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Abstract: Whole-rock geochemistry of the “Sv. Jan diabase” sills
and dykes in the Loděnice–Bubovice area (Černidla locality,
Prague Basin) preserved within Motol Formation (Wenlock) was
studied. “Sv. Jan diabase” is enriched in incompatible elements
and resembles alkaline basalts. Spiderplots normalized by
NMORB and incompatible element ratios such as Zr/Nb
(5.6–9.9) and Nb/Yb (11.3–20.5) point to its affinity to an OIB
magmatic reservoir. Highly enriched chondrite-normalized REE
patterns (LaN/YbN = 6.2–9.4) and high GdN/YbN (2.6–2.7) sug-

gest low degrees of partial melting of garnet peridotite mantle
source. The overall geotectonic setting probably did not corre-
spond to true oceanic islands but rather to an attenuated continen-
tal crust.

„Svatojanský diabas“ (Měska – Kratochvíl 1946) tvoří tě-
leso sv.-jz. směru, sledovatelné v délce 4,5 km mezi Lo-
děnicí a Lišticí. V současnosti je ve výchozech zachován
pouze na dvou lokalitách – v zářezu silnice mezi Loděnicí
a Bubovicemi (lokalita Černidla) a v. od Sedlce u lomu
Solvay. Na lokalitě Černidla jsou odkryty tři žíly „svato-
janského diabasu“ (Fiala 1965, Bouček 1941, Měska –
Kratochvíl 1946), které prorážejí motolské souvrství
(wenlock, homer). Defilé Černidla (popis profilu viz Kříž
1992) začíná v druhé ostré zatáčce silnice Loděnice–Bu-
bovice, kde vystupují dvě žíly. Spodní ložní žíla (2 m
mocná) je tvořena černým kompaktním bazaltoidním dia-
basem s hojnými vyrostlicemi serpentinizovaného oliví-
nu a chloritizovaného plagioklasu. Svrchní ložní žíla
(10 m mocná), oddělená od spodní žíly sledem 20 m moc-
ných břidlic motolského souvrství, má sloupcovitou od-
lučnost a je tvořena černým kompaktním bazaltoidním
diabasem s vyrostlicemi čerstvého i částečně serpentini-
zovaného olivínu a chloritizovaného plagioklasu. Po
100 m směrem na východ (břidlice jsou v tomto úseku za-
sucené) vystupuje relikt třetí žíly – pravá žíla o původní
mocnosti 15 m (Fiala et al. 1974), která je tvořena bazal-
toidním diabasem s hojnými vyrostlicemi čerstvého oliví-
nu a plagioklasu. Fiala (1965) oproti Měskovi a Krato-
chvílovi (1946) uvádí ještě 50 m dále směrem na východ
výskyt čtvrté žíly, která však již v současné době na po-
vrch nevystupuje.

Předchozí výzkum a metodika

Chemismus bazaltoidních žil lokality Černidla studovali
Fiala (1970), Patočka et al. (1993) a Drostová (2008). Fiala
(1970) publikoval čtyři silikátové analýzy – spodní ložní
žíly, svrchní ložní žíly, spilitizovaného okraje svrchní ložní
žíly a třetí pravé žíly. Patočka et al. (1993) uvedli silikáto-
vou analýzu a obsahy stopových prvků ložní žíly olivinic-
kého diabasu (ludlow?) z lokality Bubovice. Srovnáním
analýz bylo zjištěno, že obsahy hlavních prvků ložní žíly
olivinického diabasu (Patočka et al. 1993) jsou identické se
silikátovou analýzou spodní ložní žíly (Fiala 1970). Toto
zjištění bylo ověřeno i pro obsahy hlavních prvků ostatních
silurských lokalit publikovaných Patočkou et al. (1993) –
silikátové analýzy zde reprezentují původní vzorky F. Fia-
ly a R. Rosta, analyzované v letech 1946–1969. Drostová

256 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057

Obr. 1. Klasifikační diagram Zr/Ti vs. Nb/Y (Pearce 1996).



(2008) analyzovala na třech vzorcích obsahy hlavních
i stopových prvků z blíže neurčených žil Černidel. Izotopo-
vá data (Sr-Nd) byla stanovena na jednom vzorku svrchní
ložní žíly (Vokurka et al. 1993).

Pro zjištění variability a geochemické klasifikace „svato-
janského diabasu“ lokality Černidla byly nově odebrány
čerstvé reprezentativní vzorky ze spodní a svrchní ložní
žíly a z jedné polohy pravé žíly. Dále byl znovu analyzován
archivní vzorek (ČGS) Vokurky et al. (1993). Obsahy
hlavních prvků byly stanoveny mokrou silikátovou analý-
zou v laboratořích České geologické služby v Praze, obsa-
hy stopových prvků pomocí ICP-MS HP 9000 v ActLabs
Ltd. v Kanadě. Nově získané obsahy hlavních i stopových
prvků byly zpracovány společně s publikovanými daty
(Drost 2008, Patočka et al. 1993, Fiala 1970) programem
GCDkit (Janoušek et al. 2006).

Chemismus žil

Z důvodů eliminace možných efektů mobility alkálií byla
místo standardního TAS diagramu pro určení horninových

typů použita alternativní klasifikace na základě poměrů ob-
sahů imobilních HFSE – Zr/Ti vs. Nb/Y diagram (Pearce
1996). Dostupné analýzy tvoří dobře definovaný klastr
v poli alkalického bazaltu (obr. 1).

Chondritem normalizované vzory vzácných zemin (Boyn-
ton 1984) pro bazalty jsou charakterizovány vysokým
stupněm frakcionace LREE a HREE (LaN/YbN = 6,2–9,4;
obr. 2) a téměř lineárním průběhem bez zřejmé Eu anomá-
lie (Eu/Eu* = 1,0–1,1). Frakcionace HREE, resp. zvýšené
poměry (GdN/Yb N) = 2,6–2,7 naznačují vznik tavenin za
přítomnosti reziduálního granátu.

„Svatojanský diabas“ lokality Černidla je silně obohacen
inkompatibilními prvky, a to jak oproti normálním bazal-
tům středooceánských hřbetů (NMORB; Sun – McDo-
nough 1989, obr. 3; ThN = 11,8–19,4), tak i prvkům kom-
patibilním (LuN ~ 0,5). Zvýšené koncentrace Ba a Sr
zřejmě odpovídají slabé alteraci hydrotermálními fluidy,
nicméně zbytek geochemické signatury se zdá být dobře
zachován. Taková distribuce odpovídá vnitrodeskovým al-
kalickým bazaltům (OIB), případně jejich přechodu
k EMORB, jak také ukazují nízké poměry Zr/Nb (5,6–9,9)
a vysoké poměry Nb/Yb (11,3–20,5).
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Obr. 2. Chondritem normalizované vzorky vzácných zemin (Boynton
1984) žil „svatojanského diabasu“.

Obr. 3. Diagram koncentrací vybraných stopových prvků žil „svatojan-
ského diabasu“ normalizovaných průměrným složením NMORB (podle
Sun – McDonough 1989).

Tabulka 1. Reprezentativní analýzy bazaltoidních žil úseku Lodě-
nice–Bubovice (hlavní oxidy v hmot. %, vybrané stopové prvky
v ppm)

MnO 0,18 7,56

MgO 6,99 0,189

CaO 9,52 9,31

SrO 0,101 0,125

BaO 0,027 0,032

Li2O 0,004 0,004

Na2O 2,62 2,37

K2O 1,09 0,86

P2O5 0,512 0,502

F 0,068 0,069

CO2 0,30 0,35

H2O
(+) 2,58 3,06

H2O
(–) 0,33 0,38

suma 99,80 99,46

Y 25,6 24,9

Zr 248 219

Nb 29,9 27,8

Th 2,33 2,05

La 27,60 26,30

Gd 6,92 6,25

Eu 2,28 2,18

Yb 2,05 1,92

Lu 0,262 0,257

LaN/YbN 9,08 9,24

GdN/YbN 2,72 2,63



Diskuse a závěr

Typ magmatu, tektonická pozice a možná petrogeneze jsou
ilustrovány diskriminačním diagramem Zr-Ti/100-Y×3
podle Pearce a Canna (1973; obr. 4a). Alkalický „svatojan-
ský diabas“ je pravděpodobně produktem nízkého stupně
parciálního tavení granátického peridotitu (obr. 4a), což je
podpořeno především poměry (La/Yb)N a (Gd/Yb)N. Slo-
žení magmatu se promítá do pole WPB, avšak zároveň ná-
leží do pole, kam padne 90 % analýz bazaltů z prostředí

ztenčené kontinentální kůry (Pearce 1996), což indikuje
i pozice na přechodu mezi poli OIB a CBR v diskriminač-
ním grafu Agrawala et al. (2008; obr. 4b). Otázka geotekto-
nické pozice „svatojanského diabasu“ bude předmětem
dalších studií. Současný stav poznání geologie pražské
pánve však naznačuje, že pravděpodobně jde o prostředí
ztenčené frakturované kontinentální kůry.
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Obr. 4. Diskriminační diagramy. a – Zr-Ti/100-Y×3 (Pearce – Cann
1973). Elipsy WPB a MORB – 90 % populace WPB a MORB, elipsa
MORB/WPB – 90 % bazaltů z prostředí ztenčené kontinentální litosféry
(IAT – tholeiity vulkanických oblouků, MORB – bazalty středooceán-
ských hřbetů, CAB – vápenato-alkalické bazalty, WPB – vnitrodeskové
bazalty); b – Agrawala, Guevary a Vermy (2008); DF1 = –0,5558 ln
(La/Th) – 1,4260 ln (Sm/Th) + 2,2935 ln (Yb/Th) – 0,6890 ln (Nb/Th) +
4,1422; DF2 = –0,9207 ln (La/Th) + 3,6520 ln (Sm/Th) – 1,9866 ln
(Yb/Th) + 1,0574 ln (Nb/Th) – 4,4283; OIB– bazika oceánských ostrovů,
CBR – bazika kontinentálních riftů, MORB – bazika středooceánských
hřbetů).

b

a




