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Summary  

The aim of my thesis was the present the fossil fauna which is occured Ostrava-karvina 

district. At the end of my bachelor work is devoted to a two-day tour called „footsteps of 

fosiil fauna“, when we visited Mine Landek, mine Michal, The museum of Ostrava, mine 

Paskov. I tried to choose the most interesting places in Ostrava-karvina district. These 

places give us accurate informations as mining take place there and what type of fossil 

fauna has been found there. The tour is physically demanding, so it isn´t available for the 

handicapped people or for seniors. 

Key words: Ostrava-karvina district, fossil fauna, mining, tour 

 

 

Anotace  

Cílem mé bakalářské práce bylo představení fosilní fauny vyskytující se v oblasti 

Ostravsko-karvinského revíru. V závěru své práce se věnuji dvoudenní exkurzi nesoucí 

název „po stopách fosilní fauny“, kdy navštívíme Důl Landek, Důl Michal, Ostravské 

muzeum a Důl Staříč. Ve své práci jsem se snažila zvolit ty nejzajímavější místa 

nacházející se na území Ostravsko-karvinského revíru. Tyto místa nám podají přesný 

obrázek o tom, jak zde probíhala těžba a jaká fosilní fauna zde byla při této příležitosti 

nalezena. Trasa je fyzicky náročná a nehodí se pro lidi s tělesným postižením a pro starší 

osoby. 

Klíčová slova: Ostravsko-karvinský revír, fosilní fauna, hornictví, stezka 
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Seznam použitých zkratek  

a.j. - a jiné  

Ba - vrstvy skupiny Barbora  

Br - vrstvy skupiny Bruna 

CK - cestovní kancelář 

ČHP – černouhelná hornoslezská pánev  
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F - vrstvy skupiny Františky 

f.- faunistické 

Fa - vrstvy skupiny Fanny 

G - vrstvy skupiny Gabriely 

H - hrušovské vrstvy 

h – horizontů 

J - jaklovecké vrstvy 

Ji - vrstvy skupiny Jindřicha 

Kč - korun českých 

Km - kilometrů 

Ks - karvinské souvrství 

KS - vrstvy skupiny Koksové 

Le - vrstvy skupiny Leonarda 

Na - vrstvy skupiny Nanety 
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OKR – ostravsko-karvinský revír  

Os - ostravské souvrství 

Ot - vrstvy skupiny Otakara 

Pe - petřkovické vrstvy 

Po - porubské vrstvy 

s. -skupiny 

Se - sedlové vrstvy 

Su - sušské vrstvy 

Š - souvrství skupiny Štúra 

Vi - vrstvy skupiny Vilémy 

VŠB-TUO - Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava  
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1.  Úvod 

 

Ostravsko-karvinský revír je součást hornoslezské pánve, která se rozprostírá 

v České Republice. Podstatná část leží v Polsku a celá jedna třetina této pánve zaujímá 

území Severní Moravy.  Ostravsko-karvinský revír můžeme z hlediska vývoje rozdělit na 

část ostravskou a část karvinskou. Ostravská část pánve byla situovaná na pobřeží moře,        

a tudíž zde docházelo v důsledku zemských pohybů, k častým záplavám tohoto rašeliniště, 

čehož důkazem jsou mořské a brakické horizonty. V době ústupu moře se zde vytvořily 

sladkovodní horizonty. Důkazem této skutečnosti jsou četné výskyty fauny v těchto 

horizontech. Jejich význam spočívá ve využití ostatků fauny pro společně, s některými 

dalšími geologickými zvláštnostmi, jako jsou tonsteiny pro kumulační účely. Studiu fauny 

je věnovaná pozornost již řadu let mnoha autory a v současné době je jejich výskyt detailně 

popsán v mnoha monografiích. 

V posledních letech, z důvodu útlumového programu, v části ostravské byla těžba 

ukončena a z toho důvodu je stále obtížnější získávat nové pozůstatky této fauny.  

Cílem mé bakalářské práce bude připravit poznávací exkurzi pro studenty vysokých 

škol se zaměřením na hornictví a geologii, s cílem najít na vytipovaných lokalitách 

(Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice, Důl Michal, Důl Staříč, Ostravské muzeum), 

pozůstatky fosilní fauny a obeznámit se také s institucemi, které mají tyto pozůstatky ve 

svých fondech.  

Je to jedna z posledních možností, kdy revír můžeme navštívit a vidět na vlastní 

oči, jak těžba probíhala a jaké pozůstatky zde byly nalezeny.  

Exkurze je zaměřena na studenty vysokých škol, je poměrně fyzicky náročná a není 

vhodná, díky náročnosti terénu, pro osoby s tělesným postižením.  
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2.  Geologická stavba hornoslezské pánve  

 

2.1  Geologická mapa a litostratigrafické členění hornoslezské pánve 

 

 

 

Obrázek 1 Odkrytá geologická mapa karbonu ČHP(upraveno dle publikace Geologie české části 

hornoslezské pánve M.Dopita) (Dopita, 1997) 
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Obrázek 2  Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské černouhelné pánve (upraveno dle M.Dopity) 

(Dopita, 1997) 
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2.2  Dělení hlavních jednotek černouhelné pánve  

Hornoslezská černouhelná pánev se rozprostírá v oblasti Severní Moravy. 

Hornoslezská černouhelná pánev se řadí mezi smíšené pánve, které náleží k paralicko-

limnickému typu. Hornoslezská černouhelná pánev byla podmíněna vznikem variské 

orogeneze, kde se také postupem času dotvářela. Vznik a dotvoření hornoslezské pánve 

probíhalo v tzv. hornoslezské předhlubni, jejíž součástí je také platforma, která je k pánvi 

přilehlá. Omezení platformního vývoje není doposud bezpečně známo, jedná se zejména o 

oblast nacházející se v jižní části pánve. Soudí se však, že postupně vyznívá na stabilním, 

patrně paleokarpatském bloku, kde vrstvy zasahují do velkých hloubek a značných 

vzdáleností. (Chlupáč, 2002) 

Tvar pánve byl stanoven tvarem trojúhelníkovitým, který zaujímá jižní šestinu celé 

hornoslezské pánve, vyvinuté z větší části na území Polské republiky. Hornoslezská pánev 

je vyplněna pravidelně cyklicky zvrstvenými, příbřežně mořskými a kontinentálními 

usazeninami uhlonosné molasy východní části středoevropské variské předhlubně se 

slojemi černého uhlí. Brunovistulikum tvořené devonským a spodnokarbonským 

pokryvem tvoří podloží hornoslezské pánve. (Dopita, 1997); (Chlupáč, 2002) 

 

 

2.2.1  Základní rozdělení černouhelné pánve  

 

Černouhelná pánev se dělí podle hranic jednotlivých oblastí, které mají povahu 

synsedimentárních tvarů. Během deformování byly tyto tvary přeměňovány a vytvářely 

významné strukturní linie. 

První strukturní linie v hornoslezské pánvi je tzv. linie podélná neboli severojižní 

linie prvního řádu, která vytváří orlovskou poruchu, neboli tzv. orlovský prah. Tato 

porucha, rozděluje pánev na západní a východní depresi, kdy hovoříme o západní depresi 

s vývojem předhlubně a východní depresi s vývojem platformy.(Řehoř, Řehořová, 1972) 

Západní deprese je významná zejména centrem příbřežně mořské neboli paralické 

sedimentace, která se nachází ve spodním uhlonosném souvrství. Západní deprese je 

rozdělena na 2 dílčí deprese, toto rozdělení je zapříčiněno tzv. michálkovickým prahem. 
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Michálkovický prah, je mimo jiné, typický svým zdůrazněním v severní části, což je 

způsobeno michálkovickou poruchou. 

Společné znaky a velké množství odlišností jsou typické pro příčné neboli tzv. 

západovýchodní prahy, což způsobuje vymezení na jednotlivé dílčí pánve. 

Západovýchodní prahy se odrážejí v různých stupních subsidence. 

Příčný prah Bohumím-Krzyzow odděluje polskou část černouhelné pánve a severní 

část hornoslezské pánve. Prah Bohumín-Krzyzow je prahem, který dále odděluje oblast 

ostravsko-karvinskou, a to prahem Paskov-Václavovice na jihu od oblasti příborsko-

staříčsko-těšínské. Ostravsko-karvinská oblast se v nitru dále dělí na dílčí pánev ostravskou 

a dílčí pánev karvinskou, obě tyto oblasti náleží k západní depresi. Další oblastí severní 

části, je oblast příborsko-těšínská, která je tvořena prahem Kopřivnice-Třinec. Ostravská 

dílčí pánev vytváří uvnitř této oblasti dílčí pánev příborskou, petřvaldská dílčí pánev 

vytváří uvnitř této oblasti pánev staříčskou, která je rovněž jednou z dílčích pánví. 

Východní oblast je tvořena dílčí pánví těšínskou. Dílčí pánev frenštátská leží v západní 

depresi jižně od prahu Kopřivnice-Třinec. Dílčí pánev janovická leží ve východní depresi 

jižně od prahu Kopřivnice-Třinec. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

Pokračování hornoslezské pánve v jižní oblasti, jak již bylo zmíněno, není doposud 

přesně známo. 

 

2.3  Stratigrafické členění  

Vymezení ostravsko-karvinského revíru je na západě omezeno neproduktivním 

karbonem, na východě je omezení stanoveno státní hranicí s Polskou republikou a na jihu 

je Ostravsko-karvinský revír omezen bludovickým výmolem. 

Dělení karbonu je stanoveno na spodní karbon, který je také označován jako 

neproduktivní karbon, který je zastoupen kulmským vývojem.  

Druhým dělením karbonu, je dělení na karbon svrchní, obsahující především 

uhlonosné sedimenty, které se dělí na dvě základní souvrství a každé souvrství se dále dělí 

do dalších několika oddílů nebo vrstev. Nejednoznačný vývoj karbonu je na styku 

svrchního a spodního karbonu, který tvoří tzv. konkordantní styk a doposud je možné jej 
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stanovit pouze tzv. smluvní hranicí, která se opírá o mořské patro Štúra. V hornoslezské 

pánvi se nachází netěžitelné uhelné sloje, které mají mocnost dosahující maxima 30 

centimetrů. (Černý, 2003) ; (Havlena, 1964) 

 

2.3.1  Ostravské souvrství  

„Je naspodu vymezeno stropem skupiny mořských sedimentů Štúra, která tvoří 

nejvyšší část neproduktivního kyjovického souvrství. Hranice báze ostravského souvrství 

je na celém území pánve poměrně stálá a odráží se v tlaku sudetské fáze, který způsobil 

změlčení kulmské předhlubně a tím rozvoj bohaté neritické fauny a zároveň vytlačení moře 

k severovýchodní části a přesunutí centra paralické sedimentace do prostoru západní 

deprese pánve, která byla po dobu sedimentace ostravského souvrství periodicky 

zaplavována mořskými transgresemi. Svrchní hrana ostravského souvrství je kladena do 

nástupu kontinentální sedimentace karvinského souvrství, kterému na větší části území 

předcházel stratigrafický hiát“. (Havlena, 1964) 

Ostravské souvrství se dále člení do 5 vrstev. Maximální mocnost ostravského 

souvrství činí 3000 cm, mocnost se zmenšuje směrem k jihovýchodu a tato mocnost v této 

oblasti klesá až na polovinu. S mocností vrstev je úzce spojena i mocnost uhelných slojí, 

s mocností vrstev se zmenšuje také mocnost uhelných slojí. 

V této oblasti převládají sloje, které jsou označovány jako sloje poměrně stálé. Bylo 

ověřeno na 168 těchto slojí, kde byla následně naměřena průměrná mocnost 73 

m.(Havlena, 1964) 

Petřkovické vrstvy  

Petřkovické vrstvy jsou tvořeny zejména pískovci a aleuropelity, které mají 

mocnost přes 700 metrů. Spodní hranice je hranice totožná se spodní hranou ostravského 

souvrství, tato spodní hranice je vymezena ve své svrchní části regresní části skupiny 

Nanety, kdy hovoříme o mořských sedimentech. V této skupině Nanety je vyvinut 

významný petrografický horizont, který nese název ostravský brousek. 
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Svrchní hranice neboli svrchní hrana je stanovena v horizontu ostravského brousku, 

který je rozšířen v celé západní depresi této oblasti, naopak ve východní depresi tento 

horizont budeme hledat marně, zcela zde chybí. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

Hrušovské vrstvy  

Hrušovské vrstvy jsou uloženy v nadloží vrstev petřkovických, jsou vymezeny 

mořským horizontem Enny, jedná se o stálý svrchní mořský horizont, který vymezuje 

svrchní hranu hrušovských vrstev. Mořský horizont Františky vymezuje hranici mezi 

spodní a svrchní části hrušovských vrstev. Mocnost těchto vrstev dosahuje maxima 1000 

metrů, a jsou rozděleny na spodní a svrchní hrušovské vrstvy, bezeslojným pásmem. 

Hrušovské vrstvy jsou tvořeny především pískovci. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

Jaklovecké vrstvy  

Mořský horizont Barbory stanovuje svrchní hranici jakloveckých vrstev, kdy jsou 

vymezeny stropem tohoto mořského horizontu. Horizont Barbora je vyvinut na celém 

území pánve, mocnost těchto vrstev dosahuje maxima 500 metrů. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

Porubské vrstvy 

Strop skupiny mořských horizontů Gaeblera, tvoří strop porubských vrstev. Tyto 

horizonty jsou nejvyššími mořskými horizonty v celém ostravském souvrství, o kterých 

hovoříme jako o produktivní sérii pánve. Slojové vrstvy Konráda tvoří hranici mezi spodní 

a svrchní části porubských vrstev. Mocnost porubských vrstev dosahuje maxima 650 

metrů. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

Vrstvy sloje Prokop  

Mocnost vrstvy sloje Prokop dosahuje 25 metrů. Jedná se o nejvyšší část celého 

ostravského souvrství. Sloj Prokop je slojí stálou a je nejvýznamnějším horizontem 

ostravských vrstev. Na většině území končí erozním stykem, který spolu s bází 

karvinského souvrství vytváří hluboké eroze. (Řehoř, Řehořová, 1972; Havlena, 1964)  
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2.3.2  Karvinské souvrství  

Představuje kontinentální vývoj podkrušnohorské deprese, známý jen z východní 

deprese. Souvrství začíná erozivním stykem s vrstvami sloje Prokop a končí na erozivním 

styku s pokryvnými útvary. Karvinské souvrství má mocnost až 900 metrů. V této 

mocnosti byl, mimo jiné, nalezen také nejširší profil Ostravsko-karvinského revíru. 

Podbeskydská část, která se nachází v okolí Frenštátu, a rovněž oblast Čeladné, je 

součást karvinského souvrství. 

V karvinském souvrství bylo nalezeno, a následně ověřeno na 88 slojí, kde 

průměrná mocnost byla až 230 metrů. Pro sedlové a spodní sušské vrstvy je typická větší 

mocnost. (Havlena, 1964) 

Karvinské souvrství je jednou z posledních oblastí, kde těžba černého uhlí doposud 

probíhá a kde je možnost pozůstatky fosilní fauny ještě nalézt, a na vlastní oči spatřit. Což 

vypovídá o mimořádnosti a jedinečnosti tohoto souvrství. 

 

Sedlové vrstvy 

Sedlové vrstvy jsou typické nejvyšší uhlonosností. Mocnost sedlových vrstev je až 

200 metrů. Tvořeny jsou především pískovci a slepenci.  

Sušské vrstvy  

Mají vůči nadložním vrstvám doubravským hranici provozní. Dělení sušských 

vrstev pokračuje na sušské vrstvy spodní a sušské vrstvy svrchní, hranice rozdělení této 

oblasti byla stanovena skupinou faunistických horizontů sloje Hubert. Mocnost sušských 

vrstev je zhruba 420 metrů. (Dopita, 1997) 

Doubravské vrstvy  

Mají mocnost až 320 metrů. Jedná se o nejvyšší část karvinského souvrství, kde 

převládají jemnozrnné sedimenty. (Řehoř, Řehořová, 1972; Dopita, 1997) 
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3.  Historický přehled paleontologického výzkumu v karbonu  

3.1  Studium a přehled významných prací věnovaný stratigrafii a litologii  18. a         

19. století. 

První zmínky, které jsou písemného charakteru, pochází z 18. století a jedná se o 

zmínky, o sedimentech uhlonosného karbonu na Ostravsku a Karvinsku. V té době 

probíhající výzkumy ovlivnily fakt, že pánevní sedimenty vystupují na povrch pouze 

v několika omezených polohách, což přineslo značné komplikace. 

První autoři měli k dispozici pouze neúplné a velice strohé informace, jejichž 

vzájemné propojení nebylo možné z důvodů omezených možností té doby. Z roku 1776 od 

Gerharda pochází nejstarší text, který vypovídá o mladším uhlí hornoslezském a starším 

uhlím pocházející z oblasti Hlučínska a Petřkovic, ovšem vymezení uhelných vrstev 

doposud není známo. Přelom v tomto směru způsobila práce pocházející z roku 1865, 

jejímž autorem je Jičínský, tato práce byla považována za jakousi „prvotní“ monografii, 

v této monografii jde zejména o stručný popis základních poznatků o stavbě uhlonosných 

sérií. 

Foetterl jako první zmiňuje ve své práci ostravský revír, dokonce se objevuje 

zmínka o částech petřvaldských a karvinských, oblast poté označil jako Ostravsko-

karvinský revír. V jeho práci dochází k prvním popisům fauny a flóry, které přiřazuje ke 

konkrétním dolům. Helmhacker v roce 1873 vydal práci, jež se věnovala zejména 

karvinské části hornoslezské pánve. Je patrné, že Helmhacker vycházel z již dříve 

vydaných publikací a prací, popřípadě textů. Jak Foetterl tak Helmhacker došli k závěru, že 

sloje dobývané na Ostravsku mají větší stáří než sloje na Karvinsku.(Kandrachevová, 

2011) 

V roce 1877 vydal Štur svou práci, ve které došlo k publikování první 

litostratigrafické tabulky, což je možné považovat za počátky litostratigrafického členění 

české části hornoslezské pánve. Následující monografie vyšla v roce 1885 a jejím autorem 

je opět Jičínský, jehož práce je označována jako tzv. „druhá monografie“. Na základě 

doposud známých informací od předešlých autorů, Jičínský přiřadil ostravské vrstvy          

a došlo ke vzniku tzv. produktivní uhelné formace. Do těchto formací Jičínský zahrnul také 

vrstvy karvinské. V Jičínského „druhé monografii“ dochází k litostratigrafickému 



Hlubková Michaela, Pozůstatky fosilní fauny v OKD : 
 

10 
 

rozdělení tzv. vrstevní sekvence produktivního karbonu, a to na mladší a starší sedimenty, 

což bylo pravděpodobně myšleno jako rozdělení na karvinské a ostravské vrstvy. Tyto 

starší sedimenty se dále dělí na 8 slojových skupin, 2 slojovými skupinami jsou zastoupeny 

mladší sedimenty. Jičínského dílo je významné také z toho důvodu, že byl poprvé literárně 

uveden pojem mocnost a jsou zde poprvé uvedeny mocnosti vrstev. Jedná se zatím o 

předběžné mocnosti, neboť dosavadní technika neumožňovala přesnější měření. Rozdílné 

názory a teorie přichází v roce 1895 s vydáním práce Eberta. Ve své práci se Ebert věnuje 

zejména rozdělení na sedlové vrstvy, které přiřadil k ostravské části. Nebyl si tímto ovšem 

zcela jist, jak je patrné v litostratigrafické tabulce, kde je tento údaj označen otazníkem. 

Ebert ve své práci rovněž poprvé zmiňuje golongský pískovec. 

Názorově podobnou práci vydal Potonié v roce 1896. Ve své práci se věnuje 

rozdělení ostravských vrstev, dochází také poprvé k podrobnějšímu rozdělení fauny. 

V jeho díle dochází k rozdělení ostravských vrstev na starší vrstvy hlučínské a mladší 

vrstvy, které nesou polský název wodzislowské. Stejně jako v Ebertově díle je zde zmíněn 

golongský pískovec, který ovšem považuje za vrstvu, která tvoří hranici mezi spodním a 

svrchním karbonem. Potonié jako první zanáší výraz „sloje vrstvy 

Prokop“.(Kandrachevová, 2011) 

 

3.2  Studium a přehled významných prací věnovaný stratigrafii a      litologii 

20. století. 

Významná práce, jejímž autorem je Gaebler pochází z roku 1909, a je považována 

za stěžejní dílo této doby, a to z důvodu, že bylo k dispozici velké množství ověřených 

informací a možností prohlubování těchto faktů. Gaebler ve svém díle rozděluje ostravské 

vrstvy na bázi vrstev petřkovických a v jejich nadloží se objevující vrstvy hrušovské.  

V rozdělení sedlových vrstev se shoduje s Ebertem. Ve své práci Gaebler zmiňuje také 

nadloží rudské vrstvy, nikolajské vrstvy, laziskie vrstvy. Dílo Gaeblera je stěžejní, mimo 

jiné i z důvodu zařazení vrstev do litostratigrafické tabulky, které se v této tabulce 

vyskytují dodnes. 

Gothan v roce 1913 se ve své práci věnuje zejména polské části hornoslezské 

pánve, proto jej ve svém výčtu zmiňuji jen okrajově. Petroscheck v roce 1929, vydal 

dvoudílnou monografii nesoucí název „Kohlengeologie der Österreischen Teilstaaten, 
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která je jedním ze stěžejních děl vydaných do roku 1928. Synchronně s touto prací 

vznikala známá monografie, jejímiž autory jsou Patteisky, Folprecht a Petraschek, která 

byla publikována rovněž v roce 1928. Je dokázáno, že autoři na této monografii vzájemně 

spolupracovali a byli v kontaktu, přestože je dělila značná vzdálenost, neboť Petrascheck 

byl profesorem geologie a ložisek na Univerzitě v Loebenu, naproti tomu Folprecht 

s Patteiskym pobývali na území Německa. Vzájemnou spoluprací došlo k rozdělení 

ostravského souvrství, a to na ostravské vrstvy spodní a svrchní, kdy ve spodních vrstvách 

dochází k rozdělení na vrstvy petřkovické a hrušovské, dále pak na vrstvy jaklovecké a 

porubské, vyskytující se ve svrchních vrstvách ostravských. Došlo také k rozdělení 

karvinského souvrství, v tomto případě autoři respektovali polské názvy a to z toho 

důvodu, že vývoj těchto vrstev na polské straně byl komplexnější, než na našem území. 

Rozdělení karvinského souvrství je stanoveno na zónu sedlových slojí, rudské vrstvy (dále 

se člení na rudské spodní a svrchní vrsty), a nikolajské vrstvy (zaleskie, orzeskie, loziskie). 

(Kandrachevová, 2011) 

V roce 1929 vydal Petrascheck poslední práci, před vydáním vrcholné monografie 

(Folprecht, Patteisky, Šusta). V této práci Petraschka dochází k rozdělení ostravských 

vrstev. Jeho práce ovšem zcela neodpovídá skutečnosti. Stěžejním dílem roku 1928 byla 

monografie kamenouhelných dolů ostravsko-karvinského souvrství, ve které je uveden 

fakt, že ostravské vrstvy v nadloží kyjovických vrstev jsou rozděleny na pásmo 

petřkovické, hrušovské, petřvaldské a porubské, kde pásmo petřkovické patří k vrstvám 

nejstarším, pásmo porubské je naopak pásmem nejmladším. Karvinské vrstvy rozdělil na 

vrstvy spodní karvinské a svrchní karvinské.  

Rozvoj těžkého průmyslu a zvýšená poptávka po energetických surovinách se 

objevila zejména po konci druhé světové války. V této době došlo ke střetu marxismu        

a kapitalismu, což vedlo ke spuštění železné opony a ke vzniku studené války. Tato 

skutečnost zasáhla zejména oblast Československa a Polska. Tyto státy nebyly vybrány 

náhodou, byly vybrány z toho důvodu, že právě zde se nachází hornoslezská černouhelná 

pánev. Došlo tedy k intenzivnějšímu prozkoumávání slojí, k novým nálezům fauny a flóry 

a k prozkoumávání činných i nových dolů. Všechny tyto informace vedly k úpravě 

litostratigrafického schématu, pocházejícího z roku 1928. 
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Roku 1958 vyšla práce, jejímž autorem byl Hájek, který ve své práci jako první 

použil pojem „pseudobrousek“, jedná se o brousek, který byl nalezen v brouskovém 

horizontu v hloubce 30 metrů pod faunistickým horizontem Leonarda. Tento 

pseudobrousek umožňoval další prozkoumávání slojí a našlo se zde mimo jiné několik 

významných faunistických druhů. Tyto nálezy souvisely s průzkumem jižních území 

černouhelné pánve. Hájek rovněž ve své práci zavádí pojem „páskovaný“ jílovec, což je 

označení litostratigrafického horizontu. (Kandrachevová, 2011) 

Strakoš ve své práci z roku 1962 uvedl změnu litostratigrafického členění, které se 

může jevit jako problematické, kdy stanovil nový pojem a to vyšší vrstvy doubravské. 

Významnými díly, podávajícími obraz o makrofauně černouhelné pánve, jsou práce 

Řehoře a Řehořové, z roku 1972, 1980 aj. Byli to právě oni, kdo zavedli pojem „skupina 

faunistických horizontů“. Nejvýznamnější práce nese název „Makrofauna uhlonosného 

karbonu Československé části hornoslezské pánve“, která mi byla v mé bakalářské práci 

velkou inspirací. Vymezili skupiny faunistických horizontů pomocí skupin a to na 27 

skupin v ostravském souvrství a na 7 v souvrství karvinském. 

Biostratigrafickou otázkou se ve své práci zabývá Vašíček (1982,1983 aj.). Byl to 

právě Vašíček, který prozkoumával mořský horizont Gaeblera, kde se našla goniatitová  

fauna juvenilního stáří. Samostatná litostratigrafická jednotka „vrstvy sloje Prokop“ byla 

formulována roku 1964 a to v díle „Geologie uhelných ložisek“, jejímž autorem byl 

Havlena. Floristická studia zhodnotila v roce 1977 a 1983 Purkyňová, studia polynologická 

Valterová, uhelně petrografická Malán, Kessler a Valeška (1966), Beneš a Dopita (1967),   

a v neposlední řadě petrografická studia Dopita. 

Poslední významnou monografii, kterou ve svém výčtu uvedu, je známá 

monografie nesoucí název „Geologie české části hornoslezské pánve“, jejímž autorem je 

Dopita. Dopita ve své monografii shrnuje dosud dostupné informace a postaral se o jejich 

rozšíření.(Kandrachevová, 2011) 
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4.  Systematický přehled fauny vyskytující se v karbonu  

Systematický přehled fauny vyskytující se v karbonu je zastoupen více než 200 

druhy. Největší zastoupení zde mají mlži, hovoříme téměř o 100 druzích. Ramenonožci 

jsou zastoupeni v počtu 29 druhů, břichonožci 24 druhy, hlavonožci 22 druhy, z toho 

goniatiti jsou zastoupeny 13 druhy. Členovci mají zastoupení 33 druhy, ale jejich výskyt s 

výjimkou trilobitů a některých korýšů je zcela výjimečný. Ostatní skupiny makrofauny 

jako jsou láčkovci, červi a mechovky jsou zastoupeny téměř 40 druhy.  

Fauna ostravského souvrství je poměrně bohatá. Z mořských horizontů bylo 

popsáno asi 220 druhů. Z hlediska diverzity jsou na prvém místě mlži, kteří jsou 

zastoupeni 100 druhy, dále pak plži, ramenonožci, ostrakodi, hlavonožci, konodonti, ryby a 

další vzácněji nalezené skupiny jako jsou trilobiti, koráli aj. V brakických horizontech 

převažují lingulidní ramenonožci, ve sladkovodních sedimentech převažují mlži. 

Karvinské souvrství má podobně jako jeho podloží výrazně cyklickou stavbu.  

Fauna je výlučně sladkovodní nebo suchozemská. Nejpočetnější skupinou jsou mlži, 

šklebovky a rybí šupiny. K vzácným nálezům patří zbytky členovců a hmyzu. 

Nejvýznamnějším intervalem je horizont Hubert, který se nachází v suššských vrstvách.     

(Řehoř, Řehořová, 1972) 

4.1  Systematické členění  

  V této kapitole se budu věnovat rozdělení fosilní fauny nacházející se v oblasti 

Ostravsko-karvinského revíru. Ve svém výčtu se věnuji pouze bezobratlým živočichům, 

kteří mají ovšem nemalé zastoupení. Důvodem mého výběru bylo představení fauny, která 

je méně obvyklá, ale která hraje významnou roli v historii Ostravsko-karvinského revíru. 

Ve svém výčtu jsem se věnovala rozdělení fosilní fauny na kmeny, podkmeny, třídy, 

podřády a řády.  

 Součástí systematického členění jsou také přílohy, které jsou uloženy na 

posledních stranách mé bakalářské práce. V uvedených přílohách se věnuji přehledu fosilní 

fauny vyskytující se v oblasti černouhelné hornoslezské pánve. Zdrojem k těmto přílohám 

mi byla publikace Geologie české části hornoslezské pánve, jejímž autorem je Miloslav 

Dopita a pochází z roku 1997. Součástí příloh je přehled veškeré fosilní fauny vyskytující 

se v ČHP  a rovněž obrazová příloha vybraných druhů včetně jejich popisů.  
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 4.1.1  Kmen Archaeocyatha-archaeocyatidi 

 Jedná se o vyhynulý kmen, tvořící omezenou skupinu, která je některými autory 

považována za společného předka hub a korálů. Archeocyatidi žili poblíž pobřeží. Většina 

z nich se připevňovala ke dnu, formy s nízkými diskovitými skelety pravděpodobně ležely 

volně na dně viz. příloha I. Obývali teplá moře s normálním obsahem soli a dostatkem 

uhličitanu vápenatého. V OKR výskyt zejména v mořských horizontech Františky. 

Dělení kmene Archeocyatidi pokračuje třídním dělením, na třídy Monocyathea, 

třída Archeocyathea, třída Anthocyathes. Nejvýznamnějším zástupcem je Archaeocyatha. 

(Řehoř, Řehořová, 1972) 

 

4.1.2  Kmen Coelentarata-láčkovci  

Druh je znám ze spodního karbonu střední Evropy. Nálezy pocházejí zejména 

z produktivního karbonu černouhelné pánve, z mořských sedimentů Františky, ze 

svrchního horizontu Leonarda, z mořského horizontu Františky a Enny, velmi vzácně je 

kmen rozšířen od svrchního visé až do spodní části namuru a byl rovněž nalezen 

v mořských horizontech skupiny Štúra.  

             Z paleontologického hlediska patří k nejvýznamnějším láčkovcům podkmen 

Cnidaria neboli Žahavci viz. příloha I. Kmen láčkovci dále dělíme na 3 třídy a to, 

Hydrozoa, neboli polypovci, které se dále dělí na 7 řádů, dále třída Scyphozoa, neboli 

medúzovci, která se dělí na 2 podtřídy, a to medúzy a konulárie. Třetí třídou je Anthozoa, 

neboli korálnatci, která se dělí na 2 podtřídy. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

 

4.1.3  Kmen Annelida – červi kroužkovití (kroužkovci) 

 Kmen Annelida je součástí celku Vermes neboli červi. Výskyt těchto živočichů byl 

nejdříve znám pouze z karvinského souvrství. Další nálezy ale potvrdily, že je hojný v 

celém ostravském i karvinském souvrství. Vyskytují se zejména ve sladkovodních vodách. 

Největší rozšíření mají ve svrchní části vrstev petřkovických. V karvinském souvrství je 

nejvíce rozšířen ve skupině Huberta. Z vývojového hlediska jsou červi velmi důležitou 

heterogenní skupinou bezobratlých, tvořící přechod mezi láčkovci a vyššími živočišnými 



Hlubková Michaela, Pozůstatky fosilní fauny v OKD : 
 

15 
 

skupinami. Kmen Annelida dále dělíme na 3 třídy, první třídou jsou mnohoštětinatci, 

druhou třídou je třída Myzostomia, třetí třídu zastupuje třída máloštětinatců viz. příloha I. 

(Řehoř, Řehořová, 1972) 

4.1.4  Kmen Bryozoa- mechovky  

Jedná se o kmen, jehož rozšíření není příliš hojné, doposud ověřené nálezy se 

vyskytovaly zejména v horizontu Koksové, kde hovoříme o mořském horizontu, a rovněž 

se nálezy vyskytly i v mořském horizontu Roemera. Kmen Bryozoa se vyskytuje velmi 

vzácně ve svrchní části ostravského souvrství viz. příloha I.  

             Druh se tedy vyskytuje velmi vzácně ve svrchní části ostravského souvrství. 

Mechovky dále dělíme na 2 třídy, první třídou je třída Gymnolaemata. Druhou třídou tvoří 

třída Stenolaemata, která se následně dělí na řády Cyclostomata, Trepostomata, 

Cryptosomata. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

 

4.1.5  Kmen Brachiopoda- ramenonožci  

Kmen Brachiopoda, jehož nejvýznamnější zástupce, Lingula bruguiere, který byl 

nalezen roku 1997, se vyskytoval ve všech skupinách faunistických horizontů ostravského 

souvrství, které obsahují lingulové a mořské horizonty. Ostatní zástupci kmene 

Brachiopoda se vyskytují v petřkovických vrstvách a lingulových sedimentech skupiny 

Štúra. Kmen je rovněž rozšířen v mořských sedimentech ostravského souvrství viz. příloha  

             Dělení kmene Ramenonožci dále pokračuje na dělení dle tříd, třída bezoporní (dále 

řády Lingulida, Acrotretida, Obolellida), druhou třídu tvoří opornatí (dále řády Orthida, 

Strophomenida, Pentamerida, Rhynchonellida, Spiriferida, Terebratulida ). V ostravských 

vrstvách poměrně hojně zastoupen. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

 

4.1.6  Kmen Mollusca- měkkýši  

   Kmen Měkkýši byl doposud nalezen ve všech mořských horizontech ostravského 

souvrství a je rozšířen i v nejvyšší části neproduktivního karbonu. Byl nalezen zejména v 

nejvyšší části neproduktivního karbonu, ale i v mořských horizontech Barbory, Koksové a 

Roemera viz. příloha I. V černouhelné pánvi byl zjištěn v mořském horizontu Františky, 
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kde tvoří až 1% faunistického obsahu jednotlivých lokalit. Je rozšířen s výjimkou nejvyšší 

části porubských vrstev v celém ostravském souvrství. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

               Kmen měkkýši dělíme na 7 tříd, první třída přílipkovci, druhou třídu zastupuje 

třída chroustnatky, další třídu tvoří břichonožci, čtvrtou třídu zastupují mlži se dvěma 

podtřídami a 8 řády. Pátou třídu tvoří kelnatky, šestou třídu hlavonožců zastupuje 5 podtříd 

a 24 řádů. Poslední třídu tvoří tentakuliti. (Řehoř, Řehořová, 1972) 

 

4.1.7  Kmen Arthropoda–členovci  

  V černouhelné pánvi je znám z nejvyšší části neproduktivního karbonu (skupiny 

Štúra), kde je výskyt řídký, znám je rovněž ze spodní části ostravského souvrství. 

Ojediněle byl ve spodním karbonu zjištěn v mořských horizontech Fany, Nanety a Enny. 

Největšího rozšíření dosahuje v mořském horizontu Františky a v mořském horizontu 

Barbory viz. příloha I.  

Jedná se o nejpočetnější skupinu bezobratlé fauny, která se dělí na 4 podkmeny, a 

to podkmen trojlaločnatci (nejvýznamější třída trilobiti), podkmen klepítkatci, třetím 

podkmenem je podkmen korýši, posledním podkmenem je podkmen vzdušnicovití.   

(Řehoř, Řehořová, 1972) 

 

4.1.8  Kmen Echinodermata–ostnokožci  

Kmen ostnokožců se řadí k svérázné skupině, která je tvořena zejména a výhradně 

mořskými živočichy. Výskyt ostnokožců je v OKR výjimečný jak ve vrstvách ostravských, 

tak ve vrstvách karvinských viz. příloha I. 

Dělení skupiny ostnokožci pokračuje v rozdělení na 3 podkmeny, a to Pelmatoza, 

Haploza a poslední podkmen Eleutherozoa. (Řehoř, Řehořová, 1972) 
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5.  Dvoudenní exkurze po muzeích a lokalitách se zaměřením na 

karbonskou faunu 

Tato kapitola bude věnována itineráři dvoudenní exkurze po místech, které byly 

ovlivněny hornickou a hutnickou činností a samozřejmě úzkou spojitostí s karbonskou 

faunou, která byla v těchto oblastech nalezena. Tyto muzea, skanzeny, lokality a technické 

památky se nachází, jak na území ostravského, tak karvinského revíru a mají bohatou 

minulost, kterou můžou svým návštěvníkům nabídnout. Zatímco kulturní a historické 

památky patří k památkám s vysokou koncentrací návštěv, památky technické na toto 

prvenství stále čekají.  

5.1  Itinerář dvoudenní exkurze po lokalitách zaměřené na hornickou činnost a 

karbonskou faunu 

Exkurzi, kterou jsem si při putování po místech za fosilní faunou připravila, jsem 

rozvrhla do dvou dní, kdy v každém dni navštívíme alespoň jedno muzeum nebo 

technickou památku, které jsou zaměřeny také na hornickou činnost, která je nedílnou 

součástí při nálezech významných druhů fosilní fauny v Ostravsko-karvinském revíru. 

První den jsem věnovala návštěvě Hornického muzea OKD v Ostravě-Petřkovicích, kde 

navštívíme největší muzeum svého druhu v Evropě a naši druhou zastávkou bude návštěva 

Ostravského muzea, v centru města Ostravy, kde navštívíme expozici hornictví a expozici 

geologickou a přírodovědeckou. Druhý den exkurze bude věnovaný exkurzi na Důl 

Michal, kde navštívíme expozici, kde byla zachována teorie tzv. „posledního pracovního 

dne“. Po návštěvě dolu Michal se přesuneme do Karvinského revíru, kdy se aspoň na chvíli 

staneme pravými horníky a navštívíme plně funkční Důl Staříč, kde dodnes probíhá těžba 

uhlí. Pro účastníky exkurze, kteří budou mít obavy „sfárat“ do plného provozu se uskuteční 

náhradní program, kdy se „sfárá“ do cvičné štoly dolu Paskov ve Staříči. 

5.1.1  Hornické Muzeum OKD – Ostrava-Petřkovice  

V rámci návštěvy Hornického muzea OKD v Ostravě-Petřkovicích budeme putovat 

po stopách fosilní fauny v této oblasti, a zároveň navštívíme expozice, které jsou zaměřeny 

na hornickou činnost. V závěru expozice získáme reálný obraz o tom, jak těžba probíhala, 

jaké profese se rozvíjely v souvislosti s hornickou činností a co bylo potřeba k zajištění 

bezpečnosti horníků, což podnítilo vznik Báňského záchranářství. 
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Hornické muzeum OKD bylo otevřeno dne 4. 12. 1993, a to v den vysvěcení kaple 

sv. Barbory, která byla patronkou horníků. Expozice tohoto muzea patří k největším 

muzeím tohoto druhu v Evropě. 

Hornické muzeum OKD nám nabízí expozice, kde můžeme najít plně funkční 

strojní zařízení, které jsou předváděny v chodu, tímto způsobem jsou nám zároveň 

představovány jednotlivé profese, které zde byli potřebné. V rámci návštěvy muzea OKD 

si můžeme zvolit jednu ze dvou naučných stezek, první stezkou je stezka hornická, která 

vede podél skalních výchozů, které jsou tvořeny uhlonosnými vrstvami karbonu, kde došlo 

k vícečetným nálezům fosilní fauny. Druhá stezka, kterou můžeme navštívit, je stezka 

přírodovědecká, která lemuje hřeben národní přírodní památky Landek. Součástí muzea 

OKD jsou také expozice, které můžeme navštívit a rozšířit si tak své obzory, ať už se jedná 

o návštěvu expozic „Z důlních svítidel“, expozice „Hloubení“, expozice „Záchranářství“, 

expozice „Dobývání“, a expozic „Větrání a Důlní dopravy“. (Mazáč, 2010) 

 

 

Obrázek 3  Pohled na těžní věž Hornického muzea (foto autor, 2012) 

 



Hlubková Michaela, Pozůstatky fosilní fauny v OKD : 
 

19 
 

 

Obrázek 4  Pohled na nádvoří Hornického muzea (foto autor, 2012) 

 

5.1.2  Ostravské muzeum  

  Dalším místem, které během naši dvoudenní exkurze navštívíme, je Ostravské 

muzeum, které leží v samém centru města Ostravy. V Ostravském muzeu se budeme 

především zajímat o geologickou expozici, kde ve vitrínách shlédneme minerály a horniny, 

které byly nalezeny v Ostravsko-Karvinských dolech, flóru a faunu neproduktivního 

karbonu a flóru a faunu ostravských a karvinských vrstev, které nás budou zajímat nejvíce. 

             Zakladatelem mineralogicko-geologické sbírky a zároveň i prvním vedoucím se 

stal Dr.Ing. Václav Šusta. Byl významnou osobností, nejen ostravského muzea, dokonce 

v roce 1933 věnoval muzeu své rozsáhlé sbírky, které zahrnovaly jak minerály, 

zkameněliny tak horniny, tento dar muzeu byl v těžko uvěřitelném počtu 3 000 kusů. Po 

smrti Dr.Ing. Václava Šusty, v roce 1953, byly veškeré jeho soukromé sbírky trvale 

deponovány v ostravských muzejních sbírkách. 

           Naše další kroky povedou k shlédnutí sbírek karbonské fauny, kterou nashromáždili 

v letech 1954-1990, František a Milada Řehořovi, tato karbonská fauna pochází zejména 

z průzkumných vrtů, které byly prováděny v české části hornoslezské pánve. 

            Nejvzácnější sbírky tvoří kolekce fauny produktivního karbonu, kde se nachází na 

148 kusů, hovoříme o zkamenělinách, které jsou popsány jako první svého druhu 

vůbec.(Barcuch, 1957) 
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Obrázek 5  Pohled na Ostravské muzeum (foto autor, 2012) 

 

5.1.3  Důl Michal Ostrava –Michálkovice  

První technickou památkou druhého dne, kterou navštívíme v ostravském revíru je 

Důl Michal. Výjimečný areál, který byl v roce 1995 vyhlášen Národní kulturní památkou. 

              Jedná se o ojedinělou památku zachycující teorii tzv. „posledního pracovního 

dne“. Kdy jsou přístroje, nářadí a zařízení zachovány tak, jako by horníci, kteří zde 

pracovali, právě včera odešli a zanechali vše na svém místě včetně špinavých stěn, 

opotřebovaného zábradlí a používaných schodů.  

 

Jednotlivé objekty, které v rámci prohlídkové trasy navštívíme. 

První objekt areálu dolu Michal je Známkovna, kde se v současné době nachází 

kancelář průvodců, dříve zde byla umístěna tzv. „palníkovna“, kde si střelci brali podle 

objednávky z předchozí směny své palníky. Řetízkové šatny jsou dalším objektem, 

kterým se budeme věnovat. Poté co si horník vyzvedl ve známkovně svou známku, vešel 

do šatny, zde se horníci převlékli do hornického oděvu tzv.“fáraček“. Svůj civilní oděv 
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pověsili na zařízení, kterému se lidově říkalo „hák“, tento „hák“ se dal zvednout pod strop 

a uzamknout dole pomocí kladky. 

V současné době se v tomto objektu nachází i stojan se známkami. Každý horník 

měl svou známku, pod kterou byl evidován. Následuje objekt Cechovny, zde byli 

kanceláře jednotlivých úseků, jako byli zámečníci, elektrikáři a byla zde i kancelář 

směnmistra. Další objekty, které navštívíme, jsou objekty Lampovny a Dispečinku. (Klát, 

Matěj, 2006) 

 

 

Obrázek 6  Vstup do areálu Dolu Michal (foto auto, 2012) 
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Obrázek 7  Známkovna Dolu Michal (foto autor, 2012) 

 

Obrázek 8 Těžní věž Dolu Michal (foto autor, 2012) 
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5.1.4  Důl Staříč  a cvičná štola  při dole Staříč 

Důl Paskov se řadí mezi činné doly, které náleží k Ostravsko-karvinskému revíru. 

Vybrala jsem si jej z toho důvodu, protože právě na dole Paskov došlo k mnohočetným 

nálezům fosilní fauny pocházející z období karbonu. Důl Paskov je rozdělen na dva 

závody, a to na závod Staříč a závod Paskov. Výstavba dolu započala v roce 1954. 

V současné době je využíván pouze závod Staříč, a i tohoto závodu se bude týkat 

naše exkurze, kde budeme fárat do podzemí, kde maximální hloubka dosahuje 817 metrů. 

Naše fárání ovšem bude probíhat v menších hloubkách. (Černý, 2003) 

Cvičná štola Staříč 

Cvičná štola, která byla zprovozněna v roce 1983, neslouží pouze pro návštěvu 

turistů, ale její hlavní funkci je zaškolování nových zaměstnanců. 

Jedná se o podzemní objekt v hloubce 5 metrů, kde jsou v délce 200 chodeb rozmístěna 

pracoviště v technologické posloupnosti jako ve skutečném dole. Velkou pozornost 

budeme věnovat vybavení, které je převážně funkční, a budou nám představeny zajímavé 

technologie. 

V případě zájmu je možnost vyzkoušet si manuálně, jak těžba probíhala a kolik 

času by zabralo vyrubání velmi malého množství uhlí. (Černý, 2003)

 

Obrázek 9  Pohled na komplex Dolu Staříč (foto autor, 2012) 
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5.2  Příprava programu dvoudenní exkurze po stopách fosilní fauny zaměřené 

na hornickou činnost. 

Svůj výběr exkurze jsem směřovala na skupinu studentů technických škol se 

zaměřením na hornickou činnost. V této exkurzi se nachází pasáže, které bohužel nejsou 

bezbariérové, proto jsou určeny pouze studentům, kteří nejsou tělesně postiženi. Exkurze 

bude připravena pro účastníky, kteří se do Ostravy dopraví vlakem, a poté se budeme 

pohybovat soukromým autobusem. Není určen pro účastníky z Ostravy. 

 

 

Návrh časového plánu zájezdu 

Den první  

7:30 sraz účastníku na hlavním parkovišti Vysoké školy báňské-

Technické univerzity Ostrava  

 

8:00    odjezd autobusu do centra města Ostravy 

 

9:00 muzeum, začátek prohlídky expozic hornictví a přírodovědecké 

expozice 

 

11:00    konec prohlídky 

 

11:00-12:00   volný program 

 

12:30-13:15   oběd ve studentské jídelně menza na Kuřím rynku v centru Ostravy  

 

14:00   Důl Landek, začátek prohlídkové trasy dolu Landek s průvodcem,          

délka prohlídky cca 2-3hodiny 

 

17:30    odjezd na místo ubytování 

 

18:45    večeře 
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Den druhý  

 

7:30   budíček  

 

8:00   snídaně ve studentské jídelně Menza 

 

8:45   odjezd autobusu z hlavního parkoviště VŠB-TUO 

 

10:00   Důl Michal, začátek prohlídky s průvodcem  

 

11:30   oběd v restauraci areálu Dolu Michal  

 

12:00    odjezd autobusem směr Důl Staříč 

 

14:00   Cvičná štola Staříč, sfárání do cvičného dolu Paskov 

 

17:00   příjezd na parkoviště VŠB-TUO , předání zavazadel  

 

17:30   konec exkurze 

 

Doprava  

Doprava během exkurze bude zajištěna soukromým autobusovým dopravcem, který 

využívá plně klimatizovaný autobus značky Mercedes Benz, vůz je vybaven CD 

s přehrávačem, televizí s dvěma monitory, lednicí, kuchyňkou, tónovacími skly a 

chemickou toaletou. 

Cena bude stanovena na 25 korun za kilometr, za každou hodinu čekání se bude 

účtovat poplatek 100 korun. V autobuse je k dispozici 49 míst +1 průvodce+1řidič. 

 

Stravování 

Stravování první den bude zajištěno ve studentských jídelnách, které nesou 

označení „menza“. První den v těchto stravovacích zařízeních budeme absolvovat oběd a 



Hlubková Michaela, Pozůstatky fosilní fauny v OKD : 
 

26 
 

večeři, druhý den i snídani. Oběd druhého dne bude podáván v areálu dolu Michal v místní 

restauraci. Jedno jídlo v menze je vypočítáno ve výši 40 kč bez polévky /46 kč s polévkou. 

Jídlo v restauraci dolu Michal vypočítáno na 100 kč na osobu včetně polévky na 

výběr bude vždy ze tří druhů jídel. 

 

Ubytování  

Ubytování bude pouze na jednu noc a to na vysokoškolských kolejích Vysoké 

školy báňské-Technické univerzity Ostrava, cena za ubytování je stanovena 150 kč za 

osobu/noc. 

 

Pokyny pro cestující  

Není potřeba žádného zvláštního připojištění, postačí běžné pojištění, fyzická 

zdatnost účastníků vyžaduje na naši exkurzi poměrně značnou úroveň. Znalosti, které 

budou potřebné k naší exkurzi, nám předloží průvodce v papírové podobě, v případě zájmu 

je zde průvodce neustále k dispozici pro zodpovězení všech dotazů. 

Termín akce 17-18. září 2012. 

 

 Ceny vstupenek 

Landek park (expozice báňského záchranářství+expozice nové fárání) – skupina 

s pedagogickým dozorem nad 20 osob zlevněné vstupné 90 kč na osobu, nad 20 osob 

průvodce zdarma.  

Ostravské muzeum (expozice hornictví a expozice přírodovědecké části)-cena za 

skupinu nad 20 osob s pedagogickým dozorem zlevněné vstupné 30 kč na osobu.  

Důl Michal-cena za skupinu nad 8 osob snížené vstupné 100 kč na osobu, v ceně 

vstupného nám bude k dispozici průvodce zdarma. 

Důl Staříč-v případě zájmu skupina nad 20 osob 30 kč na osobu, v ceně průvodce. 
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Kalkulace 

 

Tabulka 1 : Kalkulace zájezdu (autor) 

Položka 

 Cena /osoba 

(ceny uvedeny v Kč) 

 

Počet účastníků Suma celkem  

(ceny uvedeny v Kč) 

 

autobus 97 km                  

50 49 2450 

čekání 12.hod.                  

25 49 1225 

ubytování 1 noc                

150 49 7350 

strava oběd menza 

40 49 1960 

strava večeře menza 

40 49 1960 

strava snídaně 

menza 

40 49 1960 

strava oběd Michal 

100 49 4900 

vstup Landek 

90 49 4410 

vstup Ostravské 

muzeum 

30 49 1470 

vlastní režie * 

350 49 17150 

Celkem  

 

915,- Kč/osoba 49 44835 ,- Kč 
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*(do vlastní režie zahrnujeme mzdy zaměstnanců CK, roční nájem místnosti, roční počet 

zájezdu, ostatní poplatky, materiál, propagace, diety průvodců, auto,ostatní režie). 

 

Ceny uvedeny v kalkulaci jsou pouze orientační. Jelikož se jedná o forfaitový 

zájezd je možná úprava ceny dle počtu účastníků a dle možných množstevních slev.  

Bezpečnostní opatření  

Během dvoudenní exkurze je nutno dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti, jelikož 

se budeme pohybovat zpravidla v nestandardních podmínkách. Při nedodržení bezpečnosti 

by mohlo dojít k úrazu. Exkurze je fyzicky náročná, a jelikož budeme absolvovat „fárání“ 

do činného dolu nedoporučuje se návštěva tohoto objektu při srdečních onemocněních, 

klaustrofobii a dýchacích potížích. 
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6.  Závěr 

Tématem mé bakalářské práce bylo seznámení s fosilní faunou, vyskytující se 

v oblasti české části hornoslezské pánve. Do přehledu jsem zahrnula nejčastěji se 

vyskytující faunu v Ostravsko-karvinském revíru.  Ostravsko-karvinský revír je rozsáhlou 

oblastí a v rámci dvoudenní exkurze jsem se snažila zakomponovat nejdůležitější místa, 

která si sebou nesou hornickou minulost, nebo jsou právě hornickou minulostí 

poznamenány. Ostravsko- karvinský revír je rozsáhlou oblastí, ale pro mou práci z hlediska 

fauny jsem vybrala část ostravskou, která si pozůstatky své hornické minulosti ponechala 

až do současnosti.  

Pro výběr zastávek na mé dvoudenní exkurzi jsem volila města, které by tematicky 

odpovídaly zaměření práce a doplnily znalosti účastníků exkurze.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol, kde po úvodních kapitolách věnovaných geologii 

Ostravsko-karvinského revíru, jsou další kapitoly věnované významným zástupcům fauny 

vyskytující se v horizontech ostravského souvrství. Po těchto kapitolách je pozornost 

věnovaná dvoudenní exkurzi, která je zaměřena především na studenty vysokých škol se 

zaměřením na hornictví a geologii. 

Účelem exkurze bylo doplnit výuku formou exkurze, kde mají posluchači možnost 

vidět, jak hornická činnost skutečně probíhala a kde byly konkrétní fosilní druhy nalezeny. 

Absolvování exkurze je plánováno na přelom léta a podzimu respektive 12-18. září. 

Návštěva oblasti Ostravsko-karvinského revíru by měla být přínosem každému, ať už se 

jedná o studenty, jež by si měly své znalosti prohloubit, tak i všem ostatním, kterým není 

naše geologická minulost lhostejná. 
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Seznam příloh: Příloha 1: Přehled fosilní fauny ČHP (Dopita, 1997) 

Sladkovodní horizonty  

1.Protozoa  

Thecamoebina-J. 

Prantlitina(Prantlitina) prantli VAŠÍČEK et 

RŮŽIČKA,1957 

Prantlitina(Prantlitina) šustai VAŠÍČEK et 

RŮŽIČKA,1957 

Prantlitina(Prantlitinopsis) štúri VAŠÍČEK et 

RŮŽIČKA,1957 

 

2.Annelida 

Spirorbis pusillus(MARTIN, 1808-Pe,H,J,Po,K 

3.Bivala 

A.Mytilacea 

Curvirimula ludmilae ŘEHOŘ, 1965-Š, Pe, H 

Curvirimula bruni ŘEHOŘ, 1965-Pe, H 

Curvirimula rolandi ŘEHOŘ, 1965-H, J 

Porubites lotari(ŘEHOŘ 1965)-J, Po 

Curvirimula belgica(HIND,1912)-K 

Antharconauta longa TABOR,1 964-Po 

 

B.Ambonychiacea 

Naiadites moravicus ŘEHOŘ, 1965- Š, Pe, H, J, Po 

Naiadites alius ŘEHOŘ, 1965-Pe, H, J 

Naiadites (?) ignotus F.et M.ŘEHOŘ, 1972-Š, Pe 

Naiadites truemani (KOREJWO, 1954)-J, Po 

Naiadites productus (BROWN, 1974)-Su(30,31) 

 

C.Anthracosiacea 

Carbonicola diversus ŘEHOŘ, 1965-Š, Pe, H, J 

Carbonicola schlehani (STUR, 1874)-J, Po 

Carbonicola ultimus ŘEHOŘ, 1965-J,Po 

Carbonicola fallay (WRIGHT, 1933)-Se,Su,D 

Carbonicola exporrecta (EAGAR, 1952)Su 

Anthraconaia lenisulcata (TRUEMAN, 1952)Su 

     4. Arthropoda 

A.Arthopleurida 

Arthropleura armata JORDAN et MAYER , 1854 Su 

Arthropleura mailleuxi PRUVOST,1930-Su, D 

Arthropleura sp.-H 

 

B.Xiphosura  

Belinurus lunatus (MARTIN, 1809)-Se 

Belinurus šustai PRANTL et PŘIBYL, 1956-Su 

Belinurus sp.-Su 

Euproops sp.-Su 

 

C.Eurypterida 

Campylocephalus (?) salmi(STUR, 1877)-J 

Adelophthalamus  zadrai PŘIBYL, 1953-Su 

Adelophthalamus sp. Inc.-Pe 

Anthrapalemon cf. dubius(MILNE et EDWARDS, 1840)-Su 

 

D.Arachnida 

Trigonomartus (?) sp.ind.-Pe 

Pseudoeoryphus ostraviensis PŘIBYL, 1958-H 

Stenotrogulus salmii(STUR, 1877)-J 

Cyclotrogulus sturii FRITSCH, 1904-J 

Eophrynus (?) sp.ind.-Su 

Anthracomarthus (?) sp.ind.-Su 

 

 

E.Ostracoda-Pe,H,J 

Carbonita minima KUMMEROV,1953-H 

Carbonita striata PŘIBYL, 1962-Pe 

Carbonittela trilobata PŘIBYL, 1960-Pe 

Carbonita fabulina(JONES et KIRKBY, 1879)-K 

 

 



Hlubková Michaela, Pozůstatky fosilní fauny v OKD : 
 

34 
 

 

       F.Conchostraca  

Dolicholeaia namuriana (PŘIBYL, 1960)-Pe, H 

Estheria sp. –Pr, H, J 

Lioestheria striata (MÜNSTER)-H 

Pseudestheria simini (PRUVOST, 1911)-Su 

Mimoleaia barroisei (RAYMOND, 1946)-Su 

 

G.Palaeodictyoptera  

Breyeria barborae KUKALOVÁ, 1959-Su 

Ostrava nigra KUKALOVÁ, 1960-Su 

Severinopsis vetista KUKALOVÁ, 1958-Su 

 

H.Protorthoptera  

Zdenekia grandis KUKALOVÁ, 1958-Su 

Holasicia vetula KUKALOVÁ, 1958-Su 

Holasicia shustai KUKALOVÁ, 1958-Su 

Olinka modiea KUKALOVÁ, 1958-Su 

Shustaia impar KUKALOVÁ, 1958-Su 

Paoliidae gen.et sp. ind. –Su, D 

 

I.Odonata  

Erasipteron larischi PRUVOST, 1933-Su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingulové horizonty  

 

1.Brachiopoda  

Lingula mytiloides SOWERBY, 1812-Š, Pe, H, J, Po 

Lingula silesiaca F. et M.ŘEHOŘ, 1972-(f.normalis-Š ,Pe, infradilatata-

Pe, cuspidovalis-Pe, maxima-Pe) 

Liraligua tenuistriata F. et M. ŘEHOŘ, 1972-Š, Pe, H, J,Po 

Orbiculoidea cincta (PORTLOCK, 1843)-Š, Pe, H, J, Po 

Orbiculoidea portlockiana namuriana F. et M. ŘEHOŘ, 1972-Os 
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Mořské horizonty  

 

        1.Foraminifera 

Hyperammina sp.-H 

Čepekia čepeki VAŠÍČEK et RŮŽIČKA, 1957-Po 

Hemigordius přibyli VAŠÍČEK et RŮŽIČKA, 1957-Po 

Apterrinella augustai VAŠÍČEK et RŮŽIČKA, 1957-Po 

Apterrinella sp.-Po 

Tetrataxis  němejci VAŠÍČEK et RŮŽIČKA, 1957-Po 

Placopsilina sp.-Po 

Kyphopyxa sp.-Po 

Agathammina cf. Pusilla (GEINITZ, 1848)-J 

Eosigmoilina cf.explicata GAMELINA-Po 

 

2.Annelida  

Cryptosiphon carbonarius F. et M. ŘEHOŘ, 1964-Š, Pe, 

H, J, Po 

Cryptosiphon ostraviensis F. et M. ŘEHOŘ, 1964-Š, Pe, 

H, J, Po 

3.Conulata  

Paraconularia inaequicostata (KONNINCK, 1883)-Pe,H 

Sphenothallus membranaceus (McCOY , 1844)-Š, Pe, 

H, J, Po 

 

4.Rugosa 

Ufimia schwarzbachi SCHINDEWOLF, 1942-H 

Antiphyllum inopinatum SCHINDEWOLF, 1952-Po 

Claviphyllum pauperculum SCHINDEWOLF, 1952-Po 

Claviphyllum magnificum SCHINDEWOLF, 1952-Po 

Polycocoeliidae ind.-H, Po 

Zaphrentites sp.-Š 

 

5.Bryozoa  

Fenestella angustata (FISCHER v. WALDHEIM, 1837)-Po 

Fenestella sp.-Š 

 

6.Brachiopoda  

A.Lingulacea  

Lingula mytiloides (SOWERBY, 1812)-Š, Pe, H, J, Po 

Lingula silesiaca F. et M. ŘEHOŘ, 1972, Š, Pe 

Liralingua tenuistriata F. et M. ŘEHOŘ, 1972-Š, Pe, H,  J,Po 

 

B.Discinacea  

Orbiculoidea cincta (PORTLOCK, 1843)-Š, Pe, H, J, Po 

Orbiculoidea portlockiana DEMANET, 1934-H, J, Po 

Orbiculoidea portlockiana namuriana F.et M.Řehoř,1972-Š,Pe,H,Po 

Orbiculoidea marianka F. et M. ŘEHOŘ, 1972-Pe, J, Po 

Oehlertella intercostata F. et M. ŘEHOŘ, 1972-Pe, H, J, Po 

Lindstroemella rara F. et M. ŘEHOŘ, 1972-H, Po 

 

C.Enteletacea 

Aulacophoria sp.-Pe 

 

 

D.Davidsoniacea  

Schuchertella portlockiana (SEMENEW, 1854)-Š 

Schuchertella radialis (PHILLIPS, 1836)-Š 

Schuchertella fascifera (TORNQUIST, 1865)-Š 

Schuchertella crenistria (PHILLIPS, 1836)-Š 

Schuchertella rotundata (THOMAS , 1914)-Š 

Schuchertella cf. Protvensis SOKOLSKAYA, 1952-H, J, Po 

Derbyia cf. Regularis-J 

 

 



Hlubková Michaela, Pozůstatky fosilní fauny v OKD : 
 

36 
 

 

E.Chonetecea  

Rugosochonetes longispinus (ROEMER, 1850)-Š 

Rugosochonetes laguessianus (KONNICK, 1847)-Š, Pe 

Rugosochonetes hemisphaericus (SEMENEW, 1845)-Š 

Rugosochonetes gaebleri F. et M. ŘEHOŘ, 1972-Po 

Neochonetes hrusovensis F. et M. ŘEHOŘ, 1972-Fr, E 

Plicochonetes waldschmidti (PAECKELMANN, 1930)-

Š, Le, T 

Plicochonetes zemani F.et M.Řehoř, 1972-Po 

Plicochonetes sp.-J, Po 

 

F.Productacea  

Eomarginifera frechi (PAECKELMANN, 1931)-Š,H,Po 

Eomarginifera sudetica (PAECKELMANN, 1931)-Š,H 

Dictyoclostus scholvenensis BÖGER et FIEBIG, 1963-

H, Po 

Dictyoclostus dathei (PAECKELMANN, 1931)-Po 

Buxtonia scabricula (MARTIN, 1809)-Š 

Buxtonia inchaoimemoriam (PAECKELMANN,1931)-Š 

Echinoconchus sp. –Po 

Levipustula piscariae (WATERLOT, 1933)-H 

Antiquatonia sp. –H 

Productus carbonarius KONINCK, 1842-Pe, H, Po 

 

G.Rhynchonellacea  

Pleuropugnoides pleurodon (PHILLIPS, 1836)-Š, H, Pe , 

J, Po 

H.Athridacea  

Cleiothyridina globularis BUCKMANN, 1906-Š, H ,Po 

Composita cf. ambigua (SOWERBY, 1823)-Š, H, J, Po, 

Cleiothyridina sp.-Po 

Athyris subpyriformis SEMENEW et MOELLER, 1864-

Po 

Athyris sp.-Po 

 

 

 

 

I.Cyrtiacea 

Crurithyris urii (FLEMING,1828)-Š. H, Po 

Ambocoelia intracostata F.,et M,ŘEHOŘ, 1972-H, Po 

Ambocoelia sp.-J 

 

J. Delthyricaea  

Phricodothyris sp.-H 

 

K.Spiriferacea  

Spirifer bisulcatus SOWERBY, 1825-Š, H, Po 

Martinia glabra (SOWERBY, 1809)-Š 

 

L.Spiriferinacea 

Punctospirifer sp.-H, J, Po 

Spiriferina sp.-Po 

 

7. Gastropoda 

 

A.Bellerophontacea 

 

Euphemites urei (FLEMING, 1828)-Š, J, Pe , H, Po 

Euphemites urei ardenensis(WEIR, 1931)-Š,J,Po 

Euphemites sudeticus (FRECH,1906)-Š, Pe ,J ,H , Po 

Euphemites danae F. et M.ŘEHOŘ, 1970-Š, H, Pe 

Euphemites klebelsbergi F. et M.ŘEHOŘ, 1970-Š, H, Pe, Po 

Bellerophon anthracophilus FRECH, 1960-Po 

Cymatospira schwarzbachi F. et M.ŘEHOŘ, 1970-Š 

Cymatospira marki F. et M.ŘEHOŘ, 1970-Š, H, Pe, Po 

Cymatospira dopitai F. et M.ŘEHOŘ, 1970-J, Po 

Retispira moravica (KLEBELSBERG, 1912)-H, J, Po 

Retispira silesiaca (SCHWARZBACH,1937)-Pe, H,  J,Po 

Retispira otakari F. et M.ŘEHOŘ, 1970-Pe 

Retispira roscobiensis (WEIR, 1931)-Pe 
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B.Euomphalacea 

 

Straparollus straparolliformis (KLEBELSBERG, 1912)-

Š, Pe, H, J, Po 

 

C.Pleurotomariacea 

 

Trepospira radians (KONNICK, 1843)-H 

Mourlonia striata (SOWERBY, 1817)-H, J, Po 

Mourlonia spo. –Š 

Glabrocingulum ostraviense (KLEBELSBERG, 1912)-

Š, Po, Pe, J 

Glabrocingulum porubense F. et M.ŘEHOŘ, 1970-J, Po 

Glabrocingulum (Ananias) sp.-J 

Shansiella carbonaria (NORDWOOD et PRATTEN, 

1855)-Pe, H 

Shansiella roemeri F. et M.ŘEHOŘ, 1970-Po 

Shansiella sp.-Š,Ba 

 

D.Murchisoniacea  

Stegocoelia archiaciana (KONNICK, 1883)-Pe, H, J, Po 

 

E.Microdermata  

 

Eucochlis ennae  F. et M.ŘEHOŘ, 1970-Po, H 

Eucochlis sp.-Š, J 

 

F.Subulitacea 

 

Soleniscus intermedius (KONNICK, 1881)-Š,H,J,Po 

Ianthinopsis maculara (KONNICK, 1881)-J 

Ianthinopsis ventricosa (KONNICK, 1845)-Po 

Ianthinopsis rectilinea (PHILLIPS, 1836)-Po 

Ianthinopsis dopitai BENADA et VAŠÍČEK, 1982-Po 

Bulimorpha gabrielae BENADA et VAŠÍČEK, 1982-Po 

 

 

 

G.Pyramidelacea  

 

Gamazyga knighti HOARE et STURGEON, 1980-Po 

Gamazyga moravica BENADA et VAŠÍČEK, 1982-Po 

 

H.Loxonematacea 

 

Donaldina sulcatula (McCOY, 1844)-Š, H 

Donaldina elongata FLEMING, 1828-Po 

Donaldina sp. –Pe 

Palaeostylus wortheni WELLER, 1903-Š, H, Po 

Palaeostylus kellettae KNIGHT, 1930-Po 

Palaeostyllus sp.-Pe 

Streptacis scalpta-Po 

Palaeozygopleura dopitai BENADA et VAŠÍČEK, 1982-Po 

 

 

I.Neritacea 

 

Naticopsis sp.-Pe 

Naticopsis planispira (PHILLIPS, 1836)-Š, Pe, H,Po 

Turbonitella sp.-Pe 
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8.Bivalvia  

 

A.Nuculidae 

 

Nuculopsis gibbosa (FLEMING, 1828)-Š, Pe, H, J, Po 

B.Malletiidae 

 

Anthraconeilo oblongum (HIND,1897)-Š, H, J, Po, Pe 

Anthraconeilo rotundatum CHERNYSHEV, 1947-J, Po 

Anthraconeilo ivanitschi SHULGA,1956-J, Po 

Anthraconeilo aff. Palmae(SOWERBY,1824)-Pa, H,J,Po 

Palaeoneilo luciniforme (PHILLIPS, 1836)-Š,Pe,H,Po 

Palaeoneilo ostraviense (KLEBELSBERG, 1912)-Š,Pe,J 

Palaeoneilo subtriangulare F. et m.ŘEHOŘ, 1972-H,J,G 

Palaeoneilo altum F. et M.ŘEHOŘ, 1972-H,J,Po 

 

 

C.Nuculanidae 

 

Polidevcia attenuata (FLEMING, 1828)-Š,Pe,H,J,Po 

Polidevcia gigantea SHULGA, 1956-Š,Pe,H 

Polidevcia vasiceki, KUMPERA,PRANTL et 

RŮŽIČKA, 1960-Pe,H 

Polidevcia bellicostata (SCHWARZBACH, 1939)-

Š,Pe,H,J,Po 

Polidevcia hrebnickii RŮŽIČKA et BOJKOWSKI, 

1961-Š,Pe,H 

Polidevcia sp.-M,Su 

Phestia stilla (McCOY, 1844)-Š,Pe,H,J,Po 

Phestia laevirostris (PORTLOCK, 1843)-Pe,H,J,Po 

 

D.Arcacea  

Parallelodon semicostatus (McCOY, 1843)-H 

Parallelodon tenuistriatus (MEEK,WORTHEN, 1873)-

Š,H,Po 

Parallelodon sp.-J 

 

 

E.Solemyacea 

 

Janacekia leosi RŮŽIČKA et ŘEHOŘ, 1978-Š,Pe,H,J,Po 

Janacekia herberti RŮŽIČKA et ŘEHOŘ, 1978-Š,Pe,H 

Janacekia mariae RŮŽIČKA et ŘEHOŘ, 1978-Š,Pe,H 

Janacekia talboti RŮŽIČKA et ŘEHOŘ, 1978-Po 

Janacekia böhmi (SCHMIDT, 1910)-H 

 

F.Mytilidae  

 

Promytilus lingualis (PHILLIPS, 1836)-Pe 

Promytilus latus (PORTLOCK, 1843)-Š,Pe,H,J,Po 

Promytilus meeki (KONNICK, 1885)-Š,H,Po 

 

 

G.Myalinidae 

 

Selenimyalina laevis (BROWN, 1841)-Pe,H,J,Po 

Selenimyalina minor (BROWN, 1841)-Š,Pe,H,J,Po 

Selenimyalina elongata (PHILLIPS, 1836)- Š,Pe,H,Po 

Myalina pernoides (PORTLOCK, 1873)-Š 

Myalina cf. Verneuillii (McCOY, 1844)-J 

Septimyalina sublamellosa (ETHERIDGE, 1878)-

Pe,H,Po,Le,Vi,Na,Fr,E,Ji,Or,G 

 

H.Pteriacea 

 

Leiopteria longirostris HIND, 1901-Po 

Leptodesma angustata (McCOY, 1874)-Po 
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I.Pectinacea 

 

Dunbarella speciosa (JACKSON, 1927)-J, Po 

Dunbarella rhytmica (JACKSON, 1972)-Po 

Dunbarella sp.-J 

Aviculopecten aff. Dorlodoti DELÉPINE, 1930-Po 

Aviculopecten sp.-Š, J ,Po 

Pseudaviculopecten sp. inc.-Pe, H, Po 

Pterinopectinella sustai(PŘIBYL, 1953)-Pe, H 

Fasciculiconcha sp.-H 

Streblochondria grandaeva (GOLDFUSS, 1840)-Š 

Streblochondria patteiskyi NICOLAUS, 1963-Š 

Streblochondria fuhrmanni WEYER, 1975-H 

Streblopteria purvesi DEMANET, 1936-Pe, H, J, Po 

Euchondria tenuidentata (CRAMER, 1910)-Š, Pe, H, Po 

Euchondria densistria (SANDBERGER, 1896)-Š, Pe, H, 

Po  

 

J.Posidoniidae 

 

Posidonia corrugata (ETHERIDGE, 1873)-Š,Pe,J,H,Po 

Posidonia laterugata (KONNICK, 1885)-Po 

Posidonia gibsoni SALTER, 1862-H 

Posidonia radiata HIND, 1901-Š 

Posidonia sturi ŘEHOŘ, 1976-Š 

 

K.Limidae  

 

Palaeolina retifera (SCHUMARD, 1885)-Po 

Palaeolima boltoni DEMANET, 1938-H, J, Po 

 

 

 

 

 

 

      L.Trigoniacea  

Schizodus obovatus HIND, 1901 

Schizodus subaequalis (KONNICK, 1885)-Pe, H, J, Po 

Protoschizodus axiniformis (PHILLIPS, 1836)-Pe 

 

M.Crassatellacea  

Cypricardella cf. Concentrica HIND, 1899-Š ,Pe 

Cypricardella selysiana (KONNICK, 1843)-H 

Cypricardella rectangularis (McCOY, 1844)-Š, Po 

Cypricardella aff. Elliptica WHITFIELD, 1882-Po 

Cypricardella sp.-Po 

        N.Pholadomycea 

Ennirostra augustai RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1975-Š, Pe, H, J, Po 

Ennirostra thomasi RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1975- H, J 

Ennirostra dopitai RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1975, Š, Pe, H 

Citothyris driscolli (RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1964)-Š, Pe, H 

Citothyris sturi (RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1964)-Š, Pe, H, J, Po 

Citothyris vilemae (RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1964)-Pe 

Citothyris kauffmani (RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1964)-Š, Pe 

Citothyris gengeli (RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1957)-Pe 

Citothyris nanetea (RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1964)-Pe 

Citothyri franciscae (RŮŽIČKA et  ŘEHOŘ, 1964)-Pe, H, J, Po 

Sanguinolites omalianus (KONNICK,1842)-Š,Pe 

Sanguinolites clavatus (ETHERIDGE , 1876)-Š, Pe, H, J, Po 

Sanguinolites koksi F. et M. ŘEHOŘ, 1972-J,Po 

Sanguinolites tricostatus (PORTLOCK, 1843)-J, Po 

Sedgwickia gigantea McCOY, 1844-H, J, Po 

Sedgwickia gabrielae F. et M.ŘEHOŘ, 1972-J, Po 

Edmondia nebrascensis (GENITZ, 1966)-Pe, H, J, Po 

Edmondia bisculcata F. et M.ŘEHOŘ, 1972-J, Po, Š, H, Pe 

Edmondia sulcata (PHILLIPS,1836)-Pe, H, J, Po 

Edmondia arcuata (PHILLIPS, 1836)-H 

Cardiomorpha oblonga (SOWERBY, 1825)-Š, Pe, H 

Cardiomorpha orbicularis McCOY, 1853-Pe, H 

Cardiomorpha sp.-Po 
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9. Cephalopoda  

A.Nautiloidea  

Raynoceras sp.-po 

Reticycloceras sulcatum (FLEMING, 1815)-H, Po ,Š, H, 

J, Pe 

Cyrtospiroceras rugosum (FLEMING, 1815)-H, Po 

Dolorthoceras striolatum (MAYER, 1931)-Š, Pe, H, J, 

Po 

Metacoceras aff. Perelegans(GIRTY, 1915)-Pe 

Metacoceras sp.-Pe,H 

Stroboceras quadratum (FLEMING, 1828)-Pe, H, J, Po 

Stroboceras subsulcatum-Po 

Stroboceras sp.-Š,Pe 

Domatoceras sp.-Pe,H,Po 

Liroceras gavendi PŘIBYL et RŮŽIČKA, 1954-Pe,H,Po 

Tylonautilus nodosocarinatus (ROEMER, 1863)-Po 

 

B.Ammonoidea  

 

Dimorphoceras gilbertsoni (PHILLIPS, 1836)-H, Po 

Dimorphoceras sp.-Š, Po 

Paradimorphoceras sp.-Po 

Anthracoceras discus (FRECH, 1899)-Š, Pe, H, J, Po 

Anthracoceras paucilobum (PHILLIPS, 1836)-Po 

Anthracoceras tenuispirale tenuispirale DEMANET, 

1941-Po 

Anthracoceras tenuispirale patteiskyi VAŠÍČEK,1983-

Po 

Sudeticeras ostraviense PATTEISKY, 1930-Š,Pe,H,J,Po 

Sudeticeras parvalingue PATTEISKY, 1936-J,Po 

Cravenoceras latecostatum (PATTEISKY, 1930)-H 

Cravenoceras cowlingense (BISAT, 1931)-Po 

Cravenoceratoides nititoides (BISAT, 1955)-Po 

Cravenoceratoides macrocephalum (FRECH, 1902)-Po 

Eumorphoceras bisulcatum leitrimense YATES, 1962-

Po 

Eumorphoceras sp.-Po 

10.Coniconchia 

Coleolus so. Inc.-Š, Pe, J, H, Po 

Coleolus polonicus WEIGNER, 1937-Š, Pe, J, Po, H 

Coleolus sturi (KLEBELSBERG, 1912)-Š, Pe, J, H, Po 

 

11.Arthropoda 

 

A.Trilobita  

 

Paladin mucronatus (McCOY, 1844)-Š, Pe, H 

Paladin mladeki (SMETANA, 1916)-J, Po 

Paladin sp.-Pe 

 

B.Merostomata  

 

Glyptoscorpius caledonius (SALTER, 1882)-H 

 

C.Phyllocardia  

 

Dithyrocaris granulata WOODWARD et ETHERIDGE, 1873-Pe 

Rhinocaridae inc.-Š,Pe 

Palaeocaris sp.-Š,Pe 
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D.Ostrakoda  

Aparchites sp.inc.-Š 

Jonesina suborbiculata PŘIBYL, 1962-H 

Jonesina subtriangulata PŘIBYL, 1958-Po 

Jonesina maláni PŘIBYL, 1958-Po 

Jonesina sp.-Po 

Euklodenella repens PŘIBYL, 1962-J 

Roundyella šustai PŘIBYL,1958-Po 

Discpidella lingulata COOPER, 1946-Po 

Paraparchites armstrongianus (JONES et KIRKBY, 

1886)-Po 

Macrocypris aspera PŘIBYL, 1962-Po 

Healdia praecipua PŘIBYL, 1962-J 

Euklodenella perapposita PŘIBYL, 1962-Pe 

Holinella orloviensis PŘIBYL, 1958-H 

Holinella sp.inc.-H 

Youngiella sp.inc.-J 

Ullerella carbonica PŘIBYL, 1962-H 

Kellettina kummerowi PŘIBYL, 1962-H 

Polytylites mariae PŘIBYL, 1962-H 

Kirkbya remeši PŘIBYL, 1962-J 

Kirkbya namuriana PŘIBYL, 1958-J 

Moorites florae PŘIBYL, 1962-H 

Scrobicula hrušoviensis PŘIBYL, 1962-H 

Cytherellina necopinata PŘIBYL, 1962-H 

Cytherellina gibbosa (KUMMEROW, 1953)-J 

Cytherellina hermani PŘIBYL, 1962-H 

Cytherellina carbonica (JONES et KIRKBY, 1886)-Po 

Cytherellina cf. tenella (KUMMEROW, 1953)-J, Po 

Burlella silesiaca PŘIBYL, 1958-Po 

Amphissites porubensis PŘIBYL, 1958-Po 

Amphissitescf. Planus COOPER, 1941-H 

Coryellites vašíčeki PŘIBYL, 1958-Po 

Bairdia bohuslavi PŘIBYL, 1958-Po 

Healdia praecipua PŘIBYL, 1962-J 

 

Cavellina ostraviensis PŘIBYL, 1958-J 

Cavellina cf. coryelli CROENIS et GALE, 1938-J 

Cavellina ovatoelongata PŘIBYL, 1962-J 

Cevellina sophiana PŘIBYL, 1958-Po 

Healdiacypris insignis PŘIBYL, 1962-H 

Healdiacypris aperta PŘIBYL, 1962-H 

Healdiacypris speciosa PŘIBYL,1962-H 

Macrocypris aspera PŘIBYL,1962-Po 

 

 

12.Crinoidea  

 

Pentaridica šustai GRYGAR et VAŠÍČEK, 1983-J,Po 

Ostravacrinus gaebleri GRYGAR et VAŠÍČEK, 1983-Po 

Heterostelechus jeffordsi MILLER, 1968-H,J,Po 

Bohuslavocrinus grandis GRYGAR et VAŠÍČEK, 1983-Po 

Gymnocrinus minimus GRYGAR et VAŠÍČEK, 1983-J, Po, H 

Dittlerocrinus gracilis GRYGAR et VAŠÍČEK, 1983-J, Po 
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13.Konodonta  

 

Cavusgnathus naviculus (HINDE, 1900) 

Gnathodus bilineatus bilineatus (ROUNDY, 1926) 

Gnathodus bilineatus bollandensis HIGGINS et 

BOUCKAERT, 1968 

Hibbardella acuta MURAY et CHRONIC, 1965 

Hindeodella ibergensis BISCHOFF, 1957 

Hindeodella undata BRANSON et MEHL, 1941 

Logonodina levis BRANSON et MEHL, 1941 

Lingonodina roundyi HASS, 1953 

Lonchodina bischoff HIGGINS et BOUCKAERT, 1968 

Metalonchodina multidentata HIGGINS, 1975 

Neoprioniodus peracutus (HINDE, 1900) 

Neoprioniodus singularis (HASS, 1953) 

Ozarkodina delicatula STAUFER et PLUMMER,1932 

Ozarkodina subaequalis (HIGGINS, 1961) 

Paragnathodus commutatus (BRANSOS et MEHL, 

1941) 

Paragnathodus mononodosus (RHODES, AUSTIN et 

DRUCE, 1969) 

Paragnathodus nodosus (BISCHOFF, 1957) 
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Příloha 2: Fauna ostravského a karvinského souvrství (Dopita, 1997) 

1) Fauna ostravského a karvinského souvsrtví  

Obr.1 – Naidates moravicus ŘEHOŘ, sk. f. h. Nanety, zv. 2,8x. 

Obr. 2 – Naidates moravicus ŘEHOŘ, sk. f. h. Bohumily, zv. 2,3x. 

Obr. 3 – Naidates moravicus ŘEHOŘ, sk. f. h. Leonarda, zv. 3x. 

Obr. 4 – Naidates truemani (KOREJWO), sk.f.h. Huga, zv.3x. 

Obr. 5 – Naidates truemani (KOREJWO), sk.f.h. Lotara, zv.4x. 

Obr. 6- Porubites lotari (ŘEHOŘ), sk. f. h. Lotara zv. 4x. 

Obr. 7- Carbonicola ultimus ŘEHOŘ, sk. f. h. Huga, zv. 2x. 

Obr. 8- Carbonicola diversus ŘEHOŘ, sk. f. h. Nanety, zv.1,6x. 

Obr. 9- Carbonicola diversus ŘEHOŘ, sk. f. h. Olgy, zv.2x. 

Obr. 10 – Carbonicola schlehani (STUR), sk. f. h. Uranie, skutečná velikost. 

Obr. 11 – Curvirimula belgica (HIND), sk. f. h. Huga, zv.5x. 

Obr. 12 – Curvirimula belgica (HIND), sk. f. h. Huberta, zv.5x. 

Obr. 13- Curvirimula ludmilae ŘEHOŘ, sk. f. h. Ludmily, zv. 3x. 

Obr. 14- Spirorbis pusillus (MARTIN), svrchní vrstvy petřkovické , zv. 7x. 

Obr. 15- Belinurus šustai PRANTL et PŘIBYL, sušské vrstvy, zv. 2x. 

Obr. 16- Rhadinichtys renieri PRUVOST,  sk. f. h. Theodora, zv. 20x. 

Obr. 17- Rhadinichtys lerichei PRUVOST, sk. f. h.  Leonarda, zv. 22x. 

Obr. 18- Elonichtys aitkeni TRAQUAIR, sk. f. h. Ostakara, zv. 17x. 

Obr. 19- Elonichtys robisoni (HIBBERT), sk. f. h. Enny, zv. 10x. 

Obr. 20- Elonichtys egertoni (EGERTON), sk. f. h. Fanny, zv. 8x. 
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Příloha 2: Fauna ostravského souvrství (Dopita, 1997) 

2)  Fauna ostravského souvrství  

Obr. 1 – Lingula mytyloides SOWERBY, sk.f.h. Rolanda, zv. 4x. 

Obr. 2- Nuculopsis gibbosa (FLEMING), sk. f.h. Františky, zv.5x. 

Obr. 3-  Palaeoneilo ostraviense (KLEBELSBERG), f. transversale, sk. f.h. Františky, 

zv.3x. 

Obr. 4- Straparollus straparolliformis (KLEBELSBERG), sk. f. h. Františky, zv. 3x. 

Obr. 5- Glabrocingulum ostraviense (KLEBELSBERG), sk.f .h Františky, zv. 3,5x. 

Obr. 6- Septimyalina sablamellosa (ETHERIDGE), svrchní m.h. Enny, zv. 2,5x. 

Obr. 7- Janacekia leosi RŮŽIČKA et ŘEHOŘ, sk. f. h. Františky, zv. 3,8x. 

Obr. 8- Ufimia schwarzbachi (SCHINDEWOLF), svrchní m.h. Enny, zv 3,8x. 

Obr. 9- Polidevcia attenuata (FLEMING), sk. f. h. Františky, zv.4,3x. 

Obr. 10- Posidonia corrugata (ETHERIDGE), sk. f. h. Františky , zv. 4,3x. 

Obr. 11- Euphemites sudeticus (FRECH), sk. f. h. Koksové, zv. 4x. 

Obr. 12 –Cymatospira dopitai F et M. ŘEHOŘ, sk. f. h. Jindřicha, zv.2x. 

Obr. 13- Streblopteria  purvesi DEMANET, svrchní m.h. Enny,  zv. 6x. 

Obr. 14-  Anthraconeilo  ivanitschi SHGULGA, m. h.  Konráda, zv.6x. 

Obr. 15- Plicochonetes zemani F. et M. ŘEHOŘ, spodní m. h. Gaeblera, zv. 6x. 

Obr. 16 – Reticycloceras sulcatum  (FLEMING), sk. f. h. Františky, zv. 17x. 

Obr. 17- Sudeciteras ostraviense  PATTEISKY, sk. f. h. Františky, zv. 2,2x. 

Obr. 18- Cravenoceras roemeri (SCHMIDT) , spodní m.h . Gaeblera, zv. 7x. 

Obr. 19- Paladin mladeki (SMETANA), spodní m. h. Gaeblera, zv. 4x.  
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Příloha 2: Fauna skupiny faunistických horizontů Štúra a petřkovických vrstev ( Dopita, 

1997) 

3)  Fauna skupiny faunistických horizontů Štúra  a petřkovických vrstev  

Obr. 1 – Eomarginifera sudeticas (PAECKELMANN), sk.f. h. Štúra, zv.3x. 

Obr. 2- Plicochonetes waldschnidti (PAECKELMANN), sk.f. h. Štúra, zv.7x. 

Obr. 3- Spirifer bisulcatus  SOWERBY, sk. f. h. Štúra, zv. 1,6x. 

Obr. 4- Anthraconeilo  oblongum (HIND), sk.f. h. Štúra, zv. 3,7x. 

Obr. 5- Palaeoneilo ostraviense (KLEBELSBERG), sk.f.h. Štúra, zv. 4x. 

Obr. 6- Sanguinolites omalianus (KONNICK), sk.f.h. Štúra, zv. 3,8x. 

Obr. 7- Paladin mucronautus (McCOY), sk.f. h. Štúra, zv.5x. 

Obr. 8-  Citothyris driscolli (RŮŽIČKA et ŘEHOŘ), sk. f. h. Štúra, zv. 4x. 

Obr. 9- Lingula silesiaca F. et M. ŘEHOŘ, sk. f. h. Leonarda, zv. 2,5x. 

Obr. 10-  Pleuropugnoides pleurodon (PHILLIPS), sk. f. h. Vilémy, zv.5x. 

Obr. 11- Pseudaviculopecten sp. inc., sk. f. h. Leonarda, zv.2,5x. 

Obr. 12- Euphemites danae F. et M. ŘEHOŘ, sv. f. h. Ludmily, zv. 7x. 

Obr. 13- Phestia stilla (McCOY), sk. f. h. Nanety, zv. 5x. 

Obr. 14- Citothyris vilemae (RŮŽIČKA et ŘEHOŘ), sk. f. h. Vilémy, zv. 3x. 
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