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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je charakteristika a členění trilobitů v období 

prvohor. Dále se zde zaměřím na místa jejich zadokumentovaných nalezišť v oblasti 

Středočeského kraje (oblast Barrandienu) a na závěr pak na poznatcích z vlastní 

návštěvy daných lokalit navrhnu geologickou exkurzi. 

 

Klíčová slova: trilobit, prvohory, Barrandien, exkurze, fauna. 

 

Summary 

This Bachelor thesis focuses on the characterization and classification of trilobites 

during the Palaeozoic Era and their documented habitats in the Central Bohemia Region 

(Barrandien area). Its purpose is to suggest a geological excursion based on findings 

gained through my personal visit of the mentioned location. 
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Seznam použitých zkratek 

aj. – a jiné 

atd. – a tak dále 

cca – přibližně 

hod. – hodina 

Kč – Koruna česká 

km – kilometr 

kupř. – kupříkladu 

Ma – milionů let 

např. – například 

tzv. - takzvaný 
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1 ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je zmapovat vznik, vývoj a rozvoj a popřípadě i zánik 

jednotlivých živočišných a rostlinných druhů na základě nalezených a zadokumentovaných 

fosilii v období prvohor.  

V převážné míře se zde zaměřím na charakteristiku a členění trilobitů v celkovém 

rozmezí období paleozoika.  

Nezanedbatelný podíl na volbě tématu této bakalářské práce má pro mě osobnost 

Joachima Barranda, vědce a paleontologa, jenž zkoumal geologické útvary a zkameněliny 

převážně ve středních Čechách. Jeho jménem byla pojmenována nejen pražská čtvrť, ale 

hlavně oblast odkud získával zkameněliny pro další zkoumání a jenž byla také mnou 

vybrána za cíl exkurze (Barrandien).  Tato exkurze má za úkol seznámit studenty oboru 

geovědního a montánního turismu s nejvýznamnějšími nalezišti zkamenělin trilobitů z 

období prvohor. 
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2 STRUČNÝ VÝVOJ ŽIVOTA V OBDOBÍ PRVOHOR 

2.1 Stručný přehled života v paleozoiku 

Paleozoická éra trvala 300 – 340 milionů let. Její název byl odvozen od Palaios = 

starý, zoon = živočich. 

Paleozoikum se dělí na 6 period: kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm.  

Po devon včetně je starší paleozoikum, karbon a perm tvoří mladší paleozoikum. 

Tato éra se vyznačuje velkým bohatstvím zkamenělin. Paleozoikum je součástí 

fanerozoika (faneros = zřetelný, zoe = život).  

V období paleozoika se rozvíjela éra mořských bezobratlých, ryb a obojživelníků. 

Z flóry zde převažují cévnaté rostliny výtrusné a na konci paleozoika začaly převládat 

nahosemenné rostliny.  

Paleozoická éra v Evropě zahrnuje dvě tektonomagmatické etapy – kaledonskou a 

variskou. V těchto etapách postupně vznikly dva mladé kratony – epikaledonský kraton 

(kaledonidy) a epivariský kraton (variscidy). (Kumpera et Vašíček, 1988) 

Do vývoje našeho území nejdůležitějším způsobem zasáhly variské (hercynské) 

horotvorné procesy, které u nás trvaly přibližně od středního devonu do svrchního karbonu. 

Výsledkem variských horotvorných procesů bylo, že se dříve oddělené části „stmelily“ 

v celek – Český masiv. Český masiv se nadále choval jako pevný, konsolidovaný blok, na 

němž se mladší horotvorné procesy (např. alpinské vrásnění) projevovaly pouze nepřímo 

vertikálními pohyby a vznikem zlomů. (Chlupáč et al., 2002)  

2.2 Přehled života v kambriu 

Název kambrium zavedl anglický geolog A. Sedgwick v roce 1835, podle latinského 

označení severního Walesu (Cambria), kde byly poprvé studovány kambrické horniny. 

(Kumpera et Vašíček, 1988) 

V geologické minulosti zaujímá úsek přibližně mezi 545 – 490 Ma před přítomností.  

Spodní hranice je formulována ve stratotypu na mysu Fortune Head na 

Newfoundlandu podle prvního objevení ichnofosilie (Treptichnus perm). V blízkosti báze 

kambria se nalézají i organismy s pevnými schránkami. (Chlupáč et al., 2002) 
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Rozložení kontinentů v kambriu a jejich okrajových moří není zatím zcela jasné. 

Vychází se z předpokladu, že superkontinent Gondwana zasahoval ze severního mírného 

pásma přes rovníkovou oblast až do jižního chladného pásma. Během kambria se 

superkontinent posunoval dále k jihu – za mírné rotace ve směru hodinových ručiček. 

Klimatický obraz Gondwany je proto nejednotný.  

V teplém pásmu ležely kontinentální desky Laurentie, Siberie a Kazachstanie. 

Baltika se nacházela ve vyšších zeměpisných šířkách jižní polokoule.  

Z hlediska eustatických pohybů mořské hladiny je pro spodní kambrium typický 

transgresní trend, který vrcholí ve středním kambriu. Svrchní kambrium vykazuje oscilace 

a hiáty a má transgresní ráz v Severní Americe. Konec kambria se vyznačuje regresí. 

(Chlupáč et al., 2002) 

2.2.1 Charakteristika vývoje života v období kambria 

Kambrium se vyznačuje rozvojem organického světa, přičemž mnohé skupiny 

živočichů vytvářejí pevné schránky, které se nadále mohou zachovat jako fosilie. „Rozdíl 

v organickém světě ve srovnání s proterozoikem je tak nápadný, že bývá označován jako 

kambrická organická exploze“ (Chlupáč et al., 2002). 

Vývoj kambrické fauny zpravidla počíná nástupem malých organismů s fosfatickými 

schránkami (tzv. small shelly fotils). Zároveň s nimi se objevují a rychle rozšiřují tzv. 

archeocyáti (Archaeocyatha) – živočichové, kteří nejspíš byli z příbuzenství mořských 

hub (Porifera) a vytvářeli pevné vápnité kuželovité schránky podobné korálům. V teplých 

mořích dokonce budovali i biogenní útesy. Svého vrcholu v rozvoji dosáhli již ve spodním 

kambriu, na konci kambria vymírají. (Chlupáč et al., 2002) 

Od spodního kambria se dále objevují zástupci kmene měkkýšů (přílipkovci, hyoliti, 

plži a vzácní mlži), dále ramenonožci, kteří jsou zastoupeni především primitivnějšími 

inartikulátními typy (rod Lingulella), ostnokožci a velmi rozrůznění představitelé 

červovitých organismů a členovců. Dvě poslední skupiny dosáhly během spodního a 

středního kambria svého prvého maximálního rozvoje. (Chlupáč et al., 2002) 

Trilobiti se poprvé objevují uprostřed spodního kambria a poté se velmi rychle 

rozšiřují do různých mořských prostředí. Z trilobitů se stávají výborné vůdčí zkameněliny 

a to díky jejich rychlému vývoji, proměny v čase a přizpůsobivosti různým mořským 
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prostředím. (Chlupáč et al., 2002) Ze spodního kambria známe rody Olenellus a 

Protolenus, ze středního kambria rody Paradoxides, Eccaparadoxides, Sao, 

Ellipsocephalus, Germaropyge, Conocoryphe, Ptychoparia aj. a ve svrchním kambriu se 

vyskytoval rod Olenus. (Kumpera et Vašíček, 1988) 

Z kambria dále známe láčkovce (např. korály), prvé hlavonožce, konodonty, 

foraminifery, radiolárie a graptolity. Ve spodním kambriu byly v roce 1999 popsány 

nejstarší zbytky bezčelistných, drobným rybkám podobných praobratlovců. Živočichové 

žijící v kambriu se vyskytují v mořských uloženinách. (Chlupáč et al., 2002) 

Kambrická flóra navazuje na prekambrickou a je zastoupena především vápnitými 

řasami a stromatolity. Kambrická éra tak představuje pokračování proterozoického „věku 

řas“. V této době byla popsána nejstarší suchozemská rostlina z rodu Aldanophyton. 

(Kumpera et Vašíček, 1988) 

2.3 Přehled života v ordoviku 

Název ordovik vznikl podle latinského názvu Walesu – Ordovicia. V roce 1879 jej 

zavedl anglický badatel Ch. Lapworth pro sled hornin sporného stáří mezi kambriem         

a silurem.  

V geologické minulosti zaujímá úsek přibližně mezi 490 a 435-440 Ma před 

přítomností. 

Spodní hranice je definována ve stratotypu Green Point na Newfoundlandu podle 

prvního výskytu konodonta Iapetognathus fluctivagus. 

Ordovik se dělí na tři oddělení (spodní, střední a svrchní) podle graptolitové fauny. 

(Chlupáč et al., 2002) 

2.3.1 Charakteristika vývoje života v období ordoviku 

Během ordoviku se rozvinuly a rozrůznily skoro všechny živočišné skupiny, které 

známé z období kambria. Z foraminifer se zde poprvé objevují primitivní fusulinidní typy. 

Z láčkovců jsou zde důležité konulárie a stromatopory. A na konci ordoviku se zde poprvé 

objevují čtyřčetní koráli – Rugosa.  
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Ze skupiny členovců jsou v ordoviku biostratigraficky nejdůležitější trilobiti, kteří 

vytvářeli různorodé formy a často dosahovali značných velikostí. Objevují se zde rody 

Asaphus, Ceratopyge, Illaenus, Cryptolithus, Placoporia, Flexicalymene, Dalmanitina a 

mnoho dalších. Z další skupiny členovců se zde hojně vyskytovali skořepatci. (Kumpera et 

Vašíček, 1988) 

V ordovické éře se bohatě rozvíjejí měkkýši – plži, mlži, hyoliti a především 

hlavonožci. K ostnokožcům patří pralilijice, lilijice a svého vrcholu zde dosahují Jablovci 

(Cystoidea). Poprvé se objevují mořské hvězdice a hadice. (Chlupáč et al., 2002) 

Z polostrunatců mají prvořadý význam graptoliti, kteří v důsledku svého rychlého 

vývoje poskytují mnoho stratigraficky význačných druhů např. Dictyonema flabelliforme. 

Podobně jako v kambriu byly i v ordoviku nalezeny zbytky primitivních obratlovců – 

bezčelistních.  

Ordovická flóra je velmi podobná flóře prekambrické a kambrické, tedy s hojnějším 

zastoupením vápnitých řas. (Kumpera et Vašíček, 1988) 

2.4 Přehled života v siluru  

V roce 1835 byl silurský útvar vyčleněn anglickým geologem R. I. Murchisonem a 

jeho název je podle keltského kmene Silurů. (Kumpera et Vašíček, 1988) 

V geologické minulosti silur zaujímá časový úsek mezi 443 – 417 Ma před 

přítomností.  

Spodní hranice siluru je definována ve stratotypu Dob´s Linn ve Skotsku, podle 

prvého výskytu graptolita Parakidograptus acuminatus. Svrchní hranice je stanovena 

stratotypem Klonk u Suchomast na Berounsku, kde nastupuje graptolit Monograptus 

uniformis.  (Chlupáč et al., 2002) 

2.4.1 Charakteristika vývoje života v období siluru 

V siluru začala nová etapa ve vývoji flóry. Objevují se nejstarší suchozemské 

cévnaté rostliny výtrusné např. zástupci oddělení Psilophyta (kupř. rod Cooksonia). 

Větší význam než flóra má však fauna a z ní především graptoliti, trilobiti, konodonti 

a korály. Z prvoků setrvávají dírkovci a radiolárie vzácní. Hlavní rozvoj zde zaznamenali 
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korálnatci, zastoupení jak desátými korály (kupř. rody Favosites, Halysites, Alveolites), tak 

korály čtyřčetnými (kupř. solitérní formy rodu Cystiphyllum). Stromatopory a korálnatci 

patří k důležitým horninotvorným organismům a spolu s mechovkami byli hlavními tvůrci 

vápencových rifů.  

Z členovců mají i nadále velký stratigrafický význam trilobiti, i když jich ve 

srovnání s kambriem pozvolna ubývá. Vyskytují se zde kupř. rody Cheirurus, 

Aulacopleura, Calymene, Ananaspis a Odontopleura.  

Dále se zde rozvinuli skořepatci (např. rody Leperditia a Beyrichia), kteří dosahují i 

poměrně velké velikosti. (Kumpera et Vašíček, 1988)  

Ve svrchním siluru je významný vývoj členovců třídy Eurypterida, kteří dosahovali 

velikosti až 2 metry. (Chlupáč et al., 2002)  

Poprvé se zde setkáváme s pavoukovci (Scorpionidae), kteří obývají pouze 

suchozemské prostředí. (Kumpera et Vašíček, 1988) 

Mezi hlavní zástupce měkkýšů v siluru patří jednak břichonožci, jednak přílipkovci 

a dále primitivní mlži (např. rody Cardiola a Panenka). Největšího rozvoje ovšem v siluru 

dosáhli loděnkovití hlavonožci. „Tvarově jsou velmi rozmanití, od přímých schránek (rod 

Michelinoceras) přes prohnuté schránky (rod Oonoceras) až po schránky vinuté (rod 

Phragmoceras)“ (Kumpera et Vašíček, 1988). 

Z ramenonožců se dále vyvíjely artikulátní typy (např. rody Gypidula a Eospirifer). 

Z ostnokožců dosáhly značného rozvoje lilijice, které bývají součástí rifů a bývají 

horninotvorné (krinoidové vápence).  

Největší stratigrafický význam ovšem patří zástupcům polostrunatců – graptolitům. 

Graptoliti se od ordoviku podrobili rychlému vývoji, takže v siluru se setkáváme pouze 

s typy s osou a s komůrkami v jedné či dvou řadách. Trsy mají buď přímé (rody 

Monograptus, Pristiograptus), nebo spirálovité či obloukovité (rody Spirograptus, 

Rastrites). 

Z obratlovců se rozvíjejí bezčelistní obratlovci (Birkenia), kteří se objevili již ve 

svrchním kambriu. Navíc se zde poprvé objevují čelistnatci, mezi něž patří jedna paryby 

(známé jen z neúplných nálezů) a jednak úplnější nálezy zástupců skupiny Placodermi. 

(Kumpera et Vašíček, 1988) 
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2.5 Přehled života v devonu 

Devonský útvar vznikl v roce 1839 podle hrabství Devonshire v jižní Anglii a 

pojmenovali ho angličtí badatelé A. Sedgwick a R. I. Murchison.  

V geologické minulosti zaujímá časový úsek přibližně mezi 417 – 354 Ma před 

přítomností. Zajímavostí je, že délka devonského roku se odhaduje na 400 dní a délka dne 

na 21 hodin.  

Spodní hranice devonu je dána hranicí na Klonku u Suchomast na Berounsku, kde 

počátek devonu vymezuje nástup graptolita Monograptus uniformis. Stratotyp na Klonku 

se stal prvým mezinárodně přijatým stratotypem hranice mezi geologickými útvary. 

(Chlupáč et al., 2002) Svrchní hranice odpovídá prvému výskytu konodonta Siphonodella 

sulcata. (Kumpera et Vašíček, 1988) 

2.5.1 Charakteristika vývoje života v období devonu 

V devonu se výrazně zrychluje invaze rostlin na souš. Již ve spodním devonu se 

objevují rostliny plavuňovité (Lycophyta) a ve svrchním devonu rostliny přesličkovité 

(Equisetinae) a kapradinové. Pro devon jsou typičtí předchůdci rostlin nahosemenných – 

Progymnospermopsida. Koncem středního devonu dosahují některé rostliny stromového 

vzrůstu.  

Ze svrchního devonu pochází i uhlené sloje.  

K významným událostem v devonu patří ve světě bezobratlých zejména vymření 

graptolitů, prvý nástup hlavonožců řádu Ammonoidea (goniatitů), světový rozvoj 

planktonních tentakulitů a rychlý nástup i pád hlavonožců podřádu Clymeniina.     

(Chlupáč et al., 2002) 

Z prvoků jsou zde stratigraficky významní stromatopory (kupř. rod Amphipora), 

kteří se vyskytují ve vápencových fáciích.  

Větší význam mají i členovci. Trilobiti jsou sice na ústupu, ale i přesto se zde 

vyskytují důležité vůdčí rody (např. Harpes, Odontochile, Phacops, Astenopyge, 

Scutellum).  Zejména ve svrchním devonu jsou také biostratigraficky důležití skořepatci.  

Na konci devonu se v kontinentálních uloženinách objevuje nejstarší bezkřídlý 

hmyz. 



Markéta Buryová: TRILOBIT – svědek prvohor 

2014   8 

Maximálního rozvoje v devonu dosahují ramenonožci, kteří jsou zastoupení 

především artikulárními typy (např. rody Acrospirifer, Euryspirifer, Atrypa, Athyris aj.).  

Mezi ostnokožci vymírají během devonu skupiny Homalozoa a jablovci  a naopak 

dále se rozvíjejí lilijice, poupěti, hvězdoši a ježovky. (Kumpera et Vašíček, 1988) 

Devonská éra bývá nazývána věkem ryb – „Rozvíjejí se totiž nejen starobylé skupiny 

bezčelisných rybovitých obratlovců (Agnatha), čelistnaté pancéřnaté ryby (Placodermi), 

paryby (Chondrichthyes) a žralokům podobní trnoploutví (Acanthodi), ale i ryby kostnaté, 

k nimž patří ryby paprskoploutvé (Actinopterygii), lalokoploutvé (Crossopterygii) i ryby 

dvojdyšné (Dipnoi), známé již od spodního devonu“ (Chlupáč et al., 2002). 

Ze svrchního devonu pocházejí taktéž nejstarší čtvernožci, ještě s mnoha rybími 

znaky. Rozvíjeli se zde např. rody Acanthostega a Ichthyostega z famenu Grónska, o nichž 

víme, že prvý měl na končetinách 8 prstů a druhý na zadních 7. Oba rody patřili k dravým, 

nejspíše vodním živočichům. (Chlupáč et al., 2002) 

2.6 Přehled života v karbonu 

Název karbon vznikl podle svého nejvýznačnějšího znaku – černého uhlí.              

Byl rozpoznán počátkem 19. století a jako samostatné údobí geologické minulosti ho 

v roce 1822 uvedli angličtí badatelé W. D. Conybear a J. Phillips.  

V geologické minulosti zaujímá časový úsek přibližně mezi 354 – 298 Ma před 

přítomností.  

Spodní hranice karbonu je definována ve stratotypu v jižní Francii nástupem 

konodonta Siphonodella sulcata a svrchní hranice karbonu je definována ve stratotypu 

Aidaralaš v jižním Uralu.  

Nejvýznamnějším sedimentem karbonu jsou sloje černého uhlí, které vznikaly 

především za vlhkého klimatu v prostředí močálů s hojně rostoucí vegetací.                  

Další podmínkou pro vznik uhelných slojí bylo rychlé zakrytí rostlinných zbytků 

sedimenty, které zamezily rozkladu. V bezkyslíkatém prostředí poté probíhaly složité 

procesy rašelinění a prouhelňování (karbonifikace), které mohly pokračovat až do stadia 

černého uhlí. (Chlupáč et al., 2002) 
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Podmínky pro tvorbu uhelných ložisek byly příznivé zejména v tektonicky 

založených intenzivně klesajících pánvích:  

1. limnické pánve – sladkovodní sedimentace mezi hřbety vyvrásněných pohoří 

2. paralické pánve – mořská sedimentace  

(Chlupáč et al., 2002) 

2.6.1 Charakteristika vývoje života v období karbonu 

Organický svět prodělával během karbonu velké změny.  

V mořských faunách došlo při hranici devon-karbon (tzv. hangenberský event) 

k vymírání řady skupin. Počátkem karbonu došlo k úpadku zejména tabulátních korálů, 

stromatoporoidů, loděnkovitých hlavonožců a trilobitů. Taktéž došlo k vymření 

pancéřnatých ryb. Naopak se rychle rozvíjejí korýši – škeblovky, skořepatci a rakovci.  

Svůj stratigrafický význam si i nadále podržují goniatiti a konodonti a značně 

narůstá rozmanitost i význam foraminifer.  

V rozkvětu jsou mořské lilijice, které tvoří krinoidové vápence, mechovky a 

ramenonožci.  

I nadále zde pokračuje invaze živočichů do sladkých vod a na souš. Ve sladkých 

vodách se hojně vyskytují paprskoploutvé ryby, žralokovití akantodi a mlži. Ve svrchním 

karbonu se na souši rozvíjí okřídlený hmyz, převážně švábi, jepice a pravážky. V močálech 

se vyskytují stonožky a spolu s nimi i např. obrovské arthropleury, které mají protáhlé tělo 

o délce až 150 cm. Dále se ve svrchním karbonu značně zrychluje vývoj i specializace 

obojživelníků – krytolebců neboli stegocefalů, z nichž někteří byli přizpůsobeni k životu 

na souši a jiní na vodní prostředí.  

Taktéž se počátkem svrchního karbonu objevují první plazi (Reptilia),                  

kteří procházejí rychlým rozvojem a již během svrchního karbonu se mezi nimi objevují      

i typy podobné savcům (savcovití plazi). Mezi ně patřili např. tzv. pelykosauři (řád 

Pelycosauria), jejichž zbytky byly nalezeny i u nás v plzeňské pánvi a v jižní části 

boskovické brázdy.  

Karbonská flóra se vyznačuje převahou výtrusných rostlin. Ve svrchním karbonu 

dochází k mohutnému rozvoji stromovitých plavuní (Lycophyta) a přesliček 



Markéta Buryová: TRILOBIT – svědek prvohor 

2014   10 

(Sphenophyta), které spolu s rostlinami kapradinovitými patřily k hlavním uhlotvorným 

rostlinám. Ve svrchním karbonu se taktéž vyskytují první jehličnany (kupř. Walchia a 

Ernestiodendron). V karbonských pralesích byly hojné jak kapradinovité rostliny, tak i 

kapraďosemenné rostliny, které se nerozmnožovaly výtrusy, ale semeny. (Chlupáč et al., 

2002) 

2.7 Přehled života v permu  

Název perm je odvozen podle města Permu v západním předhoří Uralu a nazval jej 

v roce 1841 R. I. Murchison.  

V geologické minulosti zaujímá časový úsek mezi 250 – 295 Ma před přítomností.  

Spodní hranice permu je vymezena ve stratotypu Aidaralaš v jižní části Uralu            

a odpovídá nástupu konodonta Streptognathodus isolatus. Svrchní hranice permu je 

vymezena v mořských uloženinách podle konodontů. (Chlupáč et al., 2002) 

2.7.1 Charakteristika vývoje života v období permu 

V období permu dochází k výraznému úpadku čtyřčetních a tabulárních korálů a 

ramenonožců, snižuje se diverzita goniatitů, mechovek, foraminifer a koncem permu zcela 

vymírají i poslední trilobiti. (Chlupáč et al., 2002) Dochází k přechodu na šestičetné typy 

korálů (rod Polycoelia). (Kumpera et Vašíček, 1988) 

Suššímu podnebí v permu se lépe přizpůsobovali plazi (od svrchního permu úpadek 

krytolebců) a mezi plazy se rozvíjí nová skupina savcovitých plazů – Therapsida. Tato 

skupina savcovitých plazů již měla chrup rozdělený na řezáky, špičáky a stoličky, 

končetiny posunuté pod tělo a snad šlo i o živočichy teplokrevné.  

Co se týče vývoje sladkovodních ryb, nebyly mezi karbonem a permem výrazné 

rozdíly.  

Ve vývoji flóry nastupují nahosemenné rostliny, které zatlačují dříve dominující 

rostliny výtrusné a jehličnany (např. Walchia). Zlom ve vývoji flóry bývá označován jako 

hranice mezi paleofytikem (dominují výtrusné rostliny) a mezofytikem (převažují rostliny 

nahosemenné). (Chlupáč et al., 2002) 
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3 CHARAKTERISTIKA A POPIS TRILOBITA A JEHO 

ZAČLENĚNÍ DO SYSTÉMU 

3.1 Systematické zařazení trilobitů 

Trilobiti patří k nejvýznačnějším a nejznámějším zkamenělým živočichům žijícím po 

celé prvohory. Systematicky je můžeme zařadit takto: 

ŘÍŠE: Animalia – živočichové 

PODŘÍŠE: Metazoa – mnohobuněční 

KMEN: Arthropoda – členovci 

PODKMEN: Trilobitomorpha – trojlaločnatci 

TŘÍDA: Trilobita – trilobiti 

3.2 Obecná charakteristika členovců (Arthropoda) 

Členovci patří mezi nejpočetnější kmen bezobratlých a obývají nejrůznější životní 

prostředí (od vod mořských, brakických a sladkých, přes povrch souší a až po létání 

v atmosféře. 

S největší pravděpodobností se členovci odštěpili od kroužkovců. Jejich typickým 

znakem je dvoustranně souměrné, článkované tělo, které se skládá z 8 až 180 článků. Tyto 

články se dále seskupují ve větší celky: hlavu (caput), hruď (torax) a zadeček (abdomen). 

Někdy hlava členovců srůstá s hrudí v jeden celek – hlavohruď (cefalotorax), jindy zase 

může srůst hruď se zadečkem.  

Tělo členovců bývá pokryto pevnou chitinovou kutikulou. Kutikula bývá 

vyztužována uhličitanem vápenatým nebo fosforečnanem vápenatým, z nichž pak vzniká 

pevný krunýř nebo dvouchlopňová schránka. K této vnější kostře se dále připínají různé 

svaly.  

Pevnost krunýře omezuje růst těla, proto dochází k jeho svlékání neboli exuviaci. 

V období, než se vytvoří nový krunýř a utuhne, dochází k intenzivnímu tělnímu růstu. 
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U vodních členovců slouží k dýchání lupínkovité žábry, které bývají umístěné na 

končetinách. Menší vodní členovci dýchají celým svým povrchem těla. Suchozemští 

členovci dýchají pomocí vzdušnic – trachejí, které jsou rozmístěné po celém povrchu těla, 

nebo pomocí plícních vaků. Krev do těla je poháněna pulsujícím srdcem, které je umístěno 

na hřbetní straně. 

Nervová soustava členovců je tvořena mozkovou zauzlinou a břišní nervovou 

páskou. Členovci mají velmi dobře vyvinuté smyslové orgány, především čich, hmat a 

zrak.  

Zažívací soustava u členovců začíná na spodní straně hlavy otvorem ústním, poté 

pokračuje zažívací trubicí a končí na posledním článku zadečku.   

Členovci bývají odděleného pohlaví. Většina z nich se rozmnožuje pohlavně – 

oplodněnými vajíčky, zbylá část partenogeneticky – neoplodněnými vajíčky. Z vajíček se 

dále vyvíjejí larvy.  

Členovce známe již od svrchního proterozoika a žijí dodnes. Podle článkování těla a 

stavby končetin se kmen Arthropoda dělí na 5 podkmenů, z nichž většinu fosilních 

zástupců zahrnují čtyři: Trilobitomorpha – Trojlaločnatci, Chelicerata – Klepítkatci, 

Crustacea – Korýši a Tracheata – Vzdušnicovití. (Vašíček, 1987) 

3.2.1 Podkmen: Trilobitomorpha – trojlaločnatci 

Trojlaločnatci zahrnují nejstarší velmi primitivní vyhynulé členovce. Hřbetní stranu 

měli tvořenou chitinovým krunýřem, který byl složen ze tří částí a na břišní straně hlavy se 

nacházel jeden pár jednoduchých tykadel a čtyři páry dvouvětevnatých končetin. Z báze, 

která se označuje jako protopodit, vybíhaly dvě větve: větev vnitřní (endopodit), která 

zastávala kráčivou funkci a větev vnější (exopodit), která nesla žaberní řasinky a plnila 

funkci dýchací a plovací. (Vašíček, 1987) Viz Obrázek 1  
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Obrázek 1: Rekonstrukce břišní strany trilobita rodu Ceraurus (vlastní zpracování dle Vašíčka, 1987) 

Legenda: 1- tykadla, 2 – koxopodit, 3- endopodit, 4 – exopodit, 5 – duplikatura hlavového 

štítu, 6 – hypostom, 7 – metastom  

 

3.3 Obecná charakteristika třídy trilobitů (Trilobita) 

Název trilobiti vychází z lat. tres, tria = tři a lobos = lalok. Jsou to mořští členovci 

s protáhlým segmentovaným tělem. V dospělosti mohou dosahovat velikosti až 75 cm, 

nejčastější velikost je však 2 – 10 cm. 

Hřbetní část chitinového krunýře mají vyztuženou vápenitými solemi a podélně i 

příčně se rozděluje na tři části: hlavový štít (cefalon), hruď nebo trup (torax) a ocasní štít 

(pygidium). Dvě podélné rýhy vymezují osní část a dvě části postranní (pleury). 

(Vašíček, 1987) Viz Obrázek 2 
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Obrázek 2: Morfologie hřbetního krunýře u trilobitů (vlastní zpracování dle Vašíčka, 1987) 

3.3.1 Morfologie tělního krytu 

Hlavový štít bývá půlkruhovitého až trojúhelníkovitého tvaru a vznikl srůstem 

prvých segmentů. Svým přímým zadním okrajem se připojuje přímo k hrudi. Zadní okraj 

spolu s postranním okrajem hlavového štítu svírá tzv. lícní úhel. Tato oblast bývá velmi 

často protažena v různě dlouhý lícní trn.  

Vypouklá osní část cefalonu se nazývá jako glabela (průčelí). Tvar a velikost glabely 

bývají velmi rozmanité (Obrázek 3). Její povrch může být zcela hladký nebo zrnitý. Před 

glabelou se nám pak nachází tzv. předglabelární pole. Na bázi glabely nalezneme týlní 

prstenec, který je od ostatní glabely oddělený příčnou týlní rýhou. Zbylá část glabely poté 

může být dále ještě rozčleněna 1 – 4 příčnými glabelárními rýhami a to buďto průběžnými, 

nesouvislými nebo podélnými. Podélné rýhy spolu s rýhami příčnými vymezují tzv. 

glabelární laloky. Glabelární laloky rozlišujeme např. čelní (frontální), postranní 

(laterální) a bazální.  
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Obrázek 3: Tvary glabely a týlních prstenců u trilobitů (vlastní zpracování dle Vašíčka, 1987) 

  Legenda: A, B – tupě kuželovitá, C – boční okraje paralelní a přední okraj zaoblený,  

D – subkvadrátní, E, F – elipsoidální, G, H – dopředu rozšířená, I – hruškovitá, 

J – M – silně se dopředu rozšiřující, N, O – ve středu zúžená, P, R – v zadní části 

rozšířená, S - rombická  

 

Hlavový štít bez glabely označujeme jako periglabelární oblast. Tuto oblast dále 

rozdělujeme na okrajový val nebo lem a líce. V detailu bývá okrajový val nebo lem dále 

ještě rozdělován na část čelní, část boční a část zadní. Líce obvykle dělíme na líce vnitřní 

(pevné) a líce vnější (hybné). Rozhraní mezi líci vnitřními a vnějšími vytváří lícní švy. 

Lícní švy se skládají z úseku předního (větev preokulární), ze středního úseku (větev 

periokulární) a ze zadního úseku (větev postokulární). Podle vyústění zadní větve můžeme 

rozlišit několik typů lícních švů: typ propární (zadní větev protíná postranní okraj 

hlavového štítu), typ opistopární (zadní větev protíná zadní okraj cefalonu), typ 

gonatopární (zadní větev lícního švu prochází vrcholem lícního úhlu) a šev metapární 

(přední i zadní větev ústí na zadním okraji hlavového štítu).  
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Střední větev lícního švu je spojena s tzv. palpebrálními laloky, což jsou výstupky 

půlměsíčkovitého tvaru, které patří pevným lícím. Někdy tento lalok bývá doprovázen oční 

lištou. Na palpebrální lalok navazuje oční hrbolek, který nese párové zrakové ústrojí – oči. 

Oči bývají obvykle složené z velkého počtu drobných oček – omatidií. Rozlišujeme oči 

dvojího typu: holochroální nebo schizochroální. S vývojem různých typů trilobitů došlo 

k redukci nebo až k úplné ztrátě očí. V takovém případě taktéž docházelo k vymizení 

lícních švů.  

Na předním okraji břišní strany hlavového štítu se nachází nepárová destička – 

rostrum, která je omezena rostrálním švem. Tento šev představuje spojnici předních větví 

lícních švů, švem hypostomálním a švy spojovacími. Pod hypostomálním švem následuje 

lalokovitý štítek – hypostom neboli podbradek. Pokud není rostrum vyvinuto, připojuje se 

hypostom přímo k duplikatuře štítu. Pod hypostomem byl otvor ústní a za ním byl u 

některých forem vyvinut ještě metastom.  

Hruď je složena ze 2 až 44 pohyblivě zkloubených článků, což umožňuje stáčení 

(svinutí) krunýře. Na každém hrudním segmentu se nachází střední část neboli osa a dvě 

části postranní – pleury. Pleury bývají na vnější straně hrudi zahnuté dozadu a mohou být 

tupě ukončené, zaoblené nebo mohou vybíhat v trny různých délek. Jejich povrch bývá 

hladký, případně zrnitý.  

Ocasní štít (pygidium) vznikl pevným spojením článků menších rozměrů. Počet 

článků bývá různý. Základní stavba ocasního štítu odpovídá morfologii hrudi. Obvod 

pygidia může být celokrajný, nebo opatřený trny a někdy na něm bývá vyvinuta hladká 

obruba – limbus. Je-li v prodloužení osní části pygidia vyvinut trn, označujeme ho jako 

kaudální. (Vašíček, 1987) 

3.3.2 Ontogeneze 

S velkou pravděpodobností byli trilobiti odděleného pohlaví. Z oplodněných vajíček 

se líhly larvy. V larválním vývoji můžeme rozlišit tři larvální stádia (Obrázek 4). První 

stádium (protaspidní) zahrnuje prvotní stupeň od vylíhnutí larvy až po rozlišení hlavového 

štítu a pygidia. Krunýř v tomto stádiu dosahuje velikosti 0,25 – 1 mm. Střední stádium 

(meraspidní) začíná prvotním vznikem hrudních článků a končí dosažením jejich plného 

počtu. Třetí stádium (holaspidní) se vyznačuje zvětšováním rozměrů krunýře. Tímto třetím 
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stádiem je larvální vývoj zcela ukončen a následuje stádium dospělé (efébické) s rozměry 

dospělého individua. Po tomto stádiu ještě následuje stádium gerontické, které se 

vyznačuje změnami vyvolanými stárnutím jedince. (Vašíček, 1987) 

Ontogenetický vývoj trilobita Sao hirsuta poprvé popsal J. Barrande ve světoznámé 

lokalitě Pod hruškou, která leží mezi Skryjemi a Týřovicemi a dokázal značné 

morfologické změny ve tvaru krunýřů trilobitů během jejich růstu. (Špinar, 1986) Tuto 

lokalitu navštívíme na naší geologické exkurzi (viz 5.3.4).  

 

Obrázek 4: Ontogenetický vývoj trilobita druhu Sao hirsuta (Vašíček, 1987) 

Legenda: A – raně protaspidní stadium, B – pozdně protaspidní stadium, C – časně 

meraspidní stadium, D – pozdně meraspidní stadium s neúplným počtem trupových článků, 

  E – stadium efébické 

 

V larválním stádiu se trilobitům velmi podobá Ostrorep (Podkmen Chelicerata – 

Klepítkatci), což je žijící fosilie. Ostrorepi se nacházeli již v paleozoických uloženinách, 

počínaje kambriem. V druhohorách a třetihorách se vyskytovali vzácněji a do současnosti 

přežili pouze zástupci čeledi Limulidae. Ostrorepi spolu s trilobity vznikli patrně ze 

společných, zatím neznámých předků. (Špinar et al., 1965) 
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4 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH RODŮ V OBDOBÍ PRVOHOR 

4.1 Významné rody v období kambria 

4.1.1 Rod: Ellipsocephalus  

Spodní – střední kambrium 

Tento rod je jedním z nejznámějších rodů kambrických trilobitů. Vyznačuje se 

oválným tvarem těla s polokruhovitým hlavovým štítem s výraznou vpředu rozšířenou 

glabelou. Má zaoblené lícní úhly hlavového štítu a volné malé líce jsou omezené 

opistopárními lícními švy. Má velké oči. Jeho hruď je tvořena dvanácti články, které se 

zužují směrem ke krátkému pygidiu. Nejčastěji dosahuje délky 3 cm a jeho exempláře se 

nacházejí většinou celé a dobře zachovalé. (Ivanov et al., 2001) 

Nejznámější druh tohoto rodu je Elipsocephalus hoffi (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Ellipsocephalus hoffi (Internet – 1) 

4.1.2 Rod: Paradoxides 

Střední kambrium 

Rod Paradoxides patří mezi tzv. paradoxidní trilobity, jejichž délka byla až 30 cm a 

hojně se vyskytovali ve středním kambriu po celém světě. Pro tento rod je charakteristický 

hruškovitý tvar glabely se dvěma páry propojených glabelárních rýh, dlouhé lícní trny, 
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úzký trup, který je složen z 19 – 21 článků a malé, jednoduché pygidium s článkovaným 

osním vřetenem. (Ivanov et al., 2001) 

Tento rod známe z Evropy, Severní Ameriky a severní Afriky. 

Nejznámější druh tohoto rodu je Paradoxides gracilis (Obrázek 6). Má štíhlý, 

dlouhý, plochý krunýř a trup složený z 20 článků. Líce má volné a okraje pleur vybíhají 

v trny ohnuté dozadu. Pygidium je velmi drobné. (Ivanov et al., 2001) 

 

Obrázek 6: Paradoxides gracilis (Internet – 2) 

4.1.3 Rod: Peronopsis 

Střední kambrium. 

Tento rod má protáhlý tvar krunýře (nejčastěji 5-7 mm velký), hlavový štít s úzkým 

lemem a galebelu s výrazným čtvercovitým čelním lalokem. Nemá lícní švy a oči. Střední 

osa pygidia dosahuje téměř až k okraji zadního lemu pygidia a jsou na ní patrny tři 

prstence. (Ivanov et al., 2001) 

 

Rod Peronopsis byl v období středního kambria geograficky velmi rozšířen.  

Tento rod je znám z Evropy, Asie, Severní Ameriky i Austrálie.  

Nejznámější druh tohoto rodu je Peronopsis integra (Obrázek 7). 
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Obrázek 7: Peronopsis integra (Internet – 3) 

4.1.4 Rod: Conocoryphe 

Střední kambrium 

Trilobiti tohoto rodu mají půlkruhovitý hlavový štít s úzkou okrajovou lištou 

vybíhající v lícní trny. Glabela je tupě kuželovitá se třemi páry glabelárních rýh. Velmi 

úzké volné líce. Hlavním znakem tohoto rodu je nepřítomnost očí (byli slepí). Hruď je 

složena ze 14 článků a pygidium je krátké a široké, složené ze 4 – 5 segmentů. (Vašíček, 

1983) Conocoryphe se zahrabávali do bahnitého dna a nacházejí se pouze v břidlicích 

středního kambria Evropy a Maroka. (Ivanov et al., 2001) 

Nejznámější druh tohoto rodu je Conocoryphe sulzeri (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Conocoryphe sulzeri (Internet - 4) 

Všechny čtyři rody (Ellipsocephalus, Paradoxides, Peronopsis a Conocoryphe) 

kambrických trilobitů jsou známy z Barrandienu, především z oblastí Skryjí a Jinců.  
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4.1.5 Rod: Sao 

Střední kambrium 

Tento rod má glabelu kuželovitého tvaru se třemi páry hlubokých transglabelrních 

rýh. Glabela nedosahuje až k obvodu hlavového štítu. Palpebrální laloky jsou středně velké 

a doprovázejí je výrazné oční lišty. Úzké líce jsou volné a vybíhají v krátké lícní trny. 

Hruď je složena ze 17 článků a pygidium je velmi malé. (Vašíček, 1987) 

Nejznámější druh tohoto rodu je Sao hirsuta (Obrázek 9), u kterého J. Barrande 

velmi podrobně popsal ontogenetický vývoj u trilobitů ve světoznámé lokalitě Pod 

hruškou.  (Špinar et al., 1965) 

 

Obrázek 9: Sao hirsuta (Internet – 5) 

4.2 Významné rody v období ordoviku 

4.2.1 Rod: Dalmanitina 

Střední – svrchní ordovik 

Tento trilobit má výrazně rozčleněné oválné tělo a hlavový štít půlkruhovitého až 

parabolického tvaru s krátkými lícními trny. Velikost těla je přibližně 8 – 9 cm. Glabela, 

která přesahuje přes okraje hlavového štítu je rozčleněna třemi páry hlubokých rýh. Oči 

jsou ledvinitého tvaru. Tělo trupu je složeno z jedenácti článků s výrazně rýhovanými 

žebry. Ocasní štít má 6 – 8 článků a jeho osní část je protažena v osten.  
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U tohoto rodu nejčastěji nacházíme zkamenělé izolované ocasní nebo hlavové štíty.  

Rod Dalmanitina je rozšířen téměř po celém světě. V ČR jsou bohatá naleziště 

zejména v břidlicích, křemičitých pískovcích a křemencích barrandienu v okolí Berouna a 

Králova Dvora. Nejvýznamnější lokalitou ČR je Děd u Berouna, kde se vyskytují velké 

bloky křemenců s izolovanými částmi krunýřů. „Tyto polohy vznikly patrně nahromaděním 

svlečených krunýřů, tzv. exuvií“ (Habětín et Knobloch, 1981). 

Nejznámější druh tohoto rodu je Dalmanitina proeva (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Dalmanitina proeva (Internet – 6) 

4.2.2 Rod: Ectillaenus 

Střední – svrchní ordovik 

Dříve byl tento rod označován jako Illaenus. 

Hlavový štít u tohoto rodu se tvarem a velikostí velmi podobá štítu ocasnímu a oba 

se podobají lopatě. Proto kdysi sběrači tuto fosilii označovali názvem lopatáč. Glabela je 

většinou hladká. Oči jsou malé a umístěné v rozích hlavového štítu. Trup se skládá z deseti 

článků. 

Rod Ectillaenus žil u dna a na dně ordovického moře.  
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Jeho fosilie můžeme najít v tzv. rokycanských nebo šáreckých kuličkách na 

Rokycansku, Berounsku, v Praze a v okolí Brandýsa nad Labem. (Habětín et Knobloch, 

1981) 

Nejznámější druh tohoto rodu je Ectillaenus katzeri (Obrázek 11). 

 

Obrázek 11: Ectillaenus katzeri (Internet – 7) 

4.3 Významné rody v období siluru  

4.3.1 Rod: Miraspis 

Tělo u tohoto rodu je oválné s polokruhovitým hlavovým štítem, zdobeným tenkými 

jemnými dlouhými trny. „Trny vybíhají i z lícních úhlů.“ Trup je tvořen z devíti článků, ze 

kterých opět vybíhají ostny. Pygidium je úzké a podél obvodu má jedenáct párů ostnů (třetí 

pár je nejdelší).   

Množství těchto trnů svědčí o tom, že trilobiti rodu Miraspis nebyli dobrými plavci, 

ale spíše se pohybovali po mořském dně. Nejčastěji se nacházeli v mělkých 

spodnosilurských mořích Evropy. (Ivanov et al., 2001) 
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Nejznámější druh tohoto rodu je Miraspis mira (Obrázek 12) a v ČR jeho fosilie 

můžeme najít v okolí Loděnice.  

 

Obrázek 12: Miraspis mira (Internet – 8) 

4.3.2 Rod: Aulacopleura 

Spodní silur 

Hlavový štít je půlkruhovitého tvaru a vybíhá v krátké lícní trny. Glabela je krátká, 

dopředu zúžená a se 3 páry postranních rýh. Palpebrální laloky jsou malé, doprovázené 

očními lištami. Hruď je složena ze 12 – 22 článků. Osní vřeteno je úzké. Pygidium malé. 

Nejznámější druh tohoto rodu je Aulacopleura konincki (Obrázek 13) a v ČR jeho 

fosilie můžeme najít v okolí Loděnice. (Vašíček, 1987) 

 

Obrázek 13: Aulacopleura konincki (Internet – 9) 
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4.3.3 Rod: Ananaspis 

Svrchní silur 

Tento rod má krunýř s půlkruhovitým hlavovým štítem. Glabela se směrem dopředu 

silně rozšiřuje. Pod čelním glabelárním lalokem se nachází deprese, ve které se nacházejí 

tabelární rýhy. Palpebrální laloky jsou středně velké až velké, klenuté a vysoké. Pygidium 

je bohatě segmentované. (Vašíček, 1987) 

Nejznámějším druhem tohoto rodu je Ananaspis fecunda (Obrázek 14). 

 

Obrázek 14: Ananaspis fecunda (Internet – 10) 

4.4 Významné rody v období devonu 

4.4.1 Rod: Odontochile 

Spodní – střední devon 

Tělo u rodu Odontochile je oválného tvaru s polokruhovitým hlavovým štítem se 

širokým lemem a mohutnými lícními trny. Glabela obsahuje tři páry postranních rýh. Oči 

jsou velké a polokruhovité. Hruď bývá složena ze sedmi článků a zašpičatělé pleury jsou 

ohnuté dozadu. Pygidium je velké a zaobleně trojúhelníkovitého tvaru. Z pygidia vybíhá 

12 – 15 výrazných párových žeber a je zde dobře patrné zužující se vřeteno, které vybíhá 

v krátký hrot. Povrch krunýře bývá pokryt drobnými hrbolky nebo trnitými výběžky.  
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Fosilie tohoto rodu převážně obývali hlubší oblasti devonských tropických moří 

Evropy, Severní i Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky. 

Hlavním zástupcem u tohoto rodu je druh Odontochile hausmanni (Obrázek 15), 

který je typickým a velmi častým trilobitem devonských vrstev Barrandienu, i když 

zpravidla pouze v podobě samostatných pygidií. (Ivanov et al., 2001) 

„Odontochilní pygidia patří k nejstarším popsaným zkamenělinám ve střední 

Evropě“ (Ivanov et al., 2001). 

 

Obrázek 15: Odontochile hausmanni (Internet – 11) 

4.4.2 Rod: Radioscutellum 

Spodní devon 

Tento rod se vyznačuje velkým a širokým hlavovým štítem i glabelou, která se 

dopředu trojúhelníkovitě rozšiřuje. Glabela nese tři páry glabelárních rýh, které se 

rozbíhají dopředu i dozadu. Volné líce jsou velké. Oči jsou ledvinovitého tvaru a jsou 

složené až ze 4000 čoček. Hruď se skládá z deseti článků. Samotné pygidium je větší než 

hlavový štít a svým vzhledem připomíná rozevřený vějíř.  

Fosilie tohoto rodu známe ze spodnodevonských vrstev Evropy a v ČR je můžeme 

nalézt v okolí Koněprus.  

Hlavním zástupcem rodu Radioscutellum je druh Radioscutellum intermixtum 

(Obrázek 16) - dříve Bojoscutellum paliferum, který patří k největším trilobitům a 

dosahoval délky až 30 cm. Často z něj nacházíme pouze jeho nahromaděná samostatná 

pygidia, jejichž velikost je zhruba 5 cm. (Ivanov et al., 2001) 
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Obrázek 16: Radioscutellum intermixtum (Internet – 11) 

 

4.5 Významné rody v období karbonu  

4.5.1 Rod: Paladin 

Hlavním zástupcem rodu Paladin je druh Paladin mladeki. Jeho glabela sahá téměř 

až k přednímu okraji hlavy. Má menší oči. Pygidium dosahuje délky až 11mm a široké je 

až 14 mm. Hlavu má Paladin mladeki širokou až 17 mm a dlouhou (bez trnů) až 9 mm. 

Tento druh je znám pouze ze svrchní části ostravského souvrství. Velmi ojediněle se 

nacházel v mořských horizontech skupiny Barbory a Otokara, za to hojně se nacházel 

v mořských horizontech skupiny Gaeblera.  

V Ostravském muzeu je uloženo 49 vzorků druhu Paladin mladeki. Hlavní části 

kolekce jsou samostatná pygidia, ale časté jsou i volné líce, vzácnější kranidia. Hlavové 

štíty byly doposud nalezeny pouze dva. (Řehoř et Řehořová, 1972) 
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5 EXKURZE DO BARRANDIENU 

5.1 Návrh geologické exkurze 

Jedním z cílů mé bakalářské práce je navržení geologické exkurze do Barrandienu a 

jeho okolí. Vybrala jsem tedy místa, která si myslím, že jsou pro exkurzi vhodná (Obrázek 

17).  

 

Obrázek 17: Výřez z mapy s vyznačenými místy exkurze (Internet – 12) 

  Legenda: 1 – Loděnice, 2 – Koněprusy, 3a – Zahořany, 3b – Děd u Berouna, 4 - Skryje 

5.2 Příprava exkurze 

Tuto exkurzi jsem navrhla pro studenty druhého ročníku geovědního a montánního 

turismu v rámci předmětu historická a regionální geologie. Počet studentů je 35. Dopravu 

do Prahy si studenti zařizují sami a v Praze na nás bude čekat autobus, který nás zaveze na 

všechny místa naší exkurze. Tento způsob dopravy jsem takto zvolila, protože to vyjde 

levněji a cesta do Prahy je vlakem mnohem rychlejší.  

Tato exkurze je dvoudenní a její termín je 20. – 21. května 2014.  

Ubytování je zajištěno ve dvou a třílůžkových pokojích (možnost přistýlky) 

v Penzionu Panorama Beroun. K ubytování je domluvená snídaně formou bufetu. 
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5.3 Program exkurze 

1. DEN: v 9:30 hod sraz před Hlavním nádražím v Praze. Zde na nás bude čekat 

domluvený autobus a přesuneme se z Prahy – Beroun přes Rudnou až do Loděnice. Zde je 

naše první geologická zastávka. Po prozkoumání Loděnice se okolo 13hod vydáme na naší 

druhou geologickou zastávku – Koněprusy. Zde navštívíme proslulou geologickou 

lokalitu Zlatý kůň a neopomeneme shlédnout i známé Koněpruské jeskyně. Okolo 18 hod 

odjíždíme od parkoviště pod Koněpruskými jeskyněmi a vydáváme se ubytovat do 

Berouna. Po ubytování následuje volná zábava. 

2. DEN: v 8:30 hod odjezd od ubytování a přesun do Muzea Českého krasu 

v Berouně. Zde si prohlédneme geologicko-paleontologickou expozici Barrandienu a po 

prohlídce můžeme navštívit zdejší Geopark Barrandien. V 11 hod se přesuneme na naší 

další zastávku exkurze a to do Zahořan a Dědu u Berouna. Poté následuje přestávka na 

oběd a po ní se vydáme na naší poslední zastávku – do Skryjí. Zde navštívíme tři 

nejvýznamnější lokality: Pod hruškou, Luh a Podmokelský mlýn. V 17 hod opouštíme 

Skryje a autobus nás odveze k Hlavnímu nádraží v Praze.   

5.3.1 Loděnice  

Tratí Praha – Beroun přes Rudnou dojedeme až do Loděnice. Od nádraží se vydáme 

jihozápadním směrem až k přejezdu silnice přes železniční trať. Poté pokračujeme silnicí  

směrem na Bubovice. Kolem vápenky, kterou můžeme vidět v pozadí na fotce (Obrázek 

18), vystoupíme až na svah Špičatého vrchu (Černidel, cca 2 km), který je součástí 

Chráněné krajinné oblasti Český kras a kde od kraje lesa započneme prohlídku silničního 

zářezu, který nalezneme po levé straně.  

 

Obrázek 18: Obec Loděnice (Luděk Bury, 2014) 
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V délce cca 60 metrů jsou od kraje lesa odkryty hnědavé tufitické vápnité břidlice 

s vloženými polohami světlejších tufitů a tmavých vápenců. Tyto tufitické vápnité břidlice 

patří nejvyšší části liteňského souvrství a jsou známy jako „břidlice arethusinové“. Tento 

název vznikl podle význačného hojného trilobita Aulacopleura (dříve Arethusina) 

konincki. Mezi další trilobity, kteří se zde vyskytují patří např. Odontopleura salma, 

Odontopleura prevosti, Leonaspis roemeri, Phacopidella glockeri, Cyphoproetus putzkeri, 

Lodenicia dantatula aj. Dále se zde hojně vyskytují i drobní ramenonožci, stlačené 

schránky nautiloidů, stonky lilijic, mechovky, křemité houby a graptoliti Monograptus 

flemingii, Testograptus testis a Cyrtograptus lundgreni.  

V prvním zákrutu silnice můžeme vidět přechod z vulkanických produktů do 

mělkovodních karbonátů.  

Za zatáčkou míjíme další pěkný odkryv, kde se vyskytují hnědožluté a nazelenalé 

tufity. Poté silnici opouští zalesněný svah a postupně se dostáváme na náhorní plošinu. 

Teprve na okraji náhorní plošiny je odkryto nadloží vulkanického komplexu. Zde se 

vyskytují světle šedé a žlutavé krinoidové vápence (typický příklad mělkovodních 

karbonátů) a bentózní fauna (hlavně ramenonožci a trilobiti). Na tyto krinoidní vápence 

navazují šedé jemnozrnné vápence patřící přídolskému souvrství.  

Zde končíme naší první zastávku a v případě volného času můžeme ještě navštívit 

blízké, typicky krasové okolí Svatého Jana pod Skalou, kde horniny obsahují neobyčejné 

množství zkamenělin, zejména částí krunýřů trilobitů např. Cheirurus insignis, 

Diacalymene diademata, Decoroproetus decorus decorus, Trochurus speciosus, 

Interproetus vertumnus atd. (Chlupáč, 1999) 

5.3.2 Zlatý kůň u Koněprus 

Zlatý kůň patří k světově proslulým geologickým lokalitám a zároveň je jednou 

z nejbohatších paleontologických lokalit ve spodním devonu.  

Naší prohlídku Zlatého koně započneme od parkoviště pod Koněpruskými 

jeskyněmi. Vydáme se polní cestou. Mineme dva staré lomy a ve třetím, velkém, tzv. 

Houbově lomu bude naše první zastávka. Houbův lom se vyznačuje bělavě zbarvenými 

koněpruskými vápenci (Obrázek 19) a v suti lomu můžeme sbírat zkameněliny, které se 

zde hojně vyskytují.  
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Obrázek 19: Koněpruský vápenec (Markéta Buryová, 2014) 

K nejhojnějším zkamenělinám zde patří ramenonožci (např. Sieberella sieberi nebo 

Cymostrophia stephani), dále mechovky (např. Fenestella, Hemitrypa nebo Utropora), 

stromatopor, plži, mlži a trilobiti. Ke zdejším význačným druhům trilobitů patří např. 

Radioscutellum intermixtum, Lioharpes venulosus nebo Gerastos bohemicus.  

Ze dna Houbova lomu je vidět i otvor (Obrázek 20), kterým byly v roce 1950 

objeveny Koněpruské jeskyně. 

  

Obrázek 20: Houbův lom (Markéta Buryová, 2014) 

Houbův lom opustíme při jeho západním konci a po značené naučné stezce dojdeme 

až k východu z Koněpruských jeskyň. Odtud je to jen kousek k produktivnímu velkolomu 

Čertovy schody – západ (Obrázek 21). V tomto velkolomu se těží hlavně koněpruské 

vápence a je odtud nádherný pohled na okolní krajinu i těžební prostor.  
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Obrázek 21: Velkolom Čertovy schody (Markéta Buryová, 2014) 

Po prohlídce velkolomu se vydáme asi 80 metrů k východu na vrchol Zlatého koně, 

odkud je opět nádherný rozhled do širokého okolí. Od vrcholu Zlatého koně se vydáme 

směrem k administrativní budově Koněpruských jeskyň a odtud přibližně 120 metrů 

k mělkému opuštěnému lomu. Nacházíme se v horním patře bývalého Hergetova lomu, 

kde jsou odkryty nejmladší vrstvy koněpruského devonu. Poté po svahu sestoupíme i na 

dolní patro bývalého Hergetova lomu. Tento lom je založen v suchomastských 

vápencích, které se vyznačují převahou krinoidových vápenců s mocností okolo 30 metrů. 

V tomto lomu jsou názorně odkryty svislé i šikmé rozsedliny – neptunické žíly mladší 

generace, které jsou charakteristickým fenoménem koněpruského devonu.  

Na konec naší prohlídky Zlatého koně neopomeneme shlédnout i známé Koněpruské 

jeskyně. (Chlupáč, 1999) 

5.3.3 Zahořany a Děd u Berouna 

Naše první zastávka bude na klasické Barrandově lokalitě „Zahořany“ (Obrázek 

22), která je známá hlavně bohatými nálezy ostnokožců a trilobitů. Z ostnokožců se zde 

vyskytují zejména jablovci (Cystoidea), karpoidi (Dendrocystites) a pralilijice 

(Mimocystites). Trilobiti jsou zde zastoupeni význačnými druhy např. Dalmanitina 
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proaeva, Selenopeltis inermis, Marrolithus ornatus, Flexicalymene incerta, Stenopareia 

panderi, Chlustinia keyserlingi, Actinopeltis globosa aj.  

 

Obrázek 22: Zahořanské souvrství (Markéta Buryová, 2014) 

Po návštěvě zahořanského souvrství se vrátíme zpět na silnici a pokračujeme dále 

směrem do Zahořan. Po pravé straně minime lesem zarostlý strmý pahorek Háj, který 

v minulosti proslul jako naleziště velkých celých krunýřů trilobitů Birmanites ingens.  

Naše další zastávka Děd u Berouna. Zde si v lese prohlédneme řadu starých jam, 

které sledují paleontologicky bohaté křemencové lavice latenského souvrství. Tato lokalita 

byla dříve zvaná „Drabov“ a hojně se zde vyskytují zbytky fauny, především části krunýřů 

trilobita Dalmanitina socialis. Vedle nejhojnějšího druhu Dalmanitina socialis se zde 

vzácněji vyskytují další trilobiti, jako např. Calymenella parvula, Platycoryphe bohemica, 

Birmanites ingens aj. Od jam se poté vrátíme na cestu a vydáme se k rozhledně na 

vrcholu Dědu. Vrchol budují křemence a pískovce latenského souvrství a místy zde 

můžeme nalézt zkamenělé úlomky trilobitů Dalmanitina socialis nebo Deanaspis 

goldfussi. Z této rozhledny je opravdu nádherný rozhled na okolní krajinu. (Chlupáč, 1999) 

5.3.4 Skryje 

Ve Skryjích navštívíme tři nejvýznamnější lokality: Pod hruškou, Luh a 

Podmokelský mlýn. Nejprve začneme známou lokalitou Pod hruškou, která se nachází na 

levém břehu řeky Berounky (Obrázek 23) při silnici z Luhu do Týřovic, cca 500 m od 

mostu. Jsou zde odkryty nejvyšší polohy skryjských vrstev v podobě velmi jemných 

jílovitých načervenalých břidlic spolu s hrubšími šedomodrými, deskovitě odlučnými 
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břidlicemi. Tato lokalita je proslulá především nálezy vývojových stádií trilobita Sao 

hirsuta a agnostidních trilobitů např. Phalagnostus nudus a Perenopsis cuneifera. (Internet 

– 13) 

 

Obrázek 23: Řeka Berounka (Markéta Buryová, 2014) 

Další lokalitou, kterou navštívíme, bude Luh. Tato lokalita se nachází na pravém 

břehu řeky Berounky (Obrázek 23) ve svahu nad mostem v osadě Luh. Vystupují zde 

střední a svrchní polohy skryjských vrstev tvořené převážně pevnými šedomodrými, 

deskovitě odlučnými, prachovými břidlicemi. Lokalita je známá zejména nálezy velkých 

paradoxidních trilobitů druhu Hydrocephalus carens. (Internet – 13) 

 

Obrázek 24: Břidlice v lokalitě Luh (Markéta Buryová, 2014) 
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Naše poslední zastávka bude lokalita Podmokelský mlýn, která se nachází na 

pravém břehu Zbirožského potoka na severní straně zalesněného pahorku nad hájovnou.   

V malém lomu jsou odkryty střední až svrchní polohy skryjských vrstev v podobě velmi 

pevných, deskovitě odlučných, šedomodrých prachových břidlic. K nejčastějším nálezům 

zde patří trilobiti Skreiaspis spinosa a Eccaparadoxides pusillus. (Internet – 13) 

5.4 Finanční stránka exkurze 

Kalkulace ceny exkurze je vypočítána na 35 osob. Doprava z Hlavního nádraží 

v Praze je zajištěna moderním autobusem, jehož tarif je 35 Kč na 1 km. V ceně jsou také 

obsaženy poplatky za mzdu řidiče, diety a parkování. Celková délka trasy je 170 km. 

Ubytování je zajištěno v penzionu Panorama Beroun. Cena ubytování činní 400 Kč/osoba. 

V této ceně za ubytování je již započítána snídaně formou bufetu. Do celkového rozpočtu 

se dále započítává místní průvodce, který nás bude doprovázet po oba dva dny. Cena za 

exkurzi na jednu osobu činní 684 Kč.  

Výsledná kalkulace:  

 Doprava celkem   7950 Kč (včetně mzdy řidiče) 

 Doprava na osobu   228 Kč 

 Ubytování celkem   14000 Kč 

 Ubytování na osobu   400 Kč 

 Průvodce celkem   2000 Kč 

 Průvodce na osobu   57 Kč 

 Cena exkurze celkem   23950 Kč 

 Cena exkurze za osobu  684 Kč 
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6 ZÁVĚR 

Na základě studia odborné literatury se zaměřením na faunu prvohor jsem v souladu 

s úkolem této práce popsala vznik a vývoj trilobitů. Dále jsem se zde zaměřila na jejich 

členění do období paleozoika a stručný popis fauny v jednotlivých obdobích.  

Část této práce jsem také věnovala podrobné morfologii tělního krytu trilobitů. 

Dále jsem v rámci přípravy exkurze pro studenty geovědního a montánního turismu 

sama navštívila oblast Barrandienu a to lokality: Loděnice, Koněprusy, Zahořany a Děd u 

Berouna a Skryje. Město Loděnice jsem dosud znala hlavně jako předního výrobce 

klasických vinylových gramofonových desek v Evropě. Vůbec jsem však neznala jeho 

význam jako významné naleziště zkamenělin. Za účelem nalezení jakékoliv fosilie jsem 

navštívila taktéž vápencový lom v Loděnici. Když už jsem se zde zmínila o lomu, musím 

na to navázat oblastí Koněprusy.  Když jsem vystoupila z vozidla, užasla jsem nad tím, jak 

důlní činnost ovlivnila toto původně krásné prostředí. Během procházení po této lokalitě 

jsem takřka nespustila oči z jednotlivých druhů hornin, ale taktéž zde má snaha o nalezení 

zkameněliny vyšla naprázdno. Při zastávce v lokalitě Děd u Berouna jsem vystoupala na 

místní rozhlednu s krásným výhledem do okolí. Po nastudování publikací o této lokalitě mi 

bylo líto, že nežijeme v období ordoviku, protože jsme mohli mít moře kousek od Prahy. 

Taktéž jsem zde viděla pozůstatky řady starých jam z období původního průzkumu. 

Poslední zastávka na mé cestě vedla do Skryjí, malebné vesničky v blízkosti řeky 

Berounky.  

Přes mou velkou snahu o nalezení jakékoliv zkameněliny ať již flóry či fauny jsem 

v tomto nebyla úspěšná, což mě neskutečně mrzí.  

Na základě svých vlastních zkušeností vidím přínos exkurze, zpracované v této 

bakalářské práci, především pro studenty druhého ročníku geovědního a montánního 

turismu. Studenti si zde rozšíří své nabyté teoretické znalosti z předmětu historická a 

regionální geologie a při troše štěstí naleznou zkamenělou památku z období prvohor.  

Závěrem chci podotknout, že volba tématu byla pro mě úspěšná a rozšířila mé 

teoretické znalosti. Navíc jsem měla možnost poznat nová místa naší krásné země, na která 

se v budoucnu určitě ráda vrátím.  
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