
Abstrakt 
  

V podkrkonošské pánvi (PKP) a eské ásti vnitrosudetské pánve (VSP) se hojn  vyskytují 

zk emen lá d eva stá í  westphal a stephan (cca 300 mil. let), jejichž nálezy jsou poprvé popisovány 

v pracích z druhé poloviny 19. století. Jedná se o silicifikované stonky permokarbonských rostlin 

stromovitého habitu, které pat í do p ti paleobotanických odd lení vývojových stup  pteridofytních a 

gymnospermických rostlin. Dodnes z stává mnoho otázek spojených se zp sobem vzniku 

zk emen lých d ev nezodpov zena. Jedním z cíl  práce bylo popsat zp sob silicifikace, který by 

nejlépe odpovídal podmínkám ve studovaných pánvích. Dosud nap íklad nebyly objasn ny vzájemné 

vztahy mezi konkrétní anatomií d ev a specifickým zp sobem jejich permineralizace z petrografického 

hlediska. Výbrusy silicifikovaných stonk  proto byly nejprve studovány optickou a polariza ní 

mikroskopií, poté katodovou luminiscencí a elektronovou mikroskopií s analýzou EDX. Byly zjišt ny 

patrné rozdíly v krystalinit  k emene v r zných p vodních tkáních rostlin, nap . výskyt zrn 

makrokrystalického a mikrokrystalického k emene v tšinou respektujících strukturu rostlinných 

pletiv, sférolitického chalcedonu n kdy krystalizujícího bez ohledu na strukturu pletiv a achátovitých 

struktur v místech beze stop p vodních pletiv. Byla využita i analýza detritických minerálních zrn 

uv zn ných v dnes kompaktním silicifikovaném t lese. Poznání mechanismu silicifikace by m lo 

isp t k objasn ní paleoekologie pánví. Fosilní permokarbonská d eva dadoxylonového typu, tzv. 

araukarity, se zachovala p edevším v náplavech v sedimentárním prost edí aluviálních plošin, nejspíš 

na b ezích divo ících ek a/nebo v jejich agrada ních valech, dnes tvo ících arkózy až arkózové 

pískovce i slepence. Zdá se, že silicifikace byla umožn na rychlým p ínosem chemicky málo 

zv tralého materiálu, p edevším biotitu a živc , které se pak staly zdrojem SiO2 pro silicifikaci d ev. 

Toto je p ípad vrstev žaltmanských a štikovských arkóz a patrn  i staropackých pískovc . 

Petrifikované stonky zástupc  hygrofiln jších rostlin, p edevším p esli ek, kapradin, ale 

i kapra osemenných, byly v tšinou uloženy v jemn jších sedimentech, patrn  jezerních. Tam se 

zdrojem SiO2 z ejm  stal svrchn  karbonský vulkanický materiál, což je p ípad nález  z lokality Balka 

u Nové Paky ze semilského souvrství.  
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