
Díky chemickým vlastnostem představují vulkanoklastické 
horniny často velmi vhodné prostředí pro zachování fosi-
lií. Podmínkou ovšem je, že pozůstatky organismů přečkají 
procesy spojené s uložením vulkanoklastik. V případě udá-
lostí s vysokou dynamikou transportního přenosu, jakými 
jsou lahary, však proces uložení mohou přečkat obvykle 
pouze vzrostlé dřeviny. Po uložení laharu často dochází 
k permineralizaci pohřbeného dřeva (např. Sakala et al. 
2010; Koutecký – Sakala 2015), jehož multidisciplinární 
výzkum pak může přinést řadu zajímavých poznatků nejen 

o charakteru vulkanického prostředí nebo fosilního vege-
tačního pokryvu, ale také o mobilitě minerálních látek 
v chemicky specifickém prostředí (např. Matysová et al. 
2016). 

V jarních měsících (březen–květen) roku 2020 probí-
hala úprava a zabezpečení silnice č. 262 z Děčína do Be-
nešova nad Ploučnicí v úseku mezi Dobrnským potokem 
a odbočkou do kamenolomu Soutěsky (obr. 1). V rámci 
technických prací došlo k celkovému očištění skalního 
defilé podél silnice, což umožnilo detailní dokumentaci 
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Summary: Fossil flora imprints have been found during remediation 
works on the road no. 262 Děčín – Benešov nad Ploučnicí, running 
through Soutěsky Pass and cutting through a lahar sequence of the 
České středohoří Volcanic Complex by the remediation company 
employee. The exposed lahar sequence belongs to the Děčín Fm. 
(sensu Cajz 2000), where Oligocene flora has been recently found 
at a nearby locality (Teodoridis et al. 2020). Subsequent field 
campaign at the Soutěsky outcrop focused on documentation 
of the lahar deposits and collection of permineralized wood 
fragments. The outcrop was mapped in detail and photographed 
for later interpretations. Samples from selected wood pieces were 
thin-sectioned for anatomical studies and prepared for powder 
X-ray diffraction and micro-probe analyses. 

Late Oligocene woods at the Soutěsky locality were mineralized 
with a mixture of zeolites belonging to the Ca-K mineralization series 
[predominantly phillipsite-(Ca) and chabazite-(Ca)] representing 

the alkaline to intermediate members of the zeolite group. The 
zeolites are present mainly in the cell fillings, whereas a mineral 
of the smectite group (belonging to the K mineralization series) 
was identified on the cell walls. Scarce analcime was identified 
by powder X-ray diffraction analysis together with a slightly 
more abundant thomsonite (Na-Ca mineralization series). The 
observed mineral assemblage corresponds to the low temperature 
of hydrothermal fluids at very low pressures, which suggests that 
the mineralization proceeded very close to the surface, probably 
only in the presence of meteoric water which permeated the 
lahar sequence. Such zeolite mineralization series are common 
in the continental rift environment. However, complete zeolite 
permineralization of fossil wood in the alkaline volcanic rocks is 
less common than carbonate permineralization. The observed 
association corresponds to the low temperature of hydrothermal 
solutions at very low pressures. Two taxa were identified among 
the collected samples of permineralized woods. The predominant 
type is represented by Taxodioxylon gypsaceum. A single fragment 
was identified as Platanoxylon sp., which represents the very first 
find of fossil wood of this species in the České středohoří Volcanic 
Complex. In addition to these two wood taxa, imprints of deciduous 
trees were also found at the outcrop, but their mode of preservation 
did not allow any closer species identification.

Zeolity mineralizovaná dřeva 
v laharu Soutěsky u Děčína 
Zeolites-permineralized fossil-woods from Soutěsky near Děčín lahar

(02-23 Děčín)
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laharových uloženin, a také vzorkování fosilních dřev po-
hřbených laharem. 

Studovaný výchoz laharu, obsahující mineralizované 
kusy dřev a otisky listů, se nachází ve vulkanickém kom-
plexu Českého středohoří. Aktivita tohoto terciérního vul-
kanického komplexu trvala v rozmezí 38–10 Ma (Cajz 
2000). Studovaná lokalita se nachází v tzv. děčínském 
souvrství s převažujícím trachybazaltovým vulkanismem, 
jehož součástí byl mohutný stratovulkán v centrální části 
Českého středohoří (Cajz 2000). Celé souvrství v této ob-
lasti tvoří směs rozsáhlých trachybazaltových lávových 
proudů, pyroklastik a epiklastik, včetně laharů nasedajících 
na starší olivinické bazaltoidy ústeckého souvrství. Na pro-
duktech děčínského souvrství potom leží erozní zbytky vý-
levů bazanitů mladšího dobrnského souvrství. Vznik laharu 
v podmínkách paleogenních–neogenních vulkánů na území 
českého masivu je podmíněn vysokými dešťovými sráž-
kami ve vulkanických oblastech, které vedou k přesycení 
nesoudržného vulkanoklastického materiálu na nestabil-
ních svazích vulkánů a následnému uvolnění tohoto mate-
riálu. V rámci děčínského souvrství jsou výskyty uloženin 
laharů hojné a plošně rozsáhlé (např. Cajz 2000; Rapprich 
et al. 2009). 

Metodika výzkumu

V rámci odběru vzorků bylo získáno přibližně 25 vzorků 
mineralizovaných dřev a v rámci možností byl také zdo-
kumentován samotný, místy očištěný výchoz. Pro bližší 
studium bylo vybráno 5 vzorků mineralizovaných dřev. 
Jednalo se o fragmenty větších kusů dřev, tak aby k ana-
lyzovanému materiálu zůstaly uloženy dokladové vzorky 

s určenou paleobotanickou systematikou. Minerální fáze 
tvořící hmotu permineralizovaných dřev byly identifiko-
vány metodou práškové rentgenové difrakce. Vzorky byly 
homogenizovány v achátové misce v suspenzi etanolu, 
analyzovány rtg difrakcí na práškovém rtg difraktome-
tru Bruker D8 Advance v Bragg-Brentanově uspořádání. 
Použito bylo CuKα záření a pozičně citlivého detektoru 
s detektorem Lynx Eye XE. Práškový vzorek byl umístěn 
na rovinné podložce (tzv. bezdifrakční křemík). Difrakční 
záznam byl pořízen v úhlovém rozsahu 4–80° 2 Θ s krokem 
0,015° a načítacím časem 0,8 sek na krok. 

Získané rtg difrakční záznamy byly kvalitativně vy-
hodnoceny v programu Difrrac.Eva (Bruker AXS 2015) 
za pomoci databáze ICDD PDF-2 (ICDD 2018). Následná 
semikvantitativní fázová analýza byla provedena po-
mocí Rietveldovy metody (Bish – Post 1989) v programu  
Topas 5 (Bruker AXS 2014, 2015). Modely krystalových 
struktur jednotlivých fází byly získány z databáze ICSD  
(FIZ 2019). Během Rietveldovy analýzy byly upřesňovány 
škálové faktory jednotlivých fází, jejich mřížkové para-
metry a velikost koherentně difraktujících domén. Byla 
po užita korekce na přednostní orientaci. Pozadí bylo pro-
loženo Čebyševovým polynomem 2. až 4. stupně. Nebylo 
provedeno stanovení amorfní fáze.

Chemické složení minerálních fází bylo analyzováno 
v laboratoři České geologické služby na skenovacím elek-
tronovém mikroskopu Tescan MIRA 3GMU, vybaveném 
energiově disperzním spektrometrem Oxford Instruments 
X-Max 80. Analýzy byly zpracovány pomocí programu 
AZtec (Oxford Instruments). Bodové a plošné EDS ana-
lýzy vybraných minerálů byly získány za následujících 
podmínek: urychlovací napětí 15 kV, pracovní vzdále-
nost 15 mm, proud svazku cca 3 nA, doba načítání signálu  
30 s. Pro standardizaci byla použita sada standardů SPI mi-
neral block. Strukturní vzorec thomsonitu byl rozpočítán na  
40 kationtů na pozici T (Si + Al), strukturní vzorce chaba-
zitu na 12 kationtů na pozici T (Si + Al) a strukturní vzorec 
phillipsitu na 16 kationtů na pozici T.

Pro systematické zařazení fosilních dřev byly zhotoveny 
mikroskopické výbrusy ve třech rovinách řezu, které byly 
následně studovány za použití optického mikroskopu Mo-
del PADIM PC/∞. Fotografie byly pořízeny digitální ka-
merou Moticam 10+ a upraveny v programu GIMP 2.8.18. 
Anatomické znaky jsou popsány v souladu s definicí IAWA 
(IAWA Committee 1989, 2004). Naměřené hodnoty jsou 
zapsány formou min–max nebo min–průměr–max.

Výsledky

Charakter laharových uloženin

Výchoz představují uloženiny laharů tvořených chao-
tickými akumulacemi nevytříděných úlomkotoků se 
suboválnými fragmenty různých vulkanitů (především 
bazaltoidů), které jsou obklopeny jemnozrnnou základní 
hmotou. Výška stěny v odkrytém výchozu je maximálně  
10 metrů, nicméně lze předpokládat, že reálná mocnost 
laharového sledu je mnohem vyšší (nedá se na studované 
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Obr. 1. Situační mapa polohy výchozu při silnici č. 262 z Děčína 
do Benešova nad Ploučnicí.
Fig. 1. Geological map of the locality surroundings at the road  
no. 262 from Děčín to Benešov nad Ploučnicí.



lokalitě ověřit). V celém defilé je možné rozlišit tři rozdílné 
části (obr. 2). Levá část výchozu, vystupující v délce při-
bližně 75 metrů, je pravděpodobně nejstarší částí, obsahující  
několik laharových proudů. Bylo zde identifikováno něko-
lik bází jednotlivých proudů ukloněných k JJZ přibližně 
pod úhlem 20–25°. Výrazná je přítomnost dvou masivních 
těles, tvořených pravděpodobně tefritem, přičemž jedno 
těleso tvoří přibližně 6 metrů dlouhou skalku (patrně lávu 
nebo ložní žílu, materiál je výrazněji odolnější než okolní 
vulkanoklastika) a druhé těleso tvoří strmě upadající žílu 
o mocnosti kolem 35 cm. V samotném tělese tefritu, ale 
také na kontaktu s okolním materiálem lze pozorovat po-
měrně hojné dutiny trhlinového charakteru o délce až 8 cm 
a šířce maximálně 1 cm. V těchto dutinách se hojně vy-
skytují krystaly chabazitu o velikosti do 2 mm. Levá část 
výchozu je silně nabohacena mineralizovanými kousky 
dřev o velikostech 3–10 cm. Ve všech případech se jedná 
o úlomky větví a způsob uložení ukazuje na směr propa-
gace laharu ve stejném směru, jako je uklonění jednotlivých 
bází. Vzorky mineralizovaných dřev jsou v laharu umís-
těny chaoticky, bez zjevné návaznosti na jednotlivé báze 
či vrstvy. Na bázi, která je situována nejvíce vlevo, byly 
nalezeny otisky listů blíže neidentifikovatelných vyšších 
rostlin. Otisky listů byly vyvinuty v měkkém prachovitém 
materiálu, který nedovolil extrakci vzorků ani zachování 
výrazných určujících prvků. 

Centrální část výchozu, odkrytá v délce přibližně  
100 metrů, se dá charakterizovat obecně celistvější stav-
bou, tvořenou především vulkanoklastickým materiálem, 
místy s většími balvany masivní vulkanické horniny, je-
jichž velikost nepřekračuje 50 cm. Výraznější báze jsou 
zde v menším množství (pravděpodobně pouze dvě) než 
v levé části výchozu a mocnosti jednotlivých proudů do-
sahují až 6 m. Výskyt mineralizovaných dřev je mnohem 
menší než u levé části výchozu. Jediné vzorky těchto dřev 
byly nalezeny v sanovaném materiálu z vrchní části stěny. 

U těchto vzorků neznáme původní stav uložení. V této části 
výchozu byla také nalezena výrazná dutina po vyhnilém 
kmeni, široká přibližně 15 cm. Při bližším průzkumu bylo 
zjištěno, že je zde zachováno také větvení této části. Bohu-
žel po dřevě nezůstala žádná mineralizovaná část. 

Pravá část výchozu, odkrytá v délce přibližně 125 metrů,  
se dá charakterizovat velkým množstvím prasklin v cel-
kově jemnozrnném vulkanoklastickém materiálu s ob-
časnými většími balvany masivní vulkanické horniny 
o velikosti do 1 m. Báze jednotlivých proudů nejsou v této 
části odkryvu zřetelné, a tak není možné určit počet laha-
rových jednotek. V této části výchozu se našlo jen několik 
malých úlomků mineralizovaných dřev, navíc situovaných 
velmi blízko u sebe. Podařilo se zde ale identifikovat další 
4 dutiny po vyhnilém dřevě. Průměr kmenů byl kolem 
10–15 cm. Výchoz byl na pravém konci překryt zeminou, 
nicméně lze předpokládat jeho pokračování k obci Malá 
Veleň. 

Systematická paleontologie

Mezi úlomky mineralizovaných dřev nasbíraných na loka-
litě Soutěsky převažovala dřeva jehličnanů nad spíše oje-
dinělým nálezem krytosemenné dřeviny.

Gymnospermae
Čeleď Cupressaceae s. l.
Rod Taxodioxylon Hartig emend. Gothan

Taxodioxylon gypsaceum (Göppert) Kräusel
Obr. 3A–D, 4A–D

Materiál: SOU01, SOU02, SOU03, SOU04.
Popis: Letokruhy přítomné; tracheidy polygonálního 
průřezu, radiální průměr jarních tracheid 35–50–65 µm, 
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Obr. 2. Výchoz laharové sek-
vence odkrytý při sanačních 
pracích u silnice č. 262.
Fig. 2. Outcrop of the lahar 
sequence exposed during re-
medi ation works on the road 
no. 262. 



radiální průměr letních tracheid 15–20–30 µm, tangen-
ciální průměr 20–40 µm. Dvojtečky na radiálních stěnách 
tracheid v 1–2 vertikálních řadách; průměr dvojtečky  
18–22 µm. Tečky v křížových polích cupressoidního až 
taxodioidního typu uspořádány v 1 horizontální řadě po  
2–3, průměr tečky 8–12 µm. Dřeňové paprsky homocelu-
lární, jednovrstevné, vysoké 1–24 buněk, střední průměrné 
výšky (8) ve smyslu IAWA (2004); horizontální i tangen-
ciální stěny tenké a hladké. Axiální parenchym přítomný, 
horizontální stěny tenké a hladké.
Diskuse: Přítomnost cupressoidních až taxodioidních 
teček, homocelulárních dřeňových paprsků a axiálního 
parenchymu spolu s absencí spirálních ztluštěnin na stě-
nách tracheid a rovněž pryskyřičných kanálků řadí výše 
popsané vzorky dřev konifer do čeledi Cupressaceae (Ro-
mán-Jordán et al. 2017). Přítomnost taxodioidních teček 
v křížových polích spolu s tenkými a hladkými stěnami 
parenchymu dřeňových paprsků odpovídá fosilnímu rodu 
Taxodioxylon (Kräusel 1949), v případě tenkých a hladkých 
stěn axiálního parenchymu pak konkrétně T. gypsaceum.

Z kenozoika severozápadních Čech jsou dosud popsány 
dva zástupci fosilního rodu Taxodioxylon. Prvním je námi 
identifikovaný T. gypsaceum (Göppert) Kräusel, zazname-
naný jak ve vulkanitech Českého středohoří a Doupovských 
hor (např. Prakash et. al 1971, Teodoridis – Sakala 2008,  

Koutecký – Sakala 2015, Koutecký et al. 2019), tak v mos-
tecké pánvi a hlavačovských štěrkopíscích (Teodoridis –  
Sakala 2008). Druhým je T. taxodii Gothan, který byl 
v oblasti popsán pouze z mostecké pánve (Teodoridis –  
Sakala 2008). Těmto dřevům pak odpovídají rostlinné or-
gány (list, samičí šištice, semeno) Quasisequoia couttsiae 
(Heer) Kunzmann v případě T. gypsaceum a Taxodium du-
bium (Sternberg) Heer pro T. taxodii (Teodoridis – Sakala 
2008). Za zmínku jistě stojí, že stejně jako ve výše zmíněných  
případech výskytu dřeva rodu Taxodioxylon ve vulkanickém  
materiálu chybí i na lokalitě Soutěsky, resp. Jedlka (Sou - 
kupová 2004) doprovodné fosilie Q, couttsiae či T. dubium.

Angiospermae
Čeleď Platanaceae
Platanoxylon Andreánszky ex Prakash, Březinová & Bůžek

Platanoxylon sp.
Obr. 3E, 4E–F

Materiál: SOU05.
Popis: Roztroušeně pórovité dřevo s nezřetelnou hranicí 
letokruhů, cévy kruhového průřezu uspořádané solitérně či 
v radiálních až tangenciálních shlucích; tangenciální prů-
měr lumenu 40–60–80 µm, radiální 40–90 µm. Perforace 
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Obr. 3. A–D: Taxodioxylon gypsaceum: A – vzorek SOU01, B – vzorek SOU02, C – vzorek SOU03, D – vzorek SOU04; E – Platanoxylon sp.,  
vzorek SOU05. Měřítko = 1 cm.
Fig. 3. A–D:  Taxodioxylon gypsaceum: A – sample SOU01, B – sample SOU02, C – sample SOU03, D – sample SOU04; E – Platanoxylon sp.,  
sample SOU05. Scale bar = 1 cm.
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cévních elementů se jeví žebříčkovité. Dřeňové paprsky 
homogenní, vícevrstevné (> 10 buněk široké), vřetenovi-
tého tvaru, 50–350 µm široké a 0,8–2,0 mm vysoké; 3–4 
paprsky na tg mm. Axiální parenchym nelze identifikovat.
Diskuse: Těžko rozlišitelná hranice letokruhu, drobné 
cévy vyskytující se solitérně či v krátkých shlucích spolu 
s žebříčkovitými perforacemi, širokými homogenními 
dřeňovými paprsky za současné absence (či ojedinělým 
výskytem) jednovrstevných paprsků jsou typické znaky 
čeledi Platanaceae s jediným recentním rodem Platanus 
Linné (Metcalfe – Chalk 1950) a odpovídají rovněž definici 
fosilního rodu Platanoxylon (Prakash et al. 1971, Süss – 
Müller-Stoll 1977). Velmi špatné zachování vzorku bohužel 
neumožňuje bližší determinaci.

Platanoidní dřeva jsou v terciéru severozápadních Čech 
známa pouze z lokalit v Doupovských horách (Prakash et al.  
1971, Sakala et al. 2010 a Koutecký et al. 2019). Praka-
shem et al. (1971) nově definované druhy: Platanoxylon 
bohemicum Prakash, Březinová & Bůžek a Plataninium 
europeanum Prakash, Březinová & Bůžek revidoval Süss 
(2007) a na základě přítomnosti spirálních ztluštěnin na stě-
nách cév, znaku netypického pro moderní platany, je zařadil 
do nového rodu Spiroplatanoxylon Süss. Revizí původního 
materiálu dospěli Sakala et al. (2010) k závěru, že spolu 
s druhem Dryoxylon bohemicum Prakash, Březinová & Bů-
žek pravděpodobně náleží výše zmíněné taxony jednomu 
botanickému druhu, který lze asociovat s listy Platanus 
neptuni (Ettingshausen) Bůžek, Holý & Kvaček. Ten je 
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Obr. 4. A–D: Taxodioxylon gypsaceum. A – TrR, rozsah jednoho letokruhu, tracheidy polygonálního průřezu, místy deformované.  
B – RR, křížová pole s dvěma cupressoidními až taxodioidními tečkami v „cupressoidním uspořádání“. C – RR, cupressoidní tečka v detailu. 
D – RR, taxodioidní tečka v detailu. E–F: Platanoxylon sp. E – TrR, roztroušeně pórovité dřevo s drobnými cévami a širokými dřeňovými 
paprsky. F – TlR, široké, vysoké homogenní dřeňové paprsky. Měřítka: A, E, F = 200 µm, B, C, D = 25 µm.
Fig. 4. A–D: Taxodioxylon gypsaceum. A – TS, one growth ring, partly deformed tracheids polygonal in transverse sections. B – RS, cross-
fields with 2 cupressoid to taxodioid pits in “cupressoid arrangement” C – RS, detail of a cupressoid pit. D – RS, detail of a taxodioid 
pit. E–F: Platanoxylon sp. E – TS, diffuse porous wood with small vessels and wide rays. F – TlS, wide and high homogenous rays. Scale 
bars: A, E, F = 200 µm, B, C, D = 25 µm.
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D
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kromě ojedinělého výskytu listů Platanus schimperi (Heer) 
Saporta & Marion na lokalitě Bechlejovice (Kvaček – Wal-
ther 2004) jediným a široce rozšířeným platanem v oblasti 
terciérních sedimentů Českého středohoří a Doupovských 
hor (Kvaček – Teodoridis 2007). Výskyt listů Platanus ne-
ptuni je doložen i na druhově velice chudé lokalitě Jedlka 
(Radoň 2001, Soukupová 2004).

Minerální asociace

Z provedených rtg analýz je patrné, že převládající mine-
ralizační procesy zastoupily minerály zeolitové skupiny. 
U vzorků SOU01, SOU04 a SOU05 je výrazně dominantní 
phillipsit-(Ca) nad chabazitem-(Ca), přičemž u vzorku 
SOU05 byl také ve velmi malé míře zastoupen blíže ne-
určený minerál ze skupiny smektitu. Vzorek SOU03 vy-
kazuje relativně poměrově stejné hodnoty chabazitu-(Ca) 
a phillipsitu-(Ca) s mírnou převahou chabazitového členu. 
Pouze u vzorku SOU02 byly kromě phillipsitu a chabazitu 
zastoupeny v malé míře také další zástupci zeolitové sku-
piny, a to thomsonit a analcim. Zastoupení minerálních fází 
v hm. % je uvedeno v tab. 1. 

Variabilita chemického složení identifikovaných mine-
rálních fází byla studována pomocí mikrosondových ana-
lýz a je zobrazena na ternárním Na-K-Ca (apfu) diagramu  
(obr. 5, tab. 2). Thomsonit pak byl vedle vzorku SOU02 nalezen  

také ve vzorku SOU03. Distribuci hlavních minerálních fází  
ve vzorku SOU03 pak dobře znázorňují distribuční mapy 
vybraných prvků (obr. 5). Na těchto prvkových mapách je 
patrné, že část buněk je vyplněna výhradně jedním zeoli-
tem. U buněk, kde se oba zeolity kombinují, tvoří chabazit 
spíše okrajové části a phillipsit spíše jádro. Podobný obraz 
získáme i při pohledu na větší shluky buněk, kdy při okra-
jích převládají buňky s převahou chabazitu a více ke středu 
pak převládají buňky s převahou phillipsitu. Mezibuněčná 
hmota byla plně ztracena a pouze u vzorku SOU05 byl 
v těchto prostorách nalezen minerál skupiny smektitu. 
Thomsonit vzácně mineralizuje vnější části některých bu-
něk. Analcim ze vzorku SOU02, určený rtg analýzou, se 
mikrosondovým měřením nepodařilo zaznamenat. Vzácně 
byl u vzorku SOU02 detekován také sanidin.

Diskuse

Minerální asociace

Z naměřených výsledků je patrné, že uloženiny laharů 
včetně biogenního obsahu byly ovlivněny remobilizací 
minerálních látek, která zapříčinila nahrazení organic-
kého materiálu dřev minerály ze skupiny zeolitů. Z domi-
nantního zastoupení phillipsitu-(Ca) a chabazitu-(Ca) lze 
usuzovat na roztoky silně prosycené především vápníkem 
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sample phillipsite chabazite thomsonite analcime smectite group 

SOU01 93 7 – – –

SOU02 63 23 10 4 –

SOU03 47.5 52.5 – – –

SOU04 97 3 – – –

SOU05 86 10 – – 4

Tabulka 1. Zastoupení identi-
fikovaných minerálních fází 
na základě semikvantitativní 
ana lýzy rentgenové difrakce 
(v hm. %). 
Table 1. Proportions of identified 
mineral phases, based on X-ray 
diffraction semiquantitative 
anal yses (in wt. %).

Obr. 5. Chemická variabilita 
zastižených zeolitů v Na-K-Ca 
(apfu) diagramu. Mapy distri-
buce Ca a K ve vzorku SOU03.
Fig. 5. Compositional variability 
of identified zeolites presented 
in Na-K-Ca (apfu) diagram. 
Distribution maps of Ca and 
K in the sample SOU03. 



a  draslíkem ve výrazné převaze nad sodíkem. V první fázi 
to pak byly zřejmě roztoky nasycené hlavně vápníkem 
(chabazit), ke kterému se později začal přidávat draslík 
(phillipsit). Sodík se v omezené míře začal uplatňovat 
až v pozdní fázi krystalizace, kdy jeho přísun zapříčinil 
růst thomsonitu a patrně také analcimu (analcim byl zjiš-
těn pouze jednou rtg analýzou). Zároveň je obsah zeolitů 
s obsahem Na vázán pouze na dva vzorky, a to SOU02 
a SOU03 z centrální části výchozu. Tyto minerály nebyly 
nalezeny v žádném studovaném vzorku z jiných částí vý-
chozu, což poukazuje na nepřítomnost sodíku v roztocích 
prostupujících tyto části výchozu, v etapě hlavní permine-
ralizace dřev. Dle  aktuálně platného náhledu na krystali-
zaci zeolitů v alkalických vulkanitech, a především v jejich 
vulkanoklastikách (např. Utada 1980, 2001), lze usuzovat 
na převládající Ca-K řadu (chabazit-phillipsit), která vzniká 
při velmi nízkých teplotách a velmi nízkých tlacích, srov-
natelných s diagenetickými procesy v sedimentech. Kromě 
intermediální Ca-K mineralizace je ve výchozu však také 
slabě zastoupen analcim a thomsonit, který odpovídá 
Na mineralizační řadě, řadící se k alkalickému konci zeo-
litové alteračně-hydrotermální řady. Současně se podařilo 
také objevit minerál ze skupiny smektitu. Ze získaných dat 
lze tedy určit, že nízkoteplotní hydrotermální procesy od-
povídají především Ca mineralizační řadě s výraznějšími 

přesahy ke K mineralizační řadě a s velmi mírným zastou-
pením Na mineralizační řady (viz klasifikace Utada 1980). 

Odebrané vzorky jsou zajímavé díky permineralizaci 
minerály ze skupiny zeolitů, jelikož tyto materiály bývají 
v Českém středohoří permineralizovány především kar-
bonáty, případně křemitými hmotami (např. Dvořák et al. 
2015). Taktéž ve světě nejsou dřeva mineralizovaná zeo-
lity běžná, povětšinou se jedná pouze o minerální směsi 
obsahující také zeolity (např. Mustoe 2015). První zprávu 
o mineralizaci fosilních dřev Českého středohoří výhradně 
zeolity (především phillipsitem) podávají Dvořák a Radoň 
(2009), aktuálně jsou zeolitizovaná dřeva kromě lokality 
Soutěsky známá také například z Ludvíkovic nebo Divoké 
rokle. Všechny tři lokality představují stejnou litostratigra-
fickou jednotku (např. Cajz 2000).

Závěry

Výchoz na lokalitě Soutěsky představuje sekvenci la-
harových proudů, jejichž směr propagace lze z úklonu 
jednotlivých těles, ale také z přednostní orientace minera-
lizovaných úlomků dřev předpokládat ve směru od severo-
východu k jihozápadu. Celkový počet laharových jednotek 
se vzhledem k zakrytí svahu a komplikované identifikaci 
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Tabulka 2. Chemické složení a rozpočítané krystalochemické vzorce (v apfu) analyzovaných zeolitů (v hm. %). 
Table 2. Chemical composition and crystal-chemical formulae (in apfu) of analysed zeolites (in wt. %).

sample SOU01 SOU02 SOU03 SOU04 SOU05
SOU02 + 
SOU03

mineral chabazite phillipsite chabazite phillipsite chabazite phillipsite chabazite phillipsite chabazite phillipsite thomsonite

n 2 10 6 6 5 5 4 6 4 3 3

SiO2 49.065 51.270 46.918 50.376 47.000 48.276 48.252 49.876 49.692 53.046 35.803

Al2O3 18.900 21.730 18.855 22.498 18.434 21.518 18.017 20.260 19.040 21.283 27.980

FeO – – 0.061 0.026 – – 0.030 0.050 0.067 0.086 –

MgO 0.170 – 0.251 – 0.292 – 0.510 0.036 0.460 – –

CaO 8.525 7.560 9.273 8.283 8.420 7.522 7.740 7.184 8.797 7.650 10.940

SrO 0.580 – – – 0.134 – 0.595 – – – –

BaO – 0.130 – 0.303 – 0.200 – 0.130 – 0.213 –

Na2O 0.565 0.840 0.641 0.763 0.608 0.938 0.610 1.070 0.292 1.263 4.816

K2O 2.270 6.460 1.403 5.821 0.854 5.200 2.535 6.598 0.840 4.330 0.116

total 80.070 87.980 77.405 88.073 75.744 83.648 78.290 85.206 79.182 87.876 79.656
            
Si 8.250 10.667 8.144 10.481 8.206 10.488 8.333 10.818 8.264 10.862 20.811

Al 3.750 5.332 3.855 5.518 3.793 5.511 3.666 5.181 3.735 5.137 19.188

Fe – – 0.008 0.004 – – 0.004 0.009 0.009 0.014 –

Mg 0.040 – 0.065 – 0.075 – 0.131 0.012 0.113 – –

Ca 1.540 1.687 1.724 1.848 1.575 1.751 1.431 1.671 1.569 1.678 6.773

Sr 0.060 – – – 0.013 – 0.059 – – – –

Ba – 0.010 – 0.024 – 0.016 – 0.010 – 0.017 –

Na 0.180 0.336 0.216 0.305 0.206 0.392 0.203 0.449 0.095 0.502 5.592

K 0.490 1.722 0.313 1.549 0.190 1.445 0.558 1.830 0.180 1.131 0.098

O 24 32 24 32 24 32 24 32 24 32 80



bází jednotlivých jednotek nedá určit. Lze však vymezit 
minimálně 9 jednotlivých laharových proudů. 

Terciérní dřeva na lokalitě Soutěsky byla mineralizo-
vána směsí zeolitů náležící k Ca-K mineralizační řadě 
[konkrétně u většiny vzorků dominantní phillipsit-(Ca) 
a chabazit-(Ca)] spadající mezi alkalické až intermediální 
členy zeolitové skupiny, které vyplňují původní buňky. 
Buněčné stěny většinou nebyly mineralizovány a podlehly 
degradaci, ojediněle se v místech původních buněčných 
stěn nachází blíže neurčený minerál smektitové skupiny. 
V první fázi mineralizace se uplatňovaly zejména roztoky 
nasycené Ca, později Ca-K. Nehojně byly doloženy thom-
sonit a analcim, dokládající aktivitu Na roztoků, respektive 
Ca-Na roztoků v samotném závěru mineralizace. Zjištěná 
asociace odpovídá nízké teplotě hydrotermálních roztoků 
při velmi nízkých tlacích, což poukazuje na fakt, že mine-
ralizační procesy musely probíhat velmi blízko při povrchu, 
pravděpodobně pouze za účasti meteorické vody prostupu-
jící laharovou akumulací. 

Z paleontologického hlediska byly identifikovány dva 
typy dřev. Hojně zastoupené jsou úlomky konifer Taxo-
dioxylon gypsaceum, představující hlavní část nalezených 
vzorků. Druhým identifikovaným typem je jeden exem-
plář listnaté dřeviny Platanoxylon sp., který představuje 
vůbec první nález fosilního dřeva tohoto rodu na území 
Českého středohoří. Kromě determinovaných dřev byly 
ve výchozu nalezeny také otisky listů dřevin, jejichž způ-
sob zachování však nedovolil bližší druhové ani rodové  
určení.

Poděkování. Tento příspěvek byl vytvořen v rámci řešení DKRVO/
ČGS (2018–2022). Terénní dokumentace proběhla v rámci výkonu 
státní geologické služby (projekt 350000), analytické práce a se-
stavení článku potom proběhlo v rámci interního projektu 310750. 
Za odborné zhodnocení textu děkujeme recenzentům RNDr. Mi-
chalu Řehořovi, Ph.D., a RNDr. Jiřímu Kvačkovi, CSc. Za infor-
mace o aktuálních technických pracích a nálezu fosilní flóry, které 
umožnily odběr vzorků a průzkum výchozu za vhodných studijních 
podmínek, děkujeme panu Jakubu Mikulčíkovi. Studované vzorky 
byly uloženy ve sbírkách ČGS, a to pod evidenčními čísly: XYL1 
(SOU01), XYL2 (SOU02), XYL3 (SOU03), XYL4 (SOU04). Vzo-
rek SOU05 byl spotřebován při analytickém zpracování, žádný 
materiál k trvalému uložení se nezachoval.
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