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Silicifikovaná (prok emen lá) d eva jsou známa z r zných oblastí celého sv ta. Jejich vznik je 
výsledkem ireverzibilního d je, který probíhal za výjime ného sb hu odlišných fyzikáln -chemických 
a biologických faktor  v n kterých zvláštních obdobích a prost edích. Obecná rovnice zní:

Rostlinná matrice (kmeny, v tve, ko eny v r zném stupni destrukce) 
+ silicifika ní roztok (možný zdroj Si)  
+ bakterie (nebo jiné degradující organismy/mechanismy) 
+ místo poh bení/silicifikace (anaerobní podmínky) 
+ as                                                                    silicifikované d evo

Silicifikace zachovala pro dnešní v du už první bakterie, jednobun né asy a pozd ji první 
suchozemské rostliny. Mezi nejstarší nálezy d ev pat í stonky a kmeny prvních stromovitých 
kapra orost  a nahosemenných rostlin, do jejichž anatomických struktur pletiv vstoupil silicifika ní
roztok, konzervoval je, a bu  hned nebo po poh bení v nich vykrystalizoval jako minerál SiO2

(nej ast ji k emen, chalcedon a jejich variety), a tím jim dodal mimo jiné vysokou tvrdost a odolnost 
proti zv trávání.

Katodoluminiscen ní mikroskopie/spektroskopie (CL) je ú inná metoda hojn  používaná 
ke studiu sedimentárních, vyv elých i metamorfovaných hornin, pomocí níž lze nejen ur it p ítomné 
minerály, ale také studovat tvar a strukturu zrn, jejich genezi, p ír stkové a altera ní zóny, i provád t
provenien ní analýzu. Pro studium k emene je v praxi vhodná CL s horkou katodou, takže jsme si 
položili otázku: pro  ji také nepoužít na k emen, tvo ící silicifikovaná d eva? Naše výsledky ukazují, 
že katodoluminiscen ní mikroskopie výbrus , ve spojení s mikroskopií v procházejícím normálním 
a polarizovaném sv tle, s odrazovou mikroskopií a dalšími, je výborným nástrojem pro zobrazení 
(imaging) anatomických, morfologických a petrografických struktur prok emen lých d ev, a dále také 
bezkonkuren ní k nalezení nejr zn jších heterogenit ve vzorku, jako mohou být minerální p ím si, 
relikty kalcifikace i samotné odlišné generace SiO2. Získané odstíny trvalé i krátce žijící CL slouží 
nejen k podrobn jšímu popisu k emité hmoty, která se jiným metodám jeví pouze uniformní, ale ve 
skute nosti je velmi heterogenní, ale také k pochopení pr b hu silicifikace a nakonec snad i p esn jší 
specifikace podmínek, za kterých daná permineralizace probíhala (Matysová et al., submitted).
Prok emen lá d eva pak mohou být v širším m ítku chápána nejen jako „zvláštní p írodnina“
a sb ratelský artikl, ale hlavn  jako indikátor p vodního paleoprost edí a stratigrafický ukazatel 
podmínek poh bení. Projekt je finan n  podporován granty GAAV R (KJB301110704, 
IAA300460510) a MSM0021620855. 
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