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Abstract: In the Nýøany coalfield in southern part of the Pilsen
Basin coals of the Nýøany (Asturian) and Radnice (Bolsovian)
members crop near the surface between the villages Pankrác and
Blatnice. The roof of the Lower Radnice Coal consists of a layer of
kaolinised vitrocrystalic tuff bed called the bìlka and is followed
by redeposited volcaniclastics forming together the Whetstone
Horizon. The tuff bed preserves fossils of coal-forming vegetation
buried in situ by volcanic ash fall. Historical collections from the
area show that the volcanic ash bed contains morphologically
and anatomically well preserved plant fossils. As the coal mining
declined, however, these important paleontological localities in
the Pilsen Basin became inaccessible and their potential for
palaeoecological investigation remained unexplored. Based on
the new geological survey of the area, the pit was dug at the margin of the former mining field Karel near the village Kamenný

Újezd in 2012. This exploratory pit reached 0.15 m thick
fossiliferous bìlka bed in the depth of 6.2 m. The bìlka provided
2
seven plant species within an exposed area of 1 m . Some samples
were preserved not only morphologically, but also anatomically.
Plant assemblage was dominated by herbaceous sphenopsid with
co-dominant ferns having sphenopteroid and pecopteroid type of
foliage and lepidodendrid leafy shoots. This assemblage corresponds to that collected previously in surrounding coal mines or
on their dumps. Among these previous findings remains of
arborescent lycopsid Lepidodendron (=Paralycopodites) simile
prevail. The findings from tuff bed exposed by the probe show
that the undergrowth consisted of Sphenophyllum cf.
myriophyllum and phylophoral fern Rhodea sp. growing in otherwise lepidodendrid forest. More complex and detailed research is
planned at this new locality in close future.

V nýřanském uhelném revíru v jižní části plzeňské pánve
mezi obcemi Pankrác a Blatnice vycházejí blízko k povrchu sloje nýřanských a radnických vrstev v pruhu asi 3 km
dlouhém a 1 km širokém (obr. 1/5). V těchto místech začala v polovině 19. století intenzivní těžba uhlí, převážně
v menších dolech. Pozůstatky těžby jsou dodnes v terénu
zřetelné. V oblasti je možné nalézt několik desítek odvalů,
v jejich okolí jsou patrné stopy po propadech starých důlních děl. Geologické poměry v dolech je možné částečně
vyčíst z dochovaných historických důlních map. Stratigrafické poměry této části nýřanského revíru souhrnně vyhodnotil Němejc (1932), který popsal vrstevní sled radnického
a nýřanského souslojí z tehdy dostupných údajů přímo
z dolů a biostratigraficky vyhodnotil nalezenou flóru. Z paleontologického hlediska jsou sedimenty radnických a nýřanských vrstev ve studované oblasti mezi Pankrácem

a Blatnicí významné výskytem hlavní nýřanské sloje (stáří
astur) a radnických slojí s polohou brouskového obzoru
(stáří bolsov). Nýřanské sloje obsahují polohu sapropelitového uhlí s bohatou faunou (např. Bureš – Tichávek 2012).
Brouskový obzor se stratigraficky nachází mezi spodní
a svrchní radnickou slojí a obsahuje vrstvu kaolinizovaného vitrokrystalického tufu, tzv. bělku (viz Pešek 1996,
2004). Na bázi tufu se nacházejí zbytky uhlotvorné vegetace spodní radnické sloje zachované v růstové pozici (např.
Opluštil et al. 2007). Jak ukazují historické sběry, vrstva
tufu na bázi brouskového obzoru z okolí Pankráce a Blatnice obsahuje většinou dobře morfologicky a anatomicky zachované zbytky karbonské flóry, které se staly významnou
součástí sbírek (např. Západočeské muzeum v Plzni, Národní muzeum nebo sbírka Přírodovědecké fakulty UK).
Rostlinné fosilie se vyskytují jako zuhelnatělé otisky, které
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Obr. 1. Dùlní dokumentace a
situace v terénu. 1  mapa
severní èásti dùlního pole
dolu Karel v dobì ukonèování tìby kolem r. 1950, modrý obrys znamená tìbu
ve spodní radnické sloji, hnìdý obrys tìbu ve svrchní
radnické sloji, zdroj: Dùlní situace  Dùl Karel (1954);
2  dùlní pole dolu Karel
v dobì intenzivní tìby v 1.
polovinì 19. století; lokalizace odvalù u stejnojmenných
jam dùlního pole dolu Karel:
1  Karel tìní, 2  Karel výduná, 3  Haspelschacht,
zdroj: Mapa slojí  výruby
Servác 2, tola Jan, Olga, Karel, Ludvík (1939); 3  profil
bagrované sondy, na bázi
spodní radnická sloj, A  vrstva tufu, B  vrstva tufitu,
A + B = brouskový obzor,
dále svrchní radnická sloj;
4  bagrování sondy, zachycen moment dosaení brouskového obzoru na bázi s tufem; 5  Mapa dùlní oblasti
PankrácBlatnice z r. 1915,
sedimenty radnických a nýøanských vrstev svrchního
karbonu jsou uloeny v protáhlém paleoúdolí proterozoického stáøí (1  Karel tìní,
2  Karel výduná, 3  Haspelschacht), zdroj: Übersichtskarte des Grubenterrains der
Prager Eisenindustrie Gesellschaft (1910).

na rozdíl od běžných otisků v jílovcích z okolí uhelných
slojí vykazují nižší stupeň komprese a chemické alterace,
čímž byly zachovány četné anatomické detaily, zejména
svazky vodivých pletiv, jinak přeměněné v amorfní uhelnou hmotu. Unikátní zachování rostlinných fosilií v tufu
tak umožňuje kombinovat morfologické a anatomické
znaky rostliny, což při čistě anatomickém způsobu zachování (např. v coal ball či jinak permineralizované rašelině) nebo u běžných zuhelnatělých otisků není možné.
Z tohoto hlediska je materiál zachovaný ve vulkanoklastikách brouskového obzoru nesmírně cenný pro paleobotanické a paleoekologické výzkumy (např. Bek et al. 2009;
Libertín et al. 2009; Opluštil et al. 2009; Pšenička et al.

2005) a je i důvodem průzkumu oblasti mezi Pankrácem a
Blatnicí.
S ukončením těžby uhlí na posledním činném dole Václav v roce 1956 však tyto významné paleontologické lokality v plzeňské pánvi, jejichž paleoekologický potenciál
zůstal zcela nedoceněný, zanikly. Pro účely paleoekologického výzkumu je však nezbytné dokumentovat fosilní obsah vrstvy tufu přímo na lokalitě (Opluštil et al. 2007).
Z uvedených důvodů se první z autorů této práce od roku
2008 věnoval komplexnímu přehodnocení dostupných
geologických a archivních důlních i vrtných podkladů
v zájmové oblasti. Cílem bylo najít brouskový obzor
s vrstvou tufu (bělky) v hloubkách dosažitelných běžnými
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Obr. 2. Litologický profil
sondy na lokalitì Kamenný Újezd u Nýøan.

technickými prostředky z povrchu a zpřístupnit tak lokalitu
pro komplexní paleoekologický výzkum. Terén je většinou
zalesněný, rovinatý, bez výchozů hornin. Prognóze míst,
kde by mohl brouskový obzor vycházet blízko k povrchu,
proto předcházelo podrobné studium desítek historických
důlních map a geologické mapování desítek odvalů a propadů po těžbě uhlí. Jedním z hlavních problémů historické
důlní dokumentace je častá nejednoznačnost v označování
slojí. Často chybí klíčové údaje o hloubkách jejich uložení.
Na prognosticky nejnadějnějších místech byly realizovány
tři ručně kopané sondy a stejný počet vrtů a také bagrovaných sond. Všechny uvedené pokusy skončily negativním
výsledkem s výjimkou poslední bagrované sondy v říjnu
2012, která konečně potvrdila výskyt brouskového obzoru
s fosiliferním tufem nad stropem spodní radnické sloje
v hloubce 6,2 m. Sonda byla situována na okraji důlního
pole dolu Karel u Kamenného Újezdu.
V důlním poli dolu Karel (obr. 1/2) byly již během mapovacích prací nalezeny úlomky tufu na dvou odvalech v jižní
části důlního pole („Karel těžní jáma“ a „Karel výdušná
jáma“) a na odvalu v jeho severní části (tzv. Haspelschacht). Na dole Karel (1915–1950, hloubka 43 m) se těžila, jak dokládá důlní dokumentace (obr. 1-1, 2), svrchní
radnická sloj, žáruvzdorné lupky (brouskový obzor)
a spodní radnická (resp. plzeňská) sloj. Pazderník (1966)
zmiňuje na tomto dole těžbu svrchní radnické sloje o mocnosti až 2 m a spodní radnické sloje o mocnosti kolem 1 m.
V archivní mapě „Mapa slojí – Výruby Servác 2, štola Jan,
Olga, Karel, Ludvík (1939)“ důlního pole dolu Karel
a k němu na SV navazujících důlních polí dolů Olga a Ludvík jsou uváděny tyto těžené sloje: II. sloj (tzn. svrchní radnická), lupková sloj (brouskový obzor), střední sloj (spodní
radnická) a III. sloj (lávka spodní radnické sloje resp. plzeňská sloj). Posudek „Bericht über eine Befahrung des
Karlschachtes der Naundorfer Schamottwerke in Steinaujezd bei Nürschan am 8. Juli 1942 (1942)“ přibližuje aktuální těžbu na šachtě Karel. Podle zprávy se na šachtě Karlschacht v té době těžila spodní lávka „II. sloje“, která se
skládá z 0,5 m uhlí, pak z 0,7 m keramických lupků
(Schröttel) a 0,3 m uhlí (spodní radnická sloj). Na šachtě
Václav vzdálené od šachty Karel přibližně 0,7 km směrem
vjv. je v posudku „Šachta Václav (1937)“ uváděna „I. sloj“
(nýřanská sloj) nevalné jakosti. Pod „II. slojí“ (svrchní radnickou) je v posudku uváděn výskyt letny a keramických
lupků (brouskový obzor). V podloží brouskového obzoru
je uváděna slabá slojka uhlí a dále pak letny 3 m mocné,
„střední sloj“ mocná 1,5 m, letny 4 m mocné a „III. sloj“
mocnější než 1 m. Důlní pole dolu Václav bylo připojeno
k dolu Karel v roce 1946 (viz posudek Technická zpráva –
hlavní důlní díla plzeňské pánve západočeského uhelného
revíru k 1.10.1998).

Geologická situace na lokalitì
Stratigrafická příslušnost slojí těžených na jednotlivých
dolech v zájmové oblasti je značně komplikovaná a nedořešená. Uhelné sloje se často štěpí, některé lávky vykliňují
a jednotlivá důlní pole tak mají často v detailu „odlišné
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Obr. 3. Nálezy flóry ve vrstvì
tufu v bagrované sondì.
1  Sphenophyllum cf. myriophyllum (F 16166 a), stonky
bez
zachovaných
listù;
1/1  Sphenophyllum cf.
myriophyllum (F 16166 a),
detail tracheid s dvùrkatým
typem
teèkování
stìn;
2  Rhodea sp. (F 16170), na
bázi tufu hojná, 2/1  Rhodea sp. (F 16170), detail fertilního listu, 3  Lepidophyllum sp. (F 16134), úzké listy
plavuní; 4  cf. Linopteris
(F 16163 b), velmi patnì zachovaná
ilnatina
listù,
5  Eusphenopteris nummularia (F 16147), mení dobøe
zachovaný vìjíø, 6  Pecopteris sp. (F 16780 a), vìjíø obsahuje zachované cévní svazky
v pøipojené ose, 6/1  Pecopteris sp. (F 16780 a), detail
tracheid se scalariformním
typem zesílení stìn tracheid,
6/2  Pecopteris sp. (F 16780
b  nábrus), pøíèný øez osou
vìjíøe, zachováno nìkolik
cévních svazkù konkávního
tvaru. Mìøítko: foto 16 =
10 mm; det. 1/1, 2/1, 6/1,
6/2 = 100 µm.

stratigrafické poměry“. S rozvojem těžby uhlí od poloviny
19. století a na začátku 20. století upoutaly zdejší geologické a paleontologické poměry zájem mnoha badatelů –
komplikovaný vývoj názorů na stratigrafické problémy
podrobně shrnul Havlena (1955). Významné je rovněž
dílo Němejce (1932), který na základě nových biostratigrafických studií vyhodnotil stratigrafickou příslušnost
těžených slojí v této oblasti. Kladl přitom důraz na stratigrafický význam brouskového obzoru nad spodní radnickou slojí a vrstvy sapropelitového uhlí na bázi hlavní
nýřanské sloje. Problémy spojené s komplikovanou geologickou stavbou a s interpretacemi údajů ze starých vrtů
a historických důlních map z okolí dolu Marta uvádí i po-

sudek Výpočet zásob III. sloje v oblasti severně od Nýřan
(1954). Pazderník (1966) uskutečnil v oblasti geologické
mapování, problematiku zásob uhlí zde řešil Malán
(1980).
Na základě interpretace důlních map (obr. 1/5) je zřejmé,
že karbonské sedimenty v této oblasti vyplňují z.-v. směrem protaženou depresi, původně říční paleoúdolí mezi
proterozoickými hřbety. Tato deprese se táhne od obce
Rochlov k východu, odkud se rozšiřuje a prohlubuje směrem k ose plzeňské pánve u obce Tlučná. V západní části
deprese jsou severně od obce Blatnice vyvinuty sloje radnického a místy patrně i plzeňského souslojí, těžené dolem
Concordia. Dále na východ směrem k obci Pankrác jsou

16

Èeská geologická sluba, Praha  Czech Geological Survey, Prague  2013  ISSN 0514-8057, ISBN 978-80-7075-843-4

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 / A  Regionální geologie a stratigrafie

kromě slojí radnického souslojí vyvinuty i sloje souslojí
nýřanského, těžené např. dolem Marie.
Podle Peška (2004) v plzeňské pánvi mohou radnické
vrstvy obsahovat plzeňskou, spodní radnickou, svrchní
radnickou i lubenskou sloj. Brouskový obzor může být
mocný od několika metrů do výjimečně až 30 m. Tvoří jej
na bázi vrstva bělavého až žlutého nebo zelenavého, několik decimetrů mocného tufu a v nadloží jemnozrnné, místy
laminované tufity. Tento horizont Němejc (1932) popisuje
v důlních mírách dolů Concordie a Marie jako plošně stálý
obzor tzv. bělavých lupků (tufů) nad uhelnou slojí s bohatou flórou. Výskyt hornin tohoto obzoru dokládají roztroušené úlomky tufů na mnoha důlních odvalech. Celkem
byly během terénního šetření v roce 2008–2012 nalezeny
úlomky tufů na šestnácti z celkem 34 dokumentovaných
odvalů. Odvaly s pozitivními nálezy tufů jsou ve studované
oblasti víceméně rovnoměrně rozmístěné.
Významné byly především nálezy tufů na třech odvalech
z dolu Karel. Výskyt propadů v důlním poli tohoto dolu svědčí o chodbách a uhelné sloji blízko u povrchu. Na základě
těchto skutečností a také na základě vyhodnocení informací
zaznamenaných v důlních mapách určil první z autorů místo,
na kterém byla vyhloubena bagrovaná sonda (obr. 1/4). Tato
sonda zasáhla v hloubce 6,25 m vrstvu 0,15 m mocného tufu
a zastavila se v hloubce 6,5 m v uhelné poloze spodní radnické sloje (litologický profil sondy na obr. 2).
Tuf zastižený sondou je žlutobílý, kaolinizovaný, s krystalky křemene. Hojně, zejména na bázi obsahuje flóru zachovanou v růstové pozici. Nad tufem je 30 mm mocná
vrstva jemného prachovitého jílovce s vulkanoklastickou
příměsí (brousek), v místě sondy bez rostlinných fosilií.
Následuje tufit světle šedý až bílý, místy zřejmě v důsledku
zvětrávání až načervenalý. Tufit je jemněji zrnitý než tuf
a obsahuje hojnou flóru. V hloubce 6,0 m tufit přechází do
tmavších odstínů a je hojně prostoupen kořenovými orgány
plavuňovitých rostlin. Celkem brouskový obzor nad spodní radnickou slojí dosahuje mocnosti pouze 0,55 m
a v hloubce 5,85 m přechází do sedimentů svrchní radnické
sloje, mocné 2,25 m (obr. 1/3). V ní se v profilu sloje střídají tenké vrstvičky mourovitého uhlí se světle šedým aleuropelitem, který jen vzácně obsahuje neurčitelné zbytky
rostlin. V hloubce 3,60 m jsou uloženiny karbonu překryty
kvartérními sedimenty a obsahují úlomky karbonských arkóz, tufitů a slepenců.

Vyhodnocení geologické situace
Přítomnost vrstvy tufu (bělky) ve stropu spodní radnické
sloje a poloh přeplaveného vulkanoklastického materiálu
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v nadloží tufu odpovídá typickému vývoji brouskového
obzoru tak, jak jej známe z řady míst ve středních a v západních Čechách, kde je vyvinuto radnické souslojí (Pešek
1996). Tento vývoj odpovídá případu, kdy sopečný popel
zasypal rašeliniště spodní radnické sloje. V severozápadní
části nýřanského revíru v okolí Blatnice a Pankráce jsou
však Němejcem (1932) dokumentovány případy, kdy bázi
tufu odděluje od stropu spodní radnické sloje až více než
metr mocné meziloží tvořené neuhelnými sedimenty, které
dokládají dřívější ukončení uhlotvorby ve srovnání s typickým vývojem. K takovému případu docházelo zejména
v okrajových částech ložiska, kde poblíž hřbetů paleoreliéfu
pánevního podloží intenzivní přínos klastického sedimentu
narušoval organogenní sedimentaci (Pešek 1996, Opluštil
2005). Vrstva tufu v místech typického vývoje kolísá v rozmezí 0,40–0,60 m. Redukovaná mocnost zastižená sondou
ukazuje na erozi a přeplavení svrchní části vrstvy sopečného popela krátce po erupci z důvodu blízkosti okraje paleoúdolí a s ní spojenou zvýšenou dynamikou sedimentárního
prostředí (Opluštil 2005).

Nálezy flóry v radnických vrstvách
na studované lokalitì
V sondě vyhloubené u Kamenného Újezdu u Nýřan v říjnu
2012 byla studována flóra v celém profilu karbonských sedimentů a vulkanoklastik. Nalezený fosilní materiál je uložen ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni (ZČM) pod
označením: F – vzorek uložený v paleobotanických sbírkách ZČM (a – otisk, b – protiotisk).
Svrchní radnická sloj
V aleuropelitových proplástcích svrchní radnické sloje
bylo nalezeno jen několik neurčitelných zbytků rostlin.
Z báze svrchní radnické sloje prorůstají do svrchních částí
brouskového obzoru kořenové systémy stromovitých plavuní označované jako stigmarie.
Brouskový obzor  tufit
Vrstva tufitu mocná 47 cm obsahovala tyto rostlinné zbytky: Lepidodendron (= Paralycopodites) simile sensu Němejc non Kidston, Lepidophyllum sp. – úzké listy plavuní
dlouhé v řádech centimetrů, Flemingites sp. – šištice plavuňovitých rostlin, Stigmaria sp. – kořeny stromovitých plavuní, Asterophyllites sp., Sphenophylum myriophyllum

←
Obr. 4. Nálezy flóry ve vrstvì tufitu v bagrované sondì a ve vrstvì tufu na okolních odvalech. 17  tufit v bagrované sondì: 1  Asterophyllites sp. (F 16194), 2  Lepidophyllum sp. (F 16215 b), 3  a: Lepidodendron (=Paralycopodites) simile (F 16187), tenèí vìtvièka, b: Linopteris sp., 4  a: Sphenopteris cf. delicatula (F 16201), b: Linopteris sp., 5  Zeilleria hymenophylloides (F16204 a), a: fertilní èást vìjíøe,
b: sterilní èást vìjíøe, 6  Senftenbergia plumosa (F 16194), 7  a: Sphenophyllum cf. myriophyllum (F 16195), b: Sphenopteris cf. delicatula, c: Stigmaria sp.; 811  tuf na okolních odvalech: 8  Sphenophyllum cf. myriophyllum (F 16297 a), odval 3  Haspelschacht,
9  Lepidodendron (= Paralycopodites) simile (F16276 a), silnìjí vìtvièka, odval 2  Karel výduná, 10  Lepidodendron (= Paralycopodites) simile (F 16258), s pøipojenými iticemi typu Flemingites, odval 1  Karel tìní, 11  Corynepteris angustissima (F 16300 a),
fertilní vzorek, odval 2  Karel výduná. Mìøítko 111 = 10 mm).

18

Èeská geologická sluba, Praha  Czech Geological Survey, Prague  2013  ISSN 0514-8057, ISBN 978-80-7075-843-4

podobně pekopteridní/psaronioidní rostliny, který má anatomicky zachovalou osu listového vějíře. Ve výbrusu vedeném napříč touto osou je zachováno několik cévních
svazků, konkávně prohnutých směrem ke středu stonku
(6/2 v obr. 3). Tyto znaky jsou charakteristické pro rod
Psaronius, jehož olistění je obecně zařazováno do rodu
Pecopteris. Ukázky flóry zachované v tufu v bagrované
sondě jsou na obr. 3.

Nálezy v tufu na okolních odvalech
V blízkosti bagrované sondy v důlním poli dolu Karel, tzn.
na odvalech „Karel těžní jáma“, „Karel výdušná jáma“ a na
odvalu „Haspelschacht“, byly v úlomcích tufu nalezeny
druhy Lepidodendron (= Paralycopodites) simile s připojenými šišticemi typu Flemingites, Sphenophylum myriophyllum a rovněž fertilní vzorek od Corynepteris angustissima
(Sternberg) Němejc. V nálezech z odvalů dominovaly
úlomky větví Lepidodendron (= Paralycopodites) simile.
Ukázky flóry zachované v tufu na okolních odvalech jsou
na obr. 4 (8–11).
Obr. 5. Rekonstrukce paleospoleèenstva rostlin v okolí sondy.
V popøedí je podrost tropického karbonského lesa tvoøený pøeslièkovitými rostlinami Sphenophyllum cf. myriophyllum a kapradinami Rhodea sp., nálezy pocházejí z místa bagrované sondy
z báze tufu. V keøovém a stromovém patru jsou kapradiny s pekopteridním a neuropteridním typem olistìní. Dále v pozadí, vnì
prostoru bagrované sondy, dominují ve stromovém patru plavunì
Lepidodendron (= Paralycopodites) simile, jejich zbytky vìtví
byly hojnì nalézané v tufu na odvalech dùlního pole dolu Karel.
Nakreslil J. Svoboda.

Crépin, Senftenbergia plumosa (Artis) Stur, Sphenopteris
cf. delicatula Sternberg, Zeilleria hymenophylloides Kidston, Corynepteris sp., Linopteris sp., cf. Paripteris – fragment listu. V profilu tufitu jsou polohy, kde je flóra velmi
dobře zachovaná a víceméně celistvá, a polohy, kde je flóra
fragmentární až rozlámaná na drobnou drť. Ukázky flóry
zachované v tufitu v bagrované sondě jsou na obr. 4 (1–7).
Brouskový obzor  tuf
Vrstva tufu mocná 0,15 m byla odkryta na ploše 1 m 2 a zejména ve spodní části obsahovala tyto rostlinné zbytky: Lepidophyllum sp. – úzké listy plavuní, dlouhé v řádech centimetrů, Sphenophyllum cf. myriophylum, Eusphenopteris
nummularia (Gutbier) Novik, Pecopteris sp., cf. Linopteris
– velmi špatně zachovaná žilnatina, Sphenopteris cf. delicatula, Rhodea sp. V nalezeném společenstvu rostlin převládalo Sphenophyllum cf. myriophyllum a Rhodea sp.,
která se nachází na samotné bázi tufu.
Hojné byly zbytky neurčitelných, špatně zachovaných
kmínků/větví/os o šířce až 50 mm. Na lokalitě byla také nalezena osa silná 120 mm s jizvou po odpadlém listovém vějíři. Tento nález může být přiřazen k petridospermatickým
rostlinám bez přesného určení. Zajímavý je nález pravdě-

Vyhodnocení nálezù flóry
Druhové zastoupení rostlin nalezených v tufu v profilu
sondy a na odvalech důlního pole dolu Karel je v souladu
s poznatky ze starších sběrů (Opluštil et al. 2007), v nichž
rovněž převažovaly stromovité plavuně, zejména druh Lepidodendron (= Paralycopodites) simile. Tento druh byl
součástí lesního rašeliništního společenstva s bohatě vyvinutým keřovým a bylinným patrem, známým i z radnické
pánve (Opluštil et al. 2009). Rozdíly je možné pozorovat
v diverzitě flóry, která tvořila podrost. Opluštil et al. (2009)
konstatují, že podrost na lokalitě Ovčín u Radnic tvoří především zygopteridní kapradina Corynepteris angustissima
a popínavá přesličkovitá rostlina Sphenophyllum cf. majus
(Bronn) Bronn. Nálezy z báze tufu v profilu sondy na lokalitě Kamenný Újezd u Nýřan ukazují, že podrostem v místě
sondy byly kapradinový druh Rhodea sp. a přesličkovitá
rostlina Sphenophyllum cf. myriophyllum. Nálezy flóry
z profilu sondy a z odvalů důlního pole dolu Karel u Kamenného Újezda, ale také historické nálezy z okolních
dolů naznačují možnost existence druhově odlišného společenstva rostlin ve srovnání s nálezy v jižní části radnické
pánve, kde se v posledních letech uskutečnilo několik
paleoekologických a paleobotanických výzkumů. Nález
brouskového obzoru v plzeňské pánvi (v nýřanském revíru) mělce pod povrchem je základním předpokladem k rozšíření paleoekologických výzkumů do nové oblasti. Rekonstrukci paleospolečenstva rostlin vytvořenou na
základě nálezů v tufu bagrované sondy s přihlédnutím k nálezům na odvalech důlního pole dolu Karel znázorňuje rekonstrukce J. Svobody (obr. 5).
Poděkování. Výzkum byl finančně podpořen zejména projektem
Západočeského muzea v Plzni Geologicko-paleontologický průzkum nalezišť sapropelitového uhlí nýřanské sloje a tufů spodní
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radnické sloje na lokalitách severně od Nýřan, UU2013/01,
a dále pak z fondu výtvarníka R. Labuti z Prahy – F. R. L. 2012. Za
pomoc při vyhledávání historických důlních map velice děkujeme
pracovníkům archivu ZUD ve Zbůchu, zejména P. Drgovi. Za pomoc při geodetických transformacích důlních map V. Martínkové
a T. Vybíralovi z Plzně, za povolení k výkopům majiteli pozemku –
Pozemkovému fondu ČR, za poskytnutí recentních map L. Grygarovi z Katastrálního úřadu v Plzni. Při terénním mapování
a hloubení ručně kopaných průzkumných sond pomáhali D. Hacker z Chotěšova, L. Hofhans z Heřmanovy Huti, R. Slunčík
a Š. Hric z Mantova, K. Šindelka z Mantova a T. Vymyslický
z Chrlic. Riskantní speleologický průzkum provedli speleologové
K. Kocourek z Plzně a K. Jindra z Nýřan. Vrtné práce uskutečnili
pracovníci firmy M. Bureš – zemní a výkopové práce ze Starého
Sedla, bagrované sondy pracovníci firmy HKO Nýřany z Kamenného Újezdu. Za diskusi ke geologické a paleontologické problematice děkujeme M. Libertínovi z Národního muzea, J. Paškovi
z Radnic, J. Peškovi z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Z. Šimůnkovi z České geologické služby, za vyobrazení flóry J. Svobodovi z Mostu a
za asistenci při tvorbě fotografií na skenovacím elektronovém
mikroskopu B. Ekrtovi z Národního muzea. Dokumentační práce
nalezených vzorků uskutečnily J. Mlnaříková a M. Spáčilová. Za
recenzní připomínky děkujeme V. Prouzovi a Z. Šimůnkovi.
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