
V loňském roce byl v Praze-Radlicích dokumentován pří-
ležitostný odkryv pro plánovanou stavbu domů, nacháze-
jící se v ulici Lučištníků na severním úbočí Dívčích hradů 
(GPS 50° 3‘ 19.080“ N; 014° 23‘ 46.200“ E). Ve zhruba 

6 m hlubokém zářezu zde byl výkopem odkryt nový skalní 
útvar, který byl dosud zcela skryt ve zvětralinách ordovic-
kých sedimentů. Při bližším prozkoumání lokality bylo 
zjištěno, že je tvořen ložní žílou šedomodrého  alterovaného 
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Summary: A new rock outcrop was uncovered in a temporary 
open cut for the house construction on the northern slope of the 
Dívčí hrady Hill in Praha-Radlice (GPS 50° 3’ 19.080” N; 014° 23’ 
46.200” E). The outcrop was completely hidden in the weathered 
Ordovician sediments (Figs 1 and 2). A closer research of the locality 
revealed, that the rock outcrop is formed by a sill of the grey-blue 
altered basalt (locally known as the “diabase”), which intruded 
into clayey shales of the Bohdalec Formation (Ordovician, Prague 
Basin). This intrusion is not marked on existing geological maps 
(Fig. 3) as it does not manifest itself morphologically.

The sill of altered basalt has two tectonically separated parts. 
The eastern, smaller part of the intrusion (4 × 2.5 m in size, Fig. 4)  
is tectonically separated from the western part, which is larger 
(10 × 4.5 m in size) and fenced. The western part is bounded on 
both sides by noticeable faults with steep and polished surfaces 
striking NNE-SSW (288–291°/87°). As obvious in both parts of 
the outcrop, the basalt form a concordant sill (Fig. 5), which 
intruded along the primary layering of the shales of the Bohdalec 
Formation striking ENE-WSW (173°/54°). The true thickness of the 
sill fluctuates, also due to the tectonic segmentation, from about 
1.5 m to 4.5 m (Fig. 6).

From the petrographic point of view, the altered basalt is fine 
to medium-grained, finely darkly dotted with chloritized clusters 
up to 3 mm in size (decomposed mafic minerals, possibly vesicles). 
Mica is not visible. Samples are often intersected by white calcite 
veins. During the weathering processes, the color of the rock 
changed from grey-blue to grey-green, and brownish weathering 
rind also formed closer to the surface of fragments (Fig. 7). 
Vesicular structure is locally developed in both parts of the outcrop  
(Fig. 8). In the thin section, strongly carbonatized plagioclase and 
chloritized pseudomorphs after mafic minerals (pyroxene, olivine?) 

predominate (Figs 9 and 10). Accessory minerals are represented 
by titanite, pyrite and chalcedony.

Intrusive rocks (dykes, sills; mainly of basalts) penetrating 
Paleozoic sediments in the area of Dívčí hrady were focus of 
a number of studies, especially in the early 1970s. At that time, 
a biotite minette dyke cutting through the Lower Devonian Dvorce-
Prokop Limestones was found in the NE part of the hill (Fiala 1971; 
Fiala – Chlupáč 1973). This minette dyke is located about 800 m 
SE from the newly described outcrop of the altered basalt (see 
the lower right corner of Fig. 3). The minette is petrographically 
different, its color is light and creamy, and it contains abundant 
biotite flakes (Fig. 11).

In the 1980s, the geological map of the northern part of Prague 
(Praha-sever) at a scale of 1 : 25 000 was published (Králík et al. 
1983). Several dykes and sills of altered basalt that intruded the 
Ordovician and Silurian Formations were drawn on this map also 
in the Dívčí hrady area (Fig. 3). However, petrography of these 
rocks was not described in detail in the explanatory notes. Dyke 
of biotite minette and intrusions of Silurian altered basalt have 
been recently found also in the exploratory gallery for the Radlice 
tunnel (Chmelař et al. 2016).

Although the age of the altered basalt from the newly uncovered 
rock outcrop is not yet constrained by geochronological dating, 
its petrographic character corresponds to the Silurian basalts  
(i.e. altered intrusive basalts or “diabases”), which have been 
described in the SW part of Prague mainly from the lower part 
of the Silurian strata (especially from the Liteň and Kopanina 
Formation – see Fiala 1970; Kříž in Králík et al. 1984; Štorch in Chlu- 
páč et al. 1998).

Žíla alterovaného bazaltu („diabasu“) 
na severním úbočí Dívčích hradů v Praze-Radlicích
Sill of altered basalt on the northern slope of the Dívčí hrady Hill in Praha-Radlice

(12-24 Praha)



bazaltu (v Čechách se pro tyto paleozoické horniny vžil 
termín „diabas“), který tu proniká jílovitými břidlicemi 
bohdaleckého souvrství ordoviku  (obr. 1 a 2). Západní 
část skalního útvaru je sice oplocena, ale při plánované 
výstavbě se s jeho zachováním nepočítá.

Tato práce podává dokumentační  zprávu  tohoto od-
kryvu, petrografický popis alterovaného bazaltu a diskutuje 
problematiku paleozoických žil v oblasti Dívčích hradů.

Geologie severní části Dívčích hradů

Severní svahy Dívčích hradů jsou tvořeny zejména horni-
nami svrchního ordoviku a siluru, náležejícími k pražské 
pánvi Barrandienu. Vzhledem k silnému zvětrání jílovitých 

facií ordoviku (zejména bohdaleckého a králodvorského 
souvrství) má tato část území charakter mírně ukloněného 
úbočí, bez přirozených výchozů hornin. V minulosti se tu 
eluvia ordoviku těžila i jako cihlářská surovina (např. Rad-
lická cihelna nad jinonickým nádražím). Z geologického 
hlediska je tato oblast popsána např. v textových vysvětliv-
kách ke geologické mapě Praha-sever (Králík et al. 1983, 
1984).

Také v nově dokumentovaném zářezu pro stavbu domů 
byla zaznamenána mocnost zvětralin bohdaleckého sou-
vrství kolem 4 m, poté se v jejich podloží objevuje lupenitě 
rozpadavý skelet jemně slídnatých, šedozelených břidlic.

V této části Dívčích hradů je proto významná každá 
hlubší sonda do podloží mocného zvětralinového pokryvu, 
která odkrývá geologické vztahy hornin,  a popisovaný 
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Obr. 1. Příležitostný odkryv s žílou alterovaného bazaltu ve zvě-
tralinách bohdaleckého souvrství ordoviku. Pohled od východu.
Fig. 1. Temporary open cut with sill of altered basalt situated in 
the weathered sediments of the Bohdalec Formation (Ordovician). 
View from the east.

Obr. 2. Nově odkrytý skalní útvar (ložní žíla alterovaného bazaltu), 
v pravé části snímku je patrné tektonické omezení intruze. Pohled 
od severu.
Fig. 2. Newly uncovered rock outcrop (a sill of altered basalt), the 
tectonic bounding of the intrusion is evident in the right part of 
the figure. View from the north.

Obr. 3. Výřez geologické mapy 1 : 25 000 Praha-sever (Králík et al. 
1983) se zakreslenými průniky bazaltových žil (iß1) a minety (Mχ) 
v oblasti Radlic a Dívčích hradů. Nový výchoz je označen červeným 
čtverečkem.
Fig. 3. A part of the geological map 1 : 25 000 Praha-sever (Králík 
et al. 1983) with drawn of the basalt intrusions (purple, index iß1) 
and the minette dyke (Mχ, lower right corner) in the area of Radlice 
and the Dívčí hrady Hill. The new outcrop is marked by a red square.

Obr. 4. Východní, menší část žíly alterovaného bazaltu.
Fig. 4. Eastern, smaller part of the altered basalt sill.



 příležitostný odkryv navíc zastihl i žilný průnik bazaltu, 
jenž se do té doby na povrchu nijak morfologicky nepro-
jevoval. Nemohl proto být ani zakreslen na stávajících 
geo logických mapách – i když ty uvádějí několik průniků 
alterovaných bazaltů („diabasů“) v širším okolí (viz obr. 3).

Nový odkryv

V přibližně 30 m širokém novém výkopu pro stavbu domů 
se nachází tektonicky segmentovaný výchoz žilného alte-
rovaného bazaltu, situovaný ve zvětralinách břidlic boh-
daleckého souvrství. Jeho větší, oplocená západní část má 
rozměry cca 10 × 4,5 m, východní a prostorově menší část 
žíly je velká cca 4 × 2,5 m (obr. 4). Od hlavního výchozu 
je východní část oddělena několikametrovou prolukou tek-
tonického původu.

Hlavní, oplocený výchoz je po obou stranách omezen 
nápadnými zlomy, jejichž plochy jsou lesklé, strmé a ohla-
zené, průběhu SSV–JJZ (288–291°/87°). Na obou částech 
je patrný původní, ložní charakter bazaltové žíly (obr. 5), 
která zde k intruzi využila vsv.-zjz. průběh vrstev bohdalec-
kých břidlic (směr sklonu vrstevnatosti břidlic je 173°/54°). 
Mocnost žíly je kolísavá, a to i vlivem tektonické segmen-
tace, zhruba od 1,5 m do 4,5 m (obr. 6). Výchozy se hrubě 
balvanitě rozpadají.

Okolní břidlice bohdaleckého souvrství jsou silně zvět-
ralé, lupenitě až střípkovitě rozpadavé, na plochách úlomků 
jemně slídnaté, barvy šedozelené, v méně zvětralých já-
drech až šedočerné. Břidlice bývají většinou silně „prohně-
tené“ vlivem tlakové deformace a jen v několika pasážích 
výkopu je patrná jejich původní vrstevnatost. Neobsahují 
zde vložky hrubších sedimentů – pískovců, prachovců – jak 
je pro ně typické v jiných částech pražské pánve (tzv. poly-
teichová facie – vyvinutá např. v oblasti Strašnic, Michle 
nebo Motola). Zvětráváním se jejich úlomky povlékají hně-
dofialovými a rezavými sraženinami Fe-oxidů.

Petrografický popis alterovaného bazaltu

Hornina je v nezvětralém stavu šedá až šedomodrá, jemně 
tmavě tečkovaná, často protkaná tenkými bílými žilkami 
kalcitu. Při navětrání se její barva nejprve mění v šedozele-
nou, blíže povrchu se vytvářejí hnědavé až narezlé zvětrávací 
kůry (obr. 7). Na puklinách jsou časté hnědofialové povlaky.

Na lomu je hornina drobně až středně zrnitá, s patrnými 
tmavě zelenými chloritizovanými shluky o velikosti 1 až 
2 mm (max. 3 mm). Představují patrně pseudomorfózy 
po rozložených tmavých minerálech, místy svým nepra-
videlným tvarem připomínají i vyplněné plynové dutinky. 
Makroskopicky není ve vzorcích patrná slída. Textura hor-
niny je všesměrná, bez známek fluidálního usměrnění.

V obou  částech  intruze  je  lokálně  vyvinuta  veziku-
lární textura. Ve východní části je to zejména na kontaktu 
s podložními břidlicemi, v zóně cca 0,4 m mocné (obr. 8), 
v západní části odkryvu jsou vezikuly koncentrovány v ně-
kolika tenkých polohách (horizontech), převážně ve spodní 
části intruze, cca do 1 m od kontaktu s břidlicemi. Průběh 
vezikulárních poloh je směrově shodný s ložním vmístěním 
intruze. Na výchozech se projevují vyvětralými dutinkami 
nepravidelného tvaru o velikosti 2 až 5 mm.

Ve výbrusu (obr. 9 a 10) jsou patrné především lištovité 
plagioklasy, místy i keříčkovitě uspořádané (ofitická struk-
tura), dále rozložené tmavé minerály (pyroxen, olivín?) 
a nepravidelně tvarované agregáty vyplněné zelenožlutým, 
jemně vláknitým chloritem (vezikuly?). Karbonát je hojný, 
vyskytuje se v drobných žilkách, hnízdech a pseudomor-
fózách po tmavých minerálech. Živce jsou silně karbona-
tizované, rudní minerály jsou zastoupeny zejména drobně 
zrnitým titanitem, lokálně i pyritem. Základní hmota hor-
niny je rudními minerály zbarvena tmavě hnědě a tvořena 
je převážně mikrokrystalickou směsí kalcitu a chloritu, 
místy také drobnými, radiálně paprsčitými hnízdy chalce-
donu (vzniklými pravděpodobně devitrifikací jejích sklo-
vitých částí).
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Obr. 5. Ložní charakter bazaltové žíly. Ve střední části snímku je 
patrný kontakt s břidlicemi bohdaleckého souvrství, jejichž vsv.-zjz. 
průběh intruze využila. Západní část intruze.
Fig. 5. The sill character of the basalt intrusion. In the middle part of 
the picture, the contact with the shales of the Bohdalec Formation 
is evident. Intrusion used here the primary ENE-WSW layering of 
these shales. Western part of the intrusion.

Obr. 6. Detail tektonicky segmentované části bazaltové žíly s pa-
trným ložním uložením. Západní část intruze.
Fig. 6. A detail of a tectonically segmented part of the basalt 
intrusion with visible sill character. Western part of the intrusion.



Diskuse – problematika paleozoických žil 
v oblasti Dívčích hradů

Výzkumem žilných hornin pronikajících paleozoickými se-
dimenty v oblasti Dívčích hradů se zabývalo několik  autorů 
zejména počátkem sedmdesátých let minulého století, kdy 
byla v sv. části tohoto návrší výkopem pro plynovod od-
kryta žíla biotitické minety (zakreslena v pravém dolním 
rohu obr. 3), vzácně zde protínající souvrství spodnode-
vonských vápenců (Fiala – Chlupáč 1973). Průnik takto 
mladými sedimenty barrandienu (dvorecko-prokopskými 
vápenci)  byl  ojedinělý,  většina minet  byla  do  té  doby 

 popsána v pražské pánvi pouze z hornin ordoviku (Straš-
nice), výjimečně siluru (Pankrác, Podolí; Fiala 1971). Ná-
lez potvrdil variské stáří těchto magmatitů, namísto do té 
doby předpokládaného stáří svrchnoordovického.

Také nový žilný výskyt popisovaný v této práci svou 
polohou naznačoval, že by se mohlo jednat o pokračování 
zmíněné minety – lokalita se totiž nachází ve směru je-
jího sz.-jv. průběhu a vzdálená je od jejího výskytu cca 
800 m – záhy však bylo zjištěno, že se v tomto případě 
jedná o alte rovaný bazalt („diabas“), bez makroskopicky 
patrného biotitu. Pro litologické srovnání obou typů hor-
nin je doplněn obr. 11 (srovnej s obr. 7). Jak je z obrázků 
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Obr. 7. Vzorek alterovaného bazaltu z nové lokality s hnědou 
zvětrávací kůrou. Patrné jsou tmavé chloritizované shluky do velikosti 
3 mm a bílá kalcitová žilka. Velikost vzorku 6 × 4 cm.
Fig. 7. Sample of the altered basalt from new locality with brownish 
weathering rind. The dark chloritized clusters up to 3 mm and white 
vein of calcite are noticeable. Sample size 6 × 4 cm.

Obr. 8. Vezikulární textura bazaltu ve východní části intruze.
Fig. 8. Vesicular structure of the basalt in the eastern part 
of the intrusion.

Obr. 9. Výbrus alterovaného bazaltu. Patrné jsou relikty chlo-
ritizovaných tmavých minerálů a četné lištovité plagioklasy, 
tvořící ofitickou texturu. Ch – chlorit, Px – chloritizovaný pyroxen,  
Plg – plagioklas. Mikrofotografie bez nikolů.
Fig. 9. Thin section of the altered basalt. Relics of chloritized mafic 
minerals and abundant needle-like plagioclase, forming ophitic 
structure, are evident. Ch – chlorite, Px – chloritized pyroxene, 
Plg – plagioclase. Photomicrograph without polarizer.

Obr. 10. Výbrus alterovaného bazaltu. Patrné jsou karbonatizované 
a protažené lišty plagioklasů a zcela chloritizované pseudomor-
fózy po tmavých minerálech (pyroxen, olivín?). Ch – chlorit,  
Px – chloritizovaný pyroxen, Plg – karbonatizovaný plagioklas. 
Mikrofotografie se zkříženými nikoly.
Fig. 10. Thin section of the altered basalt. The carbonatized and 
elongated crystals of plagioclase and completely chloritized 
pseudomorphs after mafic minerals (pyroxene, olivine?) are 
evident. Ch – chlorite, Px – chloritized pyroxene, Plg – carbonatized 
plagioclase. Photomicrograph with crossed nicols.



patrné, mineta z Dívčích hradů je litologicky odlišná, má 
překvapivě světlou až krémovou barvu, do jisté míry však 
ovlivněnou zvětráním (jak uvádí již Fiala – Chlupáč 1973). 
Vzorek minety byl autorem nalezen v zářezu železniční 
trati (v traťovém km 6) pod Dívčími hrady.

V  osmdesátých  letech  vychází  základní  geologická 
mapa Praha-sever (Králík et al. 1983) a kromě uvedené 
minety, popsané Fialou a Chlupáčem (1973), je v ní zakres-
leno i několik průniků žilných bazaltů horninami ordoviku 
a siluru v oblasti Dívčích hradů. Ve vysvětlivkách k této 
mapě (Králík et al. 1984) uvádí J. Kříž při popisu hornin 
siluru (str. 42), že „málo mocná ložní žíla alterovaného 
bazaltu (diabasu) byla zastižena na rozhraní motolských 
vrstev a kopaninského souvrství v Praze na Konvářce“ 
(znázorněna je jižně od nové lokality na obr. 3), a dodává, 
že  tento výchoz nebyl petrograficky podrobně zhodno-
cen. V současné době byla tato poloha bazaltu zastižena 
i průzkumnou štolou pro plánovaný tunel Radlice (součást  
Radlické radiály), který v budoucnu protne od V k Z celý 
masiv Dívčích hradů. Stejně tak byla v této štole zastižena 
i žíla uvedené biotitické minety (Chmelař et al. 2016).

Také ostatní výskyty alterovaných bazaltů zakreslených 
v oblasti Radlic  a Dívčích hradů na geologické mapě, 
které zde pronikají zahořanským a vinickým souvrstvím 
ordoviku (viz obr. 3, index iβ1), nejsou ve vysvětlivkách 
podrobněji popsány (jen okrajově komentovány na str. 13) 
a zařazeny jsou obecně jako žilné horniny paleozoického 
stáří. Jejich bližší časové zařazení je tedy problematické –  
což je i případ bazaltové intruze pronikající souvrstvím 
bohdaleckým, popisované v této práci – doplněn je ale nyní 
alespoň základní petrografický popis jedné z těchto žil.

I když stáří horniny ze skalního útvaru zatím není jed-
noznačně prokázáno datováním, svým petrografickým cha-
rakterem se nejvíce podobá silurským alterovaným žilným 
bazaltům, které jsou v jz. části Prahy popisovány převážně 

ze spodní části  tohoto útvaru – ze souvrství  liteňského 
a z báze souvrství kopaninského (Fiala 1970; Kříž in Králík 
et al. 1984; Štorch in Chlupáč et al. 1998).

Závěr

– Na severním úbočí Dívčích hradů v Praze-Radlicích byl 
odkryt příležitostným výkopem nový skalní útvar.

– Je tvořen ložní žílou šedomodrého alterovaného bazaltu 
(„diabasu“), dosud byl zcela skryt ve zvětralinách boh-
daleckého souvrství ordoviku.

– Intruze má vsv.-zjz. průběh, shodný s vrstevnatostí okol-
ních břidlic bohdaleckého souvrství.

– Alterovaný bazalt  je  tvořen silně karbonatizovanými 
plagioklasy spolu s chloritizovanými tmavými minerály 
(pyroxen, olivín?), akcesoricky je přítomen titanit, pyrit 
a chalcedon.

– Nejedná se o biotitickou minetu zastiženou cca 800 m jv. 
odtud (Fiala – Chlupáč 1973).

– Litologicky se hornina shoduje s alterovanými bazalty 
silurského stáří, popisovanými z jz. části Prahy, zejména 
z liteňského a kopaninského souvrství.

Poděkování. Tento příspěvek byl vytvořen v rámci řešení DKRVO/
ČGS (2018–2022), úkolu č. 323000. [This is a contribution to 
the Strategic Research Plan of the Czech Geological Survey 
(DKRVO/ČGS 2018-2022).] Autor děkuje Vladimíru Žáčkovi 
za petrografickou konzultaci výbrusu bazaltu a dále editorovi 
Václavu Zieglerovi a recenzentům Janu Bubalovi a Filipu Tom-
kovi za cenné připomínky k textu.
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Obr. 11. Biotitická mineta ze sv. části Dívčích hradů. Na ploše 
lomu jsou patrné šupinky biotitu a shluky železitého pigmentu, 
pocházející ze zcela rozložených tmavých minerálů.
Fig. 11. Biotite minette from NE part of the Dívčí hrady Hill. On 
fracture surface, flakes of biotite and clusters of ferrous pigment 
derived from completely decomposed mafic minerals are visible.


