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V

králodvorském souvrství je tradiþnČ (Havlíþek a VanČk, 1966, Štorch a Mergl, 1989,
Havlíþek in Chlupáþ, 1998) odlišeno celkem pČt
(respektive šest) trilobitových spoleþenstev. Tato
„spoleþenstva“ je ovšem vhodnČjší oznaþovat spíše
jako asociace ve smyslu Budila et al. (2007a, b)
a Mergl et al. (2008). Pojímáme je tedy spíše jako
obtížnČ odlišitelnou smČs autochtonních i alochtonních prvkĤ, které díky sedimentárním procesĤm nacházíme spoleþnČ. Stratigrafická sukcese tČchto
asociací je ovlivnČna zejména globálními klimatickými zmČnami a souþtem evoluþních zmČn jednotlivých prvkĤ v každé asociaci. Jejich prostorová
distribuce odráží spíše lokální litologické zmČny þi
širší paleogeografické podmínky v pražské pánvi.
Jednotlivé asociace proto ve vrstevním sledu nutnČ
nemusí tvoĜit ucelené a prĤbČžné polohy, ale mají
spíše charakter þásteþnČ se zastupujících prostorových tČles v geografickém i stratigrafickém smČru.
Trilobitové asociace ordovických podložních formací jsou charakteristické svou dominantní afinitou
k severní peri-GondwanČ. Pouze v šáreckém, dobrotivském a bohdaleckém souvrství mĤžeme pozorovat i ojedinČlé výskyty teplovodnČjších druhĤ.
Trilobitové asociace králodvorského souvrství výjimeþné tím, že jako celek jsou složeny ze zástupcĤ
s e vztahy k severní peri-GondwanČ, Baltice, Avalonii, a dokonce i Laurentii þi severní a jižní ýínČ
(Shaw 2000). Hlubokovodní asociace s Nankinolithus granulatus je lokálnČ nahrazována asociací

s dominujícími ramenonožci rodu Dedzetina, ve které se vyskytují pouze velmi vzácní trilobiti. Vyšší
polohy tČchto dvou asociací þásteþnČ zastupuje
a v jejich nadloží leží další asociace s Tretaspis anderssoni, ve které již dominují trilobiti. TémČĜ prĤbČžná, ale jen nČkolik decimetrĤ mocná poloha bioklastického vápence (tzv. perníku) usazená tČsnČ
pĜed ukonþením sedimentace králodvorského souvrství obsahuje bohatou mČlkovodní a výraznČ teplomilnou faunu asociace s Marekolithus kosoviensis.
Tuto asociaci interpretujeme jako pozĤstatky zniþené karbonátové platformy, transportované do hlubších þástí pánve proudy, díky nástupu ochlazení
a regrese s ním spojené, s pĜípadným vlivem tektonického neklidu. Vznik karbonátové rampy samotné
je považován za projev tzv. „Boda Eventu” ve
smyslu Fortey & Cocks (2005). Po zániku této platformy nastupuje široce rozšíĜená až kosmopolitní
asociace s Mucronaspis. Tato, do znaþné míry již
chladnovodní asociace pĜežívá až do nástupu globálního zalednČní na bázi hirnantu. Asociace s Mucronaspis mizí až v nejspodnČjších polohách kosovského souvrství. Její jistá, ovšem druhovou
diverzitou mnohem bohatší analogie se vyskytuje
v nejvyšších polohách kosovského souvrství (Štorch
1982, Štorch a Mergl, 1989).
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