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XLIII.

Pásmo 1X.

kŕidového útvaru v okoll Èipu

в poznámkou о 3е01031с11ус11 nárysech.

Kokoŕinské podoli mezi Lhotkou a Kokoŕinem.

Sepsal Öenëk Zahâlkn v Roudnici.

S obrazcí 52. ai 57. na ô' labulkdch.

(Predloìeno due 2;’. listopadu 1895.)

I. Pŕehled orograñckj'ch a geologickych pomérů Kokoŕin

ského podoli mezi Lhotkou a Kokoŕinem.

Kokoŕínskí důl rozrívající v delce 27 km Polomene Hory má

svůj poeátek u myslivny pod Houskou ve visi as 310 т n. m. a do

stává se po velmi klikaté dráze, která väak celkem JJZ. smér má,

11 Borku, 174 m n. m., do sirokého mélnického údoll. Spad horního

oddílu od myslivny v Honskovém důlu az pod zŕiceniny Starého Ko

koŕlna obuásí 9°/00, strednlho oddílu od Starého Kokoî'ína az ku

Lhotce З'б°/о„ а 1101111110 011111111 011 Lhotky k Borku 2'4"/„o. V dol

nlm oddílu je Kokorínsky důl az 250 m siroky’, strane jeho nejsou

jesté tak srázné, proto rozkládají se v nem s lucinami cetná role;

ve stŕedním 011111111 vsak cfm dále k severu, tim vice se úzí (jako

v oddéleni horním), takze průmèrnë jen 100 т siŕky má. Zde jsou

strane jeho téz príkŕejsl a vyssi, pokryté hustím lesem ponejvíce

borovym, misty dubem, bukem, habrem, modrínem, bŕízou a lískou;

na úpatí strani, kde vice půdy naplaveno, ismrk a jedle se darf. Т11

mizi role a kde stráné úplné jsou svislé, tam casto holé skály z lesa

vyůnivají. 0d Lhotky k Stampachu jsou strane 40 az 50 т vysOké,

od Stampachu ke Krouzku rostou od 50 ku 80 т, 011 Krouzku k No

vému mlynu od 80 do 90 m a od Novello mlyna ku Kocicine neb

Novému Kokorínu od 90 az ku 100 т.

Ti'. maihernaticko-pŕlrodovèdecká. 1895. 1
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Po celé své délce zavlazováno je dno důlu potokem Psovkou,

jenz od svého ростки az k ústi má nékolik jmen: Palácky, H1u

covsky, Kokoi'insky, Kronzecky, Vrutickj'r potok a Psovka. Na шпона

mistech rozsiruje se Psovka v dlouhé tůné (rybniky) jako 11 Nového,

Podhradského a Hlucovského mly'na. Mnohé tůné byly zruseny, jako

u Vrutic, kde mocné raseliny odkryty na jich miste. Zelené luciny

vroubi Psovku a jen vyminecné preruseny jsou chmelnici neb rolem.

Pi'i Psovce rozkládaji se v hornim oddèleni Dolni Houska, Konrads

thal а Albertsthal, v dolnim oddéleni Lhotka, Hledsebi a Vrutice.

Jinde vsnde tichost a odloucenost panuje v důlu, prerusována pouze

klepánim mlynic, jichZ dosti od pocátku az k ústi důlu je roztrouäeno.

Po obou stranách důlu rozkládaji se velmi úrodné planiny a v tech

zalozeny jsou po pravé strane Novy Kokoŕin se zámeckem a Malym

Kokorínem, Zavadilka, Bosyné, Vysoká; po levé strane Sedlec, Hrad

sko, Kanina, Nebuzely a Stŕemy.

Stŕedni oddil Kokorinského důlu slyne prirodnimi krásami, které

cim dále k severu tim vice se stupñuji az v okoli hradu Starého

Kokoi'ína v celé své divoké romantice vystupuji. Proto i nás to sem

táhne, jezto vime, ze i geologické pomëry zdejsi nás pŕekvapi a v mno

hém pouci. Prièinou prirodnich kras Kokoî'inského důlu jsou piskovcové

vrstvy pásma VIII. a IX. zdejsiho útvaru kridového, které ve dvou,

dtil k Severn ve tŕech mohutnych stupnich v obou stranich vystupuji,

jsouce pi'eruäeny roklemi neb rozsedlinami (skuäné zvanymi) i tvoî'i

nékde indu vezi= sloupů neb velkych kvádrů, rozdélenj'ch v mocné

desky, z nichz nejvyssi kulovité zbytky takovou polohu maji, ze

о jejich stálosti v poloze cesto pochybujeme. Na úpati skal 10011 ne

zridka odpocívá siíceny kvádr, 0 1101110 obyvatelstvo vypravuje, kterak

sŕitiv se se skály, s ohromnym rachotem dolů se valil, porázeje na

cestè své nejvétëi kmeny borovic.

Vysvètleni vzniku rozmanitych tvarů piskovcovych skal je jedno

duché. Pŕedevsim se oddéluji piskovcové skály ve smëru lozi (podle

vrstevnatosti) v tech mistech, kde je vrstva piskovce neb slepence

s chudym tmelein. Tam piskovec vétránim snadno se rozdrobi, 2110

tralé cástky voda splákne, i povstávaji mezery rovnobézné s lozemi.

параши jest ku prikladu mezera, která vzniká podle vrstvy velmi

hrubozrnného piskovce 0'7 т mocné ve vysèi cásti pásma VIII. v Ji

rovè а. Beránkové rokli а pod Kozlovcem u Lhotky, podobné v jiné

vrstve hrubozrnné 0'15 т mocné u Krouzku pŕi Nebuzelském důlu,

aneb dle slepencové vrstvicky 0'2 т mocné u Stampachu a jiné. —

Druhy způsob oddèlováni se piskovcovych skal deje se kolmo ku
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pŕedeälému а jest na pohled skorem svisly. Deje se podle trhlin

а vedlejéích rozsedlin, které povstaly kontrakcí vzbuzenou vysycháním

vrstev, kŕiäují se väelijak а. spolu s loiemi tvoï'i ve skále kvádry.

Nékteré rozsedliny mívaji smér stálejäí, ku pi'. u Nového mlyna SV.,

ty povaäujeme za rozsedliny hlavní. Trhlinami а rozsedlinami brázdí

si deätová veda уйду äiräí a. äiräí cestu i vzdaluje pískovcové skály

vidy vic а vice od sebe. Tim povstávají „skuäné“, nahoŕe obyëejné

äiräí, dole uääí, aneb „komíny“, kterymi se můäe nèkdy èlovèk vy

äplhati nahoru. - Tŕeti koneèné způsob oddelování se pískovcovích

Skal je ten, Ze v povrchu stën tvoŕí se èetné jamky tésnè vedle sebe

se stënami nèkolik тт mocnosti. Jamky tyto podobají se voètinám

a. рощ-01111 pískovců zvláätního vzezŕení dodávají. Myslím, Ze stény

têchto voätinovity'ch jamek jsou bohatäi vodnatím kysliéníkem äele

zitym а proto se udrzely; kdeito pískovec s chudy’m винную tmelem

mezi sténami snadnêji zvëtral а. bud sám vypadl neb vodou odplaven

byl. Nèkdy vypadávají vétäí prostory pískovce jako to vidétì jest

mezi samotou Podskaleckjm а Novím mlínem v pásmu VIII. Tu

vznikají kulovité neb ellipsoidické skuliny о ргйтёги 02 т ай 2 т.

Poslední podobají se malj'fm jeskyním. l)

Pŕíöinou vzniku Kokoŕínského důlu jest vedle ruäivé moei vodní

jeätê dvojI. Pŕedné jde celkovj smér tohoto důlu soublasné se sklo

nem vrstev. Proto si tekouci voda. ve sméru nejvétèiho spádu cestu

vyhledala. Za druhé nalézá se stŕední oddíl Kokoŕinského důlu v místè,

kterím jde rozsedlina dislokaèní, kterou chceme nazyvati Kokoŕínskou

dislokací. О tom svédêí pŕíéné proŕìly naäeho důlu. Tak jsou ku pŕ.

v profilu vedeném mezi Étampachem a Kroquem (obr. 53.) vrstvy

po levé (тешат) strane as о 13 m vyäe vrieny nad vrstvy stránê

prevé. Tente rozdíl vjéek se vä'ak zmenäuje dále ku Kokoŕínu ná

sledkem nestejné velikosti sklonu vrstev po obou stranách důlu, jak

z následujicího bude patrno. Následkem této dislokace nalezala se

‘) S tèmito pŕírodními ńkazy nesmí se vèak stotoìńovati mnohé pamëti

llodué jeskynè n. chodby, které byvée v polonkrytj"ch strám'ch pískovvcojch skal

uméle vysekány, slouîily podle vyroku zdejáiho obyvatelstva bud za útoéiëtè v do

bách váleůnjch, bud slouîily k vykonávání bohosluäby (ku pŕ. „Kostelíòek“) aneb

to byla doupata loupeZníků. Obyëejuë mají název „sklepy“. 'I'akové jsou ku px".

ve stráni pod Novj'm zámkem Kokoŕínem, pod Novjfm Dvorcm nad tůní u Н111

éovského mlyna, u Kaníny a j. Jsou umístény vedle sehe neb nad sebou, různó

délky a. éíŕky, zaèasto 3 ai 4-6 т, a. ohyéejnè 2 m vyéky. K nim pntŕí téä zají

mavy' тунику зйшеу „Krvomlj'fn“, jehoì zbytky komnat nad rybníkem u Novello

шито, se spati'ují. Cctué jeskyné roztrouäene' po celém důlu а v rûznych тщась

obj'vá posud chudina. zdejàího důlu.

l*
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původnè v povrchu naäeho útvaru kŕidového, v místech, kde je stŕedni

oddil důlu, úZlabina, ve které voda tekoucí pŕirozenou nalezla. cestu.

Ро celé délce své pŕetl'hován je důl èetnj'fmi pŕíènj'fmi důly

а roklemi, byvalymi to skuZnèmi, které pod pravj'm úhlem do nèho

vnìkají. Jsou to zvláäté: Koêièina, NebuZelskí' důl, а s nim soubéan"

Stampachskj'Í а Kravskj’I důl, Jírův důl s Beránkovou roklí (mezi

Stŕemy а Lhotkou), Bundol (jiZué od Vysoké) а Bosyńsky' důl.

Sklon vrstev útvaru kŕidového po levé strane Kokoŕínského

důlu uvedli jsme jiZ pŕi popisu Íìepinského a NebuZelského důlu.

Témé pásma VIII. má tam sklon 12’ ku JJZ. Ро pravé strane důlu

jest sklon témé pásma VIII. 25' ku JJZ. Sklon tento stanoven z troj

úhelnika: Lom ve StráZnickém důlu, Mlèenská cesta pod Novym

Kokoŕínem, stl-áñ proti Stampachské roin pŕi cestè do Vysoké, jímZ

pŕísluèí víäky: 236 m, 24624 т, 227'4 т п. m. JiZ jsme vytkli, Ze

následkem Kokoŕínské dislokace jest pásmo VIII. po levé strane

Kokoŕínského důlu u Stampachu as 0 13 т vyäe ereno пей-11 na

pravé strane. PonévadZ jest väak sklon па pravé strane. u pásma VIII.

vétáí (25' ku JJZ.) 1102-11 na. levé. strane (12' ku JJZ.), zmenäuje se

tento rozdíl erenI ¿im dále ku Kokoŕínu, to jest èím dále ku SSV.,

takZe mezi Zavadilkou а Kokoï'ínem ani 4 т nedosahuje. (Obr. 53.

ивы.) — Vj'mineèné shledáváme, Ze hrubäí zrnka kŕemenná, 111121111

èujicí nám v pískovei vrstevnatost, mají nëkde sklon jiny. Tak ku pi'.

v рте stráni důlu 11 Stampachu má hloubèji pískovec kvádrovj'I pásma

VIII. sklon 4017’ k JJZ., aèkoliv nad nim slepencová vrstva v nej

vySSI poloze pásma VIII. má pravidelmj sklon. Aèkoliv se vrstvy

pásma VIII. usazovaly na dné moŕském vodorovnè, pí'ece se mohlo

státí, Ze moî'e bouŕi rozkácené na nékterém místé písek na dné 11101

ském изменуу odtrhlo а на takovém místè usazovaly se pak vrstvy

s tímZ sklonem, jaky’ sklon mélo dno. Proto ipo väeobecném vyzdvi

Zení zdejäiho útvaru kŕidového vrstvy pIskovce u Stampachu vètäí

sklon mají (4017') neZ-li väeoboenè vrstvy horního pásma VIII. (25').

Sklon témé souvrství IX. d. má ро levé strané důlu, jak jsme

uvedli pŕi popisu Èepinského а NebuZelského podolí 42' aZ 47'5' ku

JJZ. Také po pravé strane důlu je sklon teme souvrství IX. d. JJZ.;

Velikost jeho jest väak vëtéí; obnáäí 1°4’. Sklon ten stanoven z troj

úhelnika: StráZnicky' důl, Mlèenská cesta, Vysoká (jih), jehoZ vrcholy

mèly víäku: 272 т, 322 т, 278 т 11. 111. Témè pásma IX. má zde

tedy vètäi sklon neZ-Ii pásmo VIII. jako po levé strane důlu, 002

svou pi-íèinu 11111 v pŕiby'vání mocnosti pásma IX. ku SSV. I v tom

se koneůnè jevi tektonická podobnost vrstev po obou stranách důlu,
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20 sklon pásma IX. vice se k západu chyli 002-11 sklon vrstev

pásma VIII.

Pásmo X. pokryvajici pásmo IX. jest zachováno u Nebuäel

a Sti-em, 1 Bosyni а Vysoké. Valná èást 30110 pokryvajici druhdy

pásmo IX. jest 312 splavena.

Öediè ргог021 kî'idovy útvar ve slabé 2110 1 1010 stráni důIu JZ.

od Kaniny. Podobná 2110 011 JZ. k SV. sméŕujiei ргог021 útvar 1111

dovy’ na Kaminku, půl km на 20ра11 od Stráinice, pŕi eesté do Ry

man. Posledni èedié je kulovitylr а obsahuje v sobé mnoho promène

nyeh slinů.

Velmi úrodná diluvialní hlina pokryvá útvar ki'idovy na. plánich

po obou stranáeh důlu. Jest navátá, barvy zluté neb êervenavé, moc

nosti různé. Jiînè od Stŕem na Holém vrchu (mezi Stŕemy а. Berán

kovou rokli) jsou diluvialni hliny mastné barvy hnédé neb Zlutohnédé,

které maji mocnost 0'2 т a2 0'5 т, misty 112 1 т. Na 3120101 5101111

Н010110 1101111, р1`11 km na J. od Stŕemského dvora je hlina velmi

0100110. V hliniäti tamním jest odkryta. do hloubky 10 m 0012 by jeëté

základ jeji byl odkryt. Téméí' väude 120 1 diluvialni 111100 nalézti

cicváry. Nejvétäi väak ~ 02 10 ст 111011110 — а 10 velkém mnoîstvi

nalézají se pŕi vrcholu pravé stránè Kokoŕinského důlu v bŕehu cesty

101101101 011 Étampachské rokle do Vysoké. Velkou mocnost 100 hlina

diluvialni u Vysoké u StráZnice. Na vrchu Stráìnici 0110051 mocnost

jeji 11 02 14 т. Ve Vysoké pod kostelem katolickym a v úvozu eesty

vedle Bosyné 8 т. Zde väude spoèivá na. kŕidláku pásma X. d. V Bun

110111 31200 011 Vysoké 100 р1‘1 5110101 mocnost pŕes 6 т, vyäe Na hlavé

3011 2 т. Zde pokryvá vyäái souvrství pásma IX. Mezi Zavadilkou

а Novym Kokoŕinem je hlína. 7 т mocná. V lomu vedle Malého Ko

koŕina 30 hlina nahoŕe 0011000 1 mocnosti 1 m, pod ni 211110, 1,02

1 mocnosti 1 т. 1 zde spoèivá na souvrstvi IX. d. Velkou mocnost

ш0 111100. tato mezi Kaninou а ЫеЬи2е1у, menäi mezi NebuZely, Stŕemy

a Étampachem, kde na pásmu IX. spoèivá. Т02 10021 Bi'ezovem, Vy

strkovem a Jenichovem Zloutka je rozäíŕena.

Z alluvialních vy'tvorů (1111200 50 zminiti pŕedeväim o mocném

pisku, 3002 pokryvá ve vétäi mocnosti dno Kokoŕinského 1 р0Ь0001011

jeho důlů a rokli neb úpati stráni. Sem patŕi 1:02 шосп0 00100 omice

„éernava“ pokryvajici vrstvy pásma IX. mezi Vystrkovem a Jenicho

vom, k 303101112 utvoŕeni pŕispély 1:02 slinité půdy splavené 2 р05ша Х.

20рас100 od Jenichova. Koneèné sem patti nejnovéjái zjevy geologické

„praèky“ a. „2ravy pisek“. Z pisèitych slinů pásma IX. tvoî'i se vé

1100101 půda slinitá, pisůitohlinitá, která neni tak úrodná jako dilu
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vialní hlina. (èervenka). Obyvatelstvo jmenuje ji prasîka, ponévadî

jest sypká a vëtrem suadno se odprár'sí. Takové praäky jsou ku pî’.

u Lhotky na Kozlovci a Bŕezové. Také půdy èisté písôité snadno se

vétrem odvanou а ty jmenují ve Lhotce Eravy'm pískem.1)

2. Petrografle.

Horniny pásma IX. v Kokoŕínském důlu mezi Lhotkou a Koko

î'ínem jsou celkem podobné oném v Éepínském, Jeníchovském a Ne

buZelském důlu. Vyskytují se zde slepence, rozmanitého druhu pis

kovce, pisůité slíny, kŕemité а pisèité vzipence. Ponêvadä horniny ty

_iii dŕive jsme popsali, pojednáme о nich jen zkrátka, hledíce pŕi tom

k jich rozéíŕení v jednotlivych souvrstvích а pouze o písèitém vá

penci souvrstvi d obsírnëji se zmíníme, ponévadä to hornina, která

se v pŕedoházejících krajinách naäeho okolí jeäté nevyskytovala.

Slepence vyskytuji se izde v souvrstvi b. Ona slepencová vrstva

v nejvyääi poloze souvrství b v Nebuäelské rokli, цеп! zde vzdycky

jako slepenec vyvinuta. Mai menäi, ale pi'ece velmi hrubá zrna kî'emenná

а proto ji obyůejné hl'ubozrnny'm piskovcem neb velmi hrubozrnnjm

pískovcem jmenujeme. V Koèiéiné pod Катион téi uprostŕed sou

vrstvI b vystupuje vrstva slepence IX b3. v mocnosti 20 cm.

катоде pískovce hrubozrnné a. velmi hrubozrnné jsou vice roz

síŕeny пей-11 to bylo u Nebuäel а Ёерпш а to ve vyssí, ba dáleI ku

Kokoŕínu i v nizäí poloze souvrství b. Limonitové soustŕedné slupko

vité сопсгесе, které jsme popsali pŕi Nebuzelském podoli, vyskytují

se hojnè v horni вазы souvrství b (1X3. ай 1X7.) v lomu Bosyñského

důlu i pod lomem а v téäe базы souvrství b v Mléenské cesté u Ko

koŕína.

Kvádrovy’ pískovec drobnoßrnny' hlavné v niàäí poloze souvrství b

jest rozäiŕen.

Кидай-от pískovec bryozoickgj, jenZ tvoî'í spodní èást souvrství d,

jest v Mlèenské cestê mezi Zavadilkou а Kokoŕínem hrubozrunj",

v èerstvém lomu bélavy, vétránim vèak Zloutne а. zrezaví. Kŕemenná

zrna mají barvu obyèejné äedobilou, zï'ídka èervenavou. Tmelu vá

pencového má málo. ТУЙ je bélavj' а má mikroskopickí glaukonit.

Má hojné úlomků lasturek, zejmena Exogyr, гей hojuè Bryozoí, ze

l) U Chocnè ŕíká s'c vètrem navanutému pl'sku „ту písek“, u Lounek

bln*l Rondnice „plachj'y písek“. Aby se pohyblívost tohoto písku zmenäila., pŕidá

vají k písku plachému v Lounkách дышу slfn. Tím выше se ptsek vazòí a 2:1

roveń úrodnéjáí.
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jmena Biflustru Praäaki. Obsahuje hnízda písër'tého zfápence bilého,

zvící peste ай hlavy. ТУЙ jest plu úlomků skoŕápek, zvláäté po Exo

gyrách conicách 0. 311131011 drobmjch zkamenélinách. Písku kŕemitého

drobného jest tolik co vápence. Vëtráním mikroskopìckého glaukonitu

шт: se vápenec Zlutj'fm, pozdëji rezavím. Je-li vystaven vápenec

deäti, vylouäí se z ného vápnitá souóást. а zbude po nem jen rezavy

písek. Podle 10110 111112110 rezavé písky па povrchu v tomto horizontu

se vyskytujíci posuzovati.

Slinité pískovce jemnozrnné neb hrubozruné rozèíŕeny jsou hlavné

v souvrství a, v souvrství с а 11 Bosynè téî v souvrství d. Jsou áedé

neb 211110, drobivé neb pevné, deskovité.

Písëité sling barvy äedé po zvètráni zazloutlé s glaukonitem

а zŕídka s Supinkou muscovitu rozäíŕeny jsou hojnè v okolí Lhotky,

mené v okolí Kokoŕína, kdeZ vëtäí díl 3031011 v pískovce pŕechází.

V okolí Lhotky а Étampachu jsou téZ v dolní öásti souvrství b, u Ko

koŕína na. miste nich jsou pískovce. V souvrství с jsou v okolí Lhotky

11 8110111 р1вё110 slíny hojné zastoupeny, òím dále väak ku Kokoŕínu

а Kaniné, 11111 jsou ŕidêí. Písèité slíny stŕídaji se zvláété v souvrství a

s kfemitjm vápencem.

темпу vápenec provází obyèejné písůité slíny souvrství abc

v okolí Lhotky а Ё1ашра011и. Cim více mizí písèité slíny do krajiny

kokoŕínské, tim vice mizí v nich 102 kŕemité vápence а. ty, со zbyly,

stávají se písèitéjäí а písèitéjäí.

Písöity’ vápenec бур/020501131 ve vyääí èásti souvrství d jest pro

nejvyäáí èást pásma IX. vyznaèny.

V Kaniné má deskovitjl vápenec z vrstev IX. d. 2. je-li èerstvj'f

barvu bèlavou. Yètx'áním stává. se zailoutljm а rozpadává-li se, zre

211111. Pŕi tom se vápnitá hmota jeho odplavuje а zby’vá po nëm ko

neêné rezavj kiemitj’l písek, takìe se zdá па prvj’I pohled jako by

>byl vêtráním pískovce а ne vápence povstal. Má р1110 (11‘0Ьп3?011 úlomků

po vápencovych bílych skoŕápkách drobních mèkkyäů a dosti zacho

valích drobounkjîch zkamenèlin z vápence. Na opräelych plochách

nalezneme nékdy vétévky Bryozoí. Jii pouhím okem 120 ve vápenci

zjistiti dosti àedjeh zrnek kŕemennjch, celkem byvají väak obyůejné

vápencem dûkladnè obalena. Na opräelích véak plochách vyònívají

zŕetelnéji zrnka kŕemenná barvy èedé, zaìloutlé, naèervenalé, zele

navé aneb tmavé do ёегпа. Zrnka velikosti máku jeví se 111 dosti

mnoho а jen zŕídka nèkteré zrno dosahuje velikosti hráchu. Opräelí

vápenec snadno bychom urèili spiàe jako vápnití pískovec, väak

nalézáme ve vápenci tom pï'echody v pískovec. Nèkdy pŕibyvá



в Xml. èenèk 211111101:

10 vápenci písku 110 a 1100 a. méní se ve vápnity' pískovec jako

byl u Nebuäel. V tom pŕipadé jsou zl'na kŕemenná tak blízko

sebe, 20 80 1011101 dotíkaji а tmelem jejich jest bily’ vápenec oby

003110 00 hmota. zkamenélin. Jindy zase je vápenec na pohled 200111

018131, 2111110 1110111011110 3081 1200110. Stèpné plochy klencového vápenœ

véude se v nem lesknou. Ukázalo se väak, 20 1 ty vápence, které se

211031 byti kŕemene prosty, chovaji kiemen mikroskopickj spolu se

zrnky glaukonitu.

Vápenec kaninsky z vrstev IXd2. jeví se mikroskopicky takto:

Vápenec jeho jest èiry v nepravidelnych zrnech, x'ozdélení puklinami

nepravidelnjmi v mens! dílce a v tech jevi 80 ryhovánf rovnobéiné

se Stípatelnosti klencovou. Т0112 vlastnost má ivápenec vyplñující

bux'lky Bryozoi. Mezi tímto vápencem je mnohem jemnèjsí vápenec,

11081110ш021101139 1 podobè bílého prásku, ktery velice zvétâen jevi 80

102 00 0110 nepravidelné průŕezy vápence. Obojí vápenecI je hmotou

zkamenélin, jak jsme 312 (11110 11101111. Průŕezy foraminifer z vápenee

211111111 80 objevují. U velikém mnoìství vsak se objevuji průŕezy

Bryozoi. V jednom víbrusu shledány pŕekrásné tvary Truncatuly

tenui-s svími pŕíèními okrouhljmi průŕezy 10101011, 2110010 38011-11

10 8р03е111 8 podélním průŕezem podlouhlého postranního vroubku.

Jejich stéuy jsou z tmavàího hustsiho vápence sloZeny, buńky èirjm

vápencem vyplnény. — Cetné jsou ojedinélé průŕezy Метем v po

dobè nepravideluj'ch mnohońhelníků, zŕídka v 01110111111011 průŕezech.

Vynikají pestrobarevnou cirkulární polarisací. Jsou ve vápenci uza

vi'eny. Misty objevují se chomáêky kŕemennych průŕezů, mezi nimil

se objevuje 102 vápenec 00 1ше1. Průŕezy ki'emene jsou 0110 8 1103

ními puklinami, 011810 práskem jemnym vyplnèné. Nèkdy jsou cele

průŕezy zapráèené neb jemnj'mi jehlicovitj'fmi mikrolithy vyplnéné. -—

Óisty, 00 110111. zelenj’I удал-ом: 1 nepravidelních průŕezech jest 111181,

vsak průî'ezy glaukonitu, 301102 101101111 р011100110 3081 1103111. Ménè

zvétl'alé jsou 2111102010110, 1100 210111110 38011 211110 a zbarvují do 2111111

1 810 okolí, nejvíce zvetralé jsou rezavé 0 1011102 tak zbarveno jest

iokolí. Tim 30 vysvètleno, р100 10р0000 ten 01т vice vétrá., tím vice

210111110 a2 110110000 2102811.

Podobnj’Y vápenci kanìnskému jest vápenec z polohy IX d2

v М100п8110 00810 mezi Zavadilkou a. Malym Kokoŕínem (301120 obsa.

huje nahoŕe bílá hnízda vápnitého piskovce). Témuä vápenci jsou

podobná hnízda zvící pésté 02 hlavy s êetními exogyrami z polohy

IX d1. na uvedeném místé Mlůenské cesty. U Kokoï'ína objevují se

deskovité vápence písèité i 1 souvrství IX. c. Tak v Mlůenské 00810

__'.n...l
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v IX. с. 9, 10, 11. Jsou bélavé, obsahují ‘/„ sedvch kremennjch

zrnek a ’la bilého vápence. Podle rezavého povrchu soudfme, ze má

dosti mikroskopickéhö glaukonitu. Podöbné jsou v lömu u Maléhö

Kökoŕína.

3. Stratigrañe a palaeontologie.

Sledovánim pásma IX. z okolí Röudnice pres Mèlnickö az ku

Kokoî'ínu a Kaniné, zjistíme, ktervm vrstvám v okoli Kokoŕinaa Ka

niny jsou aequivalentni vrstvy pásma IX. u Roudnice, coz pro geo

logické pömëry ceského útvaru kŕidového jest důlezitö. Treba, abychom

zase prözkoumali napŕed zaklad a patro pásma IX. a pak teprvé pri

krocili k pásmu IX.

О zakladu pásma. IX.

Základem pásma IX. jest páslnö VIII. Pŕi popisu pásma tohoto

v okolí Шри sledövali jsme pásmo VIII. az do Hledsebí, pod Vy

strkov (pásmö VIII. str. 29., öbr. 35.). V Hledsebí zaujímá pásmo

VIII. vy'sku nadmoisköu öd 2028 т az pö 226 т. (Obr. 52.) Ma

tedy mocnost 23'2 m. Z té pripadá. na hörní cást jeho v podobe

kvádrövého pískovce vystupujicí 17 m. V lesnaté stráni od Vystrkova

ku Lhötce vystupuji kvadrovce pásma VIII. pŕíkŕe z povrchu a za

bíhají do Jírova důlu (öbr. 52.) a teprve půl km jiznè od Stŕem

ztrácí se pod dnem téhoz důlu. Z Jíröva důlu zabihá. pásmo VIII.

se sv'j'mi kvádrovci i dö Beránkovy rökle mezi Brezovem a Hölj'm

vrchem a v pölövici její ztrácí se pod dnem důlu. V profìlu öd ústi

Berankövy rökle (do Jírova důlu) pŕes Stremy na эстеты vrch

jeví se pásmo VIII. takto:

Sti-emskj" vrch severné od Stŕem pi'i pèèinè do Nebuzel. ..... 296 т 11. m.

>¿ d. Slinitjy vápenec, pevnj', deskovity, bilj", zvonivj'r „ki-idlák“ ..... 6

О с. Slinité vápence modré stŕídají se s rozpadlâimi vápnitími slíny . l E

Ё b. Vápnité sliny, щенке, mastné, modravé, vo u nadrzujícf . . 15 g;

E a. Vápnitj" slin glauköniticky'l ................... I

‘275

d. Velmi slinité pískovce sede a zluté ve sti-onze u cesty po vychodní

 strane knízeciho dvora ............... . . . .

Ё с. Vrstvy piscitych slínů a slinitj'vch pfskövců a kŕem. vápenců ve

о stŕední cásti öbee Stŕem .................. 49,2 m

Ё b. Stopy piskovců v dolni ¿asti Stŕem . .........

Ё a. Наше вПпу s vrstvami kŕemitého vápence, jenz se na. povrchu

v koule oddèluje. 0d jizniho konce Sti-em ai ku pásmu VIII. i

I v Jírovém důlu ........... . .........
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6. Pískovec kvádrovy, drobnozrnní, v nejvyèâí poloze hrnbozrnnj", 1

sedjv neb zaìloutlj', 8 povrchem vostiuovití'm .......... 1241

Е ñ. Slepencová. vrstva snadno vypadávající, proto 610 111 rj'hn. . . . . 0'7 Ё

4. Plskovee kvádrovy, dosti 301001, zaìloutly, s povrchem vostino- _,

Ё 1111111 ............................ 40 118,g 3. Pískovec kvádrovy, velmi jemny', èedj" neb ìlntavi ....... 3-0 m

Сч 2. Pískovec kvádrovj", slinitj', jemnj', sedy" ......... . . . 1-0

1. Velmi slinité, jemné pískovce 8 velmi kŕemitym vápencem . . . . 4‘0

Cesta pŕi nsti Beránkovy rokle 60 Jírova důlu SV. od Lhotky . . 200-7 m n. m.

Pásmo VIII. odkryto je zde skoro 1 celé své mocnosti. Pásmo

základní, VII., které bychom poznali dle 001111011 Rhynchonell, jest 312

pod dnem důlu pri 11811 Beránkovy rokle. Nápadná 30811 Jírovém

důlu а Berf'mkove rokli vrstva slepencová 07 т mocnosti, která

snadno vetrá, takze vypadávánim hmoty její tvoŕí se ve sténách pí

skovcovích siroká ryha. Valonnky slepence jsou z kremene, velikosti

ln'áchu ай lískového oŕísku 110181 8 81ше100у jsou pískem. Take nej

1у881 eást kvádrovce zakoneuje se s hrubími zrny kremene, jako jsme

to vidèli 1 Èepínském důlu. Porovnáme-li pásmo VIII. u Lhotky

8 0115710 pod Vystrkovem nad Hledsebí, shledáváme, ie se staly mnohé

pískovce kvádrovími, které u Hledseb 30810 11186го11ш1 пеЬу1у, vrstvy

pásma. VIII. staly se v nékteré poloze hrubsí a. pŕibylo na mocnosti

pásma. Po pravé strane Kokoiínského důlu 06 Hledsebi ku Lhotce

má pásmo podobné vlastuosti co на 811801 levé, nevystupnje vsak

z povrchu 30810 tak pŕíkŕe, ай teprvé za Lhotkou.

Z Jírova důlu prechází nyní kvádrovec pásma VIII. do Koko

ŕinského důlu а. tvoŕí pŕíkré steny pod Kozlovcem (Obr. 52.). Zde

se 3011 severné od Lhotky tento průŕez:

Kozlovec. 231 т 0. ш.

Pásma IX. Sonv. Píseité slíny s kŕemitjm vápencem ve vrcholn stèny . 4'9 m

226'1

_ 4. Kvádrovj’l pískovec s chudjfm tmelem, drobivj'“, 80111 neb za

Е 110111131 8 povrchem vostinovitjm. V nejvyäèí poloze hrubozrnnj" 12-41а

1> 3. Pískovec hrubozrnní, misty v slepenec pŕecházejlcí ..... 0 ifi» E

o 2. Kvádrovj" pískovec в chudj'm tmelem, drobivj“, Sedj'f neb za- j# д

Ё 810111151 8 povrchem vox'stinovitym .............. 4S

Е 1. Splaven m 8 hora pískem zakryté vrstvy pásma VIII. (podle ,

Jirova ůlu as ...................... 7'2)

201

Pásma VII. svrehní èást ukrytá splavenyin pískem shore ........ 4°() т

Dno důlu pod Kozlovcem, severné od Lhotky .......... 197 т u. m.

Od Lhotky táhnon se stèny а pilíŕe kvádrového pískovce pásma

VIII. nepŕetrZité 0011111 důlem (Obr. 52.) ipo pravé strane. U silnice

Mélnické, která je 1 kvádrovcích tech vysekána po oben stranách

důlu, sahá pískovec jii ай k samélnu dnu důlu. Zde zabihá téZ do



Pasmo IX. kŕidového útvaru v okoll Ripu. 11

etyî` 101111, západui stráné i'ozrívající, 2 010112 nejvétäi jest Bundol,

mezi Kolnárskem а Podskaleckjm 110110111. Severozápadné od Stŕem

vniká. z levé strauy do Kokoŕiuského důlu Kravskí důl. Od jeho

nsti vede cesta do Stŕem. Pi'i této cestè má pásmo VIII. následujici

polohu:

Stŕemsky" vrch severnè od Stŕem pŕi pëëinè do Nebuiel. 296 m n. m.

><~ d. Slinitjv vápenec deskovitf', zvonivy, bilj', „kŕidlák“ . .......

o с. Slinité vápence modre'l stridaji se 3 rozpadlymi vápnitymi slíny . . . . l Е

Е Ь. Vápnité slíny mèkké, inodravé, vodu nadrzující, na. рои-0110 1 jíl ina- :no

,g stny’v rozpadlé .......................... r*

D* a. Glaukoniticky vápnitjI 3110 s hrubàími zrnky kiemene ........ l

280

d. Piskovec velmi sliuity", sedi a 'Zlutj' Rhynchonellovy' ...... 2'17

y; 20111 1111011а1п1 1111011 zßkryva vrsrvy 10 visi. ........ 9ms

"‘ с. Zluté a èedé slinité pískovce pod diluvialni hlinou . . . . . 1'08 É

ё Vrstvy kryté àlutou diluvialni hlinou ............. 7'59

g b. Bozdrobenj' zluty piskovec na povrchu ............ 7'59 22

1:1. [110.80110, velmi slinité pískovce jemné, deskovité, stŕidaji sc 3 1011111

pevnyimi a velmi kiemity'mí vápenci .............. 20‘051

_ 231'76

Ё IívádrovjY pískovec 3 chudym tmelem, àedy neb zaàloutly v borovém lg

Ё 1030 . . . . . ....................... 17'34 g2

Ё ,Kvádrovj piskovec pokryt alluvialním písòitj'm naplavem ..... 5'42lá4

Dno důlu pi-i levém bi-ehu Kokoŕínského potoka, 400 m na JZ. od

Stampachu . . . ...................... ‘2.09 т n. m.

V okoli Stampachu, kam пут pricházime, sahaji piskovce po

obou stranácll 02 110 1100 důlu, nejspodnéjäi cást pásma VIII. není tu

vice pristupna. Tak tomu jest i na dále. Za Stampachem vniká. z levé

strany do důlu naselio lesnaty", pî'ijemnjÍ Ètampachskj' důl. Ten po

ëíná. na zapadni strane Nebuäel a pŕijimá pod Vrauovem Vranovou

rokel. Kvádrovec pásma VIII. vniká. 110 důlu Stampachského, ale ná

sledkem 1013100 3111000 dna, ztrácí se pod dnem důlu jiz v polovici

mezi Kokoŕinskym důlem a ústlm Vranové rokle. Proti ústi ’Étam

pachského důlu jde pravou strání Kokoŕinského důlu cesta 1020111 110

Vysoké. Zde jevl se tento profil (Obr. 53., 54.):

Zatáèka cesty do Vysoké. 2549m

Diluvium. Zlutá. hliua „éervenka“ 3 cicváry 8.2 10 ст dlouhími . ..... 2 т,

»â' ^Pískovec zlutyi, ménè seglj', dosti jemnj, kŕehky, 3 chudyim, slinityim

. l tmelem na povrchu. olé lavíce jeho vystupu'i misty pŕíkŕe z po- l.

Ё vrchu. Ve vètèích kvádrech v stupuje dale severu . . . . . 7'0 g

âìSlinité piskovce deskovité, èedé, ŕehké, stŕidají 30 3 pevnj'mi lavi

ä

cemi velmi ki-emítého vápence, kterjy mívá na povrchu mocnost

108î20cm ................... .....18'5n.
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5- Kvádrovj" piskovec zlutavj'f, kŕehéi, bez hrubjch zrn ...... 2'2

._z 4» Kvádrovj' piskovec zlutavj1 neb sedi tu а tam s hrubsím zrnem

Е ki-emene . ...................... . . 0'55
3. Slepenec àlutavy neb sedj", snadno se vydrobujici ..... . 0'2 (E

Ё 2. Kvádrovj" piskovec zlutavj" neb sedi tvoŕi nejdolejèi vyònívající Ё

`gg holé skály 7 Kokoŕinském důlu u Stampachu . . . ._ ..... 11'45 "'

Fh l. Hlubsi vrstva kvádrovce zakryta písèitím náplavem, v Stampachn

pi'istupná ...... . . . . . . . . ..... . . 1-0

Most pres mljnskou strouhu proti Stampachskému důlu. 212 m n. 111.

Malebné skaly kvádrovce pásma VIII. tvoŕi nyni pŕíkré stény

nade duem důlu po obou strauách jeho. Pŕíslusné proiily pásma VIII.

7 Nebuzelském důlu podali jsme pi'i popisu pásma IX. Nebuzelského

důlu poukázavse téz na jeho zde rozsiŕeni. Za Krouzeckím, nèkolik

kroků na sever za samotou Podskaleckím jest vidéti ve kvádrovci

pod Vostŕici ve vy'si 35 т nad cestou vrstvu plnou Ezogyr com'c

zvlasté i v prilehlé skuzni.

U Nového mlvna vniká ро pravé stranè do Kokoî'inského důlu

Bosynskí důl. Kvádrovec naäeho pásma tvoŕi zde prikrou stënn nad

hladinou Tůnè (Obr. 55.) a 7 ni vysekán téz Krvomly'n. Poloha pí

skovce jest tato:

Pásmo IX. tvoi'í patro pásma VIII. 2235-8 m n. m

»_i 2. KvádrovjY piskovec hrubozrnnj", àedj'Y neb ilutavj". Nejhloubèji má

l: zrna kŕemenná, velmi hrubá, as zvici liskového oi'isku ...... 5-0 8

> 1. Kvádrovy piskovec sedi neb zaìloutly. V nejhlubái poloze jeho I

Ё jsou hnízda aneb osaruocené kusy lavic bílého kŕemitého ïiskovce. ¿f

.gg Ve spodni éásti piskovce vysekán je hrad Krvomlj'n nad ' ûní .No- ‘“

9-1 vého mlina ....... .. .. .. . . . - ..... 9-8

Hráz tûné u Nového mlína.. ‘221 m n. 01.

Témé pásma VIII. jest, jak z porovnáni profìlů následuje, po

pravé strane nizsi nez po levé a prièina toho byla jiz drive vysvè

tlena. Pri Mlceni, v rokli pri cesté ua Novy Kokoŕin (obr. 56.), vy

stupuje pásmo VIII. takto:

Pásmo IX. tvoŕi patro prisma VIII. 246'24 m 11. m.

_ ô. Pískovec rezavy'- na povrchu a rozpadlj" ............ 0'53

Ё 4. Slepenec se zrny kŕemene az zvici liskového oŕisku ..... l ...,“

Ё 3. Kvádrovj" piskovec drobnozrnnjî', chudy" tmelem, sed' a zluty . l ‘ g

.s 2. Slepencová vrstva se zrny kiemene az zvici liskové о oŕíèku . 0-2 ¿Le

°' Ф 1. Kvádrovj" piskovec drobnozrnnj", chudj tmelem, sedj’y neb àlutj" . 14'8 "

Ki-iz u Mlj'fna Mléeni. 223 m 11. m.

V protejàim důlu Kocicinè pri cesté a pééiné na Kaninu (Obr.

57.), nalézáme pasmo VIII. takto:

Púsmo IX. tvoŕi patro pásma VIII. 268'5 m n. m.

E' ‘ 2. Kvadrovy' piskovec drobnozrnnjî, èedj'1 neb zlutjî, chudj'r tmelem, Е

г: na povrchu voätinovity" ........... . . ..... 27'0ic.

sl 1. Kvádrovy'f piskovec drobnozrnny, jako 2. v Kokoŕinském důlu pri- lé»

Ь. stupnj', ale v Kociòinè alluvialnim piskem zakrytj . . . . . 2'5 N

Cesta pí'i hostiuciïíoèiöinè v Kokoŕinském důlu. 224 m n. ш.
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Záklml pásma IX. jest tedy oznacen velmi charakteristickymi

pískovci kvádrovymi pásma VIII., které tvoi'i prvy stupeii ve stráni

Kokoŕinského důlu. Pobliz Kokoŕina jest vsak na nékterych mistech

vidétí, ze se pociná tento kvádr uprostŕed zahalovati lesem, tak ze

vystupuje pak kvádr pásma VIII. ve dvou stupnich. Mnohem zŕetel

néji oddéleny jsou pak tyto dva stupnè kvádrovce pásma VIII. v kra

пиши severnéjsich, jako ku pi'. v Siteńském důlu mezi Vidimi a Se

manovicemi. Po stránce palaeontologické jest zde pásmo VIII. velice

chudo. Zjistiti jsme mohli pouze

Limu multicostatu Gein. (zi) z Krouzeckého, a

Exogyru conicn Sow. (misty vh) u Podskaleckého.

О patru pásma. IX.

Patrem pásma IX. jest pásmo X. To je zachováno na nékolika

mistech. Pfedeväim v okoli Stŕem. Nejvyssi cast obce lezi na pásmu

X. Od obce malo zabihá k západu, kdez pi'i cesté (k ústi Kravského

důlu vedouci) asi 200 т na západ od obce Stŕem mohl jsem konsta

tovati nejspodnéjsi vrstvy pásma X. — souvrstvi a pi'i 280 т n. m.

(Viz profil od ústi Kravského důlu do Sti'em.) Souvrství a je zde

velmi spatnè pristupne, slozené z vápnitého slínu glaukonitického

s hrubymi zrnky ki'emene a má:

Gastropodů úlomky glaukonitické,

Ostreu semiplanu Sow. a

Ventriculites angustatus Röm.

Od tohoto mista dále k obci odkryty jsou vápnite sliny modravé,

mékké, mastné, na. povrchu v jil rozpadlé. Nadi'äuji vodu. Ty nálezí

souvrstvi b. Modravé slinité vápence stŕídajici se s rozpadlymi vápni

tymi sliny souvrstvi c, následuji vyse k obc-i a téz jsou pristupny pii

vy'chodni strane obce nad knizecim dvorem. V têch nalezl jsem:

Ventriculites angustatus Röm.

Blize temene Stŕemského vrchu pŕi pésiné do Nebuiel aneb nad

Jalovêinama pŕistupno jest konecnè nejvyssi souvrstvi pásma X., sou

vrstvi d, kterym se v okoli Ripském ukonèuje jiz útvar ki'idovy. Slo

Zeno jest i zde z bilych, deskovitych, slinitych vapenců zvonivych,

ki'idlák zvany'ch. Obsahuje:

Inoceramus, zlomky (zt)

Terebratula semiglobosa Sow. (vz)

Sequoia Reichenbachi Gein. sp. (vz)
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Na temeni pásma X. spoèívá tu na Stí'omském vrchu diluvialní

111111а. Na západních, severních 11. jiìníeh bocíc-h Stŕemského vrchu

prozrazuje se väude pásmo X. vlhkími půdami slinitovápnity'mi, na

vychodni strane pokryto je väak diluvìalni hlinou. Na této strane

souvisí pásmo X. u Stŕem s pásmem X. u Jentehova, jeî jsme dŕíve

jiZ popsali.

О rozäíŕení pásma X. u Nebuìe1,je2 s pásmem X. u Stî'em пут

vice nesouvisí, pojednali jsme pŕi NebuZelském důlu.

Ро pravé strane důlu je pásmo X. rozäíŕeno mezi Rymany

u StráZnice, Chodêi, Bosyní, Vysokou а Stŕednicí. О vyskytování se

pásma X. 11 Strá-Znice па чУёйпё Kaminku, zmínili jsme ее jiZ v naâi

práei: „Patsmo X. útvaru kŕidového v ok. Èipu“. V práci té podotkli

jsme, Ze i па víäinè Kamínku bude se nalézati v nejhlubèím místé

pásma X., souvrství a. Nyní se mi podaŕilo souvrstvi a odkrjti pŕi

cesté z Ryman do StráZnice, 450 m na víchod 0d Ryman. Pásmo X.

má zde tuto polohu: .

Na Kamínku. 307 т 11. 111.

И d. Slinitj’Y vápenec bílj" neb namodralj', deskovity, zvonivj" . . . . T

Ё bc. Vápnité slíny modravé ................. . 311 S

‘a n. приму 51111 glaukonitickj", веду ай modravj, 1111 povrchu v mastnj'f .5:

щ jíl rozpadly" ........................ 1

Pásmo IX. Velmi slinitj'I deskovitj" sedj" hrubozrnnj’y pískovec. 269 m 11. m.

V souvrství Xa. jest u Ryman:

Natica Gentii Gein. [g]

Turritella. sp. [g]

Cerithium? [g]

Voluta sp. [g]

Pleurotomaria sp. [g]

Aporhais ер. (megaloptel'a?) [g]

Aporhais sp. (stenoptera ?) [g]

Aeteon ovum Duj. [g]

Inoceramus. [v]. Úlomky misek velkj'rch.

Ostrea semiplana Sow. [v] (vh)

Serpula gordialis Schl. [v] (11).

Podobny' profil pásma X. jest po západním pŕíkrém svahu vrchu

StráZnice. Zde väak jest souvl'ství a zahaleno splaveny'mi s hora slíny

pásma X. Od ústi Strúìnického důlu v Zimoï'sky'Y dûl vzhůru na vrcll

Stráänici nalezáme tento profil:
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Vrchol StráZnice (vrchu). 321 т 11. m

Diluvium. Zlutá. hlína. „ůcrvenka“ .................. 14 m

311)

»JÍ d. Slinitj" vápenec bñy", решу, deskovity, zvonivj" ....... . 6 ..

Ё be. Vá-pnité slíny modravé . . . . .............. 31 c;

¿I а. Glaukonìtickjr vápnití slín nepŕístupnj .......... . . 1 °°

272

¿Í rl. Pískovec velmi slinitj', hrubozmnjî, iâedjI nejvyäc . . . . . . . . . Е

ё be. Vrstvy nepŕístu né ...................... э

¿El a. Písèité slíny ie é nad lomem ............... - т

:'Í Kvaídrovj" pískovec äedj neb zaZloutlj", drobnozrnnj", misty s hrubëím ‘E

zrukem kŕcmene. V nejhoŕejäí poloze 3115110 211113? (v 101п11 a pod lo- _.

с mem) ............. . . ........ . . . . [Ш

Е 2. Р151101700 sede, jemnozrné . . ..............

Е 1. Nepŕístupné vrstvy ................. 

¿__zj Hrubozrné písòité slíny ëedé } à, 1 , „ .‚ 11 10 5

-= . , ‚ _ ‚ 111560110 115 1 1Е „l Písòlté slínjr sede v peknych tabulích р р

‘ Nepŕístupné vrstvy. Stopy ро kï'emitém vápenci. Vrstvy zahaleny jSOu

1'45\

n
splnvenjm s hůry pískem alluvialním.

Usti Stráìnického důlu v Zimoŕském důlu. 191 m 11. m.

V X. bc nalézá se:

Terebratula semiglobosa Sow.

Ventriculites radiatus Maut.

Mezi vrchem StráZnicí, Vysokou, Stŕednicemi 21 011011131 30 pásmo

X. 11100п011 diluvialní hlinou pokryto, rovnéZ od Vysoké na vychod а

11 В05у111. Tu а tam na. svazích strání aneb v úvozech 0051 vrstvy

jeho jsou odkryty. Tak vychodné od 01100 StráZnice v 00510 do Vy

soké odkryto souvrství Xd. V obci Stî'ednici souvrství Xbc, kde 011

sahuje:

Ventriculites angustatus Röm.

Na víchod od Stŕednic 11 312110 011 Vysoké pi'i Mélnické silnic-i,

nèkolik kroků па západ od váhy (па cukrovku), nalezl jsem v ornici

vy'znaèné úlomky glaukonitickjch zkamenêlin souvrství Xa, ve visi

asi 278 m n. m. 01100 Vysoká zaloZena jest téméî- ve vsech vrstvách

pásma X. Zvlástè pŕístupno je souvrství Xd pod samjfm kostelem

katolickjm. Рг151110 Х. má. zde tuto polohlí v profilu podle silnice

z Bundolu aZ ku kostelu katolickému:

Vysoká. Kostvl katolickj'l .................. 313 т п. 111.

Diluvium. Zlutú hlílm „ůervenka“ ................... 8 m
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K' d. Siínítj'7 vápenec bíly", икоту, zvonívy „kŕidlák“ .........

Ё bc { Vápnité sliny modravé, vodu nadriujicí, na povrchu v bèlavy neb E

3 ' modravy" jíl rozpadlé .................... El;

см а. Podle zkamenèh'n впору glaukouìtického vápnitého slínu ......

278

2. Piskovec slinitj'f, äedy", deskovity; na povrchu Ищу ай rezavy; rhyn- `

l;- chonellovy; (u váhy) v bŕehu Silnice . . ..........

El ___ 276 ____ _

'e 1. Pískovec slinity", äedy", po zvètrání ищу ai rezavj", dosti hrubozrny;

Ё {hynch'onellovß pokryt diluvialnou hlinou Ниши 2 т mocnou; т: zá

.3 rezu sllmce na. návräí zvaném „Stránsky“ aneb „Na hlavé“ mezi vá.- j

p.. hou a Bundolem vycházi nn. povrch ........... . . . .

aS 272

Hlubäí vrstvy pásma IX. zakryvá. diluvialní hlína. Ниш „èervenka“ s ci

cváry. Silnice na svahu do Bundolu теша se nahoŕe 2 т, 111оиЬ5 4 m a.

v Bundolu 6 т hluboko do hliny této.

Nejhlubäi bod Silnice na dnè Bundolu . . . . ........ 240 m n. ш.

Také па severnioh шатен této vysoůiny, zejména v 8 т hlu

bokém úvozu oesty, která odboèuje od silnice na sever pŕi západnim

okraji Bosynè, jest pŕistupno pod diluvialni hlinou souvrstvi Xd а

pod nim i Xbc. Zkamenèliny jsou tu vzácné. Jest samozŕejmo, 2e

oboe знайте, Stŕechnice, Vysoká, Bosyné, Chodeè, tak inzko vedle

sehe v kruhu sousedici, zalozeny tu jsou k vůli souvrstvim Xbc, jei

vodu hojné nadrzuje.

Omezivse si pásmo IX. jeho základem i patrem, můieme пут

pŕistoupiti k jednotlivym souvrstvim joho.

O souvrstvich pásma. IX.

Ve èlánku nasem o pásmu IX. NebuZelského podolí, ukázali

jsme, jak se dá pásmo IX. rozdéliti па ëtyŕi souvrstvi a, b, с, d, která

se od sebe petrograñcky velico. lisi. Pí'i ústi Repinského důlu shle

dali jsme vsak mené! rozdily mezi jednotlivymi souvrstvimi. Tak jest

tomu i v okoli Lhotky. Sledujeule-li průŕezy pásma. 1X. kn pf. ze

Lhotky do Stŕem, podle Jírova důlu, shledáváme podobny proñl,jaky"

jsme vidèli pŕi cesté а silniei z Debŕi do Jeníchova. (Repinské po

dolí str. 19. Obr. 4., 7.) Cim dále vèak poki'aůujeme ku Nebuîelskému

důlu, tim vice se souvrství ta od sebe petrograñcky list. Jsou to ze

jména souvrstvi b а (therá se stávají Шт dále ku Kokoî'inu hrubo

zrnéjsi а tim vznikaji ostŕejsi rozdily mezi jednotlivymi souvrstvimi.

Pojednejuie o kaZdém souvrstvi zvláätè:

Souvrstoí a bylo sloieno ve Vystrkovè‘) nad Hledseby ze sedyoh

') Paísmo 1X. str. 11. от. 35. Vedle dí-ívc uvedenj'cb zkamenèlin pŕipo~

juji jeàté Nautilus aublaevigatm d’0rb.
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písêitych slínů, které se stŕídaly 3 pevnymi lavicemi modravého, pŕi

povrchu ëedého kŕemitého vápence. V tom stavu trvá souvrství a

1 v okolí Lhotky. О tom se pŕesvédéíme 00. 3112101 К0210001 nad

Lhotkou (viz pî'ísluáné profily v textu) :meb 011 poůátku Jírova důlu

112110 pod Sti'emy. Zkamenèliny od Lhotky ze souvrství a uvedli jsme

jiì (Pásmo IX. str. 11.). U Stŕem nalezl jsem pouze Еду/подошвам

plicatilis Sow. (zŕ). Souvrství a má v okolí Lhotky 10000031 asi 10 т

(010. 52.) Pŕi cestë ze Stampachu do Stŕem (po levé stráni), tak jako

pi'i cesté od 11311 Ё1ашр00113110 rokle do Vysoké (0 pravé stráni Obi'.

54.) 0101 3100 vrstvy a nad pásmem VIII. jeètë dojem deskovityoh

písůìtích slínů jako u Lhotky, jsou väak písëítéiäí, proëeì je 00239

011100 slinityìni piskovei. Vsak i lavice kŕemitych vápenců jsou v nich

písêitêjsí а tuèíme v nich pŕechod 0 pískovce. Zrovna tak popsáno

bylo souvrství a v Nebuìelském důlu (viz tam). Jeèté dále па seven`

u Nového mly'na. pŕístupno je pêkné souvrstvi а 0 Bosyńském důlu

pi'i cestë do Bosynë. (Ohr. 55.) Ы01010031 vi'stvy 0101 10 dojem písèi

tych slínů neb slinitych pískovců deskovitych, vyääí vrstvy tvoŕí vàak

slinité Zlutavé pískovee v mocnych stolicích, kvádrovcům podobnycli

а. 111 а tam zŕíme v nich jeätè lavièku pevnou velmi pisêitého vá

pence barvy àedé. Zkamenéliuy odtud uvedli `131001122. (Pásmo IX.

str. 12.), Mocnosti souvrství a od Lhotky ku Novému mlynu pŕibyvá,

mk 20 zde as 14 т dosahuje. (Obr. 52.) Jelikoä jest 3102000 300013101

b u Nového mlyna z kvádrovyeh pískovců 0 300013101 a ve styku se

souvrstvím b rovnéZ podobny" má ráz, je pŕirozeno, 20 10 102110 vesti

111011101 mezi obëma souvrstvími 20010 pi'esnê. V Mlèenské cesté pod

Novym Kokoŕínem (Obr. 56.) má souvrství a vespod velmi písůity

inn 3 velmi kŕemitym vápencem, vyse slinité pískovce jemnozrné

s lavicemi pevnéjäího hrubäího pískovce. V píslzitém 31100 vyskytuje

se жужжал plicat-ilis Sow. (zŕ). V Koůiëinè pod Kaninou (Obr.

57.) jest jiz i spodni èást souvrství а 0 pískovec promènéna, ktery

se kvz'ulrovému podobá. Vyèäí väak vrstvy ze slinitych pískovců jemno

zrnj'fch neb hrubozrnj"ch se skládají а 00 kvádrech nevystupují. Jest

váak 100200, 20 jsme nékterou nejvyäáí kvádrovou laviei pïskovcovou,

která by jeäté souvrství a náJeZeti 111010, 201011111 ku souvrstvi b.

Vàecky vrstvy pískovcové mezi pásmem VIII. a souvrstvím IXb, jeZ

jsme k souvrství a zaŕadili, jsou tu 00 р00г0110 velmi sypké, misty

v písek rozpadlé а velmi 211110. Та110000 zvláätê 210100 barvu vídával

jsem «'fasto u pískovců, které byly na pŕechodu 2 písèitého 31100 do

piskovce, zejména kvádrového, u jednoho 0 101102 horizontu. Souvrství

a, mezi dvéma stupni kvádrovych pískovců 102101, snadno vètrá, dává.

Ti. mathumalickn-pŕirodovùlùckí. 1895. 2
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1101110 0. hluboké pûdy, 1110002 80 1 пёш 81гошу 108111 101ш1 dobI'e za

koŕeñuji. Tu vlastnost podrìuje 1 001010 811000110 0011110 Kokoî'in

ského důlu.

Souvrstvi 0 21000110 80 tedy 00 L liotky ku Kokoŕínu velice

Písůité sliny jeho barvy sede s kŕemitymi vápcuci modravymi pŕibí~

raji èim dále ku Kokoŕinu tim vice písku kŕemitého а ztrácí sloziva

slinitého, a2 se zmèni ve ilutavé slinité piskovce, aneb v 1000110 810

1100 piskovců s chudym tmclem, kvádrovym piskovcům 312 podobnych.

V písůitych slinech souvrstvi a zî'idka se vyskytujici zkamenèliny

v podoli nasem mezi Lhotkou а Kokoŕinem uvádime zde pŕehlednë:

Coprolithy.

Lima. Sowerbyi Gein.

Pecten Dujardinii Röm.

Vola quinquecostaimI Sow. sp.

Exogyra conica Sow.

Exogyra lateralis Reuss.

Ostrea.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Catopygus fastigatus Nov.?

Cristellaria rotulata D’Orb.

Fucoides.

smwmvi b bylo slozeno u Н081111110 z piscizy'ch Slmû (viz Re

pinské podoli) а 8110у 1у 80 sti-idaly 8 1а1100ш1 kŕemitého vaipence.

Jako ve smëru k Libni tak i ve sméru k Jenichovu souvrstvi to 8111

valo se pisèitéjsím, tak Ze 80 1101111 èást jeho zmënila v kvzidrovy

piskovec, 001111 00.81 10 8110110 pískovce s kí'emitymi vápenci. Na pŕe

chodnich mistech faciovych byvá. pískovec па povrchu rozpadly v pí

sek velmi Zluty. Posledni úkaz jevi se 102 1 111213100 Lhotecké. Spodní

cást souvrstvi b jest tu sloZena ze slinitych pískovců а kŕemitych

vápenců, 811011111 cást jevi se 011 р01101111 co rozdrobeny ìluty’ piskovec.

Pískovec 100 jest pi-echodni 1 piskovec kvádrovy. Tak to vidime

v dolni 011811 Stî'em, zvlástè ale pŕi cesté 20 Ё1ашрас110 00 811001

(viz dî'ive uvedeny proñl v textu). Dále па sever, pŕi cestë vedouci

od ústí Stampachské rokle do Vysoké (viz di'ive uvedeny profil 1 textu

а 0111. 54.), vidime piskovce horniho 800118111 b vystupovati v 1080

v holych mocnych stolicích ponejvice ilutych а ро00Ьа31 80 312 ро

nèkud kvádrům, jsou vsak jestè 00811 3ешп0211100. 00 КгопйЪш po

01110, 1101010 jiZ vystupovati svrchni 0081 souvrstvi b jako kvádrovy

pískovec hrubozrnnj", ba v nejvyssim vrcholu 30110 1011111 hrubozrnnj’r

pískovcc. Spodní 00.81 souvrstvi b jest sloîena z piskovců dl'ObIlOZl'lllÜ
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sich, ale i ty poûínají tu а tam vystupovati ve kvádrech. Tak bylo

i v NebuZelském důlu (Viz tam), kdeî jsme v horní èásti poprve

limonitové soustŕednè slupkovité konkrece nalezly. U Nového mljna

jest jiZ cele souvrství b ve kvádrovy pískovec promënèno (viz násle

dujícl profil v textu а obr. 55.). Ноги! èást jeho je hrubsí, dolní

drobnozrnná. V hornI jsou opét бете konkrece а. mnohem delsí. Pŕi

@este od Nového mlína do Bosyné v Bosyńske rokli, má souvrství

b spolu s pŕílehlymi souvrstvími pásma IX. tuto polohu:

Bosynè. Západní okraj pŕi silnici do Vysoké. 326 m u. m.

Diluvíum. Zlntá шиш „èervenkn“ .................... 8 m

318

d. Slinity'Y vapenec bílj'r, deskovity, zvonivy', „kŕidlák“ ...... lj'. l..

„а b. c. Vápnité slíny modravé vodu nadrìující ........... V’ [Í

a. прыщ slín glaukoniticky", nepŕístupny' ............ 1 In"

291

Г 5. Pískovec slinitjr na povrchu темпу . . . . . . . . . .

4. Nepí'ístu né vrstvy ....... . . ....... А

d. 3. Písòitj" s äed' s pevuèjäí vápnitou lavièkou ..... 3'00 1°

с. 2. Pevnú. lavice verni slinitého pískovce . . . . . . . . 0'10 33

1. Velmi slinitj'r pískovec s hrubj'mi zruy Нетели, ёеау, dro

bivy ........................ о—4о l

2272"! ____-___

10. Pískovec s hrubj'mi zrny kŕemene drobivy, теплу . . . 080

9. Kvádroví pískovec hrubozrnj', rezaví, решу. . . . . 0‘60

~,¿ 8. кит-щ pískovec velmi hrubozrnnj", bèlavy (v éerstvém

"' lomu) ......................  . 0'70

о 7. Poloha limonitovjch concrecí ai 0'5 m dlouhych . . . . 0'10

_.: 6. Kvádrovjv pískovec tj'i со 8. . . . . ....... 1'00 ‚Е

L 6 5. Limonitová concreciová vrstvu.. Má vnè i uvnitx" ilutj]y pí- q: en

„s 4 sek ...... . .................. 0.20 а 3

д 4. Kvádrovj pískovec velmi hrubozrny шт; má. tu a tam

roztrouäené щам i obrovské concrece limonítové . ‚ . . " 20

3. Kvádrovj" pískovec hrubozrnny’ siediY neb ищу, mající ve

s od limonitové concrece ............ . . . 2'80

2. тату pískovec t'i со 1. ............. 8'00

1. Kvádrovj" pískovec robnozruj" Шишу)? ......... 6'00 j

250'3 ___

l 2. Pískovce sliuité jemné, ilutavé, misty s pevnèjäí vápeu

a. covou Iaviòkou sedou ................ 1:2'0

l l. Písòitj'v slín деду ................... 2'5 I

236'8

»__-1' 2. Кивают pískovec hrubozrny, sedi neb щиту. Nejhloubä má.

5 zrua kŕemenná. velmi hrubá ai zvící lískového orísku . .' . . 5 Е

Ф 1. Kvádrovj' pískovec Беду neb „поищу. V uejhlubsí poloze jello „c

Ё‘ jsou hnízda aneb osamocené kusy lavic bílého kŕemitého piskovce. Ё

Ё Ve s odní èásti pískovce vysekán jest hrad Krvomlyu nad Tûnl

„ Novéomlyna. ..... . ... . ........ . ..9‘8

IIraiz Tůuè Nového mlj'na v Kokoŕínském důlu ......... 221m и. т.

Od Nového Inline. vevodí souvrství b pra'wè tak ve stráníeh Ko

koŕínského důlu jako [nismo VIII. Obé мы mocné tarazy oddëlené

44:
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souvrstvim IX. a. V Mlcenské cesté pod Kököî'ínem (Obr. 56. a profil

Mlcenskou cestou r dálsím textu) má souvrstvi b hrubözrnne pískovce

nejen ve svrchnfm ale i ve spödnim oddéleni, kdezto u Kaniny jest

v dolni cásti drobnozrnnj (Obr. 57. a profil Kocicinou v textu). Mezi

Kröuzkem a Kokorínem má. svrchni cast souvrstvi b misty wstvwv

velmi hrubözrnného pískovce různé möcnösti, které nèkdy tak hrubá

zrna ki'emene mají, ze je lze za slepence pövazovati. Mei'il jsem na

mnoha místech jejich mocnost i polohu v souvrstvi b chteje se pre

svédciti, tvoi'í-li stálj horizont; shledal jsem vsak, ze se nekteré ve

vëtsí vzdálenösti vytrácí a jinc v jinj'ch pölöhách se objevujl; stalj"

horizont tedy netvoi'í. V Mlëenské cesté obsahuje vrstva 5. limoni

tové könkrece jako u Nebuzel (Viz Nebuzelské podoli. Str. 3. a obr.

6. v textu).

Pro posouzení mocnosti souvrstvi b záröveñ se söuvrstvím a

v krajinè zdejsí öd jihu na sever poslouzi následujicí pí'ehled:

1 - f ~ 1 ‚ - ~
Souvrství 1Н051шпе; Debŕí S. ,1 511011131 I' NOVY l. Mlůeîlí |s. z. gimen zu, z. |Koèièllnîl

lebîlfieïnç
n .a4 mesnil 9-72 j; 712-0017}? rego-lv НЕЁ-50

soccer leal 25-73 3216*) .ae-40 40-29 42-50

Souvrství с lezi na kvádrovci IX. b a pod bryözoickj'fmi vrstvami

souvrstvi d. V Repínském důlu slözeno bylö souvrstvi с z píscitjch

slínů stŕídajícich se s pevnymi lavicemi kremitjch vápenců. Tak bylo

v cerstve ödkrytjch vrstvách jeho v Bepíne a 111-1 silnici do Libne

(viz Èepínské pödölí). Kde jsou vsak vrstvy с odedarna na povrchu,

tam jest z nich vápenec valuel vyplaven a vrstvy podobaji se vice

pískovci nez-li slinu. Tak bylo u Hostinné a Jenichöva (viz Bepínské

podolí). V okolí Stî'em jest souvrstvi c spatnè pristupnö. Tam kde by

podle jeho тку nad souvrstvím b na povrchu zemském vystupovati

melo, tam nalezzi se mocná diluvialní hlína, která. vychözy jehö po

kry’va, takze i v úvözech cest jen stopy jeho ödkry'váme (viz v textu

pi'íslusnj'I profil od Stampachu do Stŕem). Práve tak pökrívá diluviální

hlína aneb ornice souvrstvi toto v okolI Vysöké a Stráznice. (Obr.

52. a 53.) .Teprve v Nebuzelském pödölí pristupno jest souvrstvi c

s) ri-iblizna aísla.
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úplnè. SZ. od NebuZel v podobe plscitijeh slínů s ki'elnitj'mi vápenci,

lnénè se slinitími pískovci, SV. od Nebuiel byly píseité slíny slini

tîmi piskovci zastoupeny. (Viz Nebuzelske' podolí.) Take v Bosyñske

rokli nad Novym mlynem pŕístnpna byla nejspodnèjäí cást souvrství

c v podobe тащусь slínů (viz obr. 55. a v textu pŕislusny' profil,

vrstva IX. cd 3.). I zde poeíná souvrství с jako v Babinè u Nebuzel

vrstvou 1. s hrubylni zrnky kiemene a pak následuje vrstva 2.

piskovcová.

Péknè jsou pi'ístupny vrstvy с v Mleeuské ceste u Nového Ko

koi'ína, jak to naznaeeno v následujícím profila (k tomu obr. 56.):

Mlůenská cesta. na návräí mezi Zavadilkou a Maljim Kokoŕínem. 330m n. m.

Dilnvìum. Zlutá hlína ..... . . . ................. 8 т

322

2. Písèit’v vá enec bílj'r neb деду, bryozoicky. Obsahuje na.

hoŕe bílá nízda vápuitého pískovce .......... 2'12 m

d. 1. Kvádrovj vápm'tg] pískovec hrubazmj, bay bryozoìclqů. Vë

¿rám'm ‚шт ne „мрут a тайм и drobl'. Obsahuje hnlzda

L zvlcí pëstè' ai hlavy písëítéha vápence bllého eœagyrového . . 7'41

___- 312217 ___

11. Písëitj" vápenec bíly", exogj'rovj" . . . . . ....... 4'23

10. Písèitj" vápenec bili, po zvètrńní темпу, exogyrovj . . . 1'05

9. Písèitjy vápenec äedy" neb bílj", po zvètrání rezavj" . . . 2'12

8. Pískovec спину tmelem, na povrchu rezavj'f, In-ubozrnny,

stri'dáI se se sliuitym hrubozrny'm ëedym piskovcem . . . 2'12

7. Piskovec slinitj' Беду málo pŕístnpnj" ......... 1'38

6. Решай. lavice slinitého pískovce äedého, exogyrového . . 0'21

5. Pískovec na. povrchu rezavy' s chndjm tmelem, „рву, exo- d

_ gyrovy" ............. . ......... 1'59 ç»

2 1' 4. Hrnbozrnj'Y písèitj' slíu sedjîv ро zvétrání rezavj" ..... 1'06 ‘â

- 3. Velmi slinity' pískovec ищу, rozpedlj'r na. povrchu v re

о zavy písek; sti-idá se s pevnymi sedjmi po Миш zln- Ё

_ ьуш: pískovci slinitjfmi exogyrovŕmi a. fllkoidovymi . . . 6'29 :i

= 2. Velmi вишу iskovec Шагу, nn. povrchu v rezavy" ísek .b
‘n roz мну, str1' á se s pevnymi vrstvaxni äedého slinitého ь

W ís ovee . . ................... 3'18

5“ 1. elmi рыку slín sedi s lavicemi iedého ki'emitého vá

pence ..... . . ................. 3'71

——-——-—— 286'53 —————

6.1’1'skovecna povrchu rezavj' ......... . . . . 0'58 ì

5. Kvádrovj' pískovec velmi hrnbozrnj'r, na povrchu rezavj"

s limonitovjf'mi concrecemi zvláäté vespod ...... 2-0

¿_ 4. Kvádrovjî pískovec velmi hrnbozrnj" zluty" ....... 1°0 ,g

3. KwidrovjíI pískovec hrubozrnny, ищу neb rezavj", sypky" 16'0 â

2. szi.drovjv pískovec velmi hrnbozrn', ищу neb rezavj" . . 2'5

l. Kvá.drovj’y pískovec hrnbozrny ehu ytmelem диву neb re

zuvj" ..................... . . . 4'0 j

_ 260'5

2. Pískovce slinité drobivé zlnté jemnozrne s Iavièkami pev- Ф

n l nèjäího pískovec slinitého, hrubsího, äedého ...... 7'39 le'

l. Velmi píséitj" sll'n äedy s lavicemi sedého velmi kŕemi- [1'

tého vápence pevného . . . . . . . . ..... . . . 6'87

246‘24



¿2 XLln. Cenèk zahálku:

l 5. Piskovec na povrchu rezavy a rozpadlv" ........... 0'53 __

Ё 4. Slepenec se zrny kŕemene zvící ai lísltovélxo oŕiäku ..... 7.71 _î

ё 3. Kvádroví pískovec drobnozrny, tmelem тау, sedy'v a ату е“

¿E 2. Slepencová vrstva se zrny kŕemene zvici a2 lískového oŕíäku . . 0'20 Ё

,L 1. Kvádrovj" pískovec drohnozrny", tmelem chudj', ëedv ueb ilutj" 1480

Ki'íŕ. u шум Mléení v Kokoŕinském důlu. 223 m n. m.

Souvrství с u Kokoî'ina jest zde dosti podobno onomu v Nebu

zelském podoli, jest vsak piscitejsi. V nejvyssi poloze má souvrstvi

to piscité vápence bilé, z kterych se můze трио páliti. Teuto vápe

nec má téZ Bryozoi a podobá se velice bryozoickemu vápenci v sou

vrstvi d zde i u Kaniny. V sonvrství c jest nápadná

Exogyra conica Sow.,

která se objevuje v nektervch vrstvácli u velikém mnozství v cho

mácich, zejmeua ve vrstvách 3, 5, 6, 10 a 11. Zŕldka objevuje se ш

zkamenéliua ve vrstve 4. Mimo to nalézá se ve vrstvé 3. hojnè Fu

мы а Oscult'pora plebet'a Nov., ve vrstvé 9.:

Lima nmlticostata Gein.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Nedaleko odtud na víchod jest vápencovyi lom u Male'ho Koko

ŕina. Poznáváme ve vápencích techto vrstvy IX. с 9, 10a 11. z Mlcen

ského profìlu. Lom ten nalézá. se pŕi SZ. okraji Malého Kokoi'ina а

Ьу1 г. 1894 odkryt takto:

a ve vrstvé 10.:

Vrchol lomu. 320 m n. in.

Omice шеф; z èervenky povstalá .................. 0'3 т

  cervenka ...................... l'l» _
1Щипшп zlutnice ........................ 1'0 l ¿m

317'7

. ... з. Rozdrobeny vespod ve vëtäich kusech zachovalj" pis
Nfääysìloâœ city vapenee äedjI ................. l'Ol 5

'г tv? ГС 2. Deskovity" рыку vápenec äedj'1 ........  . .2 OÍ m

` s ‘ ‘ c’ 1. Stolice ëedého a bílého písòiteho vá ence ..... 2'0

P

Dno 10mn. 312'? m n. m.

Vrstva 2. v tonito lomu obsahuje vedlë stop po Bryozoich:

Lima multicostata Gein. (h)

Exogyra conica Sow. (h)

Fucoidy (h).

Podobné slození v souvrstvi c nalézáme v lese ph' cestë. zapadne

od Kauiny (Viz profil Kocicinou v textu а Obr. 57.), jenze nejsou tak

vsecky vrstvy pŕístupny jako u Kokoí'ína v Mlcenské oeste. Postnp

vrstev nalézáJ se v proûlu pi'ilozeném ku souvrství d. Ve vrstvë. l,

2. 3 nalézá se: .

Exogyra conica Sow. (vh).



Pásmo IX. kŕidovéhn útvaru v okoli Шри. 23

Milne to byla ve vrstvé 7.:

Arca. subglabra d’0rb.

Pï'íeinou toho, ze nepocítám nejvyssi cast vrstev souvrstvi c

n Kokorina aneb u Kaniny jestè ku souvrstvi d (vlastnimu souvrstvi

bryozoickému), jest to, ze lezi vapence a piskovce tyto pod chara

kteristickím kvádrovj'fm piskovcem IX. d 1., kterízto kvadrovec tvoŕil

nam vsude od Zivonína pres Nebuzely az ku Kokoî'inu prvni a nej

hlubsi horizont souvrstvi IX. d.

Souvrství с roste na mocnosti od Repinského důlu ku Kokorínu

velice. Na Hostinné mélo 3'42 m mocnosti, u Jenichova 10'50 т,

v Babinè u Nebuzel 12'28 т, v Ki'eckovê u Nebuzel 17'2 т, u Ko

koî'ina 25'94 т, u Kaniny 26'47 m. (Obr. 52. a 53.)

Souvrstm’ d tvoŕi nejvyssi oddil pásma IX. Pociná mocnj'fln kvá.

drevceln, kterí mivá misty hojnè glaukonitu, tak ze jde barva jeho

do zelena. K severu (u Kokoi'ina a Kaniny) ma vice tmelu vápenco

vého a barvu bilou. V okoli Nebuzel, Kaniny a Kokoŕina obsahuje

téz hojne Bryozoi. Nad kvádrovceni nalezají se vrstvy deskovitého

pískovce slinitého, k severu vápniteho a v okoli Kokoî'ina a Kaniny

v piscity' vápenec pŕecházejiciho, které obsahuji veliké ninozstvi Bryo

zoi. Tyto nejvyssí slinité piskovce rozpadavaji se na povrchu v male

obyůejne ctverhranné kousky a konecne v sedy’ (u Ryman) aneb

zvlástè charakteristickj" rezavj pisek (v okoli Sti'ein, Nebuzel, Vysoké,

Kokoí'ina a Kaniny). Tam kde je pásmo X. zachováno, tam hned nad

seuvrstvim d nasleduje jako patro nejhlubsi souvrstvi a pásnia X.

di'íve jiz'. popsane. Dá se tedy souvrstvi d v Kokoi'inském podoli

naäem velmi debí-e vylneziti, nikoli v okoli Mélnika, kde jako u Rond

nice pásmo IX. v souvrstvi a. b, c, d rozdèliti se nedá.

V okoli Stráznice pristupna jest jen nejvyssi cast souvrstvi d.

Tak pod zapadniln úpatim vrchu Stráznice (Obr. 53.), vychodnè od

piskovcevého lomu, vystupuje souvrstvi d co веду, velmi slinitj'r piske

vec hrubozrnny’ hned pod pásmeln X. Také vj'lchodné od Ryman, tam,

co jsme v pî'edu uvedli vychoz souvrstvi X. a, nalezneme v cesté do

знайте vedouci sedi deskovitj’l hrubozrnnv piskovec velmi slinity’

hned pod souvrstim X. a. Zde vêtranim девы nerezavi, az u Vysoké.

Obsahuje tu hojné Exogyra lateralis Nils.

Tez jiznë od Vysoke pri Melnickó silnici nalezneme jen nejvyssi

cast souvrstvi d odkrytou (viz pî'islusny profil v textu a Obr. 53.).

Jakmile vyjdeme z Bundolu hlubokym úvozem v diluviálni hline „Na

hlavu“, nalezneme tam pod hlinou sede slinité piskovce dosti hrubo

zrnne, p0 zvétráni sedé, zluté neb rezave obsahujici:
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Vola quinquecostata Sow. sp. (zr)

Exogyra lateralis Nils. (11)

Ostrea semiplana Sow. (zr)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh) i v chomáëich.

Fucoidy (h).

Severnéji od tohoto mista, blfi k Vysoké, 11 váhy na Герц, па

lezneme v bi'ehu silnice (viz profil v textu) slinity piskovec zazloutly

neb rezavy, dál od povrchu sedy, jenz obsahuje

Rhynchonellu plicatilis Sow, (vh) i v chomácich

Serpula socialis Goldf. (zi).

Vedle v poli nalezeny stopy po glaukonitickych zkamenelinách

souvrstvi X. a. чуде k Vysoké následuje pak celé pzismo Х. (Obr. 53.)

Severne od Vysoké a Bosyne vychází vsude pod pásmem X. nn

povrch rezavy piskovec slinity, nejvyssi to cast souvrstvi IX. d.

Vychozy souvrstvi d v okoli Sti'em jsou podobné oném u Jeni

chova. Pri oesteI ze Stî'em do Stampachu, hned pod souvrstvim Xa.

vidíme velmi slinité pfskovce sede a zluté (srovnej piislusny profil

v textu) s liojnou

Rhynchonellou plicatilis Sow.

Pii ceste ze Sti'em do Nebuzel projdeme dvema dolfky náleîejfcimi

poi-:itkům Stampachského důlu. V obou nalézáme pî'i ceste nejnizsi

kvádrovj'r piskovec souvrstvi d, a pri rozcesti pod samou Nebuzeli a

pod pásmem X. slinity' piskovec zluty a sedy, na povrchu v písek

rozpadly.

V Nebuìelském důlu jsou vsecky vrstvy souvrstvi d piístupny

(viz Nebuzelské podoli).

Ku Kokoi'inu a zvlástè ku Kaninè mocnosti pí'ibyvá (Obr. 52.

a 53.). U Nebuìel bylo souvrstvi d bliz Podsence 7'2 т mocné

(v Kreckovè 10'8 т), v Mlcenské oeste 11 Novello Kokoî-ina 9'53 т,

v Kocicine, zripadne od Kaniny, 12 т. Pŕibyvá tu mocnosti, jak jsme

jiz v pi'edu uvedli, ve smeru SSV. Tinelu vápnitého pi'ibyvá tez vrstvám

souvrstvi d ku Kokoi'fnu a Karline. Vápence pŕibyvá zvlzistë v hor

nich vrstvách tolik, '2e se mëní drive slinité a vápnite piskovce ve

piscité vapence. Vápnité piskovce mivaji v sobe hnizda piscitého vá

pence a piscité vápence mfvaji v sobè opet linfzda vápnitého piskovce

(Viz profil Mlcenskou cestou).

Ve vápencovych hnizdech souvrstvi IX. d 1. nalezá se u No

vého Kokoŕina v Mlcenské oeste (Obr. 56. a profil v textu):

Pecten laevis Nils. (h)

Lima semisulcata Nils. (b)
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Vola. quinquecostata Sow. sp. (zí')

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Exogyra conica Sow. (vh)

Biñustra Praîaki Nov. а jiné Bryozoi (vh)

Serpula sp. (zr).

Pí'i cestë která vede z Kaniny na zúpad а pi'ejde hloubs v pé

sinu do Koůiůiny (Obr. 57. a následující profil v textu), nalezneme

souvrství d s шит шпойвшт písůitého “Зрелое ve ценен vrstvách

(2) v mocuosti 6'5 m s. hloubs шпат)? kvádroví pískovec (1) v moc

nostî 5'5 т. Fnlò nazívá vápencové vrstvy IX. d 2. u Kaniny „Bryo

zoické ’vrstvy“ а tyto тон nejvyssí horizont jeho „Jizerskích vrstev“

(Jizerské vrstW str. 15., 23.). Pískovec mis IX. d 1. poèítá ch ku

nejvysäí poloze svích trigoniovích vrstev. Ze by bylo dobi'e poéítati

i kvádroví pískovec IX. d 1. ku bryozoiekím vrstvám, o tom svédèí

veliké mnoìství Bryozoí, které se v nem vyskytují, jak jsme uvedli

jiZ u Nebuiel (Viz Nebuielské podolí). Take u Kaniny, zejmena

u Kokoî'ína, kde souvrství IX. (l 1. jest zcela odkryto, nalézá se

v pískovci tom zvlástël v jeho hnízdech vúpencovjjch veliké mnontví

Bryozoí.

V profilu od Kokoî'ínského důlu ku Kaninë (západuè od Ka

nìny — geometricky’ bod 338 m n. m), v důlu zvaném „Koèiůina“,

má souvrství d následující uloâení: '

Cesta západnë od Kaniny . . .......... . . . . . . . 338m n. m.

Diluvinm. Zlutá hlína „бел-четы“ .................. . 3'53

33447

'2. Písůitj" треног sedj", deslmvitj", ln'yozoivkj: па. povl'cllll

l.

¿I зим se vètniníul rezavj" . . . . ........... 6'5'» .N

Кайф-0037 plskovec hrubozmny a vápniljúm атлет, ЬёЬид, na "‘

povrchu гаданий nab темой, rozdrobenj; bryozaickú . . . . 5'5

_II-____- 32247 ___-_

7. Pískovec Ирину nu povrclffx rozdrobenjy a типу sti'ídá. se ì

s pevnèjäíml lavícemi ñedého pfskovce vápnìtého . . . . 7'40

6. Pískovec na ovrchu v типу písek ширину, podle Mlèen

ské cesty n okoŕína má mocnost . . . . . . ..... 2-12

. Písèit’ slín äcdj'- s kŕemitj'fm vápencem äedím, má. podle

Koko 'nn mocnost . . . . . . . ., ...... . . . 1'59

с. 4. Vrstvy na. povrchu v rezavj" písek rozpadlé, v Mléenské

coste u Kokoi'inß IX. c. 4 + ö . . . . . ....... 2'6’

3. Velmì вишу pískovec деду, nn. рощ-спи zailontlj" s pev

nj'mi lavicemi сапой; exogyrovj'y . ........... 8'47

Píséitj slín jako l. :le hrubozrnj", exogyrovy ...... 1'06

l. Písòité slíny .ëedé neb tmavoůedé po zvétrám' zuìloutlé, stíí- j

dají se s pevnj'mi lavicemi kfemltého vápence téìe barvy 3'18

j çn

eo-e'vт
I'ásmоХ1.

2647

296
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Í и. Kvńdrovj" pískovec drobnozrnj", liedj’r neb Zlutj" ..... 1'86 ì

Velmì hrubozrny" pískovec takŕkn. slepenec . . . . . . 0'20

4. Kvádrovj" pískovec hrubozrny" беду пеЬ шюцщ ..... 11'40

Ь. з. sztva. slepencc . . . ................. 0'20 a
2. szidrovj'r pískovec drobnozi'n_\’, âedv" nel» zaìloutlj" . . . . 912 и _

н 1. Kvádrovjê pískovec drobnozrnj", äeäy". sypkj". Poloha. jeho =

É( jen tu n. tam со holy'I kvádx' na povrch vystupuje,jinak jest З

ё porostem lesním zahalen ............. . . 6'22 Ё

Q4 267

4. Piskovee slinitj jemnozrnŕ. velmì ilutjF ..... . . . 1'04

a 3. Málo pŕístupné iskovce slinité, velmi Zluté ....... 8'30!~p

2. Pískovee slinîtí rubozrny, velmi дм? ..... . . . 2'05

1. Kvádrovj" pískovec velmi ищу ............. 2-08

253'6

Ё 2. Kvádrovj" pískovec drobnozrnf' äedj" не!) Zlutj", chudj" tmelem na [Ё

›- ovl'chu voätinovitj" ..................... 27'0 с

¿ë 1. vádrovy" pískovec jako '_'. ищут alluvinlním náplavem v Koêi

v èiuè (důlu), vink ‘j Kokoh'nském důlu pi'istupen s hornim . . . ..1' '

('esta pì'i hostiuci Koŕiúinè v Kokoŕinskéln důlu ......... 224 m u. m.

V sedém písêitéln трет-1 1Х. d 2. jest u Kaniny:

Lima semisulcata Nils, (h)

Pesten laevis Nils. (11)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyra conicaJ Sow. (11)

Ostrea semiplana Sow. (zŕ)

Rhynehonella plicatilis Sow. (h)

Petalophora seriata Nov.

а 111110110 jiních Bryozoí. Okeln pouhjm zjistiti lze nejlépe pŕímmnost

Bryozoí ve vápenci na oprselíeh plochác-h jello. Na drobnohledních

vj'bruseeh vsak se u velikém mnontví objevují v průŕezech.

ch uvádí z Kaniny z têehto vrstev (Jizerské vrstvy str. 29.):

Ispeardia gracilis Fr.

Pinna. decussata Goldf.

Lima. ovata Röm.

Lima Dupiniana d’0rh.

Lima iserica Fr.

Cyphosoma radiatum Sorig.

4. Závêrek.

Tim, Ze jsme sledovali nepî'etrZité pásmo IX. od Roudnice a2

po Kaninu mezi jeho základem -— pásmem VIII. (Prvj'r Kokoŕinsky"

kvádr) a mezi jcho patrem -—- pásmeln Х. (Teplieké pásmo), dokázali

jsme, Ze pásmo IX. se zmënilo v uvedeném sméru petrograñeky арию,
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mocnost jeho se znaenë zvëtsila —— zosminásobila, а koneůnë jsme

dokázali, 2e pásmo IX. v okoli Roudm'ce а Mélníka jest aequivalentní

Fkíëovgjm:

Bryoßoicky'm vrstcám u Kaniny (nase IX. d),

штат Chorouäecky'm óili trigom'ovy'm (пабе IX. с),

Druhému Kokoŕínskénm kt'ádm (паёе 1Х. b) а.

Opukovy'm Hlelïsebskgjm сбой/сбит (nase IX. a),

jak jslne na to jii v Èepinském podoli poukázali.

Poznámka o geologickych nárysech.

(Ku obr. 52.)

Vychozy geologiekyeh vrstev ve stráni údolní nenalézají se v ro

viné svislé (vyjma u sten), пут v ploäe vice mené sìkmé. споете-11

tedy znázorniti па obrazci vy'ehozy vrstev téchto luëŕicky spx'ávné а

vrejsovati je v onu vysku nadmoŕskou,'jakou ve stráni zaujimaji, ne

můie se to státi proiilem, jenZ pîedpokládá, aby vseeky vrstvy па

obrazci v i'ezu se nßlézajici obsaZeny byly v jedné rovine svislé, nybrz

„душат. Vedle toho, Ze lze zobraziti v nárysu stráné vyehozy vrstev

tak jak je podel stráné nalezáme, mají nárysy jesté tu vy'hodu, йе

lze v nich znázorniti pi'edméty ve stnini se vyskytujíci v celé jich

rozsáhlostì, zejména. obee, eesty, Silnice а j., éimä se valnè pi'ispivá

ku objasnèní polohy чтет. V proñlu vyskytují se tyto pŕedméty pouze

v ŕezu, na obrysu proiìlu. Z pojmu o nárysu plyne, Ze vsecka mista

па nem vyobrazená jsou v pí'irodé pozorovateli pi'istupná jako na

geologické mapë. Tu samou důleiitost, jakou má pro stavitele nárys

budovy —— vedle půdorysu а. proñlu, touZ důleiitost 111 “12e miti pro geo

loga mirys údolní пед horské stránë -—- vedle geologioké mapy а protìlu.

Na myslénku, zobraziti geologické nárysy stráni, pi'ieházíme p'ri

hotovení geologickyeh map takovych stráni, které maji velky'r sklon.

Zde éasto jedno neb i vice pásem útvaru promitá se (v půdorysu) na

geologìcké mapé v pouhou ëáru s veskerymì pi'edmety zemépisnymi

па nich se nalezajioimi, tî'eba byla mapa. zhotovena 1 v mêî'ítku dosti

velkém, jako jest ku pi', pŕi pomëru 1:25000. Tomuto zlu lze odpo

moci úplnë zavedením geologic/#yeh na'rysů. Pomocí geologickyeh pro

ñlů, kolmo ku stránim jdoueieh moZno sice nahraditi î'eůené nedostatky

v geologické mapë, ale jen ëásteůnë, nebot plosny" rozsah jednotlivyeh

pásem útvarů, jak se na vyohozech svych па stráni vyskytuji se

vëemi pì'edmëty zemépisnymi, ten se ani proiìly kolmymi ku strainím

ani proñly podél strání jdoueimi nedá pŕesnê zohraziti.
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JiZ ve svém pojednání o pásmu IX. v Íöepínském рода“ zobra

zil jsem nárysem ob(l stránè Repínského důlu па obr. 48. a 49. Nyní

uèinil jsem tak pi'i levé stráni Kokoí-inského důlu mezi Kaninou а

Repínskym důlem, na ohr. 52.

Pri kaádém nárysu tí'eba uvésti svislou rovinu průmëtnou, па

kterou se stráń promitla (orthogonálné). Tak pri obrazci 52. jde ro

vina průmètná od koty 338 m u Kaniny на návrsí Kozlovec nad

Lhotkou, od SV. ku JZ. PonévßdàL se Kokoi'ínskj’l důl u Lhotky v pra

vém úhlu lomí, zlomena сей průmëtnń rovina. dle svislé pi'ímky и.

Odtud smèl'uje průmëtna ku Vystrkovu, zde se nepatmè láme dle 5:,

naëeì. pokraèuje pres Skalky do Èepinského důlu v Debí'í. Poslední

průmètny mají eelkem smér od SZ. ku JV. Ponèvadä roviny prů

mëtné zaloîeny ve ты poloze этапе, а nikoliv mimo stráñ, protí

najl povrch zemsky dle èáry, která ион obrys nárysu. Na obrazci

52. jestohrys velmi нишу, tak 'l'.e se tlm dobl'e charakterisuje tvar

krajinny, jako kdyby na témz miste sestrojen byl profil.

[Abychom па obr. 52. zobrazili шей polohu vysäích vrstev v této

krajinë, pi'ipojili jsme k nëmu из: profil od Kaniny pi'es Nebuiely а

Jeníchov do Íìepínského důlu, smérem od S. k J. Arkoliv krajní po

lohy proñlu i nárysu pl'i Ilepínském důlu pi'edstavují tyî hod v pri

rodë, prece se nekryjí. Jest to proto, йе nárys je podle údolí киту,

tedy deläí, kdeìto profil spojuje krajní body primo. V profilu nebylo

ùárkování а teůkování pásem provedeno, aby zi'etelnost nárysu neu

trpèla. Rozhraní pásem padá náhodou na profilu i na nárysu do tycliz

vyäek nadmoí'skych, ponevndì souhlasná mista ржет objevujl se ve

„smëru vrstev“.]

Nàkladem Královskë Öeslcé Spoleënosti Náuk. — Tilkem dra. на. Grégrn v Plaze 1895.
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