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Spodni tremadok na Přeloučsku.
Zu,tinni zprátu podát,ttji C. Klo.učeb a J. Kolihu.

Předložen.o 29. listopadu 1930.

o tomto velice zajímavóm tremad,ockém výskytu byla podána krátkázpráva již ve 2. čís. tohoto Věstníku, která ovšLm"pooró ttonstaióvata p,ri-
tomnost některých druhů tremad,ockých zkamenělin-známých z jiných riís1Barrandienu. Dr. l. Zelenka pak k ní připojil některé "poznainky 

petro-
grafické a profiJy.-_. 

Pozd.ějl ukáLali pánové Dr. Zelenka a Dr. od. Ko-dym jednomu,z náspřímo místa_, odkud ony zkameněliny pocházejí. zkaměnďin"i, ty lvív uúuř
v!!.šingu nalezeny v s§uti a bylo tedy naším úkolem vedli Íntensivního
sbírání a prepar.ování provesti i výzkum stratigrafický.

ByIi jsme pak na těchto naleiištích v letŇním lětnim období 12 dnůa přinesli jsme za pomoci p, Závěty, preparátora při s;r."ňá;;,;"lik;
množ^ství zkameně]in z tňznýci.t míst mózi 

-Lipol tl cemi, Pocl'vrdy,Pe]echovem a Brloňem.
Ze. sběrů,_ kteró jsou uloženy v Barrandeu v Nál,odním Museu, jeposud jen malá část vypre.parována. Nemůžeme ted1, ještě dnes podaii

obraz stratigrafie a výčet faun v jednotlivých obzorócť spoaniná trema-
doku na PŤeloučsku, př,ece však podáváme žatímni zprávu, ,,ónót se ,ram
padařilo ajistiti v některých případech přímou souvislost'stratigrafickou
§e §z. a sv. částí Barrandienu.
, , 

Celkem 1ož.1o 
již dnes říci, že fauna námi nalezená je jednotvárná, na

druhy dosti chudá, ač tyto v některých odkryvech se vyskytují hojně.
, -, Asi 10 minut na iih od.Br.!ohu vyčnívá nad oliolím tbhlý nevysoký
hŤbet, který,směrem ývadním jde až naá Jankovice. .le srozun i rrr-eniitýcř,
slepenců a hlavně z mohutných lavic křemeneových a křemitých Jrob ukto-,něných_k jihu. Nad Brlohem tak jako nad Jankoiicemi jsou v nich ,atizáiv
lorny. Nad Brlohem pak'je jósto nclrotitr:*r, raó j*áu oai-ryty v naci-
1oží. těchto hornin vrstvý růiných břidlic a árou, kde ve ,"ieié iysi nuapgdložními křemenci byla v jedné z těehto jam objevena ťarrna, Je toprávě ono.místo, kde"sbírali již Zelenka a Kodym. Pi,okopali j.*" oJr.riuv délce asi 4 m do hloubky u! 1/2 m, Zminéná fauna bylď dozud pouze vevlstvě ne nrocnější z rtm. věi§í část zkamenětinovď poior,y-oá spoauzaujímají pioše stlačené často i pŤíčně deformované zuyit<y áuoiiot. pi.i-
cházi tu menší forma {ryl,u obóha (Lingulobolur; ÍiťriiírritŽif- (no.".)
a zvláštrě hojný obotus(Mickwitzetta 1siturieus(Eictru;.;. PoznarráhJu do nari-
tozt počínají se objevovati.ortlúdi a to zásťupct rodu, Eoorthis a Billingselh,
s,prevahou prvých, z niehž některé dosahují znaěné velikosti. orttlittůáatimtliame zjištěných aspoň 4 druhy, které velmi upomínají na orthidy nalezenét'e_spodním dc1 v O_uvalech a B řežanóctr vó stej,ném sťoro spole-
|.unj]uu s jmenovanýrni o,boly. Zajímavý je také d,osti hojný výskyt 1 diuřrut" t,tng,ulell!,_up_onrínající,h.o tvarem na větší formu druh,u.LinguIella insons
lť__r,].l] a 1 druhu ro,d,u Lingulepls s úzkou a značně dlouhoř @ž 2t/2cm'1
*i.oraPkou,_nrající area]ní ěást protaženou v táhlý úzce zahro,cený'žobec.rat.o Poslední byia také na]ezena ve spodlrím d"i v Btl ežan"ď}r, S"u-
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časně s oi,thicl.v počínají se objevovati zll1,tk1, tri.lobittt, kter,é místl,s 0stntllí
i_í.še zmíněnou 

^faunott 
tvoř,í prar,é lumaclrelJ1,, v nichž převlárlají r,šz-rli

1,í,ece urthirli a t I,iloLlit i.

Z tt,iLcllitti. múžerne zatímně ur,ésti 2-3 tli,uhy, které j_sorr vŠali veltlrl

cr]]išné r:cl dcsurl známých tremaclockých trilobitir v čeclrách. Nclvost foi,en-r

těchtcr míst1, hojných ir.ilobitú, iic}r značná cleformirce i zv]áŠtní irsslciatr
fauliistická, v kleie přicházejí, ztéžuji však zatím jejicli ur,čení. orrrezíne
se tecll,zatlm na pouhé konstatování jakési příbuznosti s i,O,cleln í:]cItt,llo,

zriírnrý:m ze spcdního tremadoku angiického a částečně i s 
',odem 

Fluloltttt .

To b1: platiio o irejhojrrějšícli civott clrtizíclr.,,Ti,etí" dl,uh (píšene ťrml,slrre

i irr-Lzovlrách), jó nárir"znám zatím nedokonaje z něko]ikrr nráio glri}lell.

Jsort nrnohen merlší předešlých, jejich dorsajní rýhi, jsou skc1o rovnlilěžné,
nn pu".ch, zclají se hladkó, nello mají měiké postranilí l,ýiry, }itel,é pŤi

šp"i;. zachorjání jsou nezŤete]né, tedl, \. nesouh]ase s př,eclešJýrrri. Jt,

i]'lot, ,r,rznu, že bl- šlr; cl n-r]adší exemp]ái,e pi,eclešlýclr dluhu, Pi'olo rrvádírnt'

r.,..,ú.,ineno ierrto tŤetí dyuil, oila pr,\,é flťuh}- patřící asi k jedllor-r-rtl rodtl.

^ 
jni..iiz rli.ír,e řei:eno, př,íbtrznémtl t,txltl I:]rltellrr, a ČásteČně i torlu I!ultnltr'.

,-,,"ji á.iotr"tt1- postr.iillnimi rýhrrmi hltt}lcce i:ezané, tv:rt'tr 1ichlllěžníkor'ého.
iii,i..r:-u;i'značně klenuťé. Liší se vzájeiltnti velikostí, ťrpr':rvcrit a šíi'korr

teinltlo lirajr;l,ého iel-tru, tr,aletrr a c].ólktlrr lícního tlnu..iinali ťlltťavoLt |ha-
.tri*u o 1,1-gi,lio, prirbčlrerrl lícníht; švu, unrís|ěnítrt a tval'et'tt oka se PtlrlolliriÍ.
'l'tllik zlitíIn o pl,r-ét-tl otlkrl,r,tt.

1rl té isrrre pt,acovali ve stl,áni ricit;,!í, snlěř,r.riícihrl z olY.,tl |}l'loit"
k I)t lt lltrl,i.tt kLe, ť, r-rapi,íč p1,oi,ezávir ll;lše 1.t,t,nrac'loclié r'r'sti'l-. ť]ekalt .jsll'.
tltri,crlrli:, že trr lrurieme nr6i,i 1lt,tls}lír,aii cleíilé ti,elrl:rci,lckýcil vI'stev tll1 il:L-

s;ilních sle]leI}cl.i :t lii.enenctt zlž r,l-scrkrl d:r nadjllží 0bzlt'tt tli]o]litllr-é j'rl'.

Ál,.,,..,,,,,i,1iíi pi,í_rtirpiillst onlezila naše silět,r- p)11ze 1la jerlttrl tlíst'l, liiit,
jsrle 1lr;išii na částeitrč iitirlu faunrt. Vedl..,nreiršíhrl cilttliit y. Í}illitttt.lt,ll:'
'r,, 

it|,.' .stlitlttl,tr.s, přicházejí trr iro,jně ((t,ot ),(,tlj 2l sen1 tanl i r,,,;,1lirttloii, l

i zi.,1.te}; tt iioiiíí.'léž Li.ri'.llttlt,lll t,áz.tt !,. i11:;trtts sc ttl 0]]ie\'].1,ie, \]t:.it-tli zrt-ii,,

nť,llj-r,áz í:Ltttl1. lt::ts nrrtí li mírlěrrí. že.isnre tu nsi v jirlétr'oilzi;r'u faittli,
st,icLénl. }.enritžeme všaii plrlzatítit z t:rit littseht; matt'lia]u (:rtli lttlr;ttl'l,'
)iii-ii l tri]r1lbitrr lijc rieLtka)rijí) pi,estlr,: tvltlit], jsnre_]i v pr;dloží či l, rllrr]_

trlzi tI.itoillir_rvél-rtl ollzoltr plvníhlr, Jt,lt s1,ovltiitlínl s jokalilrltt na ,,N ě trl-

c .r' o s ii á 1 e" sc c]tllr'níi,án,.e, že ismc y p,.rdlrlží 'ilr]ožskó}lrl tljlrlllit';r-i'l',''
,,ilzci.tr a že 1lv ttt slc, o ještě poněliLir1 s,l,rrl,ši p0l0hlr s tt,i]l.,}_,itr,.

},iiri-ro to v jižliějším ]otl,tLt, htler} rlec].it,prvélttl, sIlíl,a_li j511,11, 1 ^isiI,.;

,njír,rnr],,,, ]ineuíe]}oyi,rt filLttttt. Nrišii jsnrc ji l,e světl.Ýclr žluL:ir,ýcir;Lž
cei.,*,rrovýc,}i dl;.,,,bových bi,ir1,1icíclr a l, r]r,ollovónl nr:rtelia]tt nrístl' s ]irrrolll

ii.rri,rt; ttrrelem. Nir plvý poh}ecl zclii]o se náIll, že nalezenó littlttllt,li!| llttti,i
.],, ijrupinl- Litlrlttlt,litt ri.t,tir;lm,, (Blrlr,,) ztlírnrti ze spociníh1) ollz,tll'rr 'i i1l e-

č,, v,* k é il o. iii.i trližšín,, prohléclllutí ztráceii .,isnre l-šak riú,"ěr,u 1 tLtlr,

ciorr-rrrérlku. Veclie ftl|en-r p.,iulrnyc],, l,. rLru(ltttt,, pi,icházojí ttt 
^tv;rt,t, 

iitrt],

]rtet,e r,]ilrečovskénr ]iorizonttr rriárt- trejsrllt. Iti,icllicel s toutrl fztult,ltt i,"Lt

všal;;;aťítlr nap1,oSt() nepi,í_*ttrllnó, tr,Lliže.]srrle sc mLtse]i r,,nleziti tra lrledállí
r,.ssrrti.7,rLjínr.rr,ti je r.iak.iejic]r uložeIlí, LeŽÍ skr;t,cr voriill'ot'ntl tla stl't-t'lt-

,,ri,l-tenýc},'.-r,s1 r.áJi r;1,ofi]ir, v rlic]lž ,jsnle clostri1 ttl:niilezlj stll1l irll fattt;;

l§,
J

,l

:
:.,
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Jc tLr ted1- zi,ejr-rrá diskordarlce, Tato lingulellová filuna (jiného nrirllt,
litigtt.lrllly.i_"me posuc] nenašli) je nám zatín-r nejastrír i_l tret-t-t[tžeme ji tecl1
,q určit,ostí stratiglaficky zařtrditi.

Pak pi,acovali jsme na náhorní i,ovince rrac] si]rricí iipolticliotr v od-
kt,l,vu zvanén,r ,,N ě m c o v:r -s k á. l a". Tad), je crcikr,l,to několik nreti,tr
d]oulré defilé podollné předešlémrr. Poněvaclž je snadrlo pi,ísttrprié, clomrrí-
l,ali jsnre se, že lotc-t míst.o nám poskl-tnc celý sled faun5-ve zclejšín d,,,.
Oclellír'a.li j-qme tecl},vl,stvLt prr vl,str,ě. Asi 1m v rrat]]oží basalních s]e_
penctt a i<Ťenrencir poč:rJi se obievclvati brachiopocli a to, jak jsne cčeliáv:rli,
faunistické e]ementv z neispodnějšího d, ,, Ollrltts (Litttlullllril.tls) f cist-
mlLntcli (Brrl,r.) l,e spoiečnosLl s Lingultlllt.L t,l:1lulsu (Bar.l..). Ve vvšších
pololrách pi'icházeli hojni ot,thicli, ttt,t,otrc.t,g, míst1- or,ťlir"rrloi.r]t,c a l.ittattlt,lltl.
Ot,tltii.i jsou r,šak rrrenší a jenrnější rrežli brložslié. Tt,ilobittt jsme ttr vša}i
rjr-rsud netraš]i, je tedl, jejich obzcrl snad ještě vÝše. Pr.acovirli jsme až
k př,íóné pcluše, zir níž brlo již poJe, a ploklepali ce]iiem íi m vi,ster..

Veiice dúr]ežitý- je však ná]ez zkanreně]in l,e ve,iikér,n 1ornu pi.i sillrici
z Pocl vi,ci do Lipo]tic. Dr,. Zelenka nrršel při .i ižnínl konci jonrrr
v s_stiti kr'ásně ziichované slr,itr]tl- lli,aclriopodtl, kler,é již v leclIroví: zpl,il\-t,
Lr111'-l ur'čitostí rlztlačenl-ia]icl hia1,Ilí pŤís,ir-ršlrícl bl,irchio1loclr;r,é:tssociiti:t
libečrrl-ské. Po dlouhénr hiedání se níLtrr podai,iio nalézti v set,erní části lrliltltrl
1rlnltt. r, mocnj,ch vrstr,ách ki,emencir a lii,enitých dloir clvt_: pr-rJo}ly těcitt:,
bt,irciriopodtr. Jsoit l dlclboi.ých v]ožkárclr (častLr s linlonitovýnl trr-iejt,lr')
2-ii crl-r rirtrcnýclr, vzdirlenýclh i-rsi 2 m od selle a c,.hova.jí boiraté sir.]u};r
tit'ttIilt: Qliollts (Il't,sttlttiu ) k, nttiltlstt., (tslrlr,.) a Litillul1,lltt tll.ttt,llii.,
(}ialI,..1 . Ne.isoLr r,šuLii priLr,é dolli,t zac}lor,árl1-. l)t,oLrlže a.ie brallriuprltll.
sI'rÍl'ané Zelerrkou l- ssrtti na tomt() nríslě, isrlu r, 1loliěiitr11 i irlé hlit,ttitlil li
]ir'á.qně zachol:inJ,, ll,.rde ttt ještě ti,etí vi,sti,a s tírtlto brncititrllrrdirvÝttt s1l -
iečenstr,ent. \' prlrlloží tohrltrl ]ibečol,s]ielhrl rlllz,lt,1,1 js,.,ti 1,.rrr,, 

' svět]e c]i lri;., ,

itiei'ó nej-qoil zaiínl pt,tlzkoLtnr:in1,. V[rl,rec dilrtf:rrrre, že ]lrka.]it:i iipolticliri
(i1,1,: 

'' i,l.,''..'. inahlli'e tla t. zr-. l,illil ,1 ticlié s]iii]e,,ilrjirlž itlst;rtttí tt;i
1ezište" tr []ilohtr trár,l nalli,est,tlk 1,rosli1-1nilLt nlno}to cltriežitéii,, s hierlisli,i
sti,irtiglaficiióirt, i pa]t:otrio1t;gickéiiil.

Nl llililcc s]rl tltliet-tle lt:tšr z1llirvtt it ltzr.erliitlrt: ttl, ťir .je pevrrč zjištillr ,

Vzliieclctn li cir_ls:lvlrlttí tt:rší ztta]r;sti sprlritlíltil ti,enlacir_rlilt r,(-lecháclr.
l. Nad Bi'.irr]renr jsrire zjistiii tlilztll tliltlllitor,.í-. liter,,í,, ptlkurl bt,:rtiiil,,

1;clclit se týčc, rrpornírtá tl;r niršc nir.l+:zv r- Ouvtr]ecll a Břežlttter: i,
lt, sl-rrlclnínl cl",. Jakrr zclc ta]i i tlrtTl .je _s]loiltrá tilL() ass{.]ciž1(:e ltrilchio1; ,-

dr.lvá: ()l.tol lx (If irl;tt,i!zcllrt ) silltrir:tis (}litillr-.) , l,itltltllt']llis slt. ii sktt1llnl:
cl|uhtr r:'. lioot,titit. Ttl níis pi,esvěciiu.je, žtl tt,iirrlrjlj ttiilezení rra ,lo]lrili'Lt
bi']tlŽské pati,í do sti,edriích zol] d,,, a že jsou terll rlr,,sir11 rtt,.istttrší triit,.
bitot,tltt ittttttrltl čt,sk.t'lttl tt,r,nrtLrltll;tt. Do-ivěrlčuje to i jejich zi't,l'n-iě l<;tlli-
blicl<ý nel;o tésně pl:echodní t,áz. Tolll zjišLětlí ol,šetrl nutí k nril,é pi.áli lr;l
]o]<atitě bi,ežarrské, totiž k pátr.iirlí 1lo trilobitovi:nl tlllzot,it ir.těchtr-r ntístecj:
],okaljtrr ortvajs]iii pi,o svOti llr,něi -' rrepi,ísttt1-;nost bohtržel otlp:rclir.

il. l'r,clkázlrn ,ntílcz lilli,řrltxkt:ltrl 0ll;:rlt,lt (sz" rr L i 1l rl 1 t i c), terl.,
sYrchltí čá-qti r1",. ()lv.ot, tell bi-ide tlátrt llevtlÝni r,Ýcltr;diskelll ili,1 rllL!sírl
ptit r,ání r, těclittl iitltičirrílc}i.


