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Abstract: Two sections of the Lochkovian-Pragian boundary
have been studied by gamma-ray spectrometry – GSSP Homolka
at Praha-Velká Chuchle and its auxiliary section at Černá rokle
near Kosoř. The spectral data indicate a transgressive event in the
lowermost Pragian, which is expressed in deposition of
hemipelagic carbonates.

Oblast pražské pánve patří ke klasickým oblastem devonské-
ho útvaru a bylo v ní definováno několik stupňů, které zde
mají své stratotypové profily. Spodní hranice stupně prag je
stanovena na profilu Homolka v Praze-Velké Chuchli. Před
schválením tohoto GSSP byla hranice lochkovu a pragu defi-
nována na profilu v Černé rokli u Kosoře (Chlupáč et al. 1985,
Chlupáč a Oliver 1989). V posledních letech se ve stratigra-
fickém výzkumu devonu pražské pánve vedle tradičních bio-
stratigrafických metod stále více využívá dalších přístupů,
např. chemostratigrafie nebo fyzikální stratigrafie (např. stu-
dium variací magnetické susceptibility nebo gamaspektro-
metrie), ve studované úrovni např. Hladíková et al. (1997),
Slavík et al. (2000), Buggisch a Mann (2004), Koptíková et
al. (2010). Tato práce se zabývá využitím gamaspektromet-
rických (GRS) dat k interpretaci vývoje sedimentačního pro-
středí dvou referenčně významných profilů hraničního inter-
valu lochkov-prag – Homolky a Černé rokle.

Studované profily

Hraniční vrstvy na Homolce ve Velké Chuchli
(N 50° 0´52.959˝, E 14° 22´20.822˝; obr. 1) jsou tvořeny

sledem jemnozrnných bioklastických vápenců svrchní
části lochkovského souvrství (kosořské vápence, vrstvy
č. 1–26 v obr. 2), které přecházejí do hlíznatých vápenců
dvorecko-prokopských, které náleží spodní části praž-
ského souvrství (vrstvy č. 27–37 v obr. 2). Hranice loch-
kov-prag je vedena ve vrstvě č. 12 podle prvního výskytu
konodonta Eognathodus sulcatus „eosulcatus“ (Slavík –
Hladil 2004).

Profil v Černé rokli u Kosoře (N 49° 59’ 22.932",
E 14° 20’ 17.405"; obr. 1) odkrývá sled nejvyšší části loch-
kovského souvrství ve facii radotínských vápenců (jemno-
zrnné deskovité vápence s vrstvami tmavých vápnitých
břidlic, vrstvy č. 60–86 v obr. 2). V jeho nadloží se nachází
hlíznaté dvorecko-prokopské vápence bazální části praž-
ského souvrství (vrstva č. 87, obr. 2). Hranice loch-
kov-prag probíhá ve vrstvě č. 76 (Slavík et al. 2007). Kar-
bonátové sledy na obou lokalitách jsou podle Vorla
(2006a) uloženiny distálních kalciturbiditů.

Metodika

Studované profily byly měřeny pomocí přenosného ga-
maspektrometru Geofyzika-SatisGeo GS-512 s krokem
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Obr. 1. Zjednodušená geologická mapa jihozápadního okraje Prahy s vy-
značenou pozicí obou studovaných profilů.



0,25 m a dobou měření 240 s. Naměřené počty radioaktiv-
ních rozpadů byly automaticky přepočítány na koncentrace
K (%), U a Th (ppm) a celkovou přirozenou radioaktivitu
(uváděna jako ekvivalent uranu – eU, tj. celkové množství
radioaktivních rozpadů přepočtené na množství uranu, kte-
ré by mělo stejný efekt). Mocnost každého z obou měře-
ných profilů je 6 m.

Charakteristika GRS záznamu

Na profilu Homolka má křivka přirozené radioaktivity
(eU) vzestupný trend. Její hodnoty se mění především v zá-
vislosti na obsahu K a Th (korelační koeficient R2 = 0,84
a 0,88), naopak korelace mezi U a celkovou radiokativitou
je velmi nízká. Nápadná je změna v koncentracích U a Th
z lochkovu do pragu, zatímco pro lochkov jsou hodnoty
Th/U menší než 1 (tzn. že obsahy U jsou větší než obsahy
Th; průměrná hodnota je 0,7), pro prag jsou větší než 1
(průměrná hodnota 1,6).

Na profilu v Černé rokli má křivka přirozené radioaktivi-
ty spíše klesající trend. Její hodnoty se mění v závislosti na
koncentracích K (R2 = 0,85), zatímco závislost na U a Th je
nízká (R2 = 0,65 a 0,54). Poměr Th/U má podobně jako na
Homolce vzestupný trend – v nejvyšším lochkovu jsou
jeho průměrné hodnoty 1,3, ve spodním pragu 2,3.

Pozoruhodný je rozdíl mezi trendy koncentrací jednotli-
vých prvků v dvorecko-prokopských vápencích pražského
souvrství. Zatímco na Homolce jsou obsahy K, U a Th vyš-
ší než u podložního lochkovského souvrství, v Černé rokli

se tato část sledu vyznačuje výrazným
poklesem koncentrací všech měřeným
komponent.

Diskuse a závěry

Naměřené koncentrace odrážejí obsah
převážně nekarbonátového materiálu
ve vápencích; K a Th jsou vázány pře-
devším v živcích a jílových minerálech,
zatímco U je často vázán v organické
hmotě a může být značně mobilní bě-
hem diagenetických pochodů. Zvýšené
obsahy jemného detritického materiálu
mohou odrážet zvýšenou erozi v pří-
břežních oblastech širšího okolí v dů-
sledku regrese a přínos tohoto materiá-
lu do moře. Na druhou stranu však je
nutné brát v úvahu i pokles GRS zjiště-
ných hodnot (Černá rokle u Kosoře,
obr. 2), interpretovatelný jako důsledek
dočasně zvýšené karbonátové produk-
ce dostavující se po transgresi.

Podle Ruffella a Wordena (2000)
mohou mít GRS data význam i pro re-
konstrukci paleoklimatu, především
pak poměr Th/U. Je známo, že U
a K jsou rozpustnější než Th, jeho ob-

sah se zvyšuje při zvětrávání na pevninách v teplém humid-
ním klimatu. Proto by nízké poměry Th/U měly odpovídat
spíše chladnému klimatu a naopak vyšší poměry klimatu
teplému, kdy se do mořského prostředí dostává více Th ze
souší. Pokud bychom tyto předpoklady použili pro oba mě-
řené profily, bylo by možné uvažovat o oteplení ve spod-
ním pragu (viz také Hladil et al. 2008). Tato událost se sho-
duje i s faciální změnou na bázi pražského souvrství, kde se
bezprostředně po faciích lochkovského usazovaly hemipe-
lagické dvorecko-prokopské vápence. Kalové hemipela-
gické facie mohou odrážet eustatický zdvih mořské hladi-
ny vyvolaný oteplením klimatu a táním ledovců. Oteplení
a zvýšení mořské hladiny na počátku pragu tudíž mohlo
vyvolat dočasné zvětšení karbonátové produkce, které za-
tlačilo vrstvy se sníženými obsahy karbonátu ve svrchní
části lochkovského souvrství (černošedé vápnité jílovi-
to-prachovité břidlice, většinou pozaďová sedimentace
mezi vrstvami kalciturbiditů). Vzhledem k vysokým obsa-
hům K a Th a silnému MS signálu neútesových facií střed-
ních a vyšších částí klasického pragu (Hladil et al. 2008,
Koptíková et al. 2010) se zvětšení karbonátové produktivi-
ty pravděpodobně netýkalo celého pražského souvrství
a odpověď je třeba hledat spíše v zásadní odlišnosti jednot-
livých mořských prostředí v tomto období.

Interpretace profilů na Homolce a v Černé rokli se liší od
dříve převládající koncepce lochkovsko-pražského regres-
ního eventu (Chlupáč – Kukal 1988, Vorel 2006b), který
byl převážně definován na základě profilů v mělkovodních
faciích. Práce věnující se stratigrafickým variacím izotopů
O a C zatím rovněž nepodávají jednoznačné vysvětlení
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Obr. 2. Gamaspektrometrický záznam dvou profilů hraničních vrstev lochkovu a pragu. Číslování
vrstev podle Chlupáče et al. (1985).



události při hranici lochkovu a pragu (Hladíková et al.
1997, Buggisch – Mann 2004). Tomu by mohl napomoci
pokračující výzkum většího počtu profilů jdoucích napříč
hlubokovodními i mělkovodními faciemi při použití větší-
ho počtu metod podrobné stratigrafie (např. variací magne-
tické susceptibility).

Poděkování. Tento příspěvek byl podpořen výzkumným záměrem
MSM 0021620855.
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Abstract: Stratigraphic variations in magnetic susceptibility (MS)
have been studied in a 50 m thick sequence in the Požáry 1 Quarry
near Praha-Řeporyje. It comprises the topmost part of the Ko-
panina Formation (Ludlow), entire thickness of the Požáry For-
mation (the uppermost Ludlow to the lowermost Lochkovian)
and the basal part of the Lochkov Formation (Lochkovian). Mag-
netic susceptibility log is characterized by a gradual growth in MS
values which reflects increased input of terrigeneous material
caused by gradual sea-level fall.

Požárské souvrství svým stratigrafickým rozsahem při-
bližně odpovídá nejmladšímu oddělení silurského útva-
ru – přídolí. Typovou lokalitou je lom Požáry 1 v Pra-
ze-Řeporyjích (N 50° 1´43,5˝; E 14° 19´28˝). Požárské
souvrství je zde vyvinuto jako sled tence vrstevnatých vá-
penců (wackestone/packstone), které se střídají s tenkými
vrstvami tmavých vápnitých břidlic (Kříž et al. 1986,
Kříž 1992). Mocnost souvrství dosahuje přibližně 43 m.
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