
Zprávy o nálezech nových povrchových lokalit fosilních 
rostlin v perucko-korycanském souvrství nepatří k běžným 
jevům v českém paleobotanickém výzkumu. Z tohoto dů-
vodu jsme se rozhodli publikovat nálezové okolnosti roz-
sahově drobného, avšak paleontologicky bohatého odkryvu 
u obce Perálec. Součástí zprávy je též první, předběžná 
paleontologická dokumentace lokality Doly u Luže.

Na jaře roku 2016 byl při výkopu čistírny odpadních  
vod na západním okraji obce Perálec (okres Chrudim, 
kraj Pardubický) v mělkém údolí Martinického potoka, 
u okresní silnice číslo 358 odkryt profil v části perucko-ko-
rycanského souvrství, bazálního členu české křídové pánve 
(Čech et al. 1980, Čech 2011). Výkop o velikosti 8 × 8 m 
byl zdokumentován geologicky i paleontologicky. Na ob-
rázku (obr. 1) je vidět profil, v jehož spodní části vystupují 

jílovce a písčité jílovce až málo soudržné pískovce (obr. 2). 
Výkop nedosáhl báze křídy. Ve střední části byly zastiženy 
jílovité pískovce střídající se s drobnými jílovcovitými 
vložkami. V horní části profil přechází do písčitého eluvia. 

Zároveň s lokalitou Perálec byla navštívena a dokumento-
vána lokalita Doly u Luže, kde byl v zářezu potoka Krounka 
zjištěn profil o výšce cca 15 m a délce cca 30 m. Ve spodní 
části profilu je vyvinut styk podložních drob rychmbur-
ského souvrství ordovického stáří, na které transgresně 
nasedají sedimenty perucko-korycanského souvrství –  
pískovce a uhelné jílovce. Vložka černých jílovců dosahuje 
mocnosti 2,5–3 m, laterálně pak vyznívá a rozmršťuje se. 
Následuje poloha rozpadavých pískovců, které skokově pře-
cházejí do masivních lavicových křemitých pískovců. Jak 
píší Králová a Kukal (in Vajskebrová – Gürtlerová 1998), 
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Summary: In this contribution, plant mega- and meso- fossils from 
the Peruc-Korycany Formation of the eastern part of the Bohemian 
Cretaceous Basin are described. They come from localities near 
the villages of Perálec (temporary outcrop of a sewage treatment 
plant west of the village) and Doly u Luže permanent outcrop in 
steep bank of a creek running through the village) in the Pardubice 
Region. The plant fossils occur in sandy mudstone layers (the 
Peruc Member) cropping out in basal parts of the Peruc-Korycany 
Formation. The plant fossils are numerous compressions of entire-
margined, lanceolate leaves of angiosperms. Narrowly lanceolate 
leaves of “Grevillea” constans Velenovský with narrow attenuate 
apex and cuneate base, and lanceolate leaves of Dicotylophyllum 
sp. with broadly cuneate base and attenuate apex are both 
common there. Trilobed dentate leaves with cuneate base of 
Araliaephyllum formosum (Heer) Greguš et J. Kvaček are rare. Plant 
mesofossils obtained by bulk maceration of sediment samples 
provided abundant megaspores of Sellaginaceae Verrucitriletes 
cf. dubius (Dijkstra) Potonié, and Isoetaceae Paxillitriletes cf. midas 

(Dijkstra) Hall et Nicolson. Angiosperm mesofossil remains were 
represented by rarely occurring small elongated-ovoid seeds of 
Spermatites sp., and larger circular seeds described as Carpolithes 
sp. Numerous mesofossils of Mauldinia cf. bohemica Eklund et  
J. Kvaček (Lauraceae) are represented by bi-lobed structures with 
three typically circular scars, located basally. They are interpreted 
as cladodia, a part of compound inflorescence / infructescence. 
They are associated with leaves of “Grevillea” constans. Fossil 
charcoalified angiosperm wood is assigned to lauraceous taxon 
Paraphyllanthoxylon cf. marylandense Herendeen. It shows 
a diffuse-porous wood with indistinct growth rings and simple 
perforation plates. Heterocellular, 2–3 serriate rays, scanty axial 
parenchyma and abundant tyloses.

Based on the analysis of preliminary fossil record, particularly on the 
presence of Mauldinia and megaspores of lycophytes, a reconstruction 
of the palaeoenvironment of both localities is suggested to have 
been a river flood plain (vegetation dominated by Mauldinia) running 
through coastal lowlands (abundant megaspores of lycophytes).

Perálec a Doly u Luže, dvě lokality cenomanské flóry 
ze Železných hor
Perálec and Doly u Luže: two localities with Cenomanian flora from the Železné hory Mts.

(14-33 Polička)
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výskyt takto zachovalého litologického sledu sedimentů 
báze křídy v Železných horách a jejich okolí nemá analogii. 

Materiál a metody 

Flóru na lokalitě Perálec objevil na jaře 2016 Daniel Smu-
tek, poté lokalitu navštívili autoři tohoto článku a paleon-
tologicky dokumentovali. Otisky rostlin jsou zachovány 
v jílovcích často s písčitou příměsí, které tvoří proplástky 
v pískovcích. Současně s makroflórou byly nalezeny 
i mezofosilie a fuzitizovaná dřeva. Na lokalitě Doly u Luže 
byly zjištěny jen mezofosilie. Na obou lokalitách byly 
za účelem získání mezofosilií odebrány zkušební vzorky, 
rozdruženy ve vodní lázni se sodou a rozplaveny na sítech 
o velikosti ok 1,6 mm a 0,5 mm. 

Druhotně permineralizované fuzitické exempláře dřev 
vypreparované z nosné horniny byly macerovány a čištěny 
v kyselině fluorovodíkové a následně rozlámány ve třech 
směrech (příčném, podélném radiálním a podélném tangen-
ciálním). Vzorky byly poté nalepeny na hliníkové nosiče, 
pokoveny a studovány v rastrovacím elektronovém mikro-
skopu Hitachi S-3700N. 

Dokladový paleontologický materiál z tohoto vý-
zkumu je uložen ve sbírce Národního muzea (evidováno 
v katalogu F), vzorky pořízené D. Smutkem se nacházejí 
ve sbírce Geoparku Železné hory (bez čísel).

Pro anatomický popis dřev bylo využito názvosloví 
podle IAWA Hardwood List (IAWA Committee 1989, 
Gandelová – Šlezingerová 2014). Cévy jsou pro potřeby 
výpočtu hustoty na mm2 počítány individuálně, např.  

Obr. 1. Schematizovaný profil perucko-korycanského souvrství 
na lokalitě Perálec.
Fig. 1. Schematized profile of the Peruc-Korycany Formation at 
Perálec.
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Obr. 2. Studované lokality. A – výkop odkrývající perucko-korycanské souvrství pro čistírnu u Perálce; B – výchoz perucko-korycanského 
souvrství u Dolů u Luže.
Fig. 2 Studied localities. A – Excavation works for construction of sewage treatment plant where the Peruc-Korycany Formation was 
exposed at Perálec. B – An outcrop of the Peruc-Korycany Formation near Doly u Luže.
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radiální řada čtyř cév je brána jako čtyři samostatné cévy 
(Wheeler 1986). Anatomické vlastnosti fosilního dřeva 
byly porovnány s InsideWood databází (2004-onwards; 
Wheeler 2011). 

Systematická paleontologie

Lycopodiophyta

Verrucitriletes cf. dubius (Dijkstra) Potonié
(obr. 3A)
Lokalita: Perálec, Doly u Luže.
Megaspora je v ekvatoriální části téměř okrouhlá nebo 
lehce triangulární. Triletní jizva je jasně patrná, sahá až do  
ekvatoriální části megaspory. Proximální strana je po-
kryta drobnými bakulami, někdy až tupými ostny. Distální 
strana nese podobnou ornamentaci. Velikost megaspory je  
0,4–0,6 mm.

Podobné megaspory popisuje Knobloch (1984a) v české 
křídové pánvi z cenomanských lokalit Brník, Praha-Prosek, 
Zeměchy, Vyšehořovice-Kamenná Panna, Pecínov a další.

Tento typ megaspor má relativně málo dalších diagnos-
tických znaků a je podobný rodu Bacutriletes, známému 
z cenomanských a spodněkřídových uloženin Francie 
a Španělska (Batten et al. 2010).

Paxillitriletes cf. midas (Dijkstra) Hall et Nicolson
(obr. 3B)
Lokalita: Perálec.
Tělo megaspory je relativně hladké, v průměru má 0,4 až 
0,5 mm. Vzhůru směřují různě dlouhé výběžky nepřekra-
čující však délku 0,1 mm. Triletní jizva není patrná. Po-
dobné megaspory popisuje Knobloch (1984b) z coniaku, 
vrt Volfartice u České Lípy. Jsou známy také ze spodní 
křídy Holandska (Dijkstra 1951).

Angiospermae 
Spermatites sp.
(obr. 3C)
Lokalita: Perálec.
Eliptické semeno o délce 0,8 mm má téměř hladký pomač-
kaný povrch. Terminální část tvoří silněji kutinizovaná 
stěna s drobnými, hustě uspořádanými striacemi. Apex vy-
bíhá v krátkou špičku. Bazální část je ukončena vejčitou, 
silněji kutinizovanou zónou s jasnou jizvou, interpretova-
nou jako hilum.

Tato semena jsou častou součástí výplavů křídových 
sedimentů v jižní Evropě (např. Batten – Zavattieri 1996). 
V nedávné době byla nalezena také in situ v plodech rodu 
Montsechia (Gomez et al. 2015), Pseudoasterophyllites 
(Kvaček et al. 2016) a patří tak bezpochyby ke krytose-
menným rostlinám.

Carpolithes sp.
(obr. 3D)
Lokality: Perálec, Doly u Luže.
Izolovaná semena mají tvar nízkého válce s podstavou 
okrouhlého až elipsoidního tvaru, 3 mm v průměru. Po-

vrchy obou oválných stran jsou vůči sobě téměř paralelní. 
K těmto povrchům laterálně přiléhaly sousední plody, jak 
je patrno u spodněkřídového materiálu z Portugalska (Friis 
et al. 1999, obr. 5–7). Zde v místě laterálního kontaktu jsou 
semena pokryta bradavčitou strukturou. Úzký pás tvořící 
vnější povrch semene je téměř hladký, s neznatelnou mi-
kroskulptací.

Podobná semena jsou známa z lokality Brník a Praha, 
Hloubětín-Hutě (nepublikováno). Velmi podobná semena 
jsou také známa, jak bylo již řečeno, ze spodní křídy Por-
tugalska (srovnej Friis et al. 1999).

Mauldinia cf. bohemica Eklund et J. Kvaček
(obr. 3E, J)
Lokality: Perálec, Doly u Luže.
Dvoulaločné struktury, kladodia, o velikosti laloku 2–3 × 
5–7 mm. Laloky jsou na bázi srostlé a mají na abaxiální 
straně šupinovité výrůstky. Na obr. 3J je patrná částečně 
macerovaná kutikula kladodia s téměř neznatelnými 
jizvami po opadu plodů (květů). U tohoto kusu jsou dobře 
zřetelné brakteje tvořící distální část kladodia. Obrázek 3E 
ukazuje proximální část kladodia s dobře patrnými třemi 
jizvami po odpadnutých plodech či květech v bazální 
části. Tyto dvoulaločné struktury podle unikátního tvaru 
patří vavřínovité rostlině Mauldinia, pravděpodobně druhu  
M. bohemica popsanému z perucko-korycanského sou-
vrství z lokalit Pecínov a Praha, Hloubětín-Hutě (Eklund –  
Kvaček 1998). Kladodia jsou spirálně připojena na hlavní osu 
a vytvářejí šiškovitá květenství nebo plodenství (Eklund –  
Kvaček 1998). V české křídě byl zatím popsán pouze je-
den druh této vavřínovité rostliny – Mauldinia bohemica. 
Nicméně ze světa jsou známy další druhy: M. mirabilis ze 
spodní křídy USA (Drinnan et al. 1990), M. hirsuta z ceno-
manu Kazachstánu (Frumin et al. 2004) a M. angustiloba 
ze svrchní křídy Německa (Viehofen et al. 2008) lišící se 
tvarem a oděním kladodií.

„Grevillea“ constans Velenovský
(obr. 3F, G)
Lokalita: Perálec.
Listy tohoto taxonu jsou zachovány jako zlomky dlouze 
lanceolátních celokrajných čepelí 10 mm širokých 
a 100 mm dlouhých. Jejich báze je klínovitá, rychle sbí-
hající, terminální část čepele je atenuátní s velice dlouhou, 
pozvolna se zužující a tence vybíhající špičkou. Žilnatina 
těžko patrná, zpeřená. Tyto listy se nacházejí často v aso-
ciaci s dvoulaločnými strukturami, kladodii rodu Mauldinia 
(Eklund – Kvaček 1998). Na lokalitě Pecínov jsou typic-
kým představitelem společenstva divočící řeky.

Dicotylophyllum sp.
(obr. 3I)
Lokalita: Perálec.
Mohutnější listy, které jsou zachovány jako zlomky široce 
lanceolátních celokrajných čepelí, 18–22 mm širokých a až 
60 mm dlouhých. Jejich řapíky jsou krátké a robustní, báze 
klínovitá, sbíhající, terminální část čepele atenuátní. Taxon 
se podobá taxonu Myrtoidea geinitzii, který je běžnou sou-
částí společenstev na lokalitách Maletín (Greguš – Kvaček 
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Obr. 3. Rostlinné fosilie z lokality Perálec, perucko-korycanské souvrství, cenoman. A – Verrucitriletes cf. dubius (Dijkstra) 
Potonié, megaspora, NM-F 4676, coll. NM, měřítko 0,5 mm; B – Paxillitriletes cf. midas (Dijkstra) Hall et Nicolson, megaspora,  
NM-F 4677, coll. NM, měřítko 0,5 mm; C – Spermatites sp., semeno, NM-F 4678, coll. NM, měřítko 1 mm; D – Carpolithes sp., semeno,  
NM-F 4679, coll. NM, měřítko 3 mm; E – Mauldinia cf. bohemica Eklund et J. Kvaček, dvoulaločné kladodium se třemi jizvami na bázi, 
NM-F 4681, coll. NM, měřítko 3 mm; F – „Grevillea“ constans Velenovský, bazální a střední část celokrajného listu, NM-F 4673, coll. NM, 
měřítko 10 mm; G – „Grevillea“ constans Velenovský, několik dlouze lanceolátních celokrajných listů, NM-F 4675a, b, coll. NM, měřítko 
20 mm; H – Araliaephyllum formosum (Heer) Greguš et J. Kvaček, trojlaločný list, bez čísla, coll. Geopark Železné hory, měřítko 5 mm;  
I – Dicotylophyllum sp., téměř kompletní celokrajný list, NM-F 4674, coll. NM, měřítko 10 mm; J – Mauldinia cf. bohemica Eklund et 
J. Kvaček, dvoulaločné kladodium, NM-F 4680, coll. NM, měřítko 3 mm; K – Dictyothalacos sp., kokon pijavice, NM-O8450, coll. NM, 
měřítko 1 mm.
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2015), Vyšehořovice a Pecínov, chybí mu však intramar-
ginální žilka, proto jej zařazujeme do široce pojatého rodu 
Dicotylophyllum.

Araliaephyllum formosum (Heer) Greguš et Kvaček
(obr. 3H)
Lokalita: Perálec.
Hluboce dělené trojlaločné zubaté listy jsou ve spodní části 
celokrajné a směrem k vrcholům laloků oddáleně zubaté. 
Báze je klínovitá, délka zachovalých laloků 50–60 mm, šíře 
20–25 mm. Taxon se vyskytuje na lokalitách Maletín, Brník 
a Praha, Hloubětín-Hutě (Kvaček 1992a, b).

Paraphyllanthoxylon cf. marylandense Herendeen 
(obr. 4A–E) 
Lokalita: Perálec.
Fuzitizované dřevo s roztroušeně pórovitou stavbou a ne-
zřetelnými letokruhy (obr. 4A). Průměrný podíl solitérních 
cév je 27 %. Častěji se vyskytují v radiálních až mírně  
diagonálních shlucích po 2–3, výjimečně až 5. Cévy  
jsou na průřezu okrouhlé až oválně protažené v radiálním 
směru o rozměrech 30–(102)–168 µm v radiálním směru 
a 43–(79)–110 µm v tangenciálním směru. Tenkostěnné 

cévy mají průměrnou hustotu 28/mm2 a jednoduché per-
forace (obr. B). Tenkostěnné thyly jsou v cévách hojně za-
stoupeny. Střídavě uspořádané dvojtečky buněčných stěn 
jsou malé (4–7 µm) a oválně protažené (obr. C). Tečky 
mezi cévou a dřeňovým paprskem jsou nepravidelně ovál-
ného tvaru o velikosti 6–(8)–11 µm. Místy jsou patrné 
spirální útvary. Axiální parenchym je řídce paratracheální. 
Dřeňové paprsky jsou heterogenní (obr. D), jednovrstevné, 
častěji 2–3vrstevné (obr. E). Tělo paprsku je tvořeno leža-
tými buňkami (4–8) a ramena tvoří 1–7 řad čtvercových až 
vzpřímených buněk. Některé dřeňové paprsky jsou tvořeny 
různou kombinací všech tří tvarových typů buněk. Výška 
dřeňových paprsku se pohybuje v rozmezí od 3 do 16 bu-
něk (70–400 µm). Vlivem špatného zachování exempláře 
nejsou vyšší paprsky pozorovatelné. Hustota dřeňových pa-
prsku je 4–(9)–13 na tangenciální mm. Libriformní vlákna 
jsou příležitostně přehrádkovaná a mají malé štěrbinovité 
(do 4 µm) tečky.

Paraphyllanthoxylon marylandense popsal Herendeen 
(1991) ze střední křídy USA (Maryland, Mauldin Moun-
tain) na fuzitizovaném materiálu a s našimi exempláři se 
shoduje téměř ve všech anatomických znacích. Výjimku 
tvoří vyšší procentuální podíl solitérních cév a občasné  

< Fig. 3. Plant fossils from Perálec locality, Peruc-Korycany Formation, Cenomanian. A – Verrucitriletes cf. dubius (Dijkstra) Potonié, 
megaspore, NM-F 4676, coll. NM, scale bar 0.5 mm; B – Paxillitriletes cf. midas (Dijkstra) Hall et Nicolson, megaspore, NM-F 4677,  
coll. NM, scale bar 0.5 mm; C – Spermatites sp., seed, NM-F 4678, coll. NM, scale bar 1 mm; D – Carpolithes sp., seed, NM-F 4679, coll. 
NM, scale bar 3 mm; E – Mauldinia cf. bohemica Eklund et J. Kvaček, bilobed cladodium with three scars, NM-F 4681, coll. NM, scale bar  
3 mm; F – „Grevillea“ constans Velenovský, basal and medial part sof entire-margined leaf, NM-F 4673, coll. NM, scale bar 10 mm;  
G – „Grevillea“ constans Velenovský, several elongately lanceolate entire-margined leaves, NM-F 4675a,b, coll. NM, scale bar 20 mm; 
H – Araliaephyllum formosum (Heer) Greguš et J. Kvaček, trilobate leaf, unnumbered, coll. Železné hory Geopark , scale bar 5 mm;  
I – Dicotylophyllum sp. nerly complete entire-margined leaf, NM-F 4674, coll. NM, scale bar 10 mm; J – Mauldinia cf. bohemica Eklund 
et J. Kvaček, bilobed cladodium, NM-F 4680, coll. NM, scale bar 3 mm; K – Dictyothalacos sp., leech “cocoon”, NM-O8450, coll. NM, 
scale bar 1 mm.

Obr. 4. Anatomie dřeva Paraphyllanthoxylon cf. marylandense Herendeen, NM-F 4682a-b, coll. NM. A – dřevo s roztroušeně pórovitou 
stavbou, cévy soliterní i v radiálních shlucích (2–3), letokruhy nezřetelné (příčný řez, měřítko 300 µm); B – céva s jednoduchou perforací 
(tangenciální řez, měřítko 50 µm); C – střídavě uspořádané dvojtečky buněčných stěn (radiální řez, měřítko 50 µm); D – heterogenní 
dřeňový paprsek složený z buněk ležatých, na které ve svrchní části nasedají buňky čtvercové až stojaté (radiální řez, měřítko 300 µm); 
E – vícevrstevný dřeňový paprsek, 2–3 (tangenciální řez, měřítko 200 µm).
Fig. 4. Wood anatomy of Paraphyllanthoxylon cf. marylandense Herendeen, NM-F 4682a-b, coll. NM. A – Diffuse porous wood with 
vessels solitary and in radial multiples (2–3), growth rings indistinct (transverse section, scale bar 300 µm); B – Vessel with simple 
perforation plate (tangential section, scale bar 50 µm); C – Alternately arranged inter-vessel pitting (radial section, scale bar 50 µm); 
D – Heterocellular ray composed mostly of procumbent cells, with square and upright cells in upper part (radial section, scale bar 300 
µm); E – Multiseriate ray, 2–3 (tangential section, scale bar 200 µm).
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abnormality jako je ojedinělý nález retikulární perforace či 
občasná přítomnost hexagonálních dvojteček buněčných 
stěn. Ze stejné stratigrafické úrovně na lokalitě Pecínov po-
psali Oakley a Falcon-Lang (2009) P. marylandense na fu-
zitizovaných kusech. Svou anatomií se ještě více podobají 
našim exemplářům, mají však opět vyšší procentuální po-
díl solitérních cév a navíc výskyt protažených až mírně 
skalariformních teček mezi cévou a dřeňovým paprskem. 
Druh Paraphyllanthoxylon aff. utahense Thayn, Tydwell et 
Stokes byl popsán na silicifikovaném materiálu z lokality 
Pecínov (Gryc et al. 2009). Tento druh se však liší od na-
šeho materiálu ve výrazném obsahu víceřadých dřeňových 
paprsků (4–6), jednořadé paprsky jsou u P. aff. utahense 
naopak ojedinělé. P. aff. utahense má navíc poměrně velké 
(až 10 µm) polygonální dvojtečky buněčných stěn.

Chitinové kutikuly

Ve výplavech se běžně vyskytují chitinové kutikuly, které 
velmi pravděpodobně patří kokonům kroužkovců, opas-
kovců (Manum et al. 1991, Manum 1996), kam patří např. 
pijavice.

Dictyothylakos sp.
(obr. 3K)
Útvar je celkově z jedné strany koncentrický, vakovitý, 
z druhé porušený a nekompletní. Fragment třírozměrné 
síťky je konstruován z vláken a ok. Jejich rozměry jsou 
značně proměnlivé. Takovéto útvary interpretují Manum 
et al. (1991), Manum (1996) a McLoughlin et al. (2016) 
jako kokony pijavic. Doposud nepublikované nálezy jsou 
známy z mezofosilních společenstev české křídy (lokality 
Praha, Hloubětín-Hutě a Pecínov aj.). 

Závěr

Na dvou zkoumaných lokalitách středněcenomanského stáří 
(Pacltová 1977) byly zjištěny fosilní zbytky rostlin. Na lo-
kalitě Perálec bylo dokumentováno zvláště bohaté spole-
čenstvo mezofosilií. Nálezy z lokalit Perálec a Doly u Luže 
svědčí o tom, že v době sedimentace převládal v okolí lužní 
až bažinný ráz krajiny. Charakteristická je přítomnost lau-
roidních angiosperm Mauldinia a „Grevillea“ constans 
a dřeva Paraphyllanthoxylon, které jsou typickými prvky 
říčních niv (Uličný et al. 1997). Argumentem pro prostředí 
vlhké příbřežní nížiny je přítomnost megaspor a rodu Sper- 
matites (Kutluk – Hills 2017). Nicméně absence rodu Fre-
nelopsis (Kvaček 2000) dokládá, že oblast byla ještě dosta-
tečně vzdálená od brakického prostředí slané marše.
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části sbírkových exemplářů, Danielovi Smutkovi (Geopark Že-
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