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Abstrakt: Práce podává rešeršní přehled o paleontologii a sedimentologii lokality Šibeniční 

vrch u Valče. Kromě slavného nálezu plcha Bransatoglis micio jsou z lokality popsány 

následující nálezy fauny: plž Limnaeus subpalustris thomae, kaprovité ryby Varhostichthys 

brevis, Leuciscus colei a Chondrostroma stephani a štika Esox walchanus a flory: Mahonia 

sp., Rumohra sp., Eotrigonobalanus furcinervis, Almus rhenana, Quercus heerii, Platanus 

neptuni, Cinnamomum sp., Pinus ornata, Doliostrobus taxiformis, Podocarpus sp. a Tetraclinis 

salicornioides. Nálezy naznačují, že by lokalita mohla náležet období po ochlazení nazývaném 

jako Grande Coupure – tzn. stáří kolem 34 milionů let (oligocén). Podle CA analýzy provedené 

na rostlinných zbytcích zde panovalo mírné podnebí, průměrné roční srážky vykazují 

nadprůměrné hodnoty a můžeme předpokládat humidní klima. 

V rámci praktické části bakalářské práce byl na lokalitě zhotoven měřený profil, bylo vyčleněno 

9 sedimentárních facií: masivní lapilovec s písčitou matrix (LM), lapilovec se šikmým 

zvrstvením (LSZ), lapilovec s jílovito-písčitou matrix (LJP), tuf (T), limonitizovaný tuf (TL), 

vápenec s nerovnou laminací (VLN), laminovaný vápenec (VL), mikritický vápenec s tufitickou 

příměsí (VT) a pyroklastický vápenec (VP). V období nízké aktivity blízkého vulkanického 

zdroje zodpovědného za tvorbu mocných souvrství masivních lapilovců se na lokalitě Valeč 

vytvořilo jezero. Díky alkalickému prostředí a zdroji Ca jsou všechny jezerní sedimenty tvořeny 

laminovanými vápenci. Ty v sobě citlivě archivují jak pulzy vulkanické aktivity ze vzdálenějších 

zdrojů, reprezentované cm polohami písčitých tufů, tak pravidelné střídání světlejších a 

tmavších lamin, zde interpretované jako odraz sezónních klimatických změn. Asi 2 m mocnou 

jezerní sukcesi ukončila opět masivní hrubozrnná napadávka lapilovce z blízkého zdroje. 

Lokality v blízkém okolí (zejména lokalita Dětáň a Dvérce) byly s lokalitou Valeč v minulosti 

často studovány jako celek, přestože jejich vzájemný vztah nebyl dosud prokázán. Většina 

prací lokality považují za rozdílné facie stejné vulkanické fáze, objevují se však i názory 

zmiňující možnost odlišného stáří. 


