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Abstract

The excavation of the highway D5 between the villages Tymákov and Letkov
in the vicinity of Plzeň uncovered black shales of the Dobrotivá Formation (Up-
per Darriwilian to Lower Sandbian?, Ordovician) with an estimated thickness of
approximately 80 meters in a large-scale terrain trench (length: 400 meters,
width: 50 meters, depth: 6–8 meters). The shales provided plentiful but poorly
diversified  fauna of deep-water bentic community called Paterula circina. The
epiplanctonic and  nectobentic were the prevailing ecological types here. The dis-
covered fossils were often accumulated in a linearly stretched lumachelle.
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Úvod

Při stavbě dálničního obchvatu Plzně (dálnice D5, Praha–Rozvadov) byl u obce
Tymákov v místech zvaných „V březinách“ vyhlouben v období duben až červen
2002 rozsáhlý terénní zářez odkrývající břidlice dobrotivského souvrství (svrchní
darriwilian až spodní sandbian?, ordovik). Autoři tohoto příspěvku zde provedli
referenční sběr paleontologického materiálu.
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Popis lokality, metodika, materiál

Zářez vyhloubený při stavbě dálnice u obce Tymákov je celkem 400 m dlouhý,
cca 6–8 m hluboký a cca 45 m široký, situován na 68,2 až 68,6 dálničním kilome-
tru. Dočasně odkryté sedimenty dobrotivského souvrství jsou zde situovány
v severozápadním křídle plzenecko-čilinské brachysynklinály a vykazovaly úklon
(20–30°) k jihovýchodu. Jejich odkrytou mocnost jsme odhadli na 80 m s tím, že
podložní šárecké (darriwilian) ani nadložní libeňské souvrství (sandbian) zde ne-
bylo dálničním zářezem odkryto. V úseku mezi 68,5 a 68,6 dálničním kilomet-
rem je výchoz dobrotivských břidlic postižen průniky pěti subvertikálních (0,5–
4,0 m mocných) intruzí značně kaolinizovaných porfyritů. Vzhledem k velmi rych-
lému postupu zemních prací při nepřetržitém provozu byly naše sběry paleonto-
logického materiálu omezeny především na tři lokality situované v asi 25 m
mocném profilu břidlic. Tvořily je výkopy pro dvě základové patky mostu překle-
nující dálnici na 68,4 km (lokality 1 a 3) a výkop kanalizace v ose dálničního těle-
sa, též na 68,4 km (lokalita 2). Referenční materiál k této zprávě, byl již v roce
2005 předán do sbírek Západočeského muzea v Plzni. Použité zkratky: hojně – c,
nehojně až vzácně – r, velmi vzácně – vr.

Lokalita 1
Výkop pro severní, základovou, mostní patku (49° 43' 46,20'' N, 13° 29' 44,00'' E)

zastihl šedé, ojediněle až šedočerné, značně slídnaté, nezřetelně laminované břid-
lice o mocnosti okolo 5 m. Břidlice místy obsahovaly písčité konkrece, hojné byly
též povlaky hydroxidů Fe a Mn. Fauna byla zjištěna celkově nehojná, nízce diver-
zifikovaná: Paterula circina Havlíček – c, Rafanoglossa impar (Barrande) – r,
Benignites primulus (Barrande) – r, Cyclopyge bohemica Marek – r, Zeliszkella
oriens (Barrande) – r, Placoparia sp. – r, Ostracoda gen. indet. – vr. Dále zde byly
zjištěny nehojné ichnofosílie převážně chondritového typu.

Lokalita 2
Výkop kanalizace (2 m hluboký a 1 m široký v délce 10 m), situovaný v ose

dálničního tělesa (49° 43'  45,75'' N, 13° 29'  44,45'' E), odkryl sekvenci břidlic
cca 2,5 m mocnou, stratigraficky přibližně o 4 m výše než v lokalitě 1.

Zastižené dobrotivské břidlice zde byly šedočerné, nezřetelně laminované,
místy s povlaky hydroxidů Fe a Mn. Písčité konkrece jsme nalézali celkově vzácně.
Zjistili jsme hojnou, nízce diverzifikovanou faunu, často akumulovanou do lineár-
ně protažených shluků, zastoupenou taxony: Paterula circina Havlíček – c, Rafa-
noglossa impar (Barrande) – c, Benignites primulus (Barrande) – c, Aegiromena
cf. praecursor (Havlíček) – r, Tropidodiscus cf. pusillus Perner – c, Mourlonia sp. –
c, Orthoceras sp. – r, Cyclopyge bohemica Marek – c, Microparia sp. – r, Pricyclopy-
ge longicephala (Klouček) – r, Zeliszkella oriens (Barrande) – c, Eccoptochile cf.

Vokáč V. & Grigar L.: Výskyt fosiliferního dobrotivského souvrství u Tymákova



161

mariana (Barrande & Verneuil) – vr, Carpoida gen. indet. – vr, Hyolitha gen. in-
det. – vr. V některých polohách byly relativně běžné ichnofosílie chondritového
typu tvořící ojediněle „provrtané zóny“ (piped zone).

Lokalita 3
Výkop pro jižní základovou mostní patku (49° 43' 45,25'' N, 13° 29' 44,80'' E),

zastihl 6 m mocnou sekvenci břidlic situovanou stratigraficky přibližně 4 m výše
než v lokalitě 2. Ve spodních, okolo 2 m mocných partiích, byly břidlice šedočerné
jako na lokalitě 2, stratigraficky výše postupně přecházely v polohy šedé, více slíd-
naté, obsahující hojné písčité konkrece. Vrstevní plochy zde často pokrývaly povla-
ky hydroxidů Fe a Mn. Zjištěná fauna byla nízce diverzifikovaná, hojná
v šedočerných břidlicích, stratigraficky výše zřetelně chudla: Paterula circina Hav-
líček – r, Rafanoglossa impar (Barrande) – r, Benignites primulus (Barrande) – c,
Tropidodiscus cf. pusillus Perner – r, Mourlonia sp. – r, Orthoceras sp. – r, Cyclopy-
ge bohemica Marek – c, Degamella sp. – r, Zeliszkella oriens (Barrande) – c, Sele-
nopeltis sp. – r. Nehojně se vyskytovaly ichnofosílie chondritového typu.

Biostratigrafické a ekostratigrafické poznámky

Dobrotivské souvrství dosahuje podle Havlíčka (1981) v jihozápadní části praž-
ské pánve mocnosti okolo 120 m. V dálničním zářezu u Tymákova tak byla odkry-
ta převážná část jeho mocnosti (cca 80 m), bez podložních i nadložních vrstevních
sledů šáreckého (darriwilian) a libeňského souvrství (sandbian).

Nepřítomnost graptolitů v nalezeném materiálu nám neumožňuje přesnější
určení stratigrafické pozice studovaných lokalit (1–3). Můžeme konstatovat, že
vzhledem k odkrytému vrstevnímu sledu dobrotivských břidlic, který vystupoval
v podloží (odhadem 30 m) i nadloží (odhadem 20 m) studovaných lokalit, nejsou
stratigraficky situovány v blízkosti báze, ani v nejvyšších partiích dobrotivského
souvrství. Litologicky a faunisticky upomínají především polohy z lokality 2 na
polohy č. 1 odkryté na 3 km vzdálené Černé stráni u Starého Plzence (cf. Röhlich
1957). Faunisticky obě lokality spojují hojné výskyty kompletních exoskeletonů
trilobitů Cyclopyge bohemica Marek a nálezy částí exoskeletonů velmi vzácného
cheiruridního trilobita Eccoptochile mariana (Barrande & Verneuil). Pro konsta-
tování, že jsou tyto polohy stratigraficky identické, však nemáme k dispozici
exaktní biostratigrafická data. Nízká diverzita zjištěných faunistických asociací
s dominující nektonní a epiplanktonní složkou dokládá příslušnost k hlubokovod-
nímu společenstvu Paterula circina v pojetí Havlíčka (Havlíček 1982). Nektonní
složka společenstva je zastoupena relativně hojnými cyklopygidními trilobity
indikujícími cyklopygidní biofacii jako jsou Cyclopyge bohemica Marek, Pricyclo-
pyge longicephala (Klouček), Degamella sp. a Microparia sp., dále vzácnými tri-
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lobity odontopleuridními, prezentovanými taxonem Selenopeltis sp. a nehojnými
orthokonními hlavonožci. Za epiplanktonní formy žijící sesilně v porostech volně
plovoucích řas považujeme ve shodě s Havlíčkem, Vaňkem a Fatkou (Havlíček et
al. 1993) brachiopody Benignites primulus (Barrande) a Rafanoglossa impar (Bar-
rande). Na porosty řas byly patrně vázáni též juvenilní jedinci trilobita Zeliszkel-
la oriens (Barrande), inartikulátní brachiopodi Paterula circina Havlíček a gastro-
podi Tropidodiscus cf. pusillus Perner či Mourlonia sp. Tyto taxony se vyskytují
především na lokalitě 2 v lineárně protažených shlucích, majících někdy charak-
ter lumachel. Zbytky řas Krejciella putzkeri Obrhel, které byly s protáhlými shlu-
ky nalezeny v Praze 6 – Veleslavíně a popsané Havlíčkem a kol. (1993), jsme
u Tymákova zjistili v jediném sporném případě.

Bentické  formy zde byly silně potlačeny, zastoupeny vzácnými trilobity Placo-
paria sp., Eccoptochile cf. mariana (Barrande & Verneuil, 1856) a karpoidy.
V některých polohách byly nalezeny chondritové ichnofosílie, jen ojediněle vytvá-
řející „piped zone“ ve smyslu Savrdy a Bottjera (Savrda & Bottjer 1989), dokláda-
jící příležitostně zvýšený rozvoj infaunních taxonů. Předpokládáme, že prostředí
dna zde bylo situováno v hlubší části  pražské pánve a to v životní zóně BA 5–6
ve smyslu Boucota (Boucot 1975). Patrně zde převládal režim při dně stagnují-
cích, nedostatečně větraných vod (euxinická období), které byly jen sporadicky
více okysličovány cirkulací mořské vody, umožňující hojnější rozvoj bentosu.

Nejpozoruhodnějším nálezem námi učiněným v zářezu dálnice D5 u Tymákova
(lokalita 2) je izolované pygidium velmi vzácného cheiruridního trilobita  Eccop-
tochile cf. mariana (Barrande & Verneuil, 1856). Společně s výskyty na Sutici
u Sedlece a Černé stráni u Starého Plzence je nález od Tymákova třetí zjištěnou
lokalitou výskytu tohoto druhu v pražské pánvi. Původně Mergl (1979) popsal
a vyobrazil (pl. I, figs. 1, 2) pygidium tohoto druhu z lokality Sutice u Sedlece
jako Eccoptochile aff. clavigera (Beyrich, 1845). Následně Moravec (1986) popsal
a vyobrazil (pl. I, figs. 3, 4, 6, 7) další tři části exoskeletonů z Černé stráně (z poloh
č. 1 podle Röhlicha [Röhlich1957]) jako Eccoptochile vipera sp. n.. V současnosti
převládá názor, že druh Eccoptochile vipera Moravec, 1986 je konspecifický
s druhem Eccoptochile mariana (Barrande & Verneuil, 1856), do jehož synonymi-
ky jej zařadili již Pek & Vaněk (1989).
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