
Vážení občané Suchdola a Sedlce.

Po  delší  přestávce dostáváte  do  rukou informaci  o  dění  v  naší  městské  části.  Příspěvky připravili  pracovníci  a  spolupracovníci
místního úřadu. Zda bude Zpravodaj vycházet pravidelně, nebo jako občasník, ukáže čas. Věřím, že v tomto i dalších vydáních najdete
užitečné informace pro svůj život. Aktuálně budete seznamováni s postupem investiční výstavby v MČ, která svými vlivy někdy
nepříjemně zasahuje život dotčené oblasti. Zásadní vliv na tuto činnost má příliv financí Magistrátu hl. města Prahy. V době, kdy byly
připravovány příspěvky do tohoto vydání, byl stav investic takový, jak jej popisuje článek Investice v Suchdole a Sedlci. V lednu 1997
je zřejmé, že naše MČ dostane místo požadovaných 40 mil. Kč na kanalizaci a 28 mil. Kč na komunikace pouze 10 mil. Kč na obě
tyto kapitoly. Tyto prostředky bude nutno proinvestovat v těch ulicích , kde Pražská plynárenská hodlá v následujících letech pokládat
sítě plynu. Věřím, že ostatní informace Vás potěší více a snad i v investicích se dočkáme lepších časů.

Václav Čížek
starosta městské části

Investice v     Suchdole a Sedlci  
Autor: Václav Čížek

Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil se stavem investic v naší městské části. Investice lze rozdělit podle financování do
dvou skupin. První skupina je financována z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP), u nás do ní patří hlavně kanalizace a
komunikace. Na těchto akcích působí jako investor buď Místní úřad či v budoucnu Odbor městského investora (OMI) a MHMP.

OMI nepřebírá jakýmkoliv způsobem rozpracované části investic. Druhá skupina investic je financována vlastníky sítí a patří
do ní plynofikace, elektrifikace a pod. Stručně Vás seznámím se stavem jednotlivých investic :

Kanalizace
V roce 1996 by měly být dokončeny rozpracované ulice Nového Suchdola mimo část Stržné ulice, kde bude nutno nejprve ulici

rozšířit, aby bylo možno do ní bezpečně uložit kanalizaci a plyn. Rozšířenou ulicí bude nutno zajistit novou opěrnou zdí. Tato část
bude provedena v roce 1997. Na rok 1997 byl uplatněn požadavek v celkové výši 40 milionů Kč.

Tato  částka  by  umožnila  odkanalizovat  zbývající  část  Nového  Suchdola,  zbývající  ulice  na  Starém  Suchdole  a  zahájit
rekonstrukční práce na stávající  kanalizaci na Výhledech, kde některé úseky jsou v havarijním stavu. Další části  kanalizace a  to
Budovec, Horní a Dolní Sedlec byly nabídnuty OMI, který by mohl zahájit projektové práce již v roce 1997 a dál by organizoval
realizaci investiční výstavby v naší MĆ.

Komunikace 
Síť místních komunikací, zčásti prašných, zčásti dotčených výstavbou kanalizace je mnohde ve špatném stavu. Bohužel částka 3

miliony Kč. pro rok 1996 je jen kapkou do částky potřebných financí. 2,7 milionů Kč. Z této částky bude použito na zřízení zcela nové
komunikace v ulici “K Roztokům“ od ZŠ po ulici Zákolanskou, která bude provedena bez dokončující vrstvy. Ta bude dokončena po
pokládce plynovodu v této ulici v průběhu roku 1997. Pro markantní zlepšení povrchů místních komunikací byla odhadnuta částka 28
milionů  Kč.  Tato  částka  figuruje  i  v návrhu  rozpočtu  na  rok  1997.  V dobrém stavu  není  ani  dopravní  značení  v naší  MČ.  Je
vypracován  projekt  tohoto  značení  a  jeho  realizace  je  odvislá  od  finančních  prostředků v roce  1997.  Nebezpečná  místa  budou
potřebnými značkami osazena ještě v roce 1996.

Plynofikace     
Úvodem nutno říci dvě základní podmínky plynofikace. Za prvé : vzhledem k tomu, že náklady na pokládku řadů a veřejných částí

přípojek financuje Pražská plynárenská a.s. (PP), je rychlost postupu plynofikace limitována jejími finančními možnostmi. Druhou
podmínkou je,  že v ulici musí být vybudována kanalizace. V září proběhlo jednání se zástupci PP z něhož vzešel příslib, že bude
možno v roce 1997 plynofikovat z 90 % ty ulice na Novém Suchdole, kde bude v roce 1996 položena kanalizace. Do doby položení
plynovodu by nebylo ekonomické zřizovat v těchto ulicích definitivní povrchy.

Elektrifikace 
V současné době probíhá v MČ pokládka kabelů, což umožní občanům Suchdola a Sedlce zvýšení odběru el. proudu. Tyto práce

financuje Pražská energetika a.s.

Závěrem bych chtěl říci, že lze odpovědně připravit plán investic na následující rok, nedá se však předpokládat k jakému, mnohdy
až drastickému snížení objemu plánovaných financí dojde. Tento fakt spolu s tím, že na našem území realizují své akce i jiní investoři
podle svých finančních možností, velice komplikuje život nám všem. 

Ujišťuji Vás, že MÚ má kvalifikované pracovníky na úseku investiční výstavby, kteří dokáží postup prací efektivně řídit. Poslední
větou  chci  požádat  o  pochopení  a  trpělivost  ty  z nás,  kterým tato  investiční  činnost  přináší  kromě trvalého  zlepšení  domovní
vybavenosti též i dočasně určité nepříjemnosti.



Informace o poskytování pečovatelských služeb
Autor: Mgr. Ivana Lacinová

V minulém roce zajišťovalo od května pečovatelské služby na základě smlouvy s MÚ občanské sdružení Český Domov. Koncem
ledna 1997 končí platnost smlouvy o zajištění sociálních služeb s ČD. Místní úřad bude nadále tyto služby obstarávat pomocí vlastních
zaměstnanců. Dne 14. 1. Proběhl konkurz na vedoucího pečovatelské služby. Vedoucí se stane paní Jaroslava Velíšková, zdravotní
sestra s dlouholetou praxí v oblasti sociální péče. S její pomocí jsme připravili následující informace, které by měly usnadnit orientaci
zejména našim dříve narozeným spoluobčanům. Ty, kteří byli do nedávna klienty Českého Domova chceme ujistit,  že se mohou
nadále obracet  na Pečovatelskou službu Místního úřadu v Suchdole.  Těm, kteří  mají  rozhodnutí o  zavedení pečovatelské služby
vystaveno dříve bude péče poskytována i nadále automaticky, aniž by o ni museli, vzhledem ke změně organizace, zvlášť žádat.

Jak se pečovatelská služba zajišťuje?
Osobní  lékař  posoudí  zdravotní  stav  a  sociální  podmínky  žadatele  a  podává  „Návrh  na  zavedení  pečovatelské  služby“  s

vyznačením všech činností,  které si klient  již  nemůže sám obstarat,  nebo kde je  nemůže z vážných důvodů zajistit  jeho rodina.
Nejčastěji se jedná se o dovoz oběda, obstarání nákupu, péče o osobní hygienu, úklid bytu, praní prádla atd., podle návrhu lékaře.
Žádost u lékaře může podat i některý z rodinných příslušníků. Sazby za poskytnuté pečovatelské služby jsou posuzovány podle příjmu
občana a jsou uvedeny v „Rozhodnutí o zavedení pečovatelské služby“, kterou vydává sociální odbor MÚ na základě provedeného
místního šetření a uvedeného návrhu lékaře. Vedoucí tohoto odboru je paní Jolana Pekárková. Veškeré poplatky jsou stanoveny podle
vyhlášek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Péči je možno poskytnout v domácnosti klienta, nebo v zařízení pečovatelské služby
Pokud je u klienta lékařem doporučen denní dohled a další péče, kterou sám ve své domácnosti již nezvládá, je možné využít

pobytu v denním stacionáři, kde je kromě další dohodnuté péče poskytnut i oběd a 2 vedlejší jídla (svačiny). Je však možné přijít jen
na oběd, a s ostatními chvíli posedět a popovídat. Součástí stacionáře je i středisko osobní hygieny, kde je možno zajistit pro naše
klienty koupel, pedikúru a v blízké době i kadeřnické služby. Po plánované plynofikaci objektu počítáme i s obnovením provozu
rehabilitačních úkonů včetně koupelí. Provoz denního stacionáře je zatím stanoven od 7 do 16 hod. Pokud se ukáže tato provozní doba
pro více klientů nevyhovující, je možno ji upravit.

Kde získáte bližší informace o pečovatelské službě?
Do konce ledna se můžete obrátit na vedoucí pečovatelské služby paní Veílškovou buď přímo na MÚ v 1. patře, nebo na tel. 20 92

12 18. Od února najdete všechny pracovníky v denním stacionáři v Gagarinově ulici.

Služby občanům odboru realizace staveb, dopravy a životního prostředí 
Autor : Ing. Jiří Stibral, Ing. Jana Krulíková

V současné době má Hlavní město Praha celkem 57 městských částí, které jsou podřízeny nejen jeho Magistrátu , ale i obvodním
úřadům s čísly 1 - 15. 

Naše městská část Praha - Suchdol se stará i o katastrální území Sedlec, právně však není obcí. Obcí je v Praze pouze Hlavní město
Praha , zastupované Magistrátem. Podle zákona o Hlavním městě Praze , který je nadřízen na území Prahy všeobecnému zákonu o
obcích , nesmí být ukládány pokuty své vlastní obci. A tak jsou městské části bezbranné proti nepořádkům na pozemcích patřících
“naší obci.“ 

Odbor realizace staveb, dopravy a životního prostředí /dále jen SDŽP/ není v současné době stavebním úřadem, kterým je pro MČ
Suchdol odbor výstavby OÚ Praha 6, Čs. armády č. 23, v Dejvicích .

Přesto není pro občany Suchdola a Sedlce zbytečný. Vede archiv uspořádaný podle čísel parcel. Při všech stavebních řízeních je
odbor “neopomenutelným účastníkem řízení“, který musí se znalostí místní situace dát stavebnímu úřadu svá dobrozdání. Uchazeč o
stavební povolení tedy začíná u místního úřadu v Suchdole, kde žádost dokládá vždy výpisem z evidence nemovitostí se situací a
listem  vlastnictví.  /Vystavuje  Katastrální  úřad  v Praze,  Legerova  ulice  č.  69/.  Dále  se  vyžaduje  technická  zpráva  projektanta
s fotokopií živnostenského listu projektanta, respektive kulaté razítko svědčící o akreditaci. Uvedené doklady stačí pro zpracování
stanoviska MÚ Suchdol ke stavebnímu řízení, pokud jde o elektrické, vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky./Vše co je ukryto
v zemi/. Při stavbách a rekonstrukcích budov je nutné připojit ještě souhlas sousedů s navrhovaným řešením staveb. /Stačí prohlášením
napsaným a podepsaným na 1 paré plánů/. 

U kanalizačních přípojek  je  pro  zpracování  stanoviska podmínkou zaplacení  5.000,-  Kč do  pokladny místního  úřadu.  Tento
poplatek je paušálem za část přípojky mezi kanalizačním řádem vedoucím pod ulicí a 1m za hranou pozemku nově na kanalizaci
připojovaného stavebníka. Zbytek přípojky na soukromém pozemku, včetně sedimentační jímky, hradí stavebník podle místní situace
provádějícímu podniku. 

Bolestí Suchdola, při rozsáhlé stavební činnosti, jsou nehlášené zábory veřejného prostranství. Upozorňujeme občany, že pokud
jde o ohlášený zábor při platném stavebním povolení, je možné snížit cenu záboru 1 Kč za m2 a den. V případě, že však půjde o zábor
neohlášený, bude účtováno v souladu s vyhláškou Magistrátu č. 5/94 i podle usnesení Rady městské části Praha 6 Suchdol č.11/2, 10,-
Kč za m2 a den záboru. V této věci hodlá obor prosazovat důslednou kontrolu.



Kontrolovány budou samozřejmě i podniky rozkopávající budování inženýrských sítí chodníky, aby byly důsledně opravovány
původním druhem materiálu. Pouze vyjímečně, na příklad při polorozpadlé cihlové dlažbě, bude povrch rekonstruován živicí.

Popelkou městské části byla donedávna zeleň. Bylo velmi obtížné zajistit kvalifikovanou firmu na 7 ha roztroušené zeleně za
peníze, které jsou k dispozici. Malé výběrové řízení vyhrála renomovaná zahradnická firma IRIS. Provádění celoroční údržby zeleně,
nejenom trávníků, za příspěvek Magistrátu 33.000,- Kč za ha je v dobré kvalitě nemožné. Proto pro rok 1997 požadujeme příspěvek
MČ alespoň v nezbytné výši dalších 6.000,- Kč za ha. Z těchto prostředků však nelze řešit velmi nutnou prořezávku lipových alejí, kde
je navržen jednorázový obnos ve výši 98.000,- Kč na úpravu všech lipových alejí městské části. Dále plánujeme úpravy Výhledského
náměstí,  počínaje  rekonstrukcí dětského hřiště  (oplocení),  výměnou písku a úpravou a přesetím zelených ploch.  Také  “ozdoba“
polních  cest  souvislým pásem rumištních plevelů  by měla  zmizet.  Sekání  zelených ploch  na náměstí  v Internacionální  ulici  a  u
pomníku v ulici Kamýcké je vizitkou žáků a profesorů školy v Sedlci.

K méně  příjemným,  ale  nutným povinnostem odboru  patří  řešení  problému  opuštěných vraků.  Nejkratší  cesta  nevede  vždy
k nejrychlejšímu dosažení cíle. Proto bude pro majitele odstavených vraků citelnější posuzování vraku na veřejném prostranství jako
neoprávněného záboru veřejného prostranství s účtováním 10 Kč za 1m2 a den než vyměření běžné blokové pokuty. V této věci jsme
zahájili i spolupráci s městskou policií.

Při posuzování záboru veřejného prostranství bude důsledně, u nehlášených záborů, uplatňována sazba 10 Kč za m2. Naopak bude
nutné řešit případy, kdy u obchodníků a živnostníků by plné uplatnění vyhlášky č. 5 / 94 Sb. na počet parkovacích míst mohlo citelně
poškodit rentabilitu podnikání. Odbor bude doporučovat Radě městské části Praha 6 - Suchdol a panu starostovi zohlednění ceny
záboru, která má opodstatnění v centru Prahy, ale jejím uplatněním v okrajové městské části s nízkým dopravním ruchem by mohlo
dojít k tvrdosti.

Z koncepčních záležitostí se odbor bude snažit zastupovat na jednáních občany, jak pokud jde o průtah expresního okruhu, tak i při
jednáních s letištěm o stanovení ochranného pásma ( koridoru ) pro přistávání a starty letadel na letišti Ruzyně. Zejména půjde o to,
aby se při měření hluku sčítal hluk leteckého i uličního provozu, protože na obyvatele působí součet těchto hluků. Hlukové záležitosti
jsou ovšem v kompetenci Hygienické služby, která je pro měření vybavena i potřebnou aparaturou.

Informace o bytovém fondu
Autor: M. Mašková

Místní úřad Praha Suchdol má ve správě obecní domy na Suchdole a v Sedlci, které převzal od bývalého OPBH Praha 6 dne
7.11.1991. Jedná se o několik menších objektů, (10) kde jsou byty různé kategorie od druhé až do čtvrté. V činžovních domech jsou
všechny byty první kategorie.

Za poslední 3 roky MÚ Suchdol prodal 11 domů do osobního vlastnictví stávajícím uživatelům těchto domů a bytů. V r.1994
prodal 2 domy čp.126 a 694, v r.1995 3 domy čp. 975 - 977 a v r.1996 6 domů čp.934 až 939.

Bytová správa MÚ zajišťuje  běžnou údržbu a opravy domů a bytů,  které  má ve své správě,  ale  je  omezena výší finančních
prostředků, které má k dispozici. Veškeré náklady na opravy jsou hrazeny pouze z tržeb za čisté nájemné. Nejnákladnější opravou
byla v loňském roce výměna střešní krytiny včetně nových komínových hlav, klempířských prvků a zateplení půd na 2 domech. Ve
všech objektech byly provedeny revize požárních hydrantů a hromosvodů a revize elektrického zařízení a plynu včetně odstranění
závad zjištěných při těchto revizích. Dále jsou běžně prováděny opravy vodovodních stoupaček a přípojek a různé havarijní opravy.

V roce 1996 byla z ekologických důvodů uzavřena Sedlecká výtopna, zařízení ČZU Suchdol, která zajišťovala dodávky tepla a
teplé vody do našich domů na Kamýcké ulici. V současné době je dokočena plynofikace těchto domů, což představovalo demontovat
dosavadní 3 výměníkové stanice a upravit tyto prostory pro novou plynovou kotelnu, která zajišťuje dodávky tepla a TUV. Tyto
rekonstrukce provádí firma Praha - čisté město. Tato rekonstrukce zatíží náš rozpočet na několik let dopředu. Výhledově počítáme s
plynofikací i naší blokové kotelny v čp.928 a v čp.742.

Ostatní informace

Zprávy o Osvětové besedě a KLASu

Osvětová beseda v Suchdole má zakořeněnou tradici. Již řadu let je iniciátorem i organizátorem kulturního života v naší městské
části. Jejích služeb využívají jak občánci předškolního věku, školáci i střední generace ve vzdělávacích kurzech, tak starší občané
v Klubu angažovaného stáří (v povědomí obce známého pod zkratkou KLAS). Akce Klasu navštěvuje od padesáti do sedmdesáti
občanů.  Osvětová beseda  pořádá kurzy výuky na hudební nástroje / flétna, klavír/ a jazykové kurzy / AJ, NJ, Fr./ celkem navštěvuje
kurzy kolem stovky žáků. 

Mluvíme - li o kulturním dění v Suchdole a Sedlci, pak je nutno se zmínit i o Klasu, ( klub aktivního stáří ) který se schází 2 krát
měsíčně, v současné době v úterý v 15.00 hod. ve Velké zasedací síni zdejšího MÚ.

Proč se vlastně senioři Suchdola i Sedlce scházejí? Aby tu v přátelském ovzduší, při malém občerstvení navazovali kontakty nejen
mezi sebou, ale také s krásou, uměním i prostým zamyšlením nad zdravým, radostným způsobem života.

Do naší společnosti jsou zváni umělci hudebního žánru, Mistři Mrázkovi, většinou v doprovodu nár. umělkyně Mil. Šubrtové a
dirigenta Mr.  Tichého,  dále  sólista  opery a  řed.  soukr.  konservatoře  Mr.Zd.  Klumpar  se  svými kolegy i  studenty konservatoře,
historička paní Doc. Alžb.Ostrovská, učitelé zdejší ZŠ promítají diapozitivy s výkladem o cizích zemích, ing. Vl. Laštovka svými
vernisážemi i vyprávěním o malířství nám přibližuje kouzelný svět obrazů a pod. Sami si pak připomínáme hudební krásy oper, operet,
šansonů, hlavně též lidových písní za pomoci pana Jaromíra Šantrůčka, jenž nám hraje na klavír.  Složku zábavně - literární pak
naplňuje Ema Chyšková.



V našem  společenství  jsme  zváni  do  pražských  divadel,  ve  spolupráci  se  ŠKK  a  také  Sociální  komisí  MÚ  se  účastníme
jednodenních výletů “ Za poznáním naší vlasti “, ale i několikadenních zájezdů do ciziny. Máme výběr týdenních tuzemských rekreací,
prostě smysl našich mítinků je - upevnit celkové zdraví a pohodu seniorů.

Proto upřímně zveme všechny “dříve narozené“ , kteří touží po radostném společenství do našeho Klasu. 
(Datum a program našich schůzek je každý měsíc, s vyjímkou letních prázdnin, oznamován na plakátech).

Nové telefonní číslo Místního úřadu Suchdol je 2092 1218.
Od 20.1. 19997 je opět otevřena místní pošta. Provozní doba je Po - Pá 8 - 18 hod.
Telelefonní číslo pošty je 2092 1236

Kapitoly z     minulosti Suchdola i Sedlce  
Autor: Ing. V. Laštovka

Sedlec předhistorický
Sedlec, když se ještě nejmenoval Sedlec ani Sedlce, tato zdánlivě nenápadná obec mezi Vltavou a svahem, nad nímž se nachází

podstatně větší Suchdol, nebývá v současné době cílem turistických vycházek, jako tomu bývalo víc jak před sto lety a ještě po první
světové válce, o této obci mají lidé dnes jen mizivé vědomosti, co tu bylo za posledních dvě stě nebo tři sta let, natož aby věděli, co se
tu dělo před 250.000 lety. Když jsem hledal základní údaje o Sedlci v encyklopediích, velice mě překvapila byť i strohá informace
Masarykova naučného slovníku : Sedlec - Selc - osada složená ze Sedlce a Podbaby, nejstarší místo Prahy. Vrtalo mě hlavou, jak to
bylo míněno, to nejstarší místo. V době, kdy slovník vyšel , sice již bylo něco známo o sekeromlatech, hledal jsem však v období
historickém. Rok 1227 se mi nezdál pro uvedené tvrzení dostačující. Historie Sedlce nebyla zatím nikým zpracována O minulosti jsou
jenom kusé nesouvislé zprávy. Taktéž pátrání po obecní kronice Sedlce bylo bezvýsledné, ačkoliv její existenci někteří pamětníci
s určitostí potvrzovali. Když jsem marně pátral kam kronika zmizela, narazil jsem na vzácný pramen informací. Pan JUDr. Zdeněk
Kropáček, původně právník, věnoval celý svůj život a to s velkým nadšením historii Prahy. Znal jsem jej  osobně z vlastivědných
vycházek starou Prahou, poznal jsem i jeho svědomitý přístup k historickým pramenům. Ve své práci “ Z minulosti Sedlce v Praze 6 “
mě přivedl na stopu cenných dokladů, z nichž nejdůležitější dokazují počátky Sedlce. O tom ale bude podrobně psáno v kapitole o
Sedlci historickém. Chtěl jsem jen upozornit, že Sedlec patří mezi nejstarší místa Prahy, a to jak v období historickém ( doloženo
písemně), tak i co se týče nejstaršího osídlení v době kamenné. 

Sedlecká krajina, dějiště všeho toho dění, o němž bude psáno, prošla nesmírně dlouhým vývojem, než doznala dnešní podobu.
Vystoupíme-li dnes z autobusu ve stanici U mrazíren, dříve U Hladíků, a dáme se ulicí k mrazírnám, dostaneme se do příjemného
zákoutí pod lesem u kapličky Nejsvětější Trojice již z 18. století, můžeme vystoupit serpentinou do Sedleckého hájku, odkud je pěkný
pohled, nebo ještě dříve ulicí Na svahu na hřbet pod Prokopkou, nebo můžeme pokračovat ulicí V Sedlci k rychtě a po schodech
vystoupit vzhůru až k Hornímu Sedlci a Drsnicí projít oblíbenou turistickou stezkou nad Sedleckými skalami až k Roztockému háji.
Příjemná je i procházka zvlášť v letních měsících po břehu Vltavy. Nic z toho tu nebylo ještě před milionem let. Nemělo by smysl
opakovat geologický vývoj zdejší krajiny, jak je popsán v první kapitole o krajině suchdolské. Nebyly tu Sedlecké břidličné skály
s tařicí,  teplomilnými  křovinami,  na  horním  okraji  společenstva  skalních  stepí,  v zářezech  na  suti  fragmenty  suťového  lesa
s význačnými teplomilnými druhy hmyzu. Nebyla tu ani Vltava, dávala tehdy přednost cestě Lysolajským údolím přes Výhledy podle
Kozích Hřbetů a Holého vrchu na Žalov. Teprve před milionem let začala Vltava uhýbat směrem k nynějšímu Roztockému háji. Její
hladina byla tehdy ještě 80 m nad dnešní úrovní. Za poslední milion let se vystřídalo pět dob ledových s meziledovými (interglaciály),
kdy naše země měla střídavě až arktické podnebí, mořská hladina kolísala až o 60m, klesaly oblasti ledem zatížené a naopak se
vyzdvihovaly oblasti odledňované, střídavě se prohlubovala říční údolí a vytvářely se štěrkopískové terasy nižší úrovně. Říční terasu
Na Háji, tzv. vinohradskou štěrkopískovou terasu uložila Vltava přibližně před 500.000 lety v místech pískovny v nynějším anglickém
parku. Na ostrohu severně od Šáreckého potoka v místech sedleckých cihelen uložila Vltava pět terasových stupňů s vrstvami štěrků a
hlín.  V posledním a předposledním meziledovém období byla nalezena fauna měkkýšů typu Drabovia banatica,  Soosia diodonta,
Aeogopis verticillus, což dokazuje, že pražskou oblast tehdy pokrýval prales.

Aegopis verticillus - měkkýš žijící v nevelkéaž středně velké ulitě, Drobovia banatica pojmenovaný podle horniny droba, skládající
se ze živce,  křemene a úlomků hornin stmelených např.  uhličitanem. Soosia jsou schránky rozsivek nazvané podle  Soos,  což je
přírodní rezervace v západních Čechách u obce Hájek u Františkových Lázní. Mimo jiná tam rozsivky vytvořily vrstvy křemeliny. Jak
se vůbec zachovala vědomost o existenci měkkýšů z třetihor, či jako v sedlecké cihelně z mladopaleolitu ? Vždyť tělo měkkýše brzy
po odumření podlehlo rozkladu, hnilobě, i pevná schránka, byla-li na vzduchu, se časem rozpadla v prach. Pomohla tu náhoda. Třeba
mezerou mezi miskami mlže vnikl do dutiny jemný písek, který ji vyplnil a později ztvrdl. Když se rozložila skořápka, zůstal její otisk.
Ten pak zavát spraší nebo jemným přesypovým pískem nám uchoval otisk dávného živočicha až do našeho objevu. Jiný způsob je
zpevnění rozpuštěnými minerálními látkami, např. uhličitanem vápenatým. Další možnost je zalití živočišných schránek bahnem nebo
tekutým pískem, když bylo měkké tělo úplně nebo částečně zničeno. Obdobně byly uchovány i rostliny. To jen pro informaci, jakým
způsobem získávají paleontologové poznatky o životě v paleolitu. Může se zdát, že zacházím zbytečně do podrobností, ale nálezy
zkamenělin v sedleckých cihelnách jsou stejně významné, jako ty co objevil Joachim Barrande, s tím rozdílem, že zůstaly dále skryty
pod vrstvou hlíny a ve škole se o nich neučilo.


