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Prokřemenění, které postihuje nejstarší generace karboná-
tových speleotém v Koněpruských jeskyních i v některých
dalších jeskyních Českého krasu, je známo již déle než
60 let. Různým aspektům tohoto fenoménu bylo věnováno
zhruba 50 článků a abstraktů, v nichž byly prezentovány
rozmanité názory na mechanismus, příčinu i dobu vzniku
silicifikace. Podrobnější výčet těchto starších prací lze na-

lézt v souhrnných pojednáních Lysenka a Slačíka (1978)
a Komaška a Cílka (1987). Všeobecně bylo prokřemenění
jeskynních karbonátů pokládáno buď za primární, tedy
vzniklé přímým srážením z SiO2 bohatých roztoků již
během růstu speleotém (Komaško – Cílek 1987), nebo
naopak za sekundární, respektive metasomatické (Lysenko –
Slačík 1978). Většina dřívějších autorů spojovala vznik
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prokřemenění s klimatickými cykly v geologické minulosti
a někteří z nich se proto pokoušeli silicifikovaných poloh
využívat i jako regionálních stratigrafických markerů. Od-
hady doby vzniku silicifikace se pohybovaly od pleistocé-
nu po miocén (viz Komaško – Cílek 1987 a další reference
tamtéž).

V tomto příspěvku shrnujeme výsledky výzkumu silici-
fikace nejstarších speleotém Koněpruských jeskyní, který
jsme uskutečnili s využitím moderních analytických metod
v letech 2015–2017. Naše zjištění korigují některé starší
názory ohledně mechanismu prokřemenění a umožňují
rovněž upřesnit odhad období, kdy k této neobvyklé alte-
raci došlo.

7��	��������	�����

Prozkoumali jsme 32 karbonátových speleotém nejstarší
generace (generaceV1) typu tzv. koněpruských růžic (ko-
ralitů), podložních kalcitových krystalických agregátů
a silně prokřemenělých, tzv. podlahových sintrů ze střední-
ho patra Koněpruských jeskyní (Proškův dóm, Petrbokova
síň) a nedaleké Nové propasti (Zamenhofův dóm, obr. 1).
Z toho materiálu bylo analyzováno 89 petrografických vý-
brusů, spolu s 28 orientovanými velkoplošnými leštěnými
řezy kompletními speleotémami v rovinách kolmých i rov-
noběžných se směrem růstu. Nerozpustné křemité zbytky
byly získány z reprezentativních vzorků koněpruských rů-
žic a křemitého podlahového sintru z Proškova dómu
dvouměsíční koupelí v lázni velmi slabého (~ 2%) roztoku
HCl.

Analytické metody zahrnovaly pozorování makrosko-
pických vzorků a orientovaných řezů pod stereomikrosko-
pem v režimu normálního světla a pod UV-excitací (vlnové
délky zdroje 254 nm a 366 nm), následované klasickou
a epifluorescenční mikroskopií petrografických výbrusů.
Studium jemných detailů vnitřní stavby speleotém se usku-
tečnilo s využitím elektronových skenovacích mikroskopů
Quanta 450 a MIRA/TESCAN s energiově disperzním
spektrometrem. Mineralogické složení bylo ověřováno
rentgenovou difrakční analýzou (difraktometr Philips
X´Pert System, CuKα, 40 kV/40 mA) a Ramanovou lase-
rovou mikrosondou Jobin Yvon Labram HR.

/���#����	���"���#����*$���

Křemitá rezidua získaná kompletním odstraněním karbo-
nátové složky tvoří v případě pizolitických koněpruských
růžic v průměru 5–8 % celkového objemu speleotém;
v podložních intenzivněji silicifikovaných podlahových
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sintrech však podíl křemité složky podstatně stoupá – až na
85 % objemu původních vzorků. V nerozpustných zbyt-
cích, jež pozůstávají skoro výhradně z čistě křemitých
fragmentů bez příměsi jílových nebo akcesorických mine-
rálů, lze rozlišit řadu polymorfních variet charakteristic-
kých pro obvyklé diagenetické kontinuum SiO2 – od obje-
mově převládajících skelně lesklých a průzračných
úlomků amorfního opálu-A, vytvářejících charakteristické
globulární a hroznovité agregáty, přes vzácnější fragmenty
delikátních lepisfér, složené drobnými plochými žiletkovi-
tými krystaly CT-opálu, až po mléčně bílé, zakalené a na
ohmat drsné agregáty idiomorfního, dokonale krystalova-
ného α-křemene (obr. 2).

Analýza jednotlivých úlomků nerozpustných zbytků po-
mocí Ramanovy sondy však ukázala, že kromě opálu
a krystalického křemene je v mnoha vzorcích navíc příto-
men v podstatném množství i moganit – jednoklonná poly-
morfní varieta SiO2, jež odpovídá metastabilní přechodové
fázi mezi CT-opálem a křemenem (Flörke et al. 1984). Mo-
ganit, podobně jako chalcedon, představuje vláknitou mik-
rokrystalickou formu SiO2 a v petrografických výbrusech
lze oba minerály jen obtížně mikroskopicky navzájem roz-
lišit.

V křemitých reziduích získaných z koněpruských růžic,
která jsou složena dominantní opálovou fází, tvoří moga-
nit, bezpečně rozlišitelný za pomoci Ramanovy sondy, ob-
vykle jen asi 10 % křemitého rezidua, spolu s asi 5 %
α-křemene. V nerozpustných zbytcích podložních křemi-
tých podlahových sintrů, v nichž je opál přítomen jenom
vzácně, pozůstává převažující část křemitého rezidua na-
opak z α-křemene a hojného moganitu, jehož podíl v ně-
kterých zrnových vzorcích stoupá až na 70–90 % (obr. 3
a 4A–E).

Kromě fragmentů charakteristických pro jednotlivé po-
lymorfní variety SiO2 jsme v nerozpustných zbytcích zjis-
tili další křemité částice – především dokonalé, čistě kře-
mité pseudomorfózy po karbonátových krystalech
(obr. 4F) a tvarově pestrou skupinu velmi drobných kulovi-
tých, vejčitých a dutých trubicovitých biomorfních struk-
tur, jež pravděpodobně představují silicifikované pozůstat-
ky kokoidálních a vláknitých mikrobů (obr. 4G–I). Některé
z těchto útvarů, nejčastěji o rozměrech 2–50 μm, jsou tvo-
řeny pouze čistým SiO2, zatímco jiné pozůstávají z asocia-
ce typicky biogenních prvků (27–73 % C, 1–5 % N, ~ 1 % S,
stopy fosforu), jejichž přítomnost pod tenkou povrchovou
slupkou SiO2 byla prokázána pomocí energiově-
-disperzního spektrometru. Detailní analýze těchto pozoru-
hodných biomorfních struktur věnujeme další samostatné
pojednání, kterým zanedlouho navážeme na tuto stručnou
zprávu.
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Nejstarší speleotémy Koněpruských jeskyní jsou v zásadě
tvořeny koexistujícími zonálními polohami a agregáty kal-
citových krystalů čtyř převládajících typů (Suchý et al.
2014):

1. ledvinitými agregáty paprsčitě se větvících kalcito-

vých krystalů, jež pravděpodobně původně představovaly
aragonit (calcite botryoids),

2. kompozitními kalcitovými agregáty připomínajícími
větvící se květinové stonky nebo ptačí pera (feather-like
calcite),

3. idiomorfními, do tvaru sférického trojúhelníku kon-
vexně vyklenutými krystaly kalcitu (tzv. gotický kalcit,
gothic-arch calcite),

4. idiomorfními, špičatě pyramidálními krystaly kalcitu
typu „psích zubů“ (dog-tooth calcite spar).

Vedle těchto čtyř hlavních typů se ve speleotémách mís-
ty vyskytují další pozoruhodné variety kalcitu, především
hranolovité krystaly o neobvyklém trojúhelníkovém průře-
zu (trigonal prismatic calcite) a krokvicovité, rybí kostru
připomínající kalcitové agregáty (chevron calcite).

Silicifikace postihuje, poněkud odlišným způsobem
a s různou intenzitou, všechny tyto karbonátové složky.
V koraloidních speleotémách, tzv. koněpruských růžicích,
jsme zjistili nejméně pět morfologických typů prokře-
menění (obr. 5–7):

1. Polokulovité, radiálně se větvící delikátní kalcitové
agregáty, tvořené původně zřejmě aragonitem, byly často
postiženy metasomatickou silicifikací, jež v některých pří-
padech pokročila v kompletní zatlačení (replacement) kar-
bonátové složky jemnozrnnou mozaikou chalcedonových
(moganitových) sférulitů a velmi drobných křemenných
krystalků. Popsaný typ alterace se místy objevuje ve star-
ších, vnitřních přírůstkových zónách koněpruských růžic,
ale nejhojněji bývá vyvinut v podložních silně prokřeme-
nělých podlahových sintrech. Jde o silicifikaci nepochybně
druhotnou, jež nastala až po krystalizaci karbonátových
krystalů (obr. 6A–C).

2. Některé agregáty zpeřených a větevnatých kalcito-
vých krystalů v mladších přírůstkových zónách speleotém
prodělaly poněkud odlišnou formu pouze částečné selek-
tivní silicifikace, během níž drobné sférulity chalcedonu
vyplnily třískovité primární póry mezi protáhlými krystaly
kalcitu. Z charakteru této přeměny lze usuzovat, že k pro-
křeměnění muselo dojít nedlouho po krystalizaci karboná-
tových krystalů, nebo možná i souběžně s jejich vznikem
(obr. 6D).

3. Také některé krystaly gotického a skalenoedrického
sparitového kalcitu v mělce podpovrchových zónách spe-
leotém byly místy silicifikovány opálem a vzácněji chal-
cedonem. V těchto případech však vyplňuje SiO2, spolu
s filmem jemnozrnných manganových minerálů, póry ne-
pravidelných zaobleně klkovitých a hroznovitých tvarů,
jež naleptaly pyramidální hrany, i hlubší zonální polohy
uvnitř jednotlivých kalcitových krystalů. Z petrografické-
ho kontextu je jasné, že k prokřemenění zde došlo až dru-
hotně, po kompletní krystalizaci karbonátu (obr. 6E, F).

4. Nejmladší povrchové zóny speleotém, tvořené idio-
morfními krystaly gotického a špičatě pyramidálního kal-
citu, krystalizujícími volně do prostoru, jsou silicifikovány
výhradně opálem; jeho izolované či hroznovitě srůstající
globule nenásilně vrůstají mezi kalcitové krystaly, nebo
vyplňují mělké kulovité erozivní póry ve špicích či stěnách
krystalů. Silicifikace tohoto typu byla zřejmě souběžná
s krystalizací kalcitu, nebo následovala nedlouho poté;
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z petrografického kontextu je očividné, že jde o alteraci
geologicky nedávnou, možná dokonce subrecentní
(obr. 4A, 5).

5. Konečně pátý typ silicifikace představuje opál, který
zaplnil úzké pukliny nejasného původu, jež pronikají místy
z povrchu speleotém směrem do jejich nitra, napříč několi-
ka přírůstkovými zónami. Také tento typ alterace je relativ-
ně pozdní a ve vztahu ke karbonátu speleotém jednoznačně
druhotný (obr. 5).

Mezi většinou popsaných morfologických typů prokře-
menění, které se ve speleotémách objevují nejčastěji, exis-
tuje řada víceméně plynulých přechodů od částečné bodo-
vé silicifikace až po kompletní, zcela dokonalou záměnu
karbonátových krystalů chalcedonem nebo křemenem,

nezřídka při zachování vnější formy i jemných vnitřních
detailů původní karbonátové matrice (obr. 4F, 6A–D).

V rámci jednotlivých speleotém je distribuce prokřeme-
nění značně nerovnoměrná. Opál se objevuje v hojném
množství hlavně na povrchu speleotém, nebo v jejich měl-
ce podpovrchových vrstvách. Hlouběji uvnitř speleotém je
silicifikace, představovaná většinou již chalcedonem či
drobně krystalickým křemenem, soustředěna spíše do izo-
lovaných bodů, jež tvoří neostře omezené, nespojité páso-
vité polohy, probíhající zhruba souběžně s vnitřní stratifi-
kací speleotém (obr. 7). To naznačuje, že přínos SiO2 byl
během růstu speleotém zřejmě cyklický a že etapy srážení
SiO2, respektive rozpouštění CaCO3 se střídaly s etapami
krystalizace karbonátů.
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Lysenko a Slačík (1978) a po nich někteří další autoři po-
psali, že opál ve speleotémách nejstarších generací lze
snadno identifikovat podle živě světle zelené fluorescence,

která vzniká při ozáření vzorků krátkovlnným (254 nm)
UV zdrojem.

Na sérii orientovaných řezů speleotémami jsme shledali
a pomocí Ramanovy sondy ověřili, že jasně světle zeleně
až žlutozeleně fluoreskující opálová zrna a agregáty se
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vyskytují pouze v nejmladších povrchových nebo mělce
podpovrchových přírůstkových vrstvách speleotém. Pokud
byl opál prokázán ve starších polohách, šlo vždy o druhot-
nou pozici, nejčastěji o opálové výplně drobných puklin,
šířící se z povrchu do nitra speleotém a protínající diskor-
dantně několik přírůstkových zón. Všeobecně však hlubší
zóny koněpruských růžic fluoreskují jenom neochotně
a obsahují opál pouze výjimečně, ačkoliv ve výbrusech je
nezřídka patrné hojné prokřemenění jinými, krystalickými

a mikrokrystalickými varietami SiO2. Nejstarší jádra růžic,
místy rovněž intenzivně silicifikovaná, nefluoreskují vů-
bec. Stejně tak většinou nefluoreskují ani vnitřní zóny spe-
leotém typu tzv. krystalických agregátů, ačkoliv kalcitové
krystaly jejich povrchu jsou místy doslova posety hojnými
zrny jasně světle zeleně fluoreskujícího opálu. Podobně
i vnitřní polohy intenzivně silicifikovaných tzv. podlaho-
vých sintrů z Proškova dómu při excitaci krátkovlnným
UV zdrojem zpravidla nefluoreskují vůbec, nebo vykazují
jen slabou fluorescenci soustředěnou do neostře ohraniče-
ných, slévajících se, mdle žlutozeleně fluoreskujících pá-
sovitých poloh zhruba souběžných se stratifikací. Analýza
Ramanovou sondou však ukázala, že tato slabě fluoresku-
jící pásma jsou ve skutečnosti tvořena výhradně krysta-
lickým křemenem a moganitem, opál v nich prakticky
úplně chybí.

6��	���	���	�������"�	

Z petrografických pozorování vyplývá, že k silicifikaci
speleotém došlo několika různými mechanismy a ve vzta-
hu ke karbonátovým krystalům i v různém časovém sledu.
Opálová mineralizace, soustředěná především v mladších
vrstvách speleotém, vznikala zřejmě souběžně s krystaliza-
cí karbonátových krystalů, nebo krátce poté. Avšak ve vět-
šině objemu speleotém, v jejich hlubších zónách, je patrné,
že k podstatné části prokřemenění došlo až druhotně, po
kompletní krystalizaci karbonátových krystalů. Zatímco
opál či chalcedon v některých polohách pouze pasivně za-
plnil primární póry uvnitř speleotém, v jiných místech se
nahromadil v pórech jasně druhotných, jež byly v karboná-
tových polohách očividně vyleptány. Rovněž charakter si-
licifikace, která se objevuje v nejstarších částech speleo-
tém a v tzv. podlahových sintrech, odpovídá druhotnému,
místy až kompletnímu „metasomatickému“ zatlačení kar-
bonátové matrice.

Z těchto vztahů lze logicky vyvozovat, že za 1. k silici-
fikaci speleotém došlo během několika, spíše však mnoha
periodicky se opakujících cyklů a za 2. v určitých etapách
vývoje byly speleotémy vystaveny účinkům roztoků, kte-
ré musely být nedosycené ve vztahu k CaCO3 (rozpouště-
ní kalcitových krystalů), ale současně přesycené ve vzta-
hu k SiO2 (srážení opálu). Podobná geochemická situace
může nastat např. při míšení slaných a meteorických vod,
kdy výsledný roztok získává salinitu odpovídající
~ 35–60 % mořské vody (Knauth 1979). Jak nedávno zjis-
til P. Dobeš (in Suchý et al. 2014), fluidní inkluze zachy-
cené v koněpruských růžicích obsahují roztok několika
chloridů o salinitě 1,2–2,7 hmot. % NaCl ekv., což by
výše uvedenému teoretickému předpokladu odpovídalo.
Současně – jak naznačuje přítomnost hojných mikrosko-
pických biomorfních, pravděpodobně mikrobiálních
struktur v křemitých partiích speleotém – je možné, že
v těchto podmínkách přispívaly ke srážení SiO2 i mikro-
biální interakce.

Přesnější původ roztoků, z nichž se SiO2 srážel (nebo se
dokonce sráží i dnes), zůstává zatím otevřenou otázkou. Je
možné, že roztoky bohaté na SiO2 pronikaly do jeskyně
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z povrchu, např. během teplých klimatických období s in-
tenzivním zvětráváním, jak to navrhovali někteří dřívější
autoři (viz Komaško – Cílek 1987 a další reference tam-
též). Alternativní výklad podmínek, za kterých docházelo
k silicifikaci, nabízí hypogenní model vzniku Koněpru-
ských jeskyní, jehož variace byly později rovněž navrho-
vány (Bosák 1996, Suchý – Zeman 1999). Podle těchto
představ by ke srážení SiO2 mohlo docházet v důsledku pe-
riodického míšení slaných a nahřátých hypogenních vod

stoupajících vzhůru z podložních, na SiO2 bohatých paleo-
zoických souvrství a sladkých vod meteorických, prosaku-
jících z povrchu.

Mineralogická a petrografická data rovněž ukazují, že na
silicifikaci speleotém se v současnosti podílejí různé varie-
ty SiO2, jež představují obvyklé diagenetické kontinuum
SiO2 – od amorfního opálu přes parakrystalický CT-opál,
chalcedon a moganit až po krystalický křemen. Distribuce
jednotlivých polymorfů SiO2 uvnitř speleotém podléhá
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zonalitě. Zatímco opál převládá v povrchových a mělce
podpovrchových polohách, ve vnitřních zónách speleotém
se objevuje hlavně chalcedon, moganit a mikrokrystalický
křemen. V nejstarších, silně prokřemenělých podlahových
sintrech se vyskytuje prakticky jen moganit a křemen. Tato
zonalita je velmi pravděpodobně důsledkem diagenetické
transformace metastabilních forem SiO2 do krystalického
křemene, jež je kontrolována hlavně geologickým časem a
má univerzální celoplanetární platnost (Rodgers et al.
2004).

Nález moganitu, který byl mezi polymorfy SiO2 v koně-
pruských speleotémách prokázán v podstatných koncen-
tracích, je důležitý z několika důvodů. Jednak jde o zřejmě
vůbec první zjištění tohoto minerálu v jeskynních karboná-
tových speleotémách všeobecně. Moganit navíc indikuje
i relativně nízké geologické stáří silicifikace. Za normál-
ních okolností totiž tento minerál kompletně konverguje do
křemene během asi 200 000 let (Rodgers – Cressey 2001),
zatímco opál jen málokdy přežívá nepozměněn déle než asi
100 000 let (Rodgers et al. 2004). Z popsaného petrografic-
kého charakteru silicifikace současně logicky vyplývá, že
i geologické stáří karbonátové matrice speleotém samot-
ných bude nejspíše podobné, každopádně výrazně mladší
než terciérní. Zmíněné indicie jsou spolu s již dříve publi-
kovaným a zatím ojedinělým datováním nejstarší generace
koněpruských speleotém metodou U/Th (~ 227 000 let,
Suchý et al. 2001) v rozporu se současnými představami
o značném stáří tohoto typu jeskynních výplní, které jsou
odvozovány z paleontologických faunistických nálezů
(> 1,2–1,5 mil. let, Žák et al. 2013). Tento geochronolo-
gický rozpor neumíme zatím jednoznačně vysvětlit, mů-
žeme pouze konstatovat očividný fakt, že v jedné či druhé
představě o stáří silicifikace, resp. nejstarších koněprus-
kých speleotém je zjevně skryta jakási zásadní chyba. Je
možné, že paleontologické určení faunistických zbytků je
nepřesné, nebo že se omyl ukrývá v interpretaci časového
vztahu těchto fosilních zbytků k jednotlivým generacím
okolních speleotém. Lze také ale uvažovat o možnosti,
spíše hypotetické, že diagenetická konverze opálu do kře-
mene probíhá v jeskynním prostředí z nějakých příčin
podstatně pomaleji než v řadě jiných terestrických a moř-
ských prostředí. Abychom tuto otázku vyjasnili, zadali
jsme v současné době do zahraniční geochronologické la-
boratoře novou ověřovací sérii různých typů speleotém
Koněpruských jeskyní na datování metodou U/Th. Vý-
sledky těchto nových datování by měly být k dispozici
v průběhu roku 2018.

Poděkování. Pan A. Komaško, vedoucí správy Koněpruských jes-
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kách. Panu A. Šulcovi (ÚSMH AV ČR) a RNDr. A. Zemanovi,
CSc., děkujeme za technickou podporu při mikroskopických stu-
diích a přípravě preparátů pro analytická studia. Panu A. Ko-
maškovi a doc. RNDr. J. Kadlecovi, Dr., jsme rovněž zavázáni za
konstruktivní recenzní připomínky, které napomohly zkvalitnit
tento příspěvek.
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