
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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Směrem do nadloží přibývá počet poloh masivních
jemno- až hrubozrnných, převážně bioklastických vápen-
ců (packstone/grainstone), podle Čápa et al. (2003) ulože-
nin gravitačních proudů. Ve spodní části souvrství je
GSSP spodní hranice oddělení přídolí, která je definována

prvním výskytem graptolita Monograptus parultimus
(Kříž et al. 1986).

Podle Kříže (1992) odráží litologický vývoj souvrství
několik transgresně-regresních cyklů. K ověření této do-
mněnky bylo využito studium stratigrafických variací
magnetické susceptibility (MS). Tento přístup je v posled-
ních letech využíván pro různé stratigrafické úrovně výplně
pražské pánve, především pak v devonských horninách,
nejenom ke korelaci profilů v rámci pánve, případně i glo-
bálním korelacím, ale i k celkové charakteristice sedimen-
tačního prostředí a jeho vývoje (např. Crick et al. 2001, Ell-
wood et al. 2006, Vacek 2008, Koptíková v tisku, Vacek et
al. v tisku).

Metodika

V lomu Požáry 1 byl pro studium stratigrafických variací
MS vzorkován profil zahrnující nejvyšší část kopaninské-
ho souvrství, celé požárské souvrství a bazální část loch-
kovského souvrství. Vzorky byly odebírány s krokem
0,1 m. Mocnost studovaného sledu je 50 m. Ve střední části
profilu bylo 5 m zasuto (interval 26–31 m, obr. 1). Byly
odebírány vzorky čerstvé horniny o hmotnosti 20–50 g.
Měření bylo prováděno v Laboratoři geologických procesů
Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., na kapamůstku
KLY-2 (výrobce Agico s.r.o., Brno).

Charakteristika MS záznamu

Na obrázku 1 je znázorněna křivka hmotnostní MS (χ;
v řádu10–9 m3.kg–1). Nejvyšší část kopaninského a spodní
část požárského souvrství je tvořena tence vrstevnatými
jemnozrnnými vápenci s vložkami vápnitých břidlic (met-
ráž 0,0–17,0 m; interval 1 na obr. 1). Tento sled se vyzna-
čuje relativně nízkými hodnotami MS (průměrně
2,43.10–9 m3.kg–1) a oscilace MS křivky jsou poměrně
malé. Následující interval 2 je charakterizován střídáním
jemnozrnných vápenců s břidlicemi a masivních vrstev
středně zrnitých až hrubozrnných bioklastických vápenců
(metráž 17,0–36,9 m). Hodnoty MS jsou o něco vyšší než
v podložním sledu (průměrně 4,05) a vykazují vyšší oscila-
ce. Nejvyšší část požárského souvrství a bazální část loch-
kovského souvrství (interval 3 na obrázku 1) je tvořena ma-
sivními bioklastickými vápenci, které se opět vyznačují
poměrně výraznými oscilacemi křivky MS; dosahuje zde
nejvyšších průměrných hodnot z celého měřeného profilu
(9,13).

Diskuse a závěry

MS signál je odezvou na přítomnost různých feromagne-
tických (sensu lato, např. magnetit, hematit, pyrhotin
aj.) a paramagnetických minerálů (jílové minerály, pyroxe-
ny, amfiboly, biotit aj.) v hornině. MS těchto minerálů vý-
razně převyšuje MS diamagnetického kalcitu, který tvoří
dominantní součást vápenců. Většina těchto minerálů je do
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Obr. 1. Záznam magnetické susceptibility studovaného profilu v lomu Po-
žáry 1 v Praze-Řeporyjích. Číslování vrstev je převzato z Kříže (1992).
kop. s. – kopaninské souvrství; lochk. s. – lochkovské souvrství.



mořského sedimentačního prostředí přinášena z pevniny,
avšak některé mohou vznikat i biogenními nebo diagene-
tickými pochody (především magnetit a hematit). Proměn-
livé množství detritických magnetických částic přináše-
ných do pánve (podle Ellwooda et al. 2000) ovlivňují
eustatické pohyby mořské hladiny a s nimi spojená eroze
v příbřežních oblastech. Z toho vyplývá, že nízkému stavu
hladiny by měly odpovídat zvýšené hodnoty MS a naopak,
při mořské transgresi by se její hodnoty měly snižovat.
Dalším uvažovaným mechanismem přínosu je eolický
transport (pro diskusi viz Hladil et al. 2006). Podle Vacka
(2008) a Vacka et al. (v tisku) je MS ve svrchní části požár-
ského souvrství dominantně vyvolávána terigenními para-
magnetickými minerály. Tím lze vyloučit výrazný vliv
druhotných magnetických minerálů a vztáhnout tak pro-
měnlivé hodnoty MS k sedimentačním procesům a změ-
nám sedimentačního prostředí. Pokud budeme vycházet
z popsaného předpokladu, pak lze interpretovat spodní část
souvrství jako uloženiny s omezeným přísunem terigenní-
ho materiálu při vysokém stavu hladiny. Směrem do nadlo-
ží lze pozorovat postupný regresní trend, který se odráží ve
vyšších hodnotách MS a koresponduje s přibýváním hru-
bozrnných bioklastických vápenců. Tato interpretace zapa-
dá do rámce eustatických pohybů mořské hladiny v nejvyš-
ším siluru (přídolí) nejen v pražské pánvi, ale i v jiných
oblastech světa (viz např. Kříž 1992, Johnson 2009).

Výzkum požárského souvrství na lokalitě nadále pokra-
čuje, jde především o detailní sedimentologické studium,
gamaspektrometrická měření a výhledově rovněž zkoumá-
ní stratigrafických variací izotopů kyslíku a uhlíku.

Poděkování. Tento příspěvek byl podpořen výzkumným záměrem
MSM 0021620855.
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