006 Prorasenia bowerbanki (SPATH) – MATYJA et al., obr.4j 

2010 Prorasenia bowerbanki (SPATH) – WRIGHT, str.44, tab.7, obr.9, tab.9, obr.4 

 

Materiál: 7 vzorků: Exempláře č. 3809 (No.91), 5523, 5531, 3804 (No.168), 10506, 12,  

sbírky Národního muzea v Praze, PřF UK 

Lokalita: Kyjov, Šternberk u Brtníků 

Popis: Exemplář  č. 3809 má slabě popraskanou a mírně deformovanou výplň schránky. Není 

zachovaná umbilikální oblast s vnitřními závity. Píštěl byl široký, tvar závitu je oválný. 

Umbilikální stěna je vysoká, téměř vertikální. Primární žebra nabíhají na dorzální straně 

závitu. Ohýbají se směrem k apertuře. Jsou až 1,8 mm silná a ostrá. Už ve 40% výšky závitu 

se objevují vidličnatým větvením vzniklá sekundární žebra, přední z nich má výraznější 

ohnutí k ústí, zadní žebro pokračuje přibližně ve směru primárního. Sekundární žebra jsou 

ostrá a až 1,6 mm silná. Na ventrálním okraji se sekundární žebra účinky deformace esovitě 

prohýbají. V nejmladší části posledního závitu se žebra vytrácejí, patrně je zde ukončen růst 

jedince, tudíž se jedná o dospělce. 

Exemplář (tab.5, obr.3) se oproti předchozímu liší nižší hustotou žebrování na posledním 

závitu. Místo větvení je v porovnání podobné, všechna primární žebra se vidličnatě dělí, což 

platí i pro další exempláře (tab.5, obr.4 – 8).  

Rozměry: Průměry exemplářů se pohybují mezi 26 – 46 mm, v průměru okolo 35 mm. Výšky 

závitů kolísají okolo 10 mm a průměr píštělu kolem 15 - 20 mm. Závity poskytují informace 

jak o primárních, tak o sekundárních žebrech. 

Poznámky: Velikostně jsou vyobrazené exempláře podobné a zejména charakter žebrování by 

mohl nasvědčovat, že jsou vzorky navzájem příbuzné. Všechna primární žebra se u exemplářů 

dichotomicky větví. Všechny vzorky naznačují svým vzhledem evolutní způsob vinutí závitů. 

Vztahy: Prorasenia cf. bowerbanki (tab.5, obr.2) se podobá P. bowerbanki (Wright, 2010) jak 

tvarem závitu, tak vlastnostmi žebrování. Výška bodu větvení a ostrá, vysoká žebra naznačují 

pravděpodobnou příbuznost obou vzorků. 
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Vyobrazený exemplář (tab.5, obr.3) s ostrými žebry a menší hustotou žebrování se podobá 

Prorasenia bowerbanki (Wright, 2010). Výška bifurkačního bodu je i přes deformaci vzorku 

(tab.5, obr.3) téměř identická. 

Vidli čnatě se dělící primární žebra se u (tab.5, obr.4, 4a) nápadně podobají exempláři 

Prorasenia bowerbanki (Wright, 2010). Nápadně shodná je při dobrém zachování obou 

vzorků i velikost jedinců.  

Exemplář (tab.5, obr.5) s masivními primárními žebry. Ta se na začátku posledního závitu 

dichotomicky větví a esovitě prohýbají. Sekundární žebra ohýbající se směrem k vrcholu jsou 

identická jako u Prorasenia bowerbanki (Wright, 2010). 

Nedokonale zachovaný exemplář se sekundárně vyplněným píštělem (tab.5, obr.6) naznačuje 

podobnost s Prorasenia bowerbanki (Wright, 2010), liší se ve výšce dělení primárních žeber, 

ta je u P. bowerbanki (Wright, 2010) v polovině výšky závitu. Vyšší hustota žebrování a 

méně masivní žebra se podobají těm u Ringsteadia marstonensis (Wright, 2010). 

Prorasenia bowerbanki (tab.5, obr.7) se vyznačuje podobně jako Prorasenia sp. (Wright, 

2010) naběhlými žebry na vnitřních závitech.  

Rod Prorasenia ukazuje blízkou příbuznost k rodu Microbiplices, nízká primární žebra 

typická pro oba rody Prorasenia neukazuje. P. bowerbanki se odlišuje od rodu Microbiplices 

(Wright, 2010) místem, kde se začínají objevovat primární žebra. P. bowerbanki má toto 

místo maximálně v polovině výšky závitu, u Microbiplices je bod větvení blíže ventrálnímu 

okraji. Prorasenia cf. bowerbanki se shoduje s P. bowerbanki (Wright, 2010) v žebrování, 

hustota žeber na závitech je nízká, shodné je dichotomické dělení žeber. Přední sekundární 

žebro se u obou exemplářů ohýbá přibližně ve směru primárního, zadní žebro směřuje zpět. 

Prorasenia cf. bowerbanki (tab.5, obr. 8, 8a) má vyšší žebra než P. cf. bowerbanki (tab.5, 

obr.7). Vlastnosti, zejména síla a tvar žeber napovídá příbuznosti obou jedinců.  

P. cf. bowerbanki (obr. 8, 8a) má vyšší hustotu žebrování na posledním závitu než  

P. bowerbanki (Wright, 2010). Vlastnosti žebrování a podobná velikost schránek ukazuje 

zřejmou příbuznost obou jedinců. 

Stratigrafický rozsah: spodní kimmeridž – zóna Baylei (subzóna Densicostata) 

Geografický výskyt: subboreální provincie (Anglie, Česká Republika) 

 

 

Rod Pictonia BAYLE, 1878 

 

Pictonia cf. kuiaviensis (MATYJA & WIERZBOWSKI, 2002)  



 82 

Tab.5, obr.9, 9a 

 

Synonymika: 

1998  Pictonia sp. – MATYJA & WIERZBOWSKI, str.46, tab.2, obr.2 

2002  Pictonia kuiaviensis sp. nov. – MATYJA & WIERZBOWSKI, str.416, tab.1, 

obr.4-11 

 

Materiál: Exemplář č. 3807 (No.89), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Silně deformovaná, značně popraskaná výplň se špatně zachovanou umbilikální 

oblastí. Starší závity nejsou přítomny. Tvar závitu je oválný, silně deformovaný. Píštěl je 

úzký. Primární žebra začínají nabíhat v těsné blízkosti umbilikálního okraje. Jsou silná až 2 

mm, nízká a ostrá, typicky esovitě prohnutá. Ve dvou třetinách výšky závitu se primární žebra 

větví v žebra sekundární. Na ventrolaterální straně se žebra ohýbají směrem k vrcholu. 

Ventrální okraj přecházejí plynule, bez výrazné změny směru.  

Rozměry: Průměr jádra je 39 mm, výška závitu je 16 mm (41%). Průměr píštělu nelze určit. 

Na závitu je  8 nepříliš zachovaných primárních a 25 sekundárních žeber. 

Poznámky: Silně deformovaná a popraskaná výplň. Výška závitu díky deformacím velmi 

kolísá, původní průměr a výšku nelze přesně určit. Typické je esovité prohnutí žeber, 

vlastnosti žebrování na většině posledního závitu jsou téměř smazány. 

Vztahy: Pictonia cf. kuiaviensis (tab.5, obr.9) se esovitým prohnutím žeber podobá Pictonia 

kuiaviensis (Matyja & Wierzbowski, 2002). V polovině výšky závitu o obou porovnávaných 

jedinců nabíhají sekundární žebra. Tvar závitu i úzký píštěl naznačují pravděpodobné 

identické jedince. 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Planula (subzóna Galar) 

Geografický výskyt: subboreální provincie (Polsko, Česká Republika) 

 

 

Rod Ringsteadia SALFELD, 1913 

 

Ringsteadia cf. marstonensis (SALFELD, 1917)  

Tab.5, obr.10 

 

Synonymika: 
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1917  Ringsteadia marstonensis – SALFELD, str.83, tab.11, obr.1a-b 

1925  Ringsteadia marstonensis (SALFELD) – DOHM, str.28, tab.2, obr.5-6, tab.3, 

obr.1 

1925 Ringsteadia cf. marstonensis (SALFELD) – DOHM, str.28, tab.6, obr.7, 11 

1962 Ringsteadia marstonensis (SALFELD) – WILCZYNSKI, str.64-66, tab.1-2 

1962 Ringsteadia cf. marstonensis (SALFELD) – WILCZYNSKI, str.66, tab.3, obr.1 

1988 Ringsteadia marstonensis (SALFELD) – MESEZHNIKOV, tab.9, obr.13 

2010 Ringsteadia marstonensis (SALFELD) – WRIGHT, str.32, tab.1, obr.4, tab.3, 

obr.4, 6, tab.4, obr.3, text-obr.6a, 6c, 7g-h 

 

Materiál: Exemplář č. 5527, sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Exemplář se zachovanou části ventrálního okraje nejmladšího závitu. Tvar závitu je 

oválný. Píštěl je široký. Laterální boky, vnitřní závity a umbilikální oblast sou špatně 

zachované. Na ventrolaterálním okraji dochází k dichotomickému dělení primárních žeber. Ta 

jsou silná a ostrá. Sekundární žebra přecházejí ventrální okraj bez viditelného slábnutí. 

Hustota sekundárního žebrování je vysoká, žebra jsou silná až 1,2 mm a tupá. 

Rozměry: Průměr vzorku je 51 mm, výška závitu měří 12 mm (24%) a píštěl má průměr 24 

mm (48%). Na závitu jsou 2 primární a 22 sekundárních žeber. 

Poznámky: Karbonátová výplň s dobře zachovanými vlastnostmi na ventrální straně závitu, 

boky a oblast píštělu nemá zachované prvky. Zřetelné je dichotomické větvení primárních 

žeber, široký píštěl a pravděpodobně evolutní typ vinutí schránky.  

Vztahy: Žebra na ventrolaterálním okraji se shodují u Ringsteadia marstonensis (Wright, 

2010). Odlišně se jeví dichotomické dělení u vyobrazeného jedince (tab.5, obr.10) oproti až 

trojnásobnému větvení u (Wright, 2010). 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Pseudocordata (subzóny Pseudoyo, 

Pseudocordata, Evoluta) 

Geografický výskyt: subboreální provincie (Anglie, Česká Republika) 

 

 

 

Ringsteadia sp.  

 

3 vzorky: 
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1) tab.6, obr.1, 1a, 1aa, 

Materiál: Exemplář č. 5537 (No.136), sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Mírně popraskané a deformované části jader v karbonátové hornině. Zachovaná je 

pouze část posledního závitu. Primární žebra jsou obtížně identifikovatelná. Hustota 

žebrování je vysoká. Žebra jsou silná do 1 mm a tupá. Na obr.1aa lze pozorovat trojčetné 

větvení primárních žeber, ta jsou špatně zachována vlivem deformace. Je patrný plynulý 

přechod sekundárních žeber přes ventrální okraj. 

Rozměry: Průměr exempláře obr.1a je 30 mm, původní průměry jsou odlišné kvůli deformaci. 

Výška závitu 1a je až 10 mm (33%). Počet primárních žeber u obr.1a nelze určit, sekundární 

žebra jsou silně deformovaná. Na části závitu obr.1aa je 32 sekundárních žeber.  

Poznámky: Jádra amonitů zapracovaná do okolní horniny. Obě jádra vystupují pouze jako 

části závitu. Rozměry a počet žeber je obtížně identifikovatelný, fosílie jsou ovlivněny silnou 

deformací. Umbilikální oblast a starší závity nejsou zachovány.   

Vztahy: Ringsteadia sp. se vlastnostmi žebrování (trojnásobným dělením) blíží Ringsteadia 

marstonensis (Wright, 2010, tab.4, obr.3). Podobně větvená žebra lze pozorovat i u 

Prorasenia cf. hardyi (Wright, 2010, tab.8, obr.7). Se vzorkem (tab.6, obr.1) nelze provést 

přesnější porovnání, charakter žebrování ale naznačuje podobnost s uvedenými taxony. 

 

2) Tab.6, obr.2 

Materiál: Exemplář č. 3725 (No.2), sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Deformované jádro se špatně zachovaným píštělem a vnitřními závity. Tvar závitu je 

oválný. Píštěl je široký. Umbilikální stěna je vysoká. Primární žebra začínají růst přímo od 

okraje závitu v semiumbilikální oblasti. Jsou až 2 mm silná a tupá, ovlivněna deformací. Jsou 

mírně ohnuta směrem k ústí. Na části závitu nejsou zachována. Sekundární žebra začínají 

nabíhají v polovině výšky závitu. Jsou mírně ohnuta směrem k apertuře. Jsou až 1 mm silná, 

nízká a tupá. Poslední závit překrývá předchozí z jedné čtvrtiny. 

Rozměry: Průměr fragmokonu je 41 mm, výška závitu je 13 mm (31%), průměr píštělu je až 

18,5 mm (45%), původní rozměr byl odlišný. Počet primárních žeber na posledním závitu 

nelze přesně určit. Jsou patrná špatně zachovaná 4 primární žebra a 37 sekundárních žeber. 
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Poznámky: Karbonátová, silně deformovaná výplň. Píštěl je široký, je zřejmý semiinvolutní 

způsob vinutí. Na starších závitech není zachováno žebrování, primární žebra na posledním 

závitu jsou téměř neidentifikovatelná. 

Vztahy: Charakter žebrování ukazuje na příbuznost exempláře (tab.6, obr.2) s Ringsteadia 

pseudocordata (Wright, 2010). U zde vyobrazeného jedince se zdají být primární žebra 

masivnější než u R. pseudocordata (Wright, 2010). 

 

3) Tab.6, obr.3 

Materiál: Exemplář č. 5539 (No.140), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Dva exempláře, menší – část posledního závitu, větší – celá výplň schránky.  

Menší exemplář nemá zachovány starší závity a píštěl. Na bocích jsou patrná primární žebra 

až 2 mm silná a ostrá. Na ventrální straně se objevují sekundární žebra, vysoká, silná až 1,1 

mm a ostrá. Závit je mírně deformovaný. 

Jádro většího exempláře má ohlazený povrch, vlastnosti starších závitů nelze určit. Píštěl je 

zřetelný, široký. Tvar závitu je oválný, umbilikální stěna je zaoblená a nízká. Primární žebra 

jsou zachována na části posledního závitu. Jsou až 2,5 mm silná a ostrá. V 80% výšky závitu 

se objevují ohlazená sekundární žebra, nízká a tupá. Závity se překrývají z 10%. 

Rozměry: Průměr menšího exempláře je 27 mm, šířka závitu je 14 mm, výška 15 mm. 

Jádro většího vzorku má průměr 44 mm, výška závitu měří 15 mm (34%), průměr píštělu je 

18 mm (41%). Na posledním závitu je patrných 5 primárních a 7 sekundárních žeber. 

Poznámky: Menší vzorek s dobře zachovanými žebry na bocích, na ventrálním okraji jsou 

žebra ohlazena, na ventrálním okraji se vytrácejí. Větší vzorek poskytuje omezené informace 

o žebrování. Lze u něj zjistit pouze základní parametry. Zřejmý je vysoký závit, široký píštěl 

a evolutní způsob vinutí.  

Vztahy: Exemplář (tab.6, obr.3) se liší od Ringsteadia bassettensis užším píštělem, jedná se o 

menšího jedince než v případě (Wright, 2010, tab.3, obr.5). Charakter primárních žeber by 

mohl naznačovat příbuznost s druhem Pictonia seminudata (Wright, 2010, tab.8, obr.2), 

sekundární žebra se větví odlišně než u (tab.6, obr.3). 

 

 

Rod Rasenia SALFELD, 1913 

 

Rasenia cf. evoluta (SPATH, 1935)  
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Tab.6, obr.5, 5a 

 

Synonymika: 

1935  Rasenia evoluta – SPATH, str.48, tab.14, obr.6a-b 

1978  Rasenia (Zonovia) evoluta (SPATH) – BIRKELUND et al., str.50, tab.1, 

obr.4-5, tab.2, obr.1-4, tab.3, obr.1-5, text-obr.5 (lektotyp) 

1980  Rasenia cf. (aff.) evoluta (SPATH) – CALLOMON & BIRKELUND, str.222 

1983  Rasenia evoluta (SPATH) – BIRKELUND et al., str.294, obr.4c-e, 5a-c 

1985  Rasenia evoluta (SPATH) – BIRKELUND & CALLOMON, str.36, tab.19, 

obr.1, tab.20, obr.1-7 

 

Materiál: Exemplář č. 3726 (No.3), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Deformovaná, špatně zachovaná výplň s částí posledního závitu. Píštěl je druhotně 

vyplněný. Starší závity nejsou zachované. Tvar závitu je oválný, deformovaný. Primární žebra 

rostou od umbilikálního okraje, vzdálenost nelze určit. Tloušťka žeber je až 2,4 mm, jsou 

ostrá. V místě, kde dochází k větvení primárních žeber, vystupují jako hrbolky. Směřují 

radiálně od vrcholu. V polovině výšky závitu se primární žebra vytrácejí. Směrem 

k ventrálnímu okraji se objevují nízká, ostrá, málo zřetelná sekundární žebra. Mají stejný 

směr jako žebra primární. 

Rozměry: Průměr části jádra měří 36 mm, výška závitu je 14 mm. Na závitu je 7 výrazných 

primárních a 7 slabých sekundárních žeber. 

Poznámky: Mírně deformovaná výplň s nejmladším závitem a vyplněným píštělem. Jsou 

patrná ostrá primární žebra, sekundární žebra jsou špatně zachovaná, píštěl byl 

pravděpodobně široký. 

Vztahy: Nízká hustota žebrování a výrazná primární žebra u Rasenia evoluta (Birkelund & 

Callomon, 1985, tab.20, obr.2) ukazuje podobnost s R. cf. evoluta (tab.6, obr.5, 5a). Výška 

nabíhání slabých a nevýrazných sekundárních žeber je podobná u obou porovnávaných 

jedinců. 

Stratigrafický rozsah: spodní kimmeridž – zóna Cymodoce 

Geografický výskyt: subboreální a boreální provincie (Grónsko, Anglie, Rusko, Česká 

Republika) 
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Rasenia cf. inconstans (SPATH, 1935)  

Tab.6, obr.6, 6a, 7 

 

Synonymika: 

1935  Rasenia inconstans – SPATH, str.45, tab.8, obr.7-8, tab.10, obr.6 (holotyp) 

1935  Rasenia orbignyi (TORNQUIST) – SPATH, str.43, tab.8, obr.1-2, tab.9,  

  obr.1, 3, 4, tab.10, obr.1-3, tab.11, obr.1, tab.12, obr.1 

1935  Rasenia sp. indet. – SPATH, str.41, tab.13, obr.1a-b 

1935  Pictonia sp. indet. – SPATH, str.41, tab.14, obr.4 

1935  Pictonia sp. juv. – SPATH, str.43, tab.8, obr.5a-b 

1980  Rasenia inconstans (SPATH) – CALLOMON & BIRKELUND, str.221 

1985  Rasenia inconstans (SPATH) – BIRKELUND & CALLOMON, str.33, tab.12, 

obr.1-4, tab.13, obr.1-5, tab.14, obr.1-4 

2006  Rasenia inconstans (SPATH) – MATYJA, str.393, obr.5j 

 

Materiál: 2 vzorky: Exempláře č. 3811 (No.172/1, 172/2), sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Nedeformované jádro se sekundárně vyplněným píštělem. Tvar závitu je protáhlý, 

oválný. Píštěl je široký. Na boku v polovině výšky závitu se objevují sekundární žebra, silná 

až 1 mm a tupá. Sekundární žebra mají téměř radiální směr, na ventrální straně se ohýbají 

směrem k počáteční komůrce. Na ventrálním okraji dochází k nepatrnému vytrácení 

sekundárních žeber. Primární žebra jsou obtížně identifikovatelná. Poslední závit překrývá 

předchozí z 15%.  

Exemplář (tab.6, obr.7): Jádro s druhotně vyplněným píštělem. Tvar závitu je oválný. Píštěl je 

široký. Na začátku posledního závitu jsou žebra mírně ohnuta směrem k počáteční komůrce. 

Ostatní žebra mají téměř radiální směr, s nepatrným ohnutím směrem k ústí. Žebra jsou silná 

až 1 mm a tupá. 

Rozměry: Průměry jader jsou 26 resp. 30 mm, výška závitu zahrnují přibližně 30% celkového 

průměru fragmokonu. Průměr píštělu zaujímá 35% průměru fragmokonu. Hustota žebrování 

je o obou exemplářů vysoká. 

Poznámky: Výplně obou jedinců jsou menších rozměrů (průměr jádra do 50 mm). Pouze 

poslední závity vykazují měřitelné parametry. Oba jedinci mají semiinvolutní způsob vinutí 

schránky, umbilikální oblast je druhotně vyplněná. Hustota žebrování na posledním závitu je 

vysoká. 
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Vztahy: Porovnat je možné pouze prvky na posledním závitu (žebrování). Podobné vlastnosti 

mají sekundární žebra u R. inconstans (Birkelund & Callomon, 1985, tab.13, obr.2). 

Porovnávané exempláře lze považovat za příbuzné.  

Vyplněný píštěl exempláře (tab.6, obr.7) znemožňuje provedení porovnání, z vlastností 

sekundárních žeber lze pozorovat podobnost s Rasenia inconstans (Birkelund & Callomon, 

1985, tab.13, obr.3, 4). 

Stratigrafický rozsah: spodní kimmeridž – zóna Cymodoce 

Geografický výskyt: subboreální a boreální provincie (Grónsko, Anglie, Česká Republika) 

 

 

Rasenia cf. vernacula (SCHNEID, 1939)  

Tab.6, obr.8 

 

Synonymika: 

1939  Rasenia vernacula n.sp. (SCHNEID) – SCHNEID, str.159, tab.9, obr.1, 2 

 

Materiál: Exemplář č. 16305, sbírky PřF UK 

Lokalita: Hohnstein (Německo) 

Popis: Mírně deformované, dobře zachované jádro s částí závitu. Píštěl a starší závity nejsou 

zachovány. Primární žebra jsou masivní, až 5 mm silná, vysoká a ostrá. Začínají růst 

v blízkosti umbilikárního okraje. Mají charakter vysokých, radiálně od píštělu protažených 

hrbolků. Jsou mírně ohnuta směrem k apertuře. Jejich hustota není vysoká. Z primárních 

žeber (hrbolků) vznikají větvením tři až čtyři sekundární žebra, která mají podobný směr jako 

žebra primární. Sekundární žebra jsou vysoká, silná až 3 mm a tupá. Bod větvení primárních 

žeber je ve dvou pětinách výšky závitu. Na ventrálním okraji v oblasti kýlu je patrný 

výraznější ohyb sekundárních žeber směrem k ústí.  

Rozměry: Průměr zachované části je 50 mm, výška závitu je 44 mm. Na vzorku jsou patrná 3 

masivní primární žebra a 14 sekundárních žeber.  

Poznámky: Exemplář s pravděpodobným semiinvolutním typem vinutí zavitů. Primární žebra 

s malou hustotou jsou masivní, trojnásobně i čtyřnásobně se větvící v žebra sekundární. Píštěl 

a starší závity nejsou zachovány. 

Vztahy: Rasenia cf. vernacula se podobá s Rasenia vernacula (viz Schneid, 1939) místem 

bodu větvení. Počet sekundárních žeber na jedno žebro primární je podobný, u  



 89 

R. vernacula (Schneid, 1939)  je počet sekundárních žeber větší. Rozdílná je pravděpodobně 

velikost a stáří porovnávaných jedinců. Směr a charakter žeber napovídá, že oba vzorky jsou 

příbuzné. Nelze porovnat vlastnosti píštělu a starších závitů.  

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Planula (subzóna Galar) 

Geografický výskyt: subboreální oblast (Anglie, Francie, Německo, Česká Republika, Polsko) 

 

 

Nadčeleď Stephanoceratoidea NEUMAYR, 1875 

Čeleď Cardioceratidae SIEMIRADSKI, 1891 

Podčeleď Cardioceratinae SIEMIRADSKI, 1891 

Rod Amoeboceras HYATT, 1900 

 

Amoeboceras cf. serratum (SOWERBY, 1813)  

Tab.7, obr.1, 1a 

 

Synonymika: 

1993  Amoeboceras serratum (SOWERBY) – Amoeboceras ovale (QUENSTEDT) – 

ATROPS et al., tab.1, obr.6 

2000 Amoeboceras cf. serratum (SOWERBY) – GYGI, str.78, tab.8, obr.4 

 

Materiál: Exemplář č. 5528, sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Dobře zachovaná a mírně deformovaná výplň se zachovanou umbilikální oblastí, 

částečně druhotně vyplněnou. Vnitřní závit je částečně překryt mladším. Vlastnosti starších 

závitů nejsou zachované. Tvar závitu je oválný se zploštělými boky. Píštěl je úzký. 

Umbilikální stěna je velmi nízká. Primární žebra rostou a zesilují v blízkosti (1-2 mm) okraje 

píštělu. Na bocích jsou esovitě prohnuta. Do poloviny výšky závitu jsou ohnuta směrem 

k vrcholu. Výše až po ventrální okraj jsou ohnuta k apertuře. Jsou do 0,5 mm silná a ostrá. 

Sekundární žebra se objevují v polovině výšky závitu. Jsou slabší a tupější. Poměr dělených a 

nedělených primárních žeber je 1:1. Na části posledního závitu je zachován kýl. V jeho 

blízkosti mají sekundární žebra výrazný ohyb směrem k ústí. Hustota žebrování je v poměru 

k velikosti schránky vysoká. Na bocích závitu jsou viditelné amonitové švy. 

Rozměry: Průměr exempláře je 17 mm, výška závitu měří 7 mm (41%), píštěl má průměr 5,5 

mm (32%). Na posledním závitu je 27 primárních a 48 sekundárních žeber.  
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Poznámky: Jádro menšího průměru (do 50 mm), zřejmý semiinvolutní typ vinutí schránky. 

Píštěl je úzký, závit je vysoký, je patrný výrazný kýl na ventrálním okraji. Dobře zachovaná a 

hustě nahloučená žebra mají typické esovité prohnutí. Vnitřní závity nejsou zachované. 

Vztahy: Esovitě prohnutá žebra na bocích i masivní kýl jsou podobné jako u Amoeboceras cf. 

serratum (Gygi, 2000), větvení žeber je rovněž identické u obou porovnávaných jedinců.  

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Bifurcatus (subzóna Grossouvrei); zóna Serratum 

Geografický výskyt: submediteránní, subboreální a boreální provincie (Švýcarsko, Německo, 

Česká Republika, Rusko) 

 

 

Podrod Amoebites BUCKMAN, 1925 

Typový druh: Amoeboceras akanthophorus [=Amoeboceras kitchini (SALFELD, 1915) subj.] 

  [=Plasmatites (BUCKMAN, 1925)] 

 

Amoeboceras (Plasmatites) bauhini (OPPEL)  

Tab.7, obr.2, 2a 

 

Synomymika: 

1858 Ammonites alternans (OPPEL) – QUENSTEDT, str.595, tab.74, obr.6 

1863 Ammonites bauhini (OPPEL) – OPPEL, str.210 

1887 Ammonites alternans quadratus (OPPEL) – QUENSTEDT, str.827, tab.91, 

obr.18-20, 22 

1912 Cardioceras bauhini (OPPEL) – D.SOKOLOV, str.44, 64, tab.3, obr.9, 10 

cf. 1915 Cardioceras  praebauhini (OPPEL) – SALFELD, str.178, tab.17, obr.5 

1915 Cardioceras bauhini (OPPEL) – SALFELD, str.180, tab.18, obr.3-6 

1929 Cardioceras bauhini (OPPEL) – WEGELE, str.34, tab.28 (4), obr.7 

1979  Amoeboceras bauhini (OPPEL) – SYKES, CALLOMON, tab.121, obr.1-5 

1985  Amoeboceras (Amoebites) bayi sp. nov.(OPPEL) - BIRKELUND,  

CALLOMON, tab.1, obr.1-12, tab.4, obr.obr.4,5 

1995  Amoeboceras (Amoebites) bauhini (OPPEL) – SCHWEIGERT, str.173, tab.1, 

obr.f-g 

1997 Amoeboceras bauhini (OPPEL) – SCHWEIGERT & CALLOMON, str.5, 

tab.1, obr.1-26, tab.2, obr.2 

2006 Amoeboceras (Plasmatites) bauhini (OPPEL) – MATYJA, str.397, obr.6h, i, q 
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Materiál: Exemplář č. 10524, sbírky PřF UK 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Mírně deformované a popraskané jádro s vyplněným píštělem. Píštěl byl úzký. Závit je 

vysoký, jeho tvar je trapezoidální. Žebra jsou silná (1,3 mm), vysoká a tupá, několik žeber je 

ostrých. Hustota žebrování je vysoká (až 8 žeber na 10 mm). Žebra jsou esovitě prohnuta. Na 

ventrálním okraji jsou žebra tupá a výrazně se ohýbají směrem k apertuře. Každé druhé 

primární žebro se dichotomicky větví v žebra sekundární. Na ventrální straně je dobře 

zachovaný tupý mohutný kýl (tab.7, obr.2a).  

Rozměry: Průměr exempláře je 30 mm, výška závitu je 8 mm (27%). Průměr píštělu je 13 mm 

(43%). Na 1 závit připadá 45 primárních žeber a 60-65 žeber sekundárních. Kýl je zachován 

v 80% délky. 

Poznámky: Jádro malých rozměrů (do 50 mm v průměru) se semiinvolutním typem vinutí a 

vysokou hustotou žebrování. Píštěl je vyplněný, není možné pozorovat starší závity a jejich 

vlastnosti. Díky neúplnému zachování nejmladšího závitu lze obtížně spočítat počet žeber.  

Vztahy: Plasmatites bauhini se mírně odlišuje od Amoeboceras (Plasmatites) subkitchini a A. 

(P.) kitchini, dokonce i u mladších jedinců. Stratigraficky se P. bauhini a A. (P.) kitchini 

(subkitchini) nepřekrývají. A. (P.) cricki se oproti P. bauhini vyznačuje zřetelnějším 

involutním vinutím a hustším žebrováním (přes 50 žeber na posledním závitu). A. (P.) bauhini 

se odlišuje od A. alternans a A. ovale přítomností hladkého proužku nad laterálními hrbolky a 

vyšší hustotou žebrování (Birkelund, Callomon, 1985). 

Vyobrazený vzorek (tab.7, obr.2) se shoduje velikostí, vlastnostmi žeber i charakterem kýlu 

s A. bayi u (Atrops, 1993, tab.2, obr.1a, 1b, 3). Několik žeber má odlišný směr, což je 

způsobeno mírnou deformací exempláře (tab.7, obr.2, 2a). 

A. bauhini u (Schweigert & Callomon, 1987, tab.1, obr.5) ukazuje identické prohnutí žeber 

jako A. (P.) bauhini (tab.7, obr.2, 2a). 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Bimammatum (subzóna Hauffianum), Planula 

(subzóna Galar), spodní kimmeridž – zóna Baylei (subzóna Densicostata, Normandiana); 

zóna Bauhini, Kitchini 

Geografický výskyt: boreální, subboreální a submediteránní provincie (Aljaška, Grónsko, 

Skotsko, Anglie, Francie, Německo, Česká Republika, Polsko, Rusko) 

 

 

Podřád Haploceratina BESSANOVA & MIKHAILOVA, 1983 
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Nadčeleď Haploceratoidea ZITTEL, 1884 

Čeleď Haploceratidae ZITTEL, 1884 

Podčeleď Taramelliceratinae SPATH, 1928 

Rod Taramelliceras DEL CAMPANA, 1905 

 

Taramelliceras (Taramelliceras) hauffianum (OPPEL, 1863)  

Tab.7, obr.3 

 

Synonymika: 

1857  Ammonites flexuosus – QUENSTEDT, str.595, tab.74, obr.7 

1863  Ammonites Hauffianus – OPPEL, str.211, tab.56, obr.1-2 

1887  Ammonites cf. gmelini – QUENSTEDT, str.857, tab.93, obr.16 

1887  Ammonites flexuosus spoliatus – QUENSTEDT, str.907, tab.98, obr.1-3  

1893  Neumania pseudoflexuosa (FAVRE) – CHOFFAT, str.23, tab.16, obr.15-17 

1929  Oppelia hauffiana (OPPEL) – WEGELE, str.16, tab.26, obr.1-3 

1955  Taramelliceras (Taramelliceras) hauffianum (OPPEL) – HÖLDER, str.108, 

tab.18, obr.19, 91-93 

1978  Taramelliceras hauffianum (OPPEL) – OLÓRIZ, str.91, tab.9, obr.1a-b 

1997  Taramelliceras hauffianum (OPPEL) – SCHWEIGERT & CALLOMON, str.8, 

tab.3, obr.3-5 

 

Materiál: Exemplář č. 5527, sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk u Brtníků 

Popis: Mírně deformované, dobře zachované jádro se zachovanou umbilikální oblastí a 

vnitřními závity, které jsou díky semiinvolutnímu vinutí překryty nejmladším závitem. Jeho 

tvar je oválný. Píštěl je úzký, částečně vyplněný. Umbilikální stěna je nízká a zaoblená. 

Primární žebra rostou a zesilují 1-2 mm od okraje píštělu, na bocích závitu jsou esovitě 

prohnuta, do 0,8 mm silná a ostrá. Na břišní straně jsou ohnuta směrem k apertuře. V 

nejmladší části posledního závitu jsou na ventrální straně hustě natěsnaná drobná žebra. 

Rozměry: Průměr jádra měří 17 mm s výškou závitu 5 mm (42%) a průměrem píštělu 4 mm 

(35%). Na posledním závitu je patrných 11 primárních žeber.  

Poznámky: Jádro velmi malých rozměrů (do průměru 50 mm), semiinvolutní typ vinutí 

schránky, úzký píštěl. Primární žebra jsou zachovaná na části závitu.  
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Vztahy: Úzký píštěl u Taramelliceras hauffianum (Schweigert & Callomon, 1985, tab.3, 

obr.5) je identický s píštělem u T. cf. hauffianum (tab.7, obr.3). Velmi podobné jsou vlastnosti 

žebrování, žebra jsou na malých jedincích výrazná a mají typické esovité prohnutí. 

Stratigrafický rozsah: svrchní oxford – zóna Bimammatum (subzóna Hauffianum) 

Geografický výskyt: submediteránní provincie (Německo, Česká Republika) 

 

 

Taramelliceras (Taramelliceras) trachynotum (OPPEL, 1863)  

Tab.7, obr.4 

 

Synonymika: 

1863  Ammonites trachynotus – OPPEL, str.214, tab.56, obr.4 

1877  Ammonites trachynotus (OPPEL) – FAVRE, str.34, tab.3, obr.2 

1897  Neumayria trachynota (OPPEL) – CHOFFAT, str.24, tab.17, obr.1-4 

1930   Neumayria trachynota (OPPEL) – DORN, str.52, tab.30, obr.2a, 2b, 4 

1938  Taramelliceras trachynotus (OPPEL) – ROMAN, str.165, obr.159 

1955  Taramelliceras (Taramelliceras) trachynotus (OPPEL) – HÖLDER, str.102, 

tab.18, obr.21 

1976  Taramelliceras (Taramelliceras) trachynotum (OPPEL) – BEVIA, str.11, 

tab.2, obr.5-6 

 

Materiál: Exemplář č. 3801 (No.96), sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Šternberk 

Popis: Popraskaná, deformovaná výplň schránky se špatně zachovanými závity a píštělem. 

Tvar závitu je oválný, píštěl je úzký. Primární žebra jsou nízká, až 1,3 mm a tupá. Na boku 

závitu jsou ohnuta směrem k apertuře. Na dorzální i ventrální straně závitu se žebra kvůli 

špatnému zachování vzorku vytrácejí.  

Rozměry: Průměr jádra je 25 mm. Na posledním závitu je 23 primárních žeber. 

Poznámky: Karbonátové jádro o průměru dio 50 mm, se špatně zachovanými vlastnostmi 

povrchu schránky. Vlastnosti žebrování jsou výrazně setřeny, starší závity nejsou zachovány. 

Je zřejmý semiinvolutní způsob vinutí schránky, píštěl je úzký. 

Vztahy: Porovnání je kvůli špatnému zachování velmi obtížné, možnost porovnání exempláře 

(tab.7, obr.4) s Taramelliceras trachynotum (Bevia, 1976) poskytuje pouze několik žeber, 

semiinvolutní typ vinutí a tvar schránky.  
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Stratigrafický rozsah: spodní kimmeridž – zóna Platynota, Hypselocyclum 

Geografický výskyt: mediteránní a submediteránní provincie (Španělsko, Česká Republika) 

 

 

Čeleď Glochiceratidae HYATT, 1900 

Podčeleď Glochiceratinae HYATT, 1900 

Rod Glochiceras HYATT, 1900 

Podrod Lingulaticeras ZIEGLER, 1958 

 

Glochiceras (Lingulaticeras) sp.  

Tab.7, obr.5 

 

Materiál: Exemplář č. 3739 (No.24), sbírky Národního Muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Plochá karbonátová výplň s patrným okrajem vnitřních závitů. Píštěl je úzký. 

Žebrování na vzorku není, taxon ve svém ontogenetickém vývoji nevytváří skulptury podobné 

žebrům. Schránka je hladká. Vinutí závitů na schránce je typicky semiinvolutní až involutní. 

Rozměry: Průměr schránky je 55 mm. Výška závitu měří 24 mm (44%), píštěl měří 11 mm 

(20%). Na vzorku nejsou přítomna žebra. Lze rozpoznat 2-3 nejmladší závity. 

Poznámky: Materiál poskytuje pouze omezené vlastnosti, semiinvolutní až involutní typ 

vinutí schránky, bez žebrování, hladký povrch bez vnějších prvků na schránce. 

 

 

Čeleď Oppeliidae BONARELLI, 1894 

Podčeleď Hecticoceratinae SPATH, 1925 

Rod Hecticoceras BONARELLI, 1894 

 

Hecticoceras sp.  

 

2 vzorky: 

 

1) Tab.7, obr.6 

Materiál: Exemplář č. 3738, sbírky Národního muzea v Praze 

Lokalita: Kyjov 
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Popis: Mírně deformovaný otisk jádra se špatně zachovanými vlastnostmi starších závitů. 

Tvar závitu je trapezoidální, se zploštělými boky. Umbilikální stěna není. Píštěl je široký. Na 

posledním závitu jsou patrná primární žebra. Začínají nabíhat na okraji píštělu. Jsou až 2,8 

mm silná a tupá. Ve spodní polovině výšky závitu se dichotomicky větví na žebra sekundární. 

Ta jsou až 2,3 mm silná a tupá. Primární žebra směřují téměř radiálně od vrcholu schránky. 

Rozměry: Průměr otisku je 37 mm, výška závitu je 11 mm (30%), průměr píštělu je 19 mm 

(51%). Na závitu je 10 primárních a 15 sekundárních žeber. 

Poznámky: Jádro malého průměru do 50 mm se špatně zachovanou umbilikální oblastí, 

ploché laterální okraje závitu s tupými žebry, píštěl je široký. 

 

2) Tab.7, obr.7 

Materiál: Exemplář č. ????, latexový odlitek, sbírky PřF UK 

Lokalita: Kyjov 

Popis: Uměle vytvořený odlitek jádra s nezřetelně zachovanými závity a píštělem. Tvar závitu 

je oválný. Píštěl je široký. Primární žebra nabíhají v blízkosti umbilikálního okraje. Jsou až 

2,3 mm silná, nízká a tupá. Jsou mírně ohnuta směrem k apertuře. Sekundární žebra nejsou 

přítomna. Žebra na starších závitech nejsou zachovaná. 

Rozměry: Průměr odlitku je 47 mm, výška závitu je 11 mm (23,5%), průměr píštělu je 24 mm 

(51%). Na posledním závitu je 15 primárních žeber. 

Poznámky: Umělý odlitek se špatně zachovaným píštělem a staršími závity. Zřejmý je 

semiinvolutní typ vinutí schránky, absence sekundárních žeber. 
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Závěr 

 

Systematickou revizí bylo prokázáno 23 druhů (Lithacosphinctes cf. serotinus, 

Orthosphinctes (Orthosphinctes) cf. mogosensis, O. (O.) cf. danubiensis, O. (O.) tiziani, O. 

(O.) cf. polygyratus, Crussoliceras sayni, Ataxioceras (Parataxioceras) cf. homalinum, 

Perisphinctes (Dichotomosphinctes) elisabethae, P. (Dichotomoceras) bifurcatoides, 

Liosphinctes cf. plicatilis, Subdiscosphinctes cf. kreutzi, Idoceras cf. laxevolutum, I. cf. 

minutum, Prorasenia cf. bowerbanki, Pictonia cf. kuiaviensis, Ringsteadia cf. marstonensis, 

Rasenia cf. evoluta, R. cf. inconstans, R. cf. vernacula, Amoeboceras cf. serratum, 

Amoeboceras (Plasmatites) bauhini, Taramelliceras (Taramelliceras) hauffianum a T. (T.) 

trachynotum). 19 rodů (Nebrodites, Glochiceras, Hecticoceras + jmenované druhy) v rámci 7 

čeledí (Ataxioceratidae, Perisphinctidae, Aulacostephanidae, Cardioceratidae, Haploceratidae, 

Glochiceratidae a Oppeliidae) náleží 3 nadčeledím (Perisphinctoidea, Stephanoceratoidea a 

Haploceratoidea) a 2 podřádům (Perisphinctina a Haploceratina). Většina exemplářů byla 

kvůli špatnému zachování ponechána v otevřené nomenklatuře. Několik exemplářů bylo 

možno díky způsobu zachování určit pouze na rodové úrovni. Exempláře se jen výjimečně 

nacházejí jako kompletní jádra, ve velké většině je zastoupena výplň jen s částí závitu.  

Diverzita amonitů ve svrchní juře v oblasti severních Čech byla výrazně vyšší, než se 

původně předpokládalo. Pestrost taxonů se po revizi ukázala mnohem větší a to jak 

systematicky, tak z hlediska paleobiogeografie. Pravděpodobné propojení severní Boreální 

oblasti s jižněji situovanou Tethydní provincií dokazuje výskyt typicky boreálních a typicky 

tethydních zástupců v severních Čechách i na jihovýchodních svazích českého masivu. 

Procentuální zastoupení tethydních a boreálních prvků znázorňuje obr.5.  

Kromě diverzity je oproti dřívějším studiím výrazně větší i stratigrafický rozsah fauny. 

Na základě porovnání stratigrafických rozsahů taxonů ve střední Evropě bylo zjištěno, že 

amoniti v severních Čechách souběžně zasahují až 9 biostratigrafických zón. Kompletní 

rozsah je vymezen zónami Cardioceras cordatum a Ataxioceras hypselocyclum. Epipeltoceras 

bimammatum a Sutneria platynota jsou vůdčími taxony pro část svrchního oxfordu a 

spodního kimmeridže. Zóny Epipeltoceras bimammatum (svrchní oxford) a Sutneria 

platynota (spodní kimmeridž) jsou taxonomicky nejvýznamnějšími biozónami, diverzita 

v nich je vyšší než v sousedních zónách. Zóna Sutneria galar se vyznačuje výrazným snížením 

diverzity. Jedním z důvodů je pravděpodobný pokles oceánské hladiny, znázorněný v obr.8.  



 97 

 Společně se stratigrafickým rozsahem je ekvivalentní i větší rozsah sedimentů. Vzorky 

odebrané na Peškově stráni byly podrobeny mikrofaciální analýze. Výbrusy pod 

mikroskopem ukázaly, že sedimentační prostory jurského moře v severních Čechách byly 

poměrně variabilní. Bylo popsáno několik litotypů, na nichž lze interpretovat procesy vzniku 

horniny. Nejvýznamnějšími faktory, které lze použít jako významné indikátory vzniku, je 

hloubka a kolísání hladiny, vzdálenost od břežní linie související s množstvím přinášeného 

terestrického materiálu, množství fauny a její činnost a také deformační procesy. Např. výbrus 

s úlomky křemene a písčitějším charakterem patrně pochází z oblasti menší hloubky a blíže 

břežní čáře. Mikritické vápence se zdají být produktem vzniku v distálnějších partiích od 

pevniny.  

Plošně větší výskyty jurských sedimentů v oblasti jihovýchodních svahů Českého 

masivu i plošně menší výskyty v severních Čechách dokazují, že jurské moře zalilo značnou 

část našeho území. Neznáme oblasti břežních linií ani hloubky, celková plocha 

sedimentačního prostoru jurského moře není dodnes známa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

Použitá literatura 

 

Atrops, F. (1982): La sous – famille des Ataxioceratinae (Ammonitina) dans le Kimméridgien 

inférieur du sud – est de la France, systématique, évolution, chronostratigraphie des genres 

Orthosphinctes et Ataxioceras. Docum. Lab. Géol. Lyon No. 83, str. 47 – 261. 

 

Atrops, F. & Meléndez, G. (1988): Palaeobiogeography and evolutionary trends in Lower 

Kimmeridgian Ataxioceratids in Spain. Schweitzerbart´sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 

str. 437 – 446. 

 

Atrops, F., Gygi, R., Matyja, B.A., Wierzbowski, A. (1993): The Amoeboceras faunas in the 

Middle Oxfordian – lowermost Kimmeridgian, Submediterranean succession, and their 

correlation value. Acta geologica Polonica, Vol. 43, No. 3-4, str. 213-227. 

 

Bevia, J.L. (1976): Ammonites del Oxfordense Superior y Kimmeridgense de la Sierra de 

Crevillente (Alicante). Boletín Geológico y Minero, str. 462 – 479. 

 

Birkelund, T., Callomon, J.H., Clausen, C.K., Nøhr Hansen, H. & Salinas, I. (1983): The 

Lower Kimmeridge clay at Westbury, Wiltshire, England. Proc. Geol. Ass. 94 (4), str. 289 – 

309. 

 

Birkelund, T., Callomon, J.H. (1985): The Kimmeridgian ammonite faunas of Milne Land, 

Central East Greenland. Grønlands Geologiske Undersøgelse, bulletin No. 153, København, 

str. 12 – 47. 

 

Brochwicz – Lewinski, W. (1973): Some remarks on the origin of the subfamily Idoceratinae 

Spath, 1924 (Perisphinctidae, Ammonoidea). Acta Palaeontologica Polonica No. 3, str. 299 – 

330. 

 

Brochwicz – Lewinski, W., Rozak, Z. (1976): Oxfordian Idoceratids (Ammonoidea) and their 

relation to Perisphinctes proper. Acta geologica Polonica Vol. 21, No. 4, str. 373 – 399. 

 

Bruder, G. (1881): Zur Kenntniss der Juraablagerung von Sternberg bei Zeidler 



 99 

in Böhmen, 53 p., mit 2 Tafeln, 1-10. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften. 

 

Bruder, G. (1882): Neue Beitrage zur Kenntniss der Juraablagerungen im nördlichen Böhmen, 

mit 3 Tafeln, 2-6, 17-21. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akadademie der Wissenschaften. 

Bd. 93. Wien 1882. 

 

Bruder, G. (1885): Die Fauna der Juraablagerung von Hohnstein in Sachsen, 1-6. K.K. Hof- 

und Staatsdruckerei, Wien. 

 

Bruder, G. (1886): Neue Beitrage zur Kenntniss der Juraablagerungen im nördlichen Böhmen 

II., mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt, 2-20. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften, Bd. 93, Wien. 

 

Callomon, J.H. (1963): Sexual dimorphism in Jurassic ammonites. Transactions of the 

Leicester Literary and Philosophical Society, 57, str. 21 – 56. 

 

Callomon, J.H. (1981): Dimorphism of ammonoids. The Ammonoidea, Systematics 

association Special Volume, 18, str. 257 – 273. 

 

Callomon, J.H. (1985): The evolution of the Jurassic ammonite family Cardioceratidae. 

Special papers in Palaeontology No. 33, str. 49 – 90. 

 

Callomon, J.H. (2003): The Middle Jurassic of Western and Northern Europe: its 

subdivisions, geochronology and correlations. Geological survey of Denmark and Greenland 

Bulletin 1,  

str. 61 – 73. 

 

Caracuel, J.E., Olóriz, F. & Rodríguez – Tovar, F.J. (1999): Ammonite biostratigraphy from 

the Planula and Platynota zones in the Lugar section (External Subbetic, Southern Spain). 

Profil, Stuttgart, str. 107 – 120. 

 



 100 

Cope, J.C.W., Duff, K.L., Parsons, C.F., Torrens, H.S., Winbledon, W.A. & Wright, J.K. 

(1980): A correlation of Jurassic rocks in the British Isles Part two: Middle and Upper 

Jurassic. Geol. Soc. London, Special report No. 15. 

 

Donovan, D.T. (1967): The geographical distribution of Lower Jurassic ammonites in Europe 

and adjacent areas. Aspects of Tethyan Biogeography, Systematics Association Publication, 7, 

str. 111 – 134. 

 

Eliáš, M. (1981): Facies and paleogeography of the Jurassic of the Bohemian Massif. 

Ústřední ústav geologický, 35, str. 75 – 144, Praha. 

 

Glowniak, E., Wierzbowski, A. (2009): Taxonomical revision of the perisphinctid ammonites 

of the Upper Jurassic (Plicatilis and Planula zones) described by Jósef Siemiradzki (1891) 

from the Krakow upland. Volumina jurassica, Vol. 5, str. 28 – 137. 

 

Glowniak, E., Kiselev, D.N., Rogov, M., Wierzbowski, A. & Wright, J.K. (2010): The Middle 

Oxfordian to lowermost Kimmeridgian ammonite succession at Mikhalenino (Kostroma 

district) of the Russian platform, and its stratigraphical and palaeobiogeographical 

importance. Volumina jurassica, str. 5 – 48. 

 

Gygi, R.A. (2000): Integrated stratigraphy of the Oxfordian and Kimmeridgian (Late Jurassic) 

in Northern Switzerland and adjacent Southern Germany. Memoirs of the Swiss Academy of 

Sciences, Vol. 104, str. 69 – 151. 

 

Gygi, R.A. (2001): Perisphinctacean ammonites of the type Transversarium Zone (Middle 

Oxfordian, Late Jurassic) in Northern Switzerland. Kommission der Schweizerischen 

Paläontologischen Abhandlungen, Basel, Vol. 122, str. 10 – 163. 

 

Gygi, R.A. (2003): Perisphinctacean ammonites of the Late Jurassic in Northern Switzerland: 

A versatile tool to investigate the sedimentary geology of an epicontinental sea. Kommission 

der Schweizerischen Paläontologischen Abhandlungen, Basel, Vol. 123, str. 18 – 152. 

 

Chlupáč, I. a kol. (2002): Geologická minulost České republiky, Academia, str. 49, 223, 240, 

245-253, 256. Praha. 



 101 

 

Kachlík, V. (2003): Geologický vývoj území České Republiky, Správa úložišť radioaktivního 

odpadu, Praha. 

 

Kiessling, W. & Zeiss, A. (1991/92): New palaeontological data from the Hochstegen marble 

(Tauern window, Eastern Alps). Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck, str. 187 – 202. 

 

Kopecký a kol. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě 1:200 000 Děčín. Ústřední 

ústav geologický, Československá akademie věd, str. 30 – 36, 39 – 43. 

 

Krejčí, J. (1877): Geologie, čili nauka o útvarech zemských, se zvláštním ohledem na krajiny 

českoslovanské. Kramerius. 

 

Kvaček, Z. a kol. (2000): Základy systematické paleontologie I. – paleobotanika, 

paleozoologie bezobratlých. Karolinum, Praha.  

 

Lenz, O. (1870): „Über das Auftreten jurassischer Gebilde in Böhmen“. Zeitschrift für die 

gesammten Naturwissenschaften, Neue Folge", sv. 1 (35), Berlin. 

 

Machalski, M. (2005): Late Maastrichtian and earliest Danian scaphitid ammonites from 

Central Europe: Taxonomy, evolution, and extinction. Acta Palaeontologica Polonica 50 (4): 

str. 653 – 696. 

 

Machalski, M & Heinberg, C. (2005): Evidence for ammonite survival into the Danian 

(Paleogene) from the Cerithium Limestone at Stevns Klint, Denmark. Bulletin of the 

Geological Society of Denmark, Vol. 52, str. 97 – 111. 

 

Matyja, B.A. & Wierzbowski, A. (2002): Boreal and Subboreal ammonites in the 

Submediteranean uppermost Oxfordian in the Bielawy section (Northern Poland) and their 

correlation value. Acta geologica Polonica, Vol. 52, No. 4, str. 411 – 421. 

 

Matyja, B.A., Wierzbowski, A. & Wright, J.K. (2006): The Subboreal / Boreal ammonite 

succession at the Oxfordian / Kimmeridgian boundary at Flodigarry, Staffin Bay (Isle of 

Skye), Scotland. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 96,  



 102 

str. 387 – 405. 

 

Meléndez, G., Atrops, F., Ramajo, J., Perez-Urresti, I., Delvene, G. (2006): Upper Oxfordian 

to Lower Kimmeridgian successions in the NE Iberian Range (E Spain). N. Jb. Geol. Palaont. 

Abh. 241 (2), str. 203 – 224. 

 

Moliner, L. & Olóriz, F. (2010): New Lower Kimmeridgian ataxioceratin ammonite from the 

Eastern Iberian Chain, Spain: Systematic, biogeographic and biostratigraphic relevance. Acta 

geologica Polonica 55 (1), str. 99 – 110. 

 

Olóriz, F., Reolid, M. & Rodríguez – Tovar, F.J. (1999): Fine – Resolution ammonite 

biostratigraphy at the Río Gazas – Chorro II Section in Sierra de Cazorla (Prebetic zone, Jaén 

province, Southern Spain). Profil, Stuttgart, str. 83 – 94. 

 

Olóriz, F. & Rodríguez – Tovar, F.J. (1999): Biostratigraphic review and ecostratigraphic 

analysis of the Fuente Alamo profile (External Prebetic, Betic Cordillera, Spain). Profil, 

Stuttgart, str. 73 – 81. 

 

Page, K.N. (1991): Ammonites. Fossils of the Oxford Clay, Palaeontological Association 

Field Guide to Fossils, 4, Paleontological Association, London, str. 86 – 143. 

 

Page, K.N. (2001): Up a Bathonian backwater – a review of the ammonite evidence for 

correlating sequences with interdigitating non-marine facies in Central and Northern England. 

Hantkeniana, 3, str. 131 – 148. 

 

Page, K.N. (2008): The evolution and geography of Jurassic ammonoids. Proceedings of the 

geologist´s association, 119, str. 35 – 57. 

 

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. Karolinum, Praha. 

 

Rogov, M. & Wierzbowski, A. (2009): The succession of ammonites of the genus 

Amoeboceras in the Upper Oxfordian – Kimmeridgian of the Nordvik section in Northern 

Siberia. Volumina jurassica, Vol. 7, str. 147 – 156. 

 



 103 

Sahagian, D., Pinous, O., Olferiev, A. & Zakharov, V. (1996): Eustatic curve for the Middle 

Jurassic – Cretaceous Based on Russian Platform and Siberian stratigraphy: Zonal resolution. 

The American Association of Petroleum Geologists, Vol. 80, No. 9, str. 1433 – 1458.   

 

Selby, D. (2007): Direct Rhenium – Osmium age of the Oxfordian / Kimmeridgian boundary, 

Staffin Bay, Isle of Skye, UK, and the Late Jurassic time scale. Norwegian Journal of 

Geology, Vol. 87, str. 291 – 299. 

 

Simon, M.S., Korn, D. & Koenemann, S. (2011): Temporal patterns in disparit and diversity 

of the Jurassic ammonoids of Southern Germany. Fossil record 14 (1), Weinheim, str. 77 – 

94. 

 

Schweigert, G. & Callomon, J.H. (1997): Der bauhini – Faunenhorizont und seine Bedeutung 

für die Korrelation zwischen tethyalem und subborealem Oberjura. Staatliches Museum für 

Naturkunde, Stuttgart, Nr. 247, str. 1 – 70. 

 

Sykes, R.M. & Callomon, J.H. (1979): The Amoeboceras zonation of the Boreal Upper 

Oxfordian. Palaeontology, Vol. 22, part 4, str. 839 – 903. 

 

Vašíček, Z. (1972): Ammonoidea of the Těšín – Hradiště formation (Lower Cretaceous) in the 

Moravskoslezské Beskydy Mts. Ústřední ústav geologický. 

 

Wierzbowski, A., Coe, A.L., Hounslow, M.W., Matyja, B.A., Ogg, J.G., Page, K.N., 

Wierzbowski, H. & Wright, J.K. (2006): A potential stratotype for the Oxfordian / 

Kimmeridgian boundary: Staffin Bay, Isle of Skye, UK. Volumina Jurassica, 4, str. 17 – 33. 

 

Wierzbowski, A., Glowniak, E. & Pietras, K. (2010): Ammonites and ammonite stratigraphy 

of the Bimammatum Zone and lowermost Planula Zone (Submediterranean Upper Oxfordian) 

at Bobrowniki and Raciszyn in the Wieluń Upland, Central Poland. Volumina Jurassica, str. 

49 – 102. 

 

Wright, J.K. (2010): The Aulacostephanidae (Ammonoidea) of the Oxfordian / Kimmeridgian 

boundary beds (Upper Jurassic) of Southern England. Palaeontology, Vol. 53, part 1, str. 11 – 

52. 



 104 

 

Zeiss, A. (2003): The Upper Jurassic of Europe: its subdivision and correlation. Geological 

Survey of Denmarkand Greenland Bulletin 1, str. 75 – 114. 

 

Žák, K., Košťák, M., Man, O., Zakharov, V., Rogov, M.A., Pruner, P., Rohovec, J.,  

Dzyuba, O.S. & Mazuch, M. (2011): Comparison of carbonate C and O isotope records across 

the Jurassic / Cretaceous boundary in the Tethyan and Boreal Realms. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology 299, str. 83 – 96. 

 

 
 


