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Pasmo 1X.

útvarukŕidového v Okoli Èipu.

Repinské podoli.

Sepsal ёепёк Zahálka v Roudnici.

S 5 tab. a 3 abr. v дети.

(Pŕedlozeno dne 22. února 1895.)

1. Prehled. orograñckj'ch а. geologickj'rch pomèrů Repin

ského podoli.

Stopovaväe jednotlivá pásma kŕidového útvaru z Ripské vyso

ciny do vysoůiny Dubské, dosli jsme na Mèlnicku do dolniho oddílu

Kokoŕínského důlu v okolí Melnické Vrutice a Hledsebí. Divoce ro

manticky’ Kokoi'ínskj" důl, ve svém horním а strednim oddilu вику

a sráznjmi pískovcovymi stènami omezenj", ztráci na svém půvabu

jiz v okoli Lhotky a Hledsebi. Tu a tam zŕíme jeäté vystupovati

blíze dna údolního mohutné kvádrové pískovce páslna VIII. — ро

vyssich kvádrovcich nalezejících pásmu IX., není tu jiz stopy. Vsak

u Hledseb zmizí jiz v pravé stráni důlu i pilíi'e kvádrovce pásma

VIII. a u Vrutic, kde Kokoŕinskj't důl se rozvirä nejvíce do вику,

nevidime jiZ ani p0 levé strane nápadnê je vystupovati, ac poslední,

slabé väak jen stopy pískovců, nalézti lze ve striích, úvozech a lo

rnech pod Hostinnou, jak jsme se o tom pi'i popisu pásma VIII. zmí

nili. Prièinou vymizení malebních tèchto pískovcovích Skal jest zine-na

faciová, kterä nastává témeí` ve väech päsmech zdejsího útvaru kî'i

dového, sledujeme-li je z vysociny Ripské do vysociny Dubské, ba

ona se stupñuje ai do oboru severoceskích pískovcovích skal na

ńpatí Sudet. Ztrácejíce slinitích soucástí a pi'íbírajice za to kremen

ného pisku méní se vrstvy petrograficky v uvedeném sméru vzdy

vic а vice. Proto inizi ponenáhlu i hrubozrnné kvádrové pískovce od

Ti mathematioko-pfirodovëdeckl 1895. 1
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Kokoŕína ku Meiniku, vrstvy jejich méni se v jemné slinité pískovce

deskovité, pozdeji v píscité slíny a vápencc u samého Bipu. Právè

v téch mistcch Kokoŕiuského důlu, kde ocividná tato zména faciová

nastává, ústí do Kokoŕinského důlu Bepínskj" důl. Proto je zádoucno,

abychom pi'ed navstévou labyrinthu pískovcovych skal krajiny Koko

ŕínské a ůsti'ední cásti vysociny Dubské tohoto důlu 111120 si po

väimli.

Bepínskím důlem oznacujeme v krajiné mèlnické důl, kterí

v delce 6 km. smerem asi vy'chodozápadním od Bepína (dno 218 m

n. m.) az po Kokoírinsky’v důl (11110 188 m n. m.) salia. Má spád 5°/„„.

Průmérnä siŕka dna údolního obnáäi as 100 т. Pi'i úpatí strmi sráz

nejsí stráné as 40 m nade dnem, pak se strane povlovneji zdvihají

do znaèné vise. Bepín, jenz zaujímá na Shonech 303 m n. m., zdvíhá

se 87 m nade dnem údolním. Protéjëí strán Libeñská dosahuje na

vrchu Libni 299 т 11. 111. cili 83 т nade dnem důlu. Jeníchovská

stráń dosahuje v Jenichové 286 т 11. m. 10 jest 98 m nade dnem

údolním, kdezto protejsí stráñ dosahuje na vrchu Hostinné 280 т 11.

ш. cin 92 т nad tymz 11110111 důlu. Repmsky' důl je vm jen dolm

0111111 15 km dlouhého důlu, jehoz pocätek padá a2 mezi Nebuzely а

Velky' Oujezd do vyse 310 т n. m. Tam pri samé silnici Msenské

vzniká ze dvou maljich ale nähle hluboko se zaryvajícich rokli Husúv

důl, smèi'ujicí ku JV. az mezi Zivonin a Chorusice (dno 240 т 11. m.),

kdez ma hloubky 60 m pod povrchem okolním. To jest vlastné horní

oddil Bepinského důlu 0 délce 4'5 km a spádu 15'56°/00. Odtud az

mezi Bepín a Radouñ (dno 218 т 11. 111.) je důl velmi klikaty' celkem

asi smeru JJV., zaryvá se 112 83 m pod nejvyssí stráñ v Bepiné. Má

délku 4'5 km a spád 4'89°/0„. To je vlastné 511011111 0111111 Ёер1115110110

důlu. Po celé své dráze preruseny jsou strane Bepinského důlu vëtsfmi

neb mensími roklemi pŕíbmjmi, z 1110112 nejvètsi jest Jenichovsk'í důl.

Levá. stráń důlu prohloubena je 111120 svého ústí soubèznym údolíln

Kouty mezi Raholinami a Hostinnou, nekolika pŕícnj'rmi roklemi v Bo

rech po obou stranách cedicové Homole, pod Radounf a Zahájkem.

Bepínsky důl mezi Èepínem a Kokoŕínskim důlem, 0 1101112 11110

pojednati hodláme, má podobny' raz povrchovj" jako prilehljv 150201111

sky’ důl, proto jej jesté k Dubské vysociné pocítejme. Ma take svou

důlezitost p0 strance geotektonické, jak jsme `112 ve zpnivé své „Geo

tektonika kŕidového útvaru v okolí Bipu“ uvedli. Ítepinskím důlem

naznacena jest dislokacní cára sméru ZV., kterou jsme nazvali Be

pínskou dislokarí. Na dislokaci tu pŕisli jsme jiz v krajinë mezi

Chlomkem a Mèlnickou Vrutici, v prodlouzeném sméru Ílepínskeho
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důlu. Vrstvy útvaru kŕidového 102101 po levé (jizní) strane Repínskeho

důlu mají mirny' sklon SSZ. Pravá strana (3010101)Ё0р1031‹0110 podolí

pi'erusena jest napŕic ůstim Jeníchovského důlu. Mezi Itepínsky'm,

Kokoŕínskím a Jenichovskvm důlem má 101110 pásma VIII. sklon 12'

k JJZ. Sklon ten urcen je 2 trojúhelnfka Debŕí, Kozlovec, Stampach

Stŕemy, kde témé pásma VIII. vycházi ve 13131: 222'27, 225'1, 231'76

m n. m. S tlm souhlasi 102 vj'fchoz pásma VIII. od Debrí 112 ku Je

nichovskému důlu, ktery jde ku VJV., dle Sméru vrstev, a proto je

vodorovny (obr. 48.). Vy’choz témë pásma VIII. ve strani od Jeni

chovského důlu 112 р011 Ёерш 30 102 nápadné od vodorovné polohy

neodchyluje. Bude to smér vrstev, jichz sklon nebylo vsak mozno

zjistiti, ponevadz nam chybí víchoz 10100 pásma VIII. mimo Íte

pínskj'1 důl 102101110. Západné od Jeníchovského důlu je sklon 10010

pásma IX. 47'5' k JJZ., 002 vychází 2 trojúhelnika: Debri-Jeníchov,

Stampach-Stŕemy, Bonůov-Nebuzely, kde vrcholy trojúhelníka. mají

vvsku: 266, 280, 289 m n. m. Take vícllodné od Jeníchovského

důlu jest sklon teme pásma IX. ku JJZ. vsak 0 velikosti 25'5’, 002

vyply'vá 2 trojúhelníka: Bepín, Topolka, Kuäúlov, jehoä vrcholy mají

vísku 277, 270, 287 т 0. m. Srovnáme-li sklony nizsích a vyssích

pásem útvaru kŕidového na jednom a temá 1111310 Ё0р103110110 podolí,

jako ku pŕ. sklon 101110 pásma VIII. se sklonem témè pásma IX. 211

ра1100 011 Jeníchovského důlu, shledáme, 20 3100 sklon míŕí u obou

ku JJZ, 20 vsak velikostjeho není stejna'; 11 pásma VIII. obnásí 12',

11 pásma IX. 47'5’. Prícinou toho je ta okolnost, 20 pásmu IX. ve

smeru SSV. na mocnosti pŕibyvá. Rovnèz pŕiby'vá v tom sméru moc

nost pásma IX. v okolí Ítepína a po levé strane Bepínského důlu,

jak to zejména (na obr. 49.) 011 Hostinnel ku Homoli, 10112 ku SSV.

znatelno jest.

Pri ústí Bepínského důlu shledáváme tatáz pásma útvaru kri

dového jako v prilehlém Kokoi'lnském důlu. Nejhlubsf vrstvy pri

samém dnu 0111021 pásmu VI. Pásmo VII. jsme nedaleko odtud v 111011

sebi nevideli celé, zde jest pristupno úplne 112 k zakladu. Následkem

mirného sklonu vrstev vsak mocnëjsího spádu údolniho dna, ztrácí se

brzy pásmo VI. pod zemsky’ povrch. Víchoz pásma VII. udrzuje se

pŕi úpatí 112 ku Jeníchovskému důlu, pak zmizí itoto pod dnem důlu.

110000 р113шо vm., 111010 1111 Deba 10 311011101, pri ústí Repmského

důlu dosti vysoko nade dnem 00010, vroubí z pocátku boky strání, za

Jeníchovskj'm důlem 112 pod Íìepfn úpatí, 112 110000110 za mostem stare

silnice Èepínsko-Libcñske zmizí posledni kvádrovce pode dnem důlu.

Pasino IX. zaujlmá nejvetsího mista, 111-01020 jest nejmocnéjsi a úplnë

1.
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nad povrchem dna důlu vystupuje. Nejmladsl paisnio naseho útvaru

ki'idového v okoll Шри — р1151110 Х. — zachovano jest jen 7 nej

vysslch mlstech naseho podoll a to kol Repina, Jenicliova, Hostinné

a Libné.

Mocné nevrstevnaté hllny diluvialni kol Repína, Libne a Jeni

chova chránl co pi'íkrov pasmo X. pred snadnjm vétránlm a spla

vením. Öasto nalézáme pod diluvialni hlinou vrstvu diluvialního 5151110,

jenz slozen jest z kousků slinitého vapence stmeleného belavym

inastny'm jilcm slinitím. Jak sterk, tak i tmel jeho pochází z nej

vyssích vrstev pásma X. Diluviální 1111110 poskytující velmi úrodné

pozemky pokrívá nejen pásmo X., nvbrz prostlra se 511000 po vyssích

vrstvách prisma IX. ba mnohdy zahaluje i nejspodnéjéí vrstvy pásma

toho, 51111 50 pi'iblizuje az k úpatí chlnského důlu, jako jest to ku

pr. pŕi ceste Libeñské, Za Vinici, pod vjcliodnim koncem Repina.

Vymineene saha diluviální hlína i pres pasmo VIII. jako to jest pod

nejjiznejslm koncem Replna, kde nalezl 7 111 mohutnou 510115110 011

Elephas primigenius pan 051101 J. Jansa v Repiné. Z takové polohy

diluvialnl hllny lze souditi, ze jiz za doby usazování se techto 11110,

Repínsky’l důl z 75151 511511 mel 5700 podobu nynejsi. Dŕíve jiz

zmlnená Repinská dislokace, jejíz vznik s velkou pravdepodobností do

doby tretihorni klásti lze, byla velmi napomocna ku svadènl desto

vy'ch vod dle sklonu souklonnvch vrstev v mista, kde je cara dislo

kacni, 51111 vymiláni vrstev a prohlubováni Repinského důlu nastalo.

Cetné rokle, které rozrijvaji levou stranu podolí od Radoune az ku

Hostinné mají také smer SSZ., souhlasny’ se sklonem tamejsích vrstev

útvaru kŕidoveho.

Alluvialní naplavy, zvlásté pískové, pokryivaji dno důlu neb po

stranních údolí a roklí, jakoz i 50100 strane v nich, zahalujice vrstvy

útvaru kŕidového.

Vyvrelé horniny prorázející útvar kŕidovjv 7 Replnském podoli

zastoupeny jsou cedicem a cedicovím tufem.

V Borech mezi Hostinnou a Libní vystupuje mezi dvema 1110

boky'ma roklema pri oeste Bysicke kopec zvanj Homole. Ve vrcholu

jeho vystupoval pi'ed léty решу cernosedj’1 501115. Kdyz na piítoln

nost 5011150 1011010 upozornil pan 1151101 J. Jansa z Repína, byl vybírán

pevny’v 501115 pro 510111 na silnice az do hloubky asi 30 m, 1 povstala

po vybrání jeho obrácené kuzelovitá dutina. Steny této dutiny posud

se skladaji ze sloupovitého 5011150. Sloupy tyto sotva 110151 jednoho

metru jsou kolmé ku stenám dutiny kuzelové a ve styku s píscity'ni

slínem, jenz cedicovou Homoli objímá. Zbyly" 501115 jest kŕehkj, proto
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nevybfrán pro sterk. Ve styku s èedicem jest slin málo zmenén. Jest

tez 111-01101 a ponekud do zluta zbarven. Óedic obsahuje velike 1111102—

stvf augitu ve sloupkách deskovitych 1 az 5 mm dlouhych, s plochami

ооРоо . oo P.P. Take vápenec v kulickáchb průmeru az 5 mm je

hojny'. Vápenec i augit vetrají 111120 povrchu a barví cedió v 50111,

211111 az rezavj". Piseity" slín 111-1 vrcholu Homole nálezf souvrstvf с

pásma IX. zdejsího útvaru kridového.

J Homole.

 

Prúŕez Homolz' u Repzlnœ.

Zajímavé jest vyskytovánf se cedicoveho tufu vBepinském důlu,

na nez upozornil mue pan uèitel J. Jansa. Óedicovj’l tuf tvoŕí zíly

svislé vyplnujfcf rozsedliny v útvaru kridovém sméru JS. Jedna 2 tech

rozsedlin nalézá se v lomu 312110 pod Replnem. Jdeme-li z Bepína po

silnici do důlu, odbocuje ze silnice cesta na víchod pri dolnim konci

obce pod ö. d. 194. u kŕízku. Odmeŕíme-li od 111121111 1110 této cesty

úsecku 70 т dlouhou a na tuto pak kolmou poŕadnici 30 т k se

veru, octneme se' u tufové cedicové zfly v lomu, ve kterém se do

113111 1111 stavbè píseitjI slin paslna IX. a. v mocnych stolicfch. Tuf

jest fialovè cervenv, mekky, takzc. se krájí nozem jako jfl. Vystaven

desti, rozpadává se v bláto velmi snadno. Gini dojem tufů, jaké spa

ti'ujeme v údolf Bely v Ceském Stŕedohorí. Tufovä zfla jest na svém

víchozu 015 т siroká, dále do skaly, k severu, se zúzuje tak, 20 ve

vzdúlenosti 3 т jest jen 0‘3 m siroká. Dale k severu nebylo mozno

21111 tufovou stopovati. Ve sméru svislém pŕfstupua byla do vyse 3 m.

Vyvi'eni (zedièového tufu melo patrnj'I vliv na sousední horninu. Nebot

pri samém tufu jest pfscity slín 2110351 zbarven do ruda 112 110 vzdá

lenosti 1 neb 2 cm. Za tfmto pak jest pist-,ityI slíu jeste do 12111110

nosti 8 ст zbarven hnédozluté. Teprve za toute obrubou jest slfn
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neporusenjl barvy sede jako v celém lomu. V rudém i hnédozlutém

promèneném piscitéln sllnu, ktery' svou barvou jako obruba 21111 tu

fovou sprovází, nalézaji se nepravidelné pecky svëtlejsího slínu pisci

tého, ktcry’ v kyselinè vŕe. Pecky obaleny jsou 1 az 3 mm silnou

tmavohnédou zelezitou kůrou. Tato kůra a ргошёпёпу píscití slín

v kyseliué vice nevŕou. V jedné ze jmenovaních pecek plscitého slínu

nalezl jsem Vola quinquecostatu Stal.
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„вага/"022213; ŕez ŕäëe iz'ly.

Podle pana ucitela Jansy nalézá se podobná zíla cedièového

tufu smëru JS nedaleko od predeslé na zapad. Jdeme-li po silnici od



Pásmo 1x. шаги kadoveho v 011011 Шри. 7

nejjiznéjsihe kence Repína na jih, otácí se silnice v pravém úhlu na

západ. Od tehote ehybu 40 т na západ ma Se nalézati rezsedlina

s cedicovím tufem. Prerází zde nad silnici nejvyssí cast kvádrovce

pásma VIII. a na nem specívajíci piscité sliny pásma IX. a. Kdyz

jsem r. 1894 S panem ucitelem Janseu misto te ohledal, byle ssuti

nami úplnè zahalene.

Vytknutj'rmi tŕemi erupcemi sotva bude peůet jejich vycerpán.

Západné pod obcf Hostinnou ve vy'si 257 m n. m. pri cesté do Mél

nické Vrutiee nalézajf se pî'i hlubsím kopání velmi pevné a stvrdlé

desky glaukenitickéhe vápnitého slínu z pásma X. a., z nichz mnohé

jseu velmi porovité. Tyto utvrdlé sliny ciní dojem slfnů, jake nale

záme v blizkém kontaktu s cedicem. Hned vedle toheto náleziste jseu

slíny pri povrchu zase v jfl rezpadlé a dale 011 povrchu tíchz vlast

ností jako vsude jinde v okelí zdejsím.

2. Petrograiie.

Horniny v pasmu IX. Repinského pedoli nálezí pfseitjim slínům,

vapencům a piskevcům.

Písëité sling. V cerstvém lemu, dále ed povrchu jseu sede,

lámeu se ve stolice az 1 m mecné, jak te videti v lemech pod Re

pinem a nad mostem pri staré silnici k Libni. Na povrchu se rezpa

dávají v tencí desky a mají-li vice glaukenitu neb pyritu, zloutnou.

Pri ústí Repfnského důlu, ve stráni Jeníchovské, zvláste ale Hestinnské,

prevládaji v pasmu IX. piscité Slíny. V nejhlubsím souvrstvf a. pasma

IX. jakoz i v souvrství с. udrzují se temer v celém důlu. Nekde

jseu slíny tyto velmi piscité zejména tam, kde jseu na pŕechodu

v piskovce. Tak jest tomu v nejspodnéjsí cásti seuvrstvi b. v nemz

pŕibyva od západu k vvchedu vzdy více pisku, takze pod Repfnem

а Libní ve velmi slinité jemnezrnné plskevce precházejí.

Hrubozrnné písóité sling. Jseu nejméne zastoupeny v pásmu IX.

Obyeejné v souvrstvích c. a d. Pod Libní a v Repíne prechazí ve

slínity' hrubezrnny" pfskevec na povrchu Sezleutly' neb zrezavély'.

U Hostinné obsahuje v sobè nepravidelné bèlavé partie vapnitejsí.

тети; vápenec. Jest jake v jinych piismech i zde vernj'm

průvodcem piscitích slínů. Jehe lavice pevné a tvrdé nejseu v cerstvém

lomu na prvy’ pehled od pfscitvch slínû k rozeznání. Ро blizsím ohle

dání rezeznáme jej vsak nejen dle tvrdesti, ale idle tmavsí, medravé

barvy ed Sedého mekcfhe plscitého 3111111. Na povrchu zemském se

evsem pozna na рту pehled tim, äe z oboru snadno zvetrajících
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vrstev píseiteho slínu vycnfva v pevnych lavicich. Na povrchu ménl

svou modravou barvu v sedou. V oboru souvrstvi c., знака v jinem

objevuji se ve vrstvách plscitého sllnu vedle vrstev kŕemitého vá

pence téz ojedinëlé pecky neb koule kfemitého vapence. Na stránfch

aneb v úvozech snadno koule takové vypadavajl. Kde vrstvy piscitych

slfnů pŕecházejf v pfskovce, tam take v nich obsazené kf'emité vá

pence stavají se piscitejsf a meuf se ve vapnité piskovce velmi pevné

a tvrdé.

Hskorce. Rozsii'eny jsou hlavné v souvrstvf b. Jsou rozmanité.

Jemnozrnné sede velmi slinité piskovce jsou na povrchu deskovité.

Sede neb zluté drobnozrnné aneb hrubozrnne pfskovce mají velmi

chudy slinity tmel; vystupujf jako hola skalfska neb v souvislych

stenách z povrchu jsouce rozdèleny v mocné kvadry. Chudy’ tmel

jejich snadno se vodou vylouzf a kremenná zrnka jejich od sebe se

oddelujf. Ve vyssi poloze hrubozrnny'ch piskovců souvrství b. objevuji

se misty jako то]: velká zrna kfemenna roztrousená. Pod Libni

a Bepínem soustŕedena jsou zrna ta ve vrstvé jediué ve velkém

mnozstvl, takze тон slepenec. V nejvyssl basti souvrství b. pod Ho

stinnou nalézame piscité slíny s kremitymi vápenci. Dale odtud ku

Libni pŕiby'va temto vrstvám kremitého pfsku tou mérou, ze se mèní

v pískovec jemnozrnny. Pískovec tento nevystupuje jesté kvádrovite,

nybrz jest na samém povrchu v nápadné пиву pisek rozpadly jako

ku pf'. pŕi ceste Bysické pod Homolf aneb pi'i silnici k Jenichovu.

Jeste dale na vychod ku Repinu a Libni pŕibyvá piskovcům tem

drobnych zrnek kremennych a jiz pocfnajf se objevovati tu a tam

v holy'ch skaliskách kvádrového piskovce. Kdyz konecne pod Replnem

a Libni pribudou pfskovcům tem i hrnbú zrna kŕemene, pak pocinaji

se objevovati v souvislejsich tarasech kvadrovycli.

3. Stratigraíle a palaeontologie.

Pásmem 1X. v okoli pru nazyváme ono pasmo, které zaujímá

polohu mezi starsim pasmem VIII. a mladäím pásmem X. Cliceme-li

vymeziti celé pásmo toto v Repfnském podolí, treba zjistiti p'resne

uvedeny jeho шиш i patro.

О zakladu pásma IX.

Bylo jiz na jinem miste dokazano, ze vyssf cást pásma VIII.

sledována jsouc z okoli Roudnice podle Labe ku Stetf pŕecházl nad

Stetím ponenahle ve kvadrovj'I pískovec. Tento kvadrovy pískovec
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stopovali jsme zároveń s ostatními pásmy podle cetnych strani jednak

pres Libéchov k Tupadlům, jednak do Melnicka az do dolního oddílu

Kokoî'inského důlu a stanovili tak, ze jest kvádr tento spodním cili

prvj'm Коны-103119111 kvádrem. Poslední popisy kvádrovce pásma VIII.

vztahují se ku západní strani Hostinnské vysiny, vjichodne od Mel

nické. Vrutice’) a ku stráni nad Н1011’30111') р011 Vystrkovem. Nalezisté

tato jsou po obou stranách ústí Repínského důlu. Kvádrovec pásma

VIII. èili prvy Kokoŕínskj," kvádr vystupuje pod Vystrkovem v holych

souvislych skalách na povrch а lze jej stopovati az do Skalek v Debŕí,

to jest 112 na pravou stráii pri ústi Repínského důlu.

Zde má pásmo VIII. následující slození a polohu:

Pńsmo IX. 34-46 т nade dnem údolí. 222'27 т 0. m.

ll. Kvádrovj pískovec drobnozrnnj" nahore hrubozrnnj", Беду \

neb Hut" ...................... 10'801n

10. Kvádrovy piskovec hrubozrnnj" sedj" neb ищу ..... 1'80 „ 16'2

_l 9. швам; pískovec drobnozrunj" èedy ueb zlutj' . . . . 4-32 „l

l-l

Б 8. Pevná lavice. bílého piskovce .......... . . 0-22 „ 1 Е

о 7. Pískovee chudj" tmelem, zlutavj` nu povrchu v pisek roz- . lll,

El pl .................  ..... 0-86 „ ч

ш 6. skovec pevnèjsí sedi'. . . . ._.......... 011„ ‚ ы

ä 5. Pískovec slinitj" jemny sypkj sedi; . ....... 1-94„ l 7~45

4. Velmi písèité slíuy sedé s lavici ŕemitéllo трансе . . 2-16 ,l

3. Pevná. lavice kŕemitého vápence sedého ........ 0'22 „

| 2. 1151111 31111 веду ............. ~ . . . 1-08„
l l. Písóitj" slín hrubozrnujY .......... - . . . 11-86” I

Pásmo VII. 10-81 m nade dnem 101011. 198'62 m и. 111.

0111011 pozorujeme cele. pásmo VIII. na vy’chod az ku Jenichov

skému důlu. Za Jenicllovskym důlem, pod Bednicí, ztrácí se jiz pod

povrchem spodni èást pásma VIII. slozená. z jemnj'ch piskovců, z pis

city’ch slinů a kremitych vápenců a pod Hrasticí a Pustou Vinici jiz

jen svrchní (fást, totiz kvádrovj piskovec, v úpatí stráné vystupuje.

Zde se láme jako pevnjI a trvanlivy’l kamen ku stavbé. Vzdoruje vé

tráni i kdyz 110311 p0 dlouhy eas je vystaven, kterouz vlastnost jinde

u kvńdrovce toho jsme nenalezli. Pod Repínem u mostu Starolibeńské

silnice, ztrácí se konecné pod povrch zemsky i nejvyssi kváih'ovec

pásma VIII. následkem vístupu dna údolnihö. 'Preti 0103111 má misle

dující polohu:

I) Páamo VIII. ńtvaru kŕidového v ok. Ripu.'Vèstnlk Kr. Ces. Spol. Náuk

1893. K tomu prolìly obr. 34. 11 41.

2) Tamtéz. K tomn proiily obr. 36. 37. a 4l.



1() Vlll. Cenèk мышц

Pásmo IX. 5'91 т nad mostem. 221'91 m n. ш

Pásmo \'llI. Nejvysàí cast kvádrového pískovre s chudj'm tmelem,

drnhnozmnj", èedy" neb zaàloutly ......... 1'4 m

5'91 я

Alluvialnl рвет náplavy ‚жгут: kvädrovy" piskovee . . . . 4-51 ,.

Dno Repinského důlu. Most stare silnice Libeñské. 216 m n. m.

Podobné jako na prave strane, vychází pásmo VII. i po levé

strane Beplnského důln. Od zmínéného mostu pres Bory do Raholin,

pri cem je caste porostem lesnim kryto a pak ve strani pod obcí

Hostinnon. Nad mostem má. takovou polohu:

Pásmo IX. . 5'85 т nad mostem. 221-85 m n. ш.

Pismo VIII. Nejvyssí èást kvádrového plskovce drobnozrnného, èedého

neb zaìloutlého .................. . . 5'85 1n

Dno Ítepínského důlu. Most еще silnice Liheñské. 216 m n. m_

V Raholinách jest päsmo VIII. value lesy pokryto. О jeho po

loze nejnizsích vrstev poucuje nás vsak predce nasledujicí profil dle

cesty z Debi'í k Raholinäm:

Nejvyääí bod cesty hostinnské v Raholinách. 203'88 т n. m.

Ё 2. Piskovec slinity hrubozrnny sedy ............. 0'60)r 1-79

¿a l. щепу slln sedy . .......... . . . . ..... 119;

202'09

'8. Piskovec slinitj" hrubozmny sedi' rhynchonellovy" ....... 2'38

Obsahuje: Vola uinquecostata (h), Rhynchonella plicatilìs (h),

Fucoi (y (vh).

. 7. Pískovec slinitj’Y se na povrehu rozdrobenj". . . . ..... 1'19

:- 6. Poloha nepi'lstupná pískem s hüry splavenym pokryta . . . . 1'19 А

> Ь. Pískovec вишу sed" málo pristupny ............ 1'19 Т

Ё 4. Piskovec вишу dro nozrnnï" jako 3. na povrehn rezavy 1'19 m

.g mocny s Rhynchonellou p icatilis. 2_1? ‚

в. 3. Pískovec slinity" drobnozrnny веду 1'19т шосщ‘ s Rhynchonellouj

plicatilìs a Fucoidy.

2. Pevná. lavice piskovce vápnitého bÍlého ........... 0'21

1. Piseity slm веду . . . .~ .................. 2-38

191'38

Ё{ Píscity' slin sedj" (li-88) s pevnou lavicí kŕemitého vápence

ё паЬоге (ii-ai) ............... . . ..... 11s

. марш piscity ищут hlubsí vrstvy útvaru kŕidového a

АПичшт. vyplńuje dno údoll ................... 2'38

Dno Repinského důlu poblíz svého ústí do Kokoŕínského údolí pod

Debi'l.....................187'81mn.m.

l) Ponèvadz vrstvy ku Íìepínskémn dülu se sklońnjf, jest skutecná moc

nost рвешь VII. щепы лет 10-71 т. Císlo 10'71 m jako наш jiné v prolilu

znaèí „удои jakou zaujima vychoz pásma a tato идиш jest jen tehdáz rovna

momo-'tí pásma, jsou-li vrstvy vodorovné. Pi-i nepatrném sklonu se идти pi'i

hlízenò тостом: rovná.
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Pod Hostinnou nalezáme pásmo VIII. ve vëtsí vysi, coz porov

náním zakladu jeho se základem v pŕedeslém proiilu na jevo vychází.

To se také shoduje 3 popsanym sklonem zdejsich vrstev.

Pásmo IX. 231'35 m n. m.

Kvádrovy pískovec nahoŕe hrubozrnny, dole drobno

zmny ................ 8m _..

Pág' vnl’ Souvrství písèitych slínů, kŕemitf'ch vápenců a pi- 23 ‘9 m

skovcû ............... 15'79 „

Pásmo VII. 207'56 m n. m.

Popis zevrubny jednotlivych vrstev pásma VII. i VIII. v tomto

profilu uvádime níze.

Ze severní stráné Hostinnské pricházíme na západní strane, vy

chodné od Mèlnické Vrutice, kdez jsme jiz pásmo VIII. popsali (Pásmo

VIII. útv. kŕ. v ok. Шри).

Pásmo VIII. ulozeno jest na pásmu VII., jak jsme uvedli jiz

v proûlu pod Raholinami a mimo to popísem jeho slozeni i polohu

v proñlu v severni strani Hostinnské a v profilu cesty v Debrí, címz

doplní se dŕívéjsí studia nase o tomto pásmu v Hledsebí (Pasmo VII.

utv. kf'. v okolí Èípu. Z proñlů obr. 35.. 37. a 41.).

O patro. рампа. IX.

Patrem pásma IX. je velmi charakteristické souvrství a. pásma

X. (Viz: Pásmo X. útvaru kŕid. v ok. Шри). 1 zde slozeno je

z glaukonitického vápnitého slínu a chova misty téz tenké vrstvièky

hrubozrnného pískovce. Vyznacná jsou v nem téz ojedinélá hrubá

zrna kŕemenná, která nèkdy i velikosti hráchu dosahují a barvu ze

lenavou casto mají. Nesmírné mnozství tmavozelenych az cernych

úlomků spongií, hladkych jader gastropodů a Arc. i vápencovych

ostreí nalézáme vsude, kde souvrství to na povrch vycházi. Mocné

diluvialní hlíny pokryvajicí pásmo IX., zakryvaji téz souvrství X. a.,

prec vsak odkryto je souvrství to na nèkolika důlezitych místech ve

stykn 3 nejvyssími vrstvami pásma IX. Jedno takové misto popsali

jsme jiz pod Hostinnou. Druhé nalézá se pŕi oeste vedouci od SZ.

konce obce Libné pres vrch Libeń na silnici Repinsko-Libeńskou.

Misto to má vysi as 180 m n. m. bllzko lesa. Treti naleziätë je pri

staré silnici Repinsko-Libeůské, SZ. od Libné v místech, kde odbo

ëuje cesta vozová do důlu k lomům ve vysi 279 m n. m. Ctvrté na

lezisté jest ve Hrastici, 1 km na JZ. od Repinského kostela, ve hlu

bokém úvozu ve vysi 273 m n. m. Páté naleziste ornicí kryté a pouze

náhodou pri kopání jámy pro kompost odkryté jest pri jihozáp. konci
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Repina „Za humny“ na strani pod c. d. 125. ve visi 274 m n. m.

Seste nalezisté jest na jihu od Jenichova, pi-i silnici ve Wsi 250 т

n. m. Palaeontologickích pomerů tèchto nalezist povsimneme si jeäte

v následujicích profilech.

Nad souvrstvim X. a. následuji souvrstvi b, c, d. pásma X.,

která 2 vápnitj'ch slinů a slinitych vápenců jsou slozena. Vápnité

sliny nadrzuji vodu, proeez _obce podoli Repinského: Repin, Jenichov,

Hostinná, Liben (podobne Radoun a Vtelno) zalozeny jsou v oboru

tohoto pásma. Z pevnj'ch, velkích a rovnj'ch desek slinìtého vápence

bilého, kterj" tu sluje kŕídlák provádi se stavby. Na Repinè, kde

наши шоспои diluvialni hlinou je pokryt, ti'eba k vůli debi/’vani

kŕidláku hloubiti ve hline jámy a2 ku kridlaku, nacez se ve vodo

rovny’ch chodbách kämen vybírá. Palaeontologickych pomérů souvrstvi

тис}; pásma X. povsimneme si jestè pozdëji.

О souvrstvich pásma IX.

Pásmo IX. v Bechlinë u Roudnice vykazuje v dolni cásti 6 т

slinitj'ch jilů modrj'ch, pak 2 m Sedj'fch slinitích jilů a ne_jvj"se 2 т

piscitích slinů; úhrnem 10 m mocnosti (Pásmo IX. útv. kì". v okoli

Ripa). Od Roudnice ku Melniku stava se vsak pásmo IX., jak jiz

popsáno, piscitejsi a piscitéjsi. Tak na Chlomku u Melnika je pásmo

to sloäeno v dolni cásti z piscitích slinů, které se stridají s kiemi

шут vápencì, vy'se jsou hrubozrnné piscité sliny. Mocnost pásma celého

obnáèí tu jiz 14 m Nad Vrutici Meinickou, západné od Hostinné, kde

jsme pozorování naseI ukoneili, slozena je tél dolni cast pásma IX.

z piseitych slinů a kŕemitj'lch vápenců, vise z velmi piseitj'ch slinů,

které cini prechod v jemnozmné slinité pískovce a na povrchu v pisek

jsou rozpadlé. I tyto chovaji lavice kremitych vápenců. Nejvyssí vrstvy

tvoi'eny byly hrubozrnními piscitymi sliny. Vyäka povlovnë svazeného

víchozu tohote obnásela zde 18 m, mocnost vsak bude о nëco vètäi,

an vrstvy ku SSZ se skloüují.

Prejdeme nyni ze zapadnich strani Hostinnské vísiny na stráil

severni. Tim pricházime zároven v levou strán Repinskébo důlu. Vrstvy

útvaru kridového pristupny jsou nejlépe v cestè, která z údoli „Kouty“

vstoupa z pocátku povlovné ай ku kŕizovatce (214 т n. m.), pak

prikî'e az ku pláni lesni, tez „Kouty“ zvané, západné pod ohci Ho

stinnou. (Ohr. 44.) Profil dle jmenované cesty jevi se s hůry dolů

taktof
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Pismo X. Souvrství a. Pŕi cesté z IIostiuné do Vrutic. :257 m n. m.

PismoIX.

d i IIrubozrnné рыке sliuy sede na povrchu zazloutlé s bilymi vapni

Í Pískovce velmi slinité drobnozruné sede na povrchu rezavé s pev

C.

l

Ч Velmi рвет; slíny s velmi píséitjimi kŕemitjmi vápenci. ObojI

Í Pfsèité slíny sedé stŕfdají se s lavicemi kŕemitého vápence âedého.

а.

l

téj simi partiemi ........  3'42

253'58

njmi peckami sedého velmi píscitého kŕemitého vápence takŕka

vápnitého piskovce .................... 3'42

25016

25'65т

barvy sedé a tvaru deskovitého ............. 8'55

241'61

Misty je kŕem. vápenec ulozen v podobè pecek aje velmi

cerny ...................... . . . .10.26

231'35

15. Kvádrovj" pískovec hrubozrnnj’y веду neb Шишу zakonèen v nej

vyssí вазы velmi hrubozrnním pískovcem, jehoz zrna éetná ve- 8

likosti hráchu dosahují .................. 4'0

I4. Kvádrovj' ískovec drobnozrnnj' bilj" ueb sedy" . . . . 4'0

13. Piskovec grohnozrnny deskovitj", na povrchu rezavy", v písek

rozpadly, ваты se s pevnéjslmi lavièkami téhoz pískovce . . 1'0

12. Velmi pisèitjv slin sedj" ...............  . . 0'5

„ Il. Kŕemity" vápenec modravy" na povrchu sedi, pevnú lavice . . . 0'2

д 10. Velmi písòíty" slfn веду deskovity . . . . ......... . 1'3

Е: 9. Ki'emitj'Í vapenec sedj", pevná lavice .......... . 0'3 ..

c 8. Pisòité slíny sede, deskovité ............ . . . 2'0 j,

д 7. Pfskovec chudj" tmelem, ьпу, sypkj" na povrchu, pevnéjsí nez 5. 0'2 Ч'

; 6. Piskovec slinitj" drobnozmm", zlutj', tence deskovity . . . . 0'4 la, Ё

e 5. Pfskovec chudj" tmelem, ilutavé rezavy", velmi sypkj", jemnj", ‘r

C- Fukoidovj" . . . . .................. 0'1 13

4. Pisůité sliny sede, lámající se v pèknych deskácll ...... 3'35

Krizovatka 214 т 11. ш.

3. Velmi piscitj’v slín na povrchu zazloutl", dale od povrchu áedy".

Lúme se dale od povrchu v pëknych àeskńch jako 4. . . . . 1'07

2. Velmi pisèitj" slíu веду na povrchu rozdrobeniv . . . . . . 1'07

1. Naplaveny pisek zahaluje vrstvy. Pouze stopy kremitého vápence

lze pozorovati . .............. . . . . . . 4130, 1

207'56

9. Piskovec вишу hrubozrnnj", sedj', rhynchonellovj" . . . . . 1'07

a. Piskovec slinity' drohnozmnj", zazloutlj" neb Веду, rhynchonellovj"

..: s píscitymi lavicemi kŕemite'ho vapence sedého téz s Rhynchonellami 1'07

î; î. Piskovec slini ’ Беду, rhynchonellovj" . . . . . . . . . . . 1'07 5

°‹5.Р111611Ув1111ёеу..................0'64щ

E б. Hrnbozmny" pisèitj’y slín sedi выношу . . . . . . . . . . 0'32 З

З 4. Pisèity slin sedi v péknjch deskách . . . . . . . . . . . 1'29
д. 3. Nepŕistupné, s lavenjm pískem ukr te vrstvy . . . . . . . 0'96

2. Нашу slm se у s dvéma lavicemi i-emitého vápeuce . . . . 1-07

i l. рыку slin set'ly’v v pèknych deskäch . . . . . . . . . . . 1'07

Nejniìsi misto cesty hostinnské v údolí Kouty, SZ. od Hostinné . 199 т 11. m

Ve vrstvé 5. prisma VII. jest:

Lima multicostata Gein., velké, (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Spongites saxonicus Gein. (zî')

Fucoides (h).
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Ve vrstvé 6. pásma VII.:

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Fucoides (vh).

Ve vrstve 7. pásma VII.:

Rhynchonella plicatilis Sow., v chomácích (vh)

Spongites saxonicus Gein. (zr).

Ve vrstvách 8. pásma VII.:

Lima multicostata Gein. (zŕ)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow., v chomácich (vh)

Fucoides (vh).

Ve vrstvách 9. pásma VII.:

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyra conica Sow. (b)

Rhynchonella plicatilis Sow., v chomácich (vh)

Fucoides (vh).

Rhynchonelly dosahují v tomto pásmu velkych rozmërů.

Vrstva 5. pásma VIII. jest úplne pi'opletena tenkj'mi co brk

Fucoidy. .

Ve kvádrovci 15. pásma VIII. jsou l m od dola:

Lima multicostata Gein. (zr)

Vola quinquecostata Sow. sp. (zr).

V souvrství с. pásma IX. jsou vemi hojné Fucoidy.

V nejvyssí cásti souvrství d. pásma IX. je Rhynchonella pli

catilis Sow.

V souvrství a. pásma X. nalézají se vedle jiz uvedenych zka

menélin (Viz pásmo X. Hostinné.) jeste tyto:

Actinocomax Strehlensis Fr. [v] (vz)

Mitra Römeri d’Orb. [g] (zŕ)

Acteon ovuin Duj. [g] (zŕ)

Arca subglabra d’Orb. [g] (zr)

Exogyra conica Sow. [g] (vz)

Serpula. gordialis Schl. [v] (vh)

Plocoscyphia. [g] (zr)

Camerospongia monostoma Röm. [g] (vz)

Verrucocoelia vectensis Hinde [g] (vz).

Ze souvrství X. d., které jsme byli jiZ drive popsali (Viz

Pásmo Х.) uvádí Fric').

l) Priesener Schichten. S. 34. 35. Stud. im Geb. d. böhm. Kreideform. 1593.
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Oxyrhina angustidens.

Osmeroides. Supiny.

Cyclolepis Agassizi.

Dercetis?

Aptychus.

Inoeeramus Cuvieri.

Pecten Nilssoni.

Anomia.

Rhynchonella (cf. pisum).

Callianassa brevis.

Stenocheles.

Holaster.

Micraster.

Sequoia Reichenbachi.

Confervites fasciculatus.

Také zde na pocátku Replnského důlu jsou si vrstvy pásma IX.

jesté dosti podobny; skládajlt se lilavné z рвать slínů, znichz vy

cnívaji pevné lavice kremitych vápenců. Nejvyssí vrstvy pásma IX.

lísí se tak jako vsude, i zde od hlubsích svjmi hrubozrnnymi pisci

tj'mi slíny obsahujícimi belejsí vápnitèjsi mista. Vtomto nejvyssim sou

vrstvi, které obsahuje nápadnou Rhynchonellu plicatilis poznaváme nej

vyssí souvrstvi pásma IX. v Repínském důlu, které pod souvrstvíln

X. a. vystupuje a bohato jest Rhynchonellami. Poznamenavame je

s d. Pí'i bedlivém prohlédnutí vrstev pod souvrstvlm d. lezicích shle

dame vsak predce malé rozdíly ve slození petrografickém. Nejspod

néjsl vrstvy a., jsou jako nad Vrutici slozeny z obycejnj'ch piscity'ch

slínů s lavicemi kremitého vápence. V takovém slozeni nalézáme je

v celém Repínském důlu. Nad souvrstvím а. jsou sice tez рытье sliny

s kremitími vápenci, vsak oboje jsou mnohem piscitéjsi. Vétsí rozdíl

petrograficky'l mezi souvrstvim a a b shledáme dale na vychod. Mezi

souvrstvim b. a d. jsou vrstvy tak píseité, ze je velmi slinitj'mi pískovci

nazvati můzeme. V tomto souvrství c. jest také kremity vápenec velmi

píscitj' a objevuje se tez v ojedinelych peckách neb koullch jako to

uvidime v souvrství c. pod Libni a v Repiné.

Mocnost pasula IX. ve vytknutém profilu bude obnáseti o néco

ménë, nez jeho vyska 2565 т; zaujímá pak твин nadmoŕskou

231'35-257 т.

S jednotlivijmi souvrstvími pásma IX. i jeho základu setkáváme

se v téze podobe pri cestach, které od severulho konce obce Hostinné

na západ, sever a vvchod se svazují. Mezi vrcliem Hostinnou a Vy
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sokou Libnf zakryty jsou vyásf vrstvy pasma IX. mocnou diluvialnf

hlfnou, zvláste u Harbaska. Splavenŕ pfsek z vySäicli vrstev pásma IX.

ватт tu vfce tam mene vychozy vrstev útvaru kŕídového ve strá

nich Raholin, v Klouekách, v Borech iv Babine, pi'ec reak v úvozech

cest pekné profily vrstev jsou odkryty, zejména v Borecb, po obou

strauácb eedieové Homole. Pozorujeme-li bllze petrogsafické pomery

pásma IX. ve vytknutych stránfch, sbledáváme, ze souvrstvf a. zů

stává nezmeneno, souvrstvf b. väak pfseitejefm se stava tak, ze v Bo

rech jiz v pfskovec je promeneno; vsak pfskovec ten neuf jcste kva'

drovj'fm. Spodnf vrstvy souvrstvf b. jsou jeete deskovite, velmi slinité

a jemné pfskovce, také vyenívajf z nich pevné a tvrdé lavice kiemi

tjch vápenců a i v tech vidfme pŕibytek pfsku a mnohé z nich einí

dojem vapnitvjch pfskovců. Nejvyssf poloha pásma IX. se prozrazuje

v Borech co rezaví1 pisek, ktery’ povstal zvetránfm pfskovce drobno

zrnného se slinitím tmelem. Souvrstvi c. jevi se slozeno z pfseitjch

slinů a kremitych vápenců, kdeito nejvysei souvrstvf d. v Borech

i v Babine v piskovec slinitj deskovitj", dosti hruby, se promeńuje,

nasledkem pŕibyvánf hruby'ch zrn kremennjch. V te podobe s hoj

ními Rhyncbonellami plicatilis nalezáme jej nad Babinou pri ceste

1500 m na západ od Libne, kdeä pod souvrstvfm X. a. na povrcb

vycházf. Profil dle cesty Bysické z Repinského důlu k Homoli jeví

se takto:

Vrchol Homole as :263 т 11. m.

i с Í Piseity" slfn sedj" s kŕemitym vapeucem. Dává dobrou püdu lesní a

И bívá lesnlnx porostem zakryt . . . . ..... as 12 m

2 2. Pískovec drobnozrnnj’l slinity, нишу, na povrchu v zlutj;y neb g

а rezavj' pfsek rozpadly". c

„2 6 1. Velmi slinité deskovité pískovce éedé s ki'emitim vapencem neb ‘y

Q_, vápnitim piskovcem. l-l- 2. : as 16 m.

а. Píseité slfny sedé stŕfdajf se s kŕemitj'm vápencem . . . as 12 m

Pas. VIII. Kvädrovy pfskovec sedi’ neb пишу . . ........ 17 m

Dno Bepfnskeho dülu. 206 m n. m.

Mocnost souvrstvf u. jen malo se zvetäuje pri postupu naäeln

od zapadu k vy'chodu. Za to väak mocuost souvrstvf b. se temer zdvoj

násobuje a jeste vets! merou reste souvrstvf с. a d., _jak nas o tom

poueuje profil obr. 45. od mostu v Bepfnskem důlu, podle stare sil

nice na Libeii, doplnení velmi pekne odkrytj'mi vrstvami v roklfcb,

lomeeh a v úvozech cest na víchod od silnice, pod Libni a Radouni.
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Temeno vrchu Libeú. 299 т 11. ш.

Diluvium àlutá hlina „éervenka“ s cicváry .............. as 2 т

297

N d. Slillití VÉPBDEC bil," „kf'idlák“ . . . kryté ЙШЬОП 111111111 17

g b.c. Vápnité вину modravé vodu nadrzujfcí 111111 111111011 13

Е a. Vápnity’ slín glaukonitickí s hrubsími zrnky kŕemene . . . . . . 1

279

j 2. Slinitj'Y pískovec hrubozrnnj" sedjY po zvètránf zlutj" ai .-.

d rezavj" ..................... 5'85 Ь

1. Hrubozrnnj" рыку slín éedyispevnèjsími lavicemi téhoì 4'26 "‘

268'9

' 3. Píséité slíny sedé drobivé sti-ídají se s pevnjimi lavi

cemi kŕemitého vápence éedého, které na. povrchu

v koule se oddèlují. Také tvoi'í kŕemity’ vápenec oje- р

C~ vdinèlé pecky kulovité ......... . . . . .12'65

2. Sedé písòité sliny ................ . 0'74

1. Sedé hrubozrnné pisèité sliny ............ 0'32

255'19

113. Piskovec chudj" tmelem, zluty, velmi ki'ehkj’I ..... 0'53

. 12. Pevná. lavice pfskovce bèlavého .......... . 0'11

E 11. Kvádrovy' pískovec s chudim tmelem, drobnozrnnj", sedi'

о neb îluty ............. . ....... 2'34 E

Е 10. Tj" ískovec s hrubjmi jako hrách zmy kŕemene . . 0'21 ‚12

а: i 9. Kv roviv pískovecs chudjm tmelem, drobnozrnnj", sediY g..

= vheb Шагу. . ....... . . . . ........ 6~59 œ “i

9-— b. 8. Sedj’y kŕemitj" vápenec ................ 0'21 Ё

7. Yelmi slinitj" pískovec Веду . . . . . ....... . 1'38 el

6. Sedi kiemity’ vápenec ................ 0'21

5. 171211111 slinitjv pískovec Беду kŕehkj'I ....... . . 0'74

4. весу kŕemití vápenec. . . . . . . . . ..... . . 0'21

3. Velmi slinity pískovec sedi', kŕehky . . . . . . . . 3'27

2. Pevná lavice slinitého piskovce sedého ........ 0'21

1. Slinity’Y pískovec sedi, jemnozrnnj" . . . . . . . . . 4'57

234'61

2. V èerstvém lomu mocné stolice píscitého slínu àedého

s pevuèjsimi lavicemi ki-emitého vńpence sedého neb Ф

„_ штоф-1116110, kterj" s písèitym sllnem splívá v jednu

stolici.......... ............ G'BSH

1. Písèitj]Y slín sedi1 s pevnèjsími lavicemi téhoz . . . . . 6.38 1

221-115,

Ё Kvádrovj" pískovec drobnozrnny, sedi neb zaaloutly',Y jehoz nejvyssl ‘i

a* èást vystupuje na povrch v nejniìèím místè Repinského důlu
5

Most staré silnice Vysoko-Libeůské (jízdní dráha) v Ítepínském důlu. 216 m n. m.

Ve vrstvach IX. a. 1. jest Exogyra conica Sow.

Vrstva IX. b. 11. obsahuje v horní castì velmi mnollo Fucoidů.

V souvrství IX. c. 3. je Trigonia. limbata d’0rb= vzácná.

V souvrství IX. d. 1. nalézá se:

Trigouia limbata d’Orb.

Ostrea semiplana Sow. (zr)

Ti. шашещцасьофнюаоуеаесы. isos. 2
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Exogyra lateralis Reuss. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh).

V seuvrstvf IX. d. 2. objevuje se идущимиplicatüis Sew. 13000

1103110, velmi hojné vsak v prosti'ednfch vrstvách, kde nekteré kusy

piskovce taki'ka ze samích Rhynchonell 303101031 a pfskevec jen ce

tmel 310021. V prostŕednich vrstvach objevuje se 102 Vola quinque

тегам. Sow. V nejvyssi poloze objevuje 30 110300 Magus ватт:

Schl. v 100031111 010023111 Rhymhonella plicatü-is Sow. a zŕídka Ostrea

smiipluna Sew. a вшита Praëaki Nov. Hned nad toute vrstvou

311001111

300113111 X. a., které obsahuje:

Natica vulgaris Reuss. (21)

Тгос1103 Engelhardti Gein. (21)

Aporhais? (zŕ)

Inoceramus Brengniarti Sew. (zr)

Magas Geinitzii Schl. (vh)

Parasmilia centralis Maut. (zŕ)

Úlomky spongif (vh)

V uvedeném profilu 0012010 300113111 0. pásma IX. 30310 svůj

raz. Skladá 30 1 zde z píscitjch slinů a kremitíeh vapenců. Upotŕebuje

se jich jako vvboruého kamene stavebníhe. Spodnf cast 300113111 b.

(vrstvy 1.-8.) jseu 13011 30310 р130110331 nez-li v Berech 0 110101 east

souvrstvf b. jest 30310 010002100331 nez-li v Borech a vystupuje 312 1 kvá

drech na povrch. Ve vrstve 10. jseu zrna velikosti hráchu. Souvrství с.

30 takt-ka nezménilo a skládé se z piscitích slínů a kremitj'ch vapenců,

kterézto peslednf se 102 1 030шо0001011 koulich objevují. Mnehem

10131 210000 nabyle souvrstvi d., nebot ma 1 300113111 2. pfskevec

hrubozrnní. Mocnost celého pásma IX. ed Hostinné 02 k Libni se vice

1102 zdvejnásobila.

Obratme se nyní ku pravé strane Repínského podolí, pecneuce

opèt od ústí důlu 1 Kokoŕinskí důl, tedy ed Debí'f. Debŕim jde nova

silnice do Jenfcheva. Ve Skalách edbocuje ed silnice cesta na jih,

která vede pak do Hostinné. Pedle této cesty odkryty 3300 210101110

vrstvy pásma VII. a spodní cast pásma VIII. (Obr. 47.) V Samém

důlu jest 10m na vrstvy pásma VII. a VI. U silnice ve Skalkách

odkryta je pásma VIII. cást horní a v úvezu silnice souvrství а.

pasma IX. a spodnf cast souvrství b 101102 pásma. Svrchní cast seu

vrstvi b. je nepi'ístnpna. Za te lépe 300113111 0. a d. Pod samím

Jcníchovem peöfná. pásme X. Jednotlivé vrstvy toheto pouéného prefilu

nasledují s hora dolů takto:
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Hruska, 400 m na severozápad od Jenichova. 289 т. 11. 111.

j 4. Väpnito-slinitä ornice povstalá vetránim vúpnitého slinu 0'3

3. Pevny deskovity slinity vápenec bily (ki'ídlák) . . . . 0'5

. ¿_ 2. Vrstva modravého vápnitého slfnu, obyèejnè v kousky .I

И _ nen bny' jn шрам ....... - ........ 1-5 “f

Ё 1. Pevny deskovity slinity vapenec bily (ki'idlak) as . . . 1'5 E

ä b_cl Vápnité sliny modravé, vodu nadrzujici, na povrchu v mastuy, s»

,__ 'l mokry jil rozpadlé, zlutou hlinou diluvialni kryté . . . . В

“_ Vápnity slinglaukoniticky ro adly na povrchu ve zlutavy'

mastny ‚111 s tu a. tam hrn sim zrnem kremene . . . 1°0 j

Rozcesti. 266

d l 2. Piskovee slinity веду jako 1. ktery po zvétráni zrezavi 6-25 3

‘l 1. Piskovec slínity" sedy . . . . ....... . . . . 125}.‘`

258'5

8. Piséité sliny zazloutlé s kfemitym vápencem ..... 1'25

7. Hrubozrnné pisòité sliny sedé s pevnèjsi lavièkou . . . 1-25

6. Piskovec slinity ponèkud 111-01161, sedy ........ 2'50

5.Nepŕistupnévrstvy .. .. 2-50

с Váha. 251
 4. Vrstvy na povrchu v rezavy pisek rozpadlé . . ад Í

з. Piskovce sedé, na povrchu rezavé . . . . . . .§55

, 2. Piskovec velmi slinity obsahuje lavici vápnitého g g Ё д

if piskovce bilého ...... . . . . . . . . §53;

o 1. Piskovec sedy neb заношу slinity ...... ago Ё Е

Е 248 Ё

_: 6. Ornice piskova zakryvá polohu piskovcovych vrstev . . uren

g, 237’4

5. Velmi pisòité sliny sedé .............. . 3'24 -‹

b» 4. Pevná avice velmi kf'emitého vapence `¿iedého . . . . . 0'22 3

з. Velmi fscity slin sedy .............. . 0'65 "‘

2' Pevná avice velmi kŕemitého vápence sedého . . . . 0-22

l. Piskovec rezavy, misty velmi ращу slin Беду . . . . 1'081

231'99

3. Pisòité sliny веде sti'idajf se s pevnymi lavicemi kie

mitého vapence sedého . . . . . . . . . . . . . 5.4 ,N

a. 2. Piscitj7 slin sedi' stfidá se s pevnymi lavicemi kiemi- c,

tého vápence sedého .............. . 3".’4 '

1. Hrubozrnnj ритму slin éedy . . .  . ...... . 1°08

222‘27

11. Kvadrovy pískovec drobnozrnny, nahoŕe hrubozrnny, èedy neb

zint ...... . . . ............. . . . io-so

. 10. Kvádrovy pískovec hrubozrnny sedi neb ищу . . . . . . . 1'08

E 9. Kvádrovy pískovec drobnozrnny веду neb zluty ....... 4.32

i» s. Pevná lavice iskovce bilého ............... 0'22 5

с 7. Piskovec, chu y tmelem, zlutavj" ua povrchu v pisek rozpadlj" 0.86 З

а 6. Piskovec pevnèjsi Беду ........... . . . . . . . 0'11 д,

а: 5. Piskovec slinity, jemn , sypky, sedy .......... . . 1'94 G"

‘ß 4. Velmi pisòité sliny se é s laviei ki'emitého vápence ..... 2'16

D* 3. Pevna lavice ki-emitého vapence sedého ..... . . . . . 0'22

2. Нашу slin sedy" . . . ................. 1'08

l. Pfsèity slin hrubozrnny .......... . ....... 0'86

199'6?.

2*



20 vm. Сены: шишка

. pískovec co ve vrstvè 8. ale pevnejsí . . . . . . .

. Piskovec malo вишу hrubozrnny' Нищий, velmi ауры rhyucho

nellovj", ш od povrchu sedi ............ 2.16

Ф:

:j 7. Pevnöjsí stoliee velmi pisůitého slinu hrubozrnneho rhyncho

L» nellového éili velmi вышине hrubozrnitého pískovce . . . . 0'54 _
о в. тешу slm веду ...............  .  . . . (из g

E 5. Pevná lavice Нашим vápence àedého . . ....... 0'22

g; 4. Нашу slín sediv ..................... 0-65 l*

ç. в. Pevná. lavica kiemíbého vápence na povrehu sedeho, dal

modrého ....................... 0'43

2. туй píscitj" slín nad lomem jako 1. v lomu 0'66 ..... „,.9
1. пишу slin sedi vybirá se v lomu l~94 ......... } " а

191'38

Ё 2. Pevná lavice modrého kŕemitého vápeuce. Pi'ístupna v lomu а

_ll î jen do hloubky . . . ................. 0-32} g

ß- 1. Alluvialnf půda рвешь рты-уча lllubsi vrstvy pásma VI. . . 206 ч

Rozcestí v Debŕi pŕi ústí Repíuského důlu. 189 m n. ш.

Ve vrstvé VII. 5. je Rhynchonella plicatilis.

Ve vrstvè VII. 7. je:

Lima multicostata Gein. (zr)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Fucoidy (vh).

Ve vrstvách VII. 8. jsou:

Arca subglabra d’0rb. (zr)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyra conica Sow. (zr)

Exogyra lateralis Nils. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh)

Fucoidy. (h).

Vrstvy VIII. 6. a 8. obsahuji Fucoidy.

Vrstva IX. a. 2. má nejvyse Exogyru conicu Sow. (zr)

Vrstvy IX. c. 1. obsahuji Fucoida.

Vrstvy IX. c. 7. maji Exogyru lateralis Rss. (h).

Ve vrstvách IX. d. 2. jsou:

Rhynchonella plicatilis Sow. (zŕ)

Biiiustra Prazaki Nov. (zi-)_

Ve vrstvách X. a. jest mnozství úlomkû spongil a gastropodů,

které svou zelenavou barvou pro toto souvrství jest víznacno.

Ve vrstvé X. d. 3. jest Inoceramus (h).

Profil z Debi'í do Jeníchova svedëí o tom, ze také od Hostinné

na sever vrstvy pásma IX. ztráci na slínu, a pisku kremenného jim

pŕibívá. Nejen pristupné vrstvy dolní ëásti souvrství b. na to pouka

zuji, ale i Souvrství с. a d., jichz vl'stvy u velke' mire ve slinité
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pískovce jsou promenëny. Vyäsí cast souvrstvl b., která tu není prí

stupna a kterou jsme videli pod Libní z kvádrového pískovce slozenou,

bude i zde. v pískovec, tŕeba nebyl kvádrovy jesté, proménëna. Půdy

jsou totiz v oboru nepiístupnych jeho vrstev pískové a pak nedaleko

odtud, sotva 1 km na vychod spatŕujeme vyssí cást souvrství b. v ро

(10Ьё kvádrového pískovce ve sträních Jeníchovskeho důlu vystupovati.

Zajímavo jest, ze takové slinité vápenee Inoceramové d. pásma

X., které u Roudnice zŕídka kdy zrnko kŕemenné (mikroskopické)

chovaly, zde u Jeníchova neobyöejnè mnoho mikroskopickych zrnek

kiemennych mají, jak Friöl) uvádí. Ze se take píscitèjäíin stale pásmo

VII. a VIII. 11 porovnání s profily po vychodních straních Vruticky'ch

pod Hostínem, to vycházl na jevo srovnáním dotöenych profilů.

Ze mocnosti pásma IX. od Hostinné k Jenichovu pŕibylo valné,

téì z porovnání profilü nasleduje.~ ' ` ‘

Stopujeme-li nyní pásino IX. po pravé stráni Bepínského důlu

na vychod ku Èepínu, shledáváme, ze má tytéz vlastnosti, jake jsme

vidéli 11 souvrství jeho po levé strane důlu. Mezi Jeníchovskym důlem

а ЁерШеш pî'ístupny jsou vrstvy pásma IX. v Hrastici а na Pusté

vinici. Téz v Bepiné samém a pod Éibenicí, zvlásté dle cesty, která.

vede z Èepína smerem k Libni. Tu a tam jsou nèkteré vrstvy zakryty

diluvialní hlinou, co vsak na jednom miste neprístupno, to na druhém

doplniti mozno. Tak zhotoveny jsou oba následující proiily, z nichz

prvy jde z Itepínského důlu podle silnice obcí Repínem az ku kostelu,

druhy od mostu v témz důlu die cesty ku vych. okraji Ítepína.

(Obr. 46.)

Kostel v Bepínè. 296 т 11. m'.

Alluvium { Огп1се, „èervenka“ zvaná ............. O'ö az 1'05 m

294'95

. - 2. Zlutá hlína „cervenka“ zvanú ............ 2'0 _
Dumm“ l 1. sterk z monika bného вникаю vapence ve ышё шиш. го lám

291'95

I Slinity vápenec „kŕidlak“, blíìe povrchu bilj", dale od povrchu

d modra ’, v pevnych`velkych plotnäch se lamající, sti'ídń

‘ se s m köími vrstvami, které se na. povrchu v bily jfl roz~

padávají ....................... с:

I Vápnity slín modravy" dale od povrchu pevny" blíze. povrchu "'

.c. v mastuy modravj'r jíl rozpadly. Nadrîuje vodu. V nèm

l obecni studna .....................

Í Vápnity" slín glaukoniticky, zlutavy" do zelena, na povrchu vjíl

a'. rozpadly s hrubymi zrn kŕemene. Pristupny ve Hrastici,

P¿smoX.

16'95"»

l ménè v Repiné pod è. . 125. ............. 1'0

l) Prieseuer Schichten S. 33. Studien im Geb. d. hohm. Kreideform. 1н93.

275
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2. Vyssi sliuite'. piskovce hrubozrnné, na povrchu rezavé, nepl'í- l I

stupné v llepinè. (Pfistupné ve llraâtici) ...... . :;

1. Pískoviâc slinity, ищу deskovity" rhynchonellovy') v zahradé [i:

u c. . 61. . . . ..................

267'5

3. Málo pristupné vrstvy pfsèitjch slínů a kremitych vápenců

_jako ve 2. ......................

2. Sedé písèité вину stŕldajl se s vrstvami ведем kfemitého

vápence. Kremity vápenec tvoi'í tez ojedinèlé pecky v pis
ll’l7

¿itém slinu. Jen hlubàf éást pi'istupna v mocnosti 5 т

11.6. d. 104.......................

1. llrubozrnny рыку slin sedi' v mocuosti asi 032 т . .

25512

I 3. Nepi'istupné vrstvy pískovce ............ 1‘34

PásmoIK.

53'09m

2. Kvádrovy piskovec éedy' neb zluty" drobnozrnny. Ve vyssí

poloze (l m pod cis. domu 103) ma hrubá zrna kre

menna ..................... 8'45

l. Vrstvy pískovcůjemnozrnnych hloubèjí s pevnèjáími kl'e

mitymi vápenci ......... . . . . ..... 11'35

234628

Í Sede {вене sllny. V lomech “он lavica az 1 i 2 m mocné. 1„

а. elmi dobry'y kamen stavebni. Obsahuje tez vrstvy pevnéj

l èího kŕemitého vápence ............. . . . ‘д!

221'91

Pásmo Kvńdrovy pískovec drobuozrnny деду ueb zazloutly. Vyborny ,1_91

VIII. kamen stavebni. Na povrchu nesnadno vètrá.. Pristupno m

21.14

Dno Repinského důlu jiznè od Iiepina. 210 m n. m.

Jaké zkameneliny objevují se v souvrství а. pásma IX., jez uvádi

Fric’) dle sbírek Jos. Prazaka, uvedli jsme jiz drive (Viz Pásmo IX.

útv. kŕid. v okolí Шри).

Ve sbírkách pana uèitele Jos. Jansy v Ítepíne videl jsem vedle

mnohych tam uvedenych zkamenèlin, téz

Isocardiu sublunulatu d’Orb.

a pri tufové zile uvedl jsem jiz v predn:

Volu quinquecostatu Stol.

V souvrství IX. c. nalezl pan uöitel Jos. Jansa pri c. d. 104:

Pachydiscus peramplus Mant.

Trigonia limbata d’Orb.

Ve vrstve IX. d. 1. je:

Pachydiscus peramplus Mant.

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh).

V nejvyssl poloze souvrství IX. d. 2. v úvozu ve Hrastici jsou:

Arca subglabra d’Orb. (zr)

Lima multicostata Gein. (zr)

‘) Srovnej Friò: Teplické vrstvy. Fig. 17. Vrstva Б.

’) Jizerské vrstvy. Str. 11. a 12.



Pismo Ix. útvaru kŕidového v окоп Ripu. 23

Vola quinquecostata Stol. (zi')

Ostrea (21)

Exogyra lateralis Reuss. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh)

Magas Geinitzi Schl. (21)

Biiiustra Praäaki Nov. (21)

V souvrstvi X. a. ve Hrastici jsou:

Turritella (vz) [g]

Natica vulgaris Reuss. (21) [g]

Aporhais Reussi Gein. sp. (21) [g]

Trochus Engelhardti, Gein. (21) [g]

Mitra Römeri d’0rb. (vh) [g]

Acteon ovum Dujard. (h) [g]

Arca subglabra d’0rb. (vh) [g] s piirostlou

Serpula gordíalis Schl. (vh) [v]

Venus (21) [g]

Inoceramus Brongniarti Park. (21) [v]

Exogyra lateralis Reuss. (21) [v]

Ostrea semiplana Sow. (21) [v]

Parasmilia centralis Mant. sp. (21) [g]p

Ventriculites angustatus Röm. (21) [g]

Úlomky spongii (vh) [g].

V souvrství X. b. с. v Repiné, nalezl pan ueitel Jos. Jansa

tyto druhy:

Terebratula semiglobosa Sow.

Micraster cor testudinarium Goldf.

Haplophragmiurn irregulare Röm. sp.

Abies minor Vel.

Chondrites.

Tyz nalezl v souvrstvi X. d.:

Lepidenteron longissimum Fr. s sup. po Osmeroides')

Otodus appendiculatusl) Callianassa brevis')

Aptychus') Holaster')

Inoceramus Cuvieri') Micraster cor testudinarium

Ostrea hippopodium‘) Sequoia Reichenbachi

Rhynchonella (c. f. pisum')) Confervites fasciculatusl).

') Uvádi Friò: Priesener Schichten. S. 34. a 85.



24 vnl. cene-k 211111111

Okraj Bepína severovjí'chodni. 300 m n. m.

Alluv.} Ornice „èervenka“ zvaná ................. 1'0 } 1 fn

I '2. Zlntá hliua „cerveaka“ ................ 4'0 ì

Dilnr. l. Sterk z úlomkù bílého slinitého трете 1Н‘1111Ш1) v mastné 5 т

l inne hline . . . . . ...... . ......... i-ol

294

Mastnj" jíl rnodravj" v zahradè è. d. Ц. . .......... 2-11

Slinitï vápenec bílj" velkodeskovit ku stavbe se v_vbírá . 1'5

Slinity vápenec modravj", vodu na riujicí. Pevná larice. Bliìe

yi II. povrchu ьыщ ....................

c Pevné stolice vápencñ slinitj'cb Решу-11 sti-ídadi se s mèkèími 5

Е na ovrchu v jil rozpadljŕmi vrstrami; oboje jsou na po- ç: 1.

I vrc ubarvy bile ............... . . . . î* "

Vápnitj" slín шпаги/у, dal od povrchu pevnj", blfie povrchu

br v mastnv’ jíl modravj" rozpadlj". Nadriuje vodu. Zakryt

zlutou diluvialní hlinou . . . . . ..........

a. Vápnitj" slín glaukouitickj", krytj'r ilutou diluvialni hlinou . . 1-0

277

d Piskovce slinité hrubozrnné, deskovité, rhynchonellove zahaleny 1

' jsou rovncz zlutou hlinou diluvialnf ..........

267'73

2. Sedé písdité sliny sti-idajicí se s pevnimilavieemi kI-emitého vá.- l

pence aneb obsahující ojedinelé pecky te'hoì vápence, jsou 1;;
с zahaleny iluteu diluviální hlinou ............ I

l. Hruhozrnnj" piscity" slin sedy' ............. 0'32

25542

14. Piskovec s vá )uitj'm tmelem, bílj'f, velmi pevná larice 0'10

13. Piskovec chu у tmelem, zlutj" neh sedi', velmi sypkj" 1'03

12. Piskovec belavy" s vá nitj'm tmelem, velmi решу . . 0-21

И 11. Kvädrovy pískovec c ndy’v tmelem, zlutj" a sedj", velmi

Н sypky'........... ........ 1'29 ё

o 10. Kvádrovj" sleienec se zrny kŕemene jak, hrách velkj'mi 0'46

E 9. Kvádrovj" pis ovec chudj" tmelem, drobnozmny" èedj" neb

‘n Ь ищу, sypkj" ................... 6'70 É

ä: ‘ 8. Pískovec s tmelem vapnitvm, bílj", perni' ...... U21 g

7. Velmi slinitj piskovec sedi, jemnozmny'“ ...... 6'77

6. Piskovec s tmelem vápnitjim, bílj'l, решу1 ...... 0'21

ö. Velmi slinity pískovec sedi', jemnozrnnj" ...... 1'44

4. Kŕemitj" vapenec sedy" ....... . ....... 0'21

3. Velmi slinity’v piskovec àedy", jemnozrnnj'r . ..... 1'44

2. Kŕemitj" vápenec веду ...... . ........ 0'21

l. Pískovec velmi slinity" jemnozrnnj' ...... . . . 1'861

_ “234'28

4. Nepŕístupné vrstvy pfsèitého slinu jako 3. ..... 3'09

3. Pfscité sliny sede s lavieemi ki-emiteho vápence sedého ‘2:06
a' 2. Velmi pevnä lavicc kremitého vápence bèlavého . . . 0'21 а

1. Písèité sliny sede s lavicemi kremitého vápence sedého 7'01

221‘91

Ё i 2. Kvńdrovj" pískovec s chudj'm tmelem, drobnozrnnj" sodi n. zaìloutlj' 14 l Í

ß

.ä 1. Alluvialní piscíté náplavy pokryvají kvádrovy pískovec . . . . 4-51]r

Most staré silnice Vys. Liher'iské v Bepínském důlu. 2111 т 11. m.



Pásmo IX. útvaru kridového v okolf Bipu. 25

ТаК dospéli jsme, sledujíce pásmo IX. mezi jeho základem

i patreln, naproti profilu Libeńskému i shledáváme, Ze se souvrství

pásma IX. 11 ЁерШа shoduji se souvrstvími pod Libní.

Celkem jsme shledali, ze lze pásmo IX. v Èepínském podolí

rozdéliti ve ctyri souvrství a., b., c., d. Jak se tato souvrství petro

grañcky jesté vice zménf, poznáme, az proniknem z Ptepínského po

doli dále na sever. To bude úlohou nasi v budoucím pojednáni. Véak

jiz nyní vychází na jevo po stránce stratigrañcké i palaeontologické,

ze nase pásmo IX. Bipského okoli jest aequivalentem následujících

vrstev útvaru kï'idového, které Fric v okolí Kokoŕína popsal:

d. = Bryozoz'cké 'vrstvy Kaninské.

c. __.: Tńgom'ové @vrstvy Clzorouéecké.

IX’ b. = Druhy' lcvádr Kokoï'ínsky'.

| a. = Hlecîsebské Мой/су ofmkm-é.

Souvrstvi IX. d. obsahuje u porovnání s tímz souvrstvím

v blízkém Íivoníné a v Nebuzelích pomèrne malo Bryozoí jesté, väak

veliké mnozství Rhynchonell plicatilis ve spolecnosti hojné Magas

Geinitzii a Biñustra Praäaki jest vy'znacno pro Bryozoické vrstvy

okolí Nebuzel a Zivonfna, tak jako u Bepína a Libne, pri cem vsude

nejvyásí vrstvy Bryozoické pod charakteristickym patrem X. a. ze

slinitého pískovce zazloutlého jsou slozeny a na povrchu v rezaví

písek jsou rozpadlé а pod Hostinnou má souvrství d. tytéz bélavé

pecky slínu jako u Nebuzel.

нападет Královské ëeské Spoleënosti Nànk. — '.l`iskcxn dra. Ed Grégrn v Руан 1895.
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Die pr'iredy-mêŕila герои! С Zahálka.

Obr.' 44. Prúŕez die cesty z Raholin pod
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Die piirody rcêŕil e газона! C гамма.

0121: 45. Průŕez z Èepínskéha» důlu, па

иге/1 Liberi.
llamér dc'lky 1:12500 ' Pomér „ужу 1-'500

‘Íësim'kkralcesuê speleïrcs'cnauk 'frida malheur-al piiroiiovéd 1895,

Lie in тку Иль.
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Die pêírady mei-ila „рот C дамп“.

0121: 46. Prúŕez z Repínske'ho důlw ku

„усни-туг Rapina.
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Ubi: 4Z Pl'úŕez z Repínslie'ho důlu, die

Jeru'chovslie' cesty а зЦпёсе.

Родпёг dc'lky 1-'5000 Pomêr пуд/су 1-'3333

Vestník на] èeské spoleènosti шк Tŕida mamemat рйгсфэхдй 1395.










