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XXII.

Päsmo III.– Belohorské–

1-HicSLO-7-Sehn.O 71traTrull. Tr EPOONLIHi.

Sepsal Čeněk Zahâlka v Roudnici.

S obr. 16. a3 27.

(Pfedloženo dne 30. dubna 1897)

Päsmem III. označilijsme v okoli Ripu päsmo kridového ütvaru,

které spočivá na pásmu II. a pokryto je pásmem IV.

Üčelem této studie jest opet zjistiti horizontälni i vertikalni

rozšireni pásma III. v Poohff, pri tom pfesné stanoviti rozhrani mezi

nim a pásmem lI. i IV, sledovatijeho faciové zmény a srovnati vy

sledky jednak s našimi pracemi o pásmu III. v Polabf a Povltavi

Ripského okoll, jednak spracemi jinych geologü o tëchze vrstväch

jednajfcfmi.

Rozšifeni pásma Ill.

Pri popisu ütvaru kridového v okoli Ripu") poukázalijsme na

to, ze z okoli Prahy ku Ripu, tedy odjihuk severu, pfibyvaji vzdy

mladśf a mladšf vrstvy ütvaru kikidového. Trojice pásem I, II. a III.

udrzuje se z okoli Prahy dosti daleko. Teprve v okoli Velvar po

číná pásmo IV. a pak postupné pridružuji se pásma vyšši. Totéz

plati o krajiné mezi jižním okrajem ütwaru kridového od Unhošté

pikes Nové Strašeci k Louštinu a mezi Oharkou. Projdeme-li ütvar

kridovy v témž jihosevernim sméru, predné od Kladna pfes Slané,

Zlonice k Budyni, za druhé z Rynholce u Lán pfes Mšec a Panenskou

') Geotektonika, str. 1.Véstnik Kräl. Čes. Spol. Näuk. 1893.

Stratigrafie, str. 34, 35. Tamtéž 1896.

TF. mathematicko-prirodovédecká. 1



2 XXII. Ceněk Zahálka:

Tynici kuSlavétinu, za třeti z Louština (u Rakovnika).pres Zbänsky

les k Lounüm, shledäme ve všech trech pikipadech totéz co v krajiné

mezi Prahou a Ripem: trojice päsem I, II. a III. udrzuje se od

jižní hranice ütvaru kridového až ku stránfm oháreckym a teprvé

zde počiná nad pásmem III. pásmo IV., naëez blizko po sobé pfipo

jujf se mladSi pásma V. az X.

Povrch onëch tří nejstaršich pásem klesá z okoll Prahy do

okoli Ripu o vice nez o 160 m. Podobné klesá povrch päsma III.

v onëch třech smèrech od jihu k severu a sice:

od Kladna ku Brnjkovu u Budyné as o 160 m

„ Rynholce k Vrbnu u Slavétina „ „ 140 „

„ Louština ku Nové Vsi u Loun „ „ 106 „

Na západním okraji vysočiny fipské sledovali jsme päsmo III.

na Oharecké stráni u Budyné až ku üdolf Mšenskému. Pokryto bylo

pásmem IV. mezi Nižebohy a Račinévs. V näsledujsci na to Perucké

vysočiné pokračuje pásmo III. nepfetržité dále až do Pochvalského

dülu. Pásmo III. zajimá v horní Cästi Perucké vysočiny nejvyššf ëäst

povrchu zemského a dává vêtránim vznik velmi dobré püdé. U každé

obce otevfeno byvá nékolik lomü na dobry kämen stavební. Po

odstranénf ornice a jeji spodiny objev se jiz desky pisčitych slinü

pásma III. a pod nimi v hloubce jednoho až 3 m jsou jiz pevné

stolice pevného kamene stavebniho. Tam, kde hluboké stráné üdolni

pferušuji Peruckou pláñ, tam pod pásmem III. naleznem i pod nim

spočivajci pásma II. a I.

VOharecké stráni zakončuje se nähle päsmo III. od Roudníčku

ku Ejvani, Horkám, Strádonicüm, Chráštinu, naëez po pravé stráni

Peruckého dülu do Peruce pokračuje. Z Peruee tvorf okrajpásma III.

vyššf oddfl stráné PeruckéhotarasupresVrbno, Bedřichovice a Hřiškov

až do Pochvalovského dülu.

Pod Peruckym tarasem nalézá se Samostatny pruh päsma III.

niže pošinutého, jenz tvoři povrch Bitinského tarasu od Peruckého

dülu mezi Chraštinem a Perucf pres Dyber a Milänku, Touzetin

az ku Nové Vsi a Smolnici nad Pochvalovskym dülem. Severnim

okrajem tohoto tarasu i pásma III. jest stráň Bitinského lesa a po

kračovánf jeji odtud až ku Smolnici.

Ješté v niže pošinutéjśim Slavétinském tarasu tvoří päsmo III.

nejvyšši Öäst povrchu zemského od Peruckého dülu pobliž Strádonic,

pres Sibenici a Lomy az ku Slavetinu, kde se nähle konč. Za Sla

vétinem nenaleznem jiz pásmo III. ponévadž je kryto pásmem IV,
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až teprve dále u Vlčí a pod Smolnici na okraji Pochvalovského dülu

vyjde z pod pásma IV. a. diluvialni hlsny na povrch.

V nejnizšim tarasu Perucké vysočiny, totiz v Kysterském tarasu,

vycházi pásmo III. a povrch pouze na zäpadním konci mezi Vlčim

a Pochvalovskym dülem u Brdložského mlyna a Chluméan.

Na levé strané Pochvalovského dülu pokračuje pásmo III. jednak

do Zbánské vysočiny, tvoric rovnéz nejvyssi &äst povrchu, jednak do

Lounské krabatiny vycházejic na povrch od Brdlohu a Chluméan

do okolf Citolib, Zemëch až k Lipenci, kde se prozatim pozorováni

naše po pravé strané Oharky končí. V Lounské krabatiné &asto nale

zneme pásmo III päsmem IV.pokryté, zvlästé v primce od Cencic

k Lipenci.

Následkem dislokac vyšinulo se pásmo III. na povrch i v levém

Poohifi a sice v üzkych páskách po obou stranách Hrádeckého üdoli

od Břvan pfes Hrádek dále smérem k Libcevsi. Pokračovánf tohoto

pruhu pásma III. naleznem vychodné za Libčevsi, na vychodnim

üpati vrchu Brezniku a odtud na Triblice az za, Chráštany.

0 základu pásma III.

Základem pásma III. je pásmo II., o nëmz jsme podrobné jiz

p0jednali. Jeho piskovce jemnozrnné ćásto zjevné glankonitické s vy

značnymi skamenélinami: Trigonia sulcataria, Turritella cenomanensis,

Natica bulbiformis aj. lišise velice od vrstevpäsma III.zvlášté od nej

spodnéjšího souvrstvljilu. Od Peruce k Lipencizakonöenoje päsmo II.

zvláštévyznačnymi deskovitymipiskovcizlutymiaz rezavymishrubšimi

Zrny kremene. Päsmem II. je tedy pásmo III. v nejspodnéjši Öästi

Ostre oddeleno.

0 patru pásma III.

Patrem päsma III. mohou byti vrstvy tief ütvarü. Tam, kde po

krytoje pásmo III. vyššimivrstvami ütvaru kridového, tamje,jakpri

rozeno, patrem jeho pásmo IV. Kde nebylo však pásmo III. pokryto

vyššimi vrstvami kridov. ütvaru (viz o rozsireni pásma III), tam

nohou byti ješté patrem pásma III. (pominem-li alluvium) vrstvy

ütvaru tretihornho a diluvialniho. O každém pojednejme zvláště.

14
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Pásmo IV. jako vlastini patro pásma Ill.

Rozhrani mezi pásmem III. a IV. nenf sice tak ostré jako mezi

piskovci pásma II. a jily spodního pásma III., však pfece se dá sta

noviti petrograficky i palaeontologicky. Kdezto je složeno pásmo III.

v Perucké vysočiné z jflü, pak z velmi jemnych málo pisčitych slinü

a kremitych vápencü, jsou piscité sliny i kfemité vápence spodniho

pásma IV. v Perucké vysočiné piscitéjśf a mnohem vice makrosko

pického glaukonitu chovaji. Ačkoliv na barvu hornin nemüžeme velkou

váhu klásti, piece je nápadno, Ze dáme-li veškeré horniny päsma III.

(vyjma jily) z nálezišt tuto popsanych do jedné Fady, do druhé pak

horniny spodní Öästi pásma IV, jdou prvni do Zluta, druhé do bëla.

Co se tyče svrchnich vrstev pásma IV, ty se liši ostře od

vrstev pásma III. jiz ohromnym množstvim hrubšího glaukonitu.

V Lounské krabatiné a v Českém Stredohoff konéisepásmo III.

bud velmi jemnymi zazloutlymi pisčitymi slíny spongiovvymi neb

pfskovci spongiovymi lehkymi, zvonivymi ćasto porovitymi, speckami

a koulemi kfemitého piskovce spongiového, kdezto pásmo IV. počíná

šedym piskovcem glaukonitickym. Vétši je rozdil mezi vrstvami

pásma III. a mezi strednimi a swrchnfmi vrstvami pásma IV, jako

v Perucké vysočiné.

Rozdilypalaeontologické mezipásmem III.a IV. jsoutéžznačné.

Pfi tom nesmime váhu klästijen na pouhé porovnánf seznamü ska

menèlin ze všech nalezišt tu i tam, nybrž i na množstvi, vjakém se

jisté druhy ve společnostech svych objevuji. Inoceramus labiatus jest

jiz dávno uznaná vedouci skamenélina ve vrstvách, které pásmu III.

nálezi, kdezto v pásmu IV. vládne Acanthoceras papaliforme ve spo

lečnosti Cetné Arcy subglabry a j. v.

Podlemnožstvívyskytujicich seskamenélinvelmise lišipásmo III.

od päsma IV. Jsme rádi kdyz po mnohohodinném hledänive vrstwäch

pásma III. sotwa jednu, dvé neb tři zachovalé k určenf zpüsobilé

skamenéliny najdeme, třebat by i kjednomu a témuž druhu nálezely.

Jinak tomu v pásmu IV. kde v krátkém Čase dosti skamenèlin vy

tlouci možno. Jsoutedy skamenélinyvübec vpásmu III. velmivzácné,

kdezto v pásmu IV. &etné. Jedinou vyminku cini nejvyššl souvrstvi

v okoli Loun, kde se ponékud vice skamenèlin objevovati počiná.

Ku správnému vymezenf hranic mezi obéma pásmy III. a IV.

je potfeba pozorné přihližeti. Proto je nutno sledovati pásmo III.

nepretržité od Prestavlk u Roudnice az do Lipence u Loun, aby tak
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ponenählé zmény faciové se nepfehlédly a vrstvy jeho s jinymi se

neslučovaly.

Ponévadž o pásmu IV. v pozdéjśf studi zvlášté pojednáváme,

odkazujeme na Ölánek náš 0 pásmu IV.

Piskovec tFetihorni v troskách,jako patro pásma III.

Vystoupime-li od Chráština u Strádonic na Perucký taras pfi

silnici Libochovické a jdem odtud ku Pékné vyhlidce (u prostited

meziChráštinem a Perucf), naleznem v ornici nad samympásmem III.

ve vyši 330 m n. m. kusy tretihorniho piskovce kremitého. Tyz je

drobnozrnny neb hrubozrnny, Zluty, Zlutohnédy, zfidka öervenavy

(karminové). Nékdy je piskovec tmavohnédy se Zelezitym timelem s ná

padné vystupujicimi Sedymi nebbilymi zrny kremene. Také ve stráni

Peruckého tarasu, jihozápadné od Peruce, pfi silnici do Drivčic nad

mlynem Dybri, povaluji se tytéz kousky piskovce, jsou tu však vzác

néjśf než u Chráština. V dálšf Öästi Peruckého tarasu, ku Panenské

Tynici a Hřiškovu, nenašel jsem Zádnych vice stop po onom piskovci.

Sejdem-li z tarasu pfedešlého na Bytinsky taras, tu najdem jiz

tretihorní piskovec ve vétślm množstvi povalovati se všude v ornici.

Pod ornici, bezprostfedné na pásmu III, uloženo je vêtsi množstvi

kremenitych pfskovcü tretihornich, vmensch kusech ivelkych balvá

nech. Jiz obyčejnou orbou hospodáři na velmi pevné a tvrdé kameny

naráži a na meze a cesty je vyhazuji. V. novéjsi dobé pricházi sevšak

parni orbou na vétši množstvi pfskovcü tëch, ku pf. vychodné od

dvora Dybiff a mezi Dybří a Bytinskym lesem na tak zwanémVelkém

kuse. Zde zvlášté velké kusy byly vykopány. Jeden z nich na pf. mël

deskovity tvar o délce 19 m, Slfce 1 m, vyśce 04 m. U Dybri mél

deskovity balván délku 0,95 m, Siku 0,65 m, vyšku 0:2 m. Vsecky

piskovce, malé i balvány maji tvar deskovity, vyminečné zakulaceny.

Zrinka kremenná zfidka drsné nad poVrch piskovce vystupuji; oby

čejné je povrch hladky. Hrany piskovce jsou bud ostré, nékdy velmi

ostré, nèkdy okulacené. Nejednou vidél jsem na povrchu pfskovce

vybroušenévanoucim pfskemplochy, tvoric trojhrany neb mnohohrany

jako na stérku diluviálnim Ripskévysočiny.*) Na powrchu piskovcü

spatrujem ćasto mensi neb vêtsi kruhové neb podlouhlé dülky, které

*) Zankka: 0 nälezu hranatych valounü v Cechäch. Véstnik Král. Ces.

Spol. Náuk. 1889.
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na velkém balvánu dosahuji i velikosti hlavy aneb jsou tvaru miso

vitého. V některych vézi ješté pfsek, ktery se dá nožem vyškrábati.

Piskovce tyto jsou vesmés kfemité. Základní hmota jejich je

kremenná avni rozeznáváme mensi neb vêtši kremenná zrna. Nekdy

je základni hmota mimo to bohatá limonitem pevnym (piskovec zele

zity). Podle velikosti zrn rozeznati lze v nich všecky možné druhy

od jemnozrnnych ku drobnozrnnym, hrubozrnnym, ba az do slepencü

precházeji. Nékdy najednom kusu piechodyjednoho ve druhy nalezáme.

Barva zutáje u têchto piskovcü nejobyčejnéjśi. Ridceji obje

bujf se karminové ćervené a vzácnéjśf jsou tu bilé piskovce. Ony se

zelezitym timelem byvaji hnédé až tmavohnédé.

Popíšme blize tri nejobyčejnéjši druhy kfemitého piskovce od

dvora Dybri:

A. Hruboz.rnny piskovec naâloutly. Základní hmota kfemitá.

V té vézi zrna kremennâ dosahujici až velikost hráchu. Zrna kire

menná bilá, „zlutavá a Cervenavá jsou nejobyčejnéjś. Casto se vy

skytuji öerná zrna kremenná, podobná buližniku. Zidka vyskytne

se kremen Sedy až tmávošedy, vzácny je kremen Ciry.

B. Hruboz.rnny piskovec Zelezity tmavohnédy. Zrna kremenná táž

co drive, timelem hnédy až öernohnédy pevny limonit s piskem kire

mitym. Vrstevnaty.

C. Jemnoz.rnny piskovec Sluty. Základni hmota kremitä Zlutavá.

V té vézijemná zrnka kremennä zažloutlá neb Sedá.

Souvislé vrstvy piskovec ten nikde netvoří, kusy jeho spočiva

jici na pásmu III. jsou osamoceny.

Zajdeme-li nynf z pláné Bytínského tarasu na okraj, ku pies

kladu na levou stráň Peruckého dülu nad Peruckym cukrovarem (od

vily na sever), najdeme tu v nejvyšši Öästi lesnaté stráné (v oboru

pásma III) mocné naplaveniny (a snad i navátiny) pisku. Pisek ten

je zazloutly, drobny s Supinkami vzácného muskovitu a ponékud je

prachem hlinitym znečistën. Tu a tam má ülomky nahore popsaného

piskovce neb piscitého slinu pásma III. Zrna pisku jsou kremennâ

a shoduj se üpliné s onémi, které jsme poznali v piskovcich Bytin

ského tarasu i vjeho skulinách, nikoliv se zrny kremennymi zdejśiho

pásma I. a II. kikidového ütvaru (ktery hloubéji ve stráni leži). Odkud

jest tento pisek? Jeho poloha ijeho skladba minerálná svédéi, ze

pocházi z Bytinského tarasu, z mist, kde jsme vidéli roztroušené

piskovce třetihorn. Mohl se pak dostati sem splavenim, jak tomu

placičky slínu nasvédčuji, neni alle také vyloučeno, Ze se sem dosti

pisku dostalo navátim. Ze vêtrem pisek poletoval poplániBytinského
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tarasu, to potvrzuji vyhlazené plochy mnohohranü na povrchu onëch

piskovcü. Takovych mist nalezli bychom po vychodním okraji Bytin

ského tarasu vice, ba i pojiznim okraji mezi Dyberskym mlynem

a Drivčicemi nechybi.

Potrebit je zminiti se ješté o témž pisku, ktery v mocnosti né

kolika metrü pokryvá dislokačnf rozsedlinu Slavétinskouza nejvychod

néjśim koncem Strádonic pfi cesté do Horek. Po severni strané roz

Sedliny nalezá se pásmo IX. a v témz niveau i vyše je pásmo III.

(hloubéji ve Strádonicich II. a I) kridového ütvaru. Pisekpokryvátu

zároven pásmo IX. a III. po obou stranách rozsedliny a pokryt je

mimo to mocnymi ssutinami pfsčitého slinu päsma III. pocházejiciho

ze stráné, pod kterou se nalézá (Strádonice–Horka). Neni pochyb

nosti, Ze i sem splaven byl pisek z nejvyšši polohy vysočiny mezi

Horkamia Chráštinem,kdejsme, jakvpředu podotknuto, tézpiskovcü

tfetihornich nalezli.

AZ budeme jednati o Vyššlch pásmech kikidového ütvaru poblitz

Oharky, shledáme, Ze i na tëch roztroušenyjsou pfskovce tretihorns,

pak-li ze tvoří povrch zemsky. Ze jsou rozšffeny i po levé strané

Oharky, je známo.*) V püvodním, neporušeném uloženi naleznem je

v okoll Loun, po obou stranách Oharky. Ze se vyskytujii v blizkém

Polabi, v okoll Litoméric, je téz známo.*)

Nastává otázka: Jak vysvétliti pfstomnost nejhlubšich ëeskych

pskovcü tretihornsch na pásmu III. Perucké vysočiny?–ZCeského

Středohoff za Oharkou se sem dostati nemohly ani v pozdéjši dobé

neogenové ani v dobé diluvialni; nebot byje zprovázel Cedić. Tento

se zde alle nenalézá az teprve dole pri Oharce v Ohareckych Stér

kách diluvialnsch a pakpo levé strané Oharky v diluvialnsch Stérkäch

pyropovych. Také orografické,poméry Poohiff itvar kusüpiskovcovych

na Perucké vysočiné nesvédéi o tom, Ze by se sem byly dostaly

piskovce tretihorn z CeskéhoStredohori, kde jsou posud vpüvodnim

svém ulozent. Nezbyvátedynez-li souditi, Zepfskovce tytojsou zbytky

byvalych usazenin zpočátku doby neogenové vCechäch, a ze sladko

vodni jezero neogenové rozklädalo se z Ceského Stredohofi az pfes

pásmo III. ku nynéjšímu Chrástinu u Peruci, kde pásmo III. nebylo

*) Zanklka: Rozsireni pyropovych stérkü v Ceském Stredohotti. Zprávy

o zased. Král. Ces.Spol. Näuk. 1883. Ohorninách sprovázejicich pyrop v Českém

Středohori (Piskovec třetihorni). Tamtéz. 1883. – Druhä zpräva o geolog. pom.

Brozanské vyšiny. Tamtéz. 1887. Str. 289. w

*) ZAHÄLkA: O bludivych valounech atd. Véstnik Král. Ces. Spol. Náuk.

1892. str. 171, 172.
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pokryto pásmem IV. kfdového ütvaru. Tehdáz na počátku doby neo

genové nemélo ovšem Poohiff naše ten tvar povrchu zemského jako

má nyn, nybrz tvořil0 Öäst jezerni pánve neogenové, z nz mirné

zdvihaly se bfehy jejl na jihu u Chráština a Peruce. Teprvé s dobou

vyvireni &edičového a znélcového horstva vCeském Stredohoff souvisi

vznik tarasü Perucké vysočiny i celého našeho Poohfi, jak o tom

v geoktektonice Poohff pojednáváme obširnéji. Mocnymi dislokacemi,

jimiz roztržena byla Perucká vysočina v jednotlivé tarasy a jejich

oddly pričné, zavdán byl prvni podnët ku porušenf tak jemnych

vrstev jako byl vétši dil tehdejšich tretihornich pfskovcü. Učit nás

posud zachovalé vrstvy prvnich usazenin třetihornich v okoll Loun,

ku pf. na Mèlcich, zvlášté ale na levém brehu Oharky na Malém

vrchu a j. a j, Ze to byly mékké jilovité neb kaolinické pfskovce

jemnoz.rnné, drobnozrnné, misty s hrubšimi zrnky kremene, které se

do dnes velice snadno rozpadávaji a splakuji. V. têchto mèkkych

piskovcich uloženy jsou pak Velmi pevné a tvrdé lavice onéch kre

mitych piskovcü Zlutych, bëlavych aneb Selezitych barvy tmavohnédé,

jez jsme nalézali na Perucké vysočiné, a které i dnes po spláknuti

mèkčich pfskovcü základovych i patrovych se sfiti, dle svych trhlin

a rozsedlin se oddéli na mensi kusy aneb balvány, právé takovéjako

jsou ony na Perucké vysočiné. Tak bylo i na Perucké vysočiné.

I zde byly vloženy pevné a tvrdé piskovce kremité do mékkych

jilovitych neb kaolinickych pfskovcü. Tyto dislokacs za doby &edi

čové z Části utrpély, naöez vêtránfm, splakovánim a vétrem üplné

byly rozrušeny a jen tu a tam v üstrani svahü üdolních –jakjsme

již popsali – se zachovaly, kdezto kfemité piskovce, které

v mékkych piskovcich onëch ležely pfibližené na svych misstech se

udrzely a posud jako svédkové označuji ona mista, kam az rozšffeno

bylo tretihornf vodstvo.

Wrstvy diluvialni patrem pásma Ill.

Pisek,jenz pokryvá stráné Peruckého dülu u Peruckého cukro

varu, a onen, jenz pokryvá üpati stráné za vych. koncem Strádonic,

o nëmz jsme se v pfedchozi Öästi zminili, mohl by se k diluviu po

čitati. Z téZe doby pocházi mocné pisky a hlfny, které na jinych

mistech pokryvaji stráné tarasü a üdoli Perucké vysočiny.

Velmi mocné pisky a hliny Zlutéjsou u dolniho mlyna pod Pe

ruckym cukrovarem. Tam v ostrohu lesnatém mezi dvéma roklema
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odkryty jsou ve hlinisti. Od üpati Ostrohu toho, kde spočivaji na

kvádrovcipásma I., sahajlvyš avyše,pokryVajice p0stupné ipásmo II.

a III. Les Öin je nepikstupny tam, kde spočivaji na pásmu III, po

všimneme si jich tedy hloubéjive hliništi, třebattam pokryvalypásmo

jiné, totiz I. Ve hliništije tento profil:

3. Piséitá hlina Zlutá nevrstevnatá. . . . . . . . . . . . . . .

2. Hlinity pisek zažloutly, vrstevnaty o sklonu 209 k schodul
S diluvialnimi konchiliemi a kostmi . . . . . . . . . . . . «

1. Zloutka nevrstevnatá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w

Základem kvádrovy piskovec pásma I.

Jaké je složenf vrstev diluvialnsch pokryvajcich pásmo III.

ve stráni Peruckého dülu nad Pohodnicf u Drivčic, to uvedli jsme

jiz v profilu 19. (pfi pás. I) Jsou tam s hora dolü:

5. Hlina piséitá Zlutá, vrstevnatá. Obsahuje mistyvrstvy hlinitého

pisku s malymi placičkami bilého piséitého slinu z pásma III.

Sklon vrstev fidi se dle stráné a obnáší obyčejné 209. . . .

4. Hlina Zlutá Öistá . . . . . . . . . . . - - - - - - 17 m

3. Hlina Zlutá obsahujici ssutiny piséitého slimu . . . . . 14 „

Prijižnf strané Drivčic nalezáme maly ostrüvek diluvialnf hlsny

nevrstevnaté. V. tamnéjši cihelné (obr. 9) je v prüfezu tomto:

Ornice Černá. . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 m

Zloutka nevrstevnatá. . . . - - - - - - - - 15 „

Zloutka s placičkami piséitého slinu . . . . . . 0:3 „

Základ: Zlutavébily pisčity slin s modravym kfemitym vápencem

pásma III.

Podobné vyskytuje se hlina tato severné za Touzetínem a Do

nínem a pri severnim okraji Citolib i pfi cesté z Citolib do Cencic.

Zvláštni naplaveniny pokryvaji pásmo III. mezi Zeméchy a Bi

lymi Horkami u Loun. Poloha ta sluje „Na piskách“. Hned vevrcholu

stráné Na Vinci zvané, na severni stranéZeméch, pri cesté do Brezna,

uvedlijsme náplav piskovy v profilu 30. v Pfstelové skále. Tam je

náplav 1:5 m mocny, složeny z pisku cihlové öerveného s placičkami

šedého pisčitého slinu z pásma III.

Lépe nez-li v Přitelové skále, pfstupny byly pisčité náplavy

tyto v piskové jámé pobilz sv. Jana (severné od predešlé skály).
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Tam byly vrstvy &erstvé odkryty a svym uspořádánim vrstev nad

sebou poukazovaly na typické usazeniny tekoucich vod. Složeny byly

z pfsku kremenného Cervené co cihla zbarveného. Jemné pisky stiff

daly se s hrubšimi. Tu a tam byla vrstva ćerveného pisku obsahu

jici velmi hojné placky piséitého slimu Sedého a Zlutavého, jaky je ve

zdejśim pásmu III.; vedle tëch objevovaly se zfidka &ervené piskovce

muskovitové püvodu permského, vzácné &ervené vdpence püvodu perm

ského azfidka Sedépiskovce muskovitové.V üvalu ktery se od sv.Jana

na vychod k silnici Lounské tähne, lze v poli pokračovánf piskovych

téchto náplavü stopovati. Jak cihlové Červená barva pisku, tak i öer

vené piskovce a vápence permské svédéi o tom, Ze vodstvo tekouci,

které je naplavilo, mélo svüj počátek v krajiné permského ütvaru

na jihu od Zemëch. Lze souditi, Ze byvaly Hřivicky potok, ktery

dnes u Zemëch k Lipenci se otáči a u Postoloprt do Oharky se

vlévá, druhdy se ubiral pfesvyšinu „Na piskách“pak misty, kdeje dnes

üdolf Zeméchské az doOharkyv Lounech. V následujicich pojednánich

o pásmu IV. a V., kde o patru téchto pásem jednati budeme, shle

dáme, Ze pokryty jsou stráné v üdolf Zeméchském u Loun rovnéz

tëmito náplavy jako uZeméch. Do tohoto potoka vléval se uZeméch

potok jiny, Lipensky, jehož počátek byl jižné od Lipna a pfes Lipe

nec se vinul k Zeméchâm.

Rozsedliny vrstev pásma III. jsou příčinou, Ze jilovitá barva

červená zatéká hluboko do vrstev pásma III. a. zbarvuje tak piscity

slin zdejši na plochách rozsedlin. Tak déje se do dnes v Přitelové

skále a délo se i v dfvéjšich dobäch, nebot piscity slin v lomu Ká

dnerové v Zeméchách (viz popis profilu 29),jenz tvoří pravou stráü

üdoli Zeméchského, jest, na rozsedlinách potazen cihlové Cervenou

(permskou) barvou zdaleka viditelnou a barva tato sahá hluboko

a daleko od stráné üdolni. Ztoho následuje však, Ze byvaly Hřivicky

potok zdejsi ménil postupem ëasu nejen smér svého koryta, anof

z polohy své na piskách octl se tam, kde je dnes Zemëchské üdoli,

ale i svou vyšku, nebot s vyše 243 m n. m. Na pfskách, klesl až do

hloubky asi 227m n. m. v Zeméchském üdoll v Zeméchách.

Jizvölánku našem opásmu I. (profil 21) zminilijsme se otom,

Ze ve stráni Bytinského tarasu JZ. od Slavétina, zbarveny jsou téz

cihlové Cervené nejvyššf piskovce pásma I. To samé shledali jsme

u piskovcü vrstvy 1. souvrstvi d. pásma I. ve stráni Peruckéhotarasu

nad mlynem Dybriv Dyberské rokli. Cervené co cihla zbarvené tyto

piskovce zdaleka (od Nového dvora Dybri)jsoujizviditelny a nápadny.

Studovav pásmo III. ve stránich Perucké vysočiny, shledal jsem toto.
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V celé pravé stráni Peruckého dülu od Strádonic, pfes Chráštin ku

Pékné vyhlidce, Peruci a mlynu Dybki, nalézaji se pisčité sliny

permskou öervenf zbarvené. Stráň tato je ponejvice lesnatá, proto

misty jen nepatrné stopy jejich nalézáme. Zejmena však uvádime

návršf Na Sancich nad Strádonicemi, stráň nad Chráštinem a od Chrá

ština ku Pékné vyhlidce. Na stráni pod Péknou vyhlidkou nalezáme

ohromné množstwissutin öervenézbarvenych pfsčitych slinü pásma III.

Od Pékné vyhlidky k Peruci jsou velmi vzácné, porostem lesnim

ukryté. Teprvé u mlyna Dybri tu a tam néjaky se nalezme. Bytinsky

taras a stráň severni Peruckého tarasu posud tvorl üval od Nové

Vsi nad Pochvalovskym dülem pfesTouzetin, Vrbno až ku Dybri a od

Dybri hluboký Perucky dül az do Strádonic pokračuje. Jest tedy

pravdépodobno, Ze Pochvalovsky potok na počátku doby třetihorni,

v mnohem vétši vyši než-li dnes, ubiral se touto cestou od NovéVsi

kol Peruce do Strádonic. Ponévadž počátek Pochvalovského dülu

sahávysoko do ütvaru permského Zbánské vysočiny, mohla Cervenä

voda permská snadno vrstvy zdejši zbarviti, jako se posud déje

v celém Pochvalovském dülu odZbänu az kVobore.– K. tomu pri

pojiti dluzno, Ze mimo zminénou stráü, v Četnych lomech, jez zalo

Zeny jsou v pásmu III. na Perucké vysočiné, nikde pisčitych slinü

červené zbarvenych nenalezáme.

K üvaze naší o ćervené zbarvenych vrstvách pásma III. pfi

pomínáme, Ze jiz. KREröf“) (1870) zmińuje se o rozsedlinách Bélo

horskych opuk (pás. III) zbarvenych Červenym kalem permskym

u Lipna a Tuchoric. KusTA") (1878) jedná o nékolika mistech voboru

vrstev ütwaru kfidového u Peruce, Loun, Zeméch a Lipence, které

zbarvenyjsou permskou Cerveni, ve svém Clánku: „Cervená barva

Permu v rozličnych ütvarech u Loun a Rakovnika“ a rovnéz z toho

vyvozuje smér tekoucich tu nékdy vod, jichz stáři klade do doby

tifetihorni a sice predčedičové (tamtéz str. 534.).

Petrografie pásma III.

Horniny vyskytujici se v pásmu III. v Poohifi okoli Budyné

jsou podobné horninäm téhoz päsma v okoli Ripu, zejmena u Roud

nice. Zde prevládaly slíny, jez mély hojné jehlice spongi a foramini

fery; mensi dil zaujimaly piscité sliny a málo bylo v nich stop

*) Archiv. I. str. 53. -

“) Casopis Musea Královstvi Ceského, 1878 str. 531.
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kremitych vápencü v nejvyššich polohách pásma III. U Piestavlk

pozorovati však bylo jiz i v nižšim oddèleni pásma III. kfemitych

vápencü, zvlášté ve stránich u Pfestavlk ku Vrbce a Roudničku nad

Budyni. V. nejhlubšim misté pásma III. byla všude 1 m mocná

vrstva jilu bez vápence.

Podobné vlastnosti maji horniny od Budyné pfes Peruckou vy

sočinu až do Pochvalovského dülu. Zejmena maji také množstvi

jehlic spongi, však méné foraminifer. Pisku kremenného – mikro

skopického –jest v nich o néjaké procento vêtš, tak Ze horniny

tëchze vrstev, jez jsme v okolf Ripu určovaly co sliny, určujeme

zde co pisčité sliny. Tolik pssku však jesté nemaji co pisčité sliny

pásma IV.v Poohfi. Jsou velmi jemné abarvy zazloutlé. Castéji se

v nich objevuji kremité vápence bud v lavicich neb v koulich (boule,

hroudy). Také tyto vápence nejsou ješté tak piscité jako v pásmu

IV. okoli Ripu.

Jehlice spongi, které svym množstvim byly pro pásmo III.

v okoli Ripu a v Peruckévysočinévyznačné, počinaji se od Pochva

lovského dülu pfes Zeméchy k Lipenci takovou mérou hromaditi ve

vrstvách pásma III., Ze vrstvy jeho nékteré, i nékolik metrü mocné,

vice méné ze samych jehlic spongi se taktka skládaji. tak Zeostatni

nerostyjen vedlejšimi jsou a maly dil horniny skládaji. Proto na

zyváme tyto horniny, aequivalenty to slinü z Roudnicka a pisćitych

slinü Perucka, kfemitépfskovce spongiové, piskovce spongiové, piscité

slíny spongiové a vápence spongiové. Také na levé strané Oharky

od Bivan pfes Hrádek k Libčevsi, Triblicüm a Chikästanüm tyto

vrstvy spongiové se nalézaji.

Pozoruhodno jest, Ze Öim dále z Budyńského Poohfi do Loun

ského, tim Öastéji nalezáme vrstvy našeho päsma bez vápence. Oby

čejné byvá vápenec ten vyloužen, zvlášté na povrchu zemském a

züstavuje po sobé dirky. Kämen takovy byvá pak lehéi. Pod lupou

se zvlášté dirkovitost jevi, i na lomu, kdyz kämen pfelomime. Tu

shledáváme, Ze dutinky tyjsou stredníčástfjehlic spongi, jichžobvod

obyčejnéještéje zachován,ponévadžbyvá z kyseliny kremičité. Poprvé

jsme shledali takové dirkovité pisčité sliny lehké u Chráština, pak

v Dybri u Peruce, porüznu mezi Perucf a Pochvalovskym dülem, vice

u Zeméch a nejvice u Lipence, Brvan, HrádkuaTriblic.V nékterych

vrstvách však vápenec vübec nikdy nebyl.

Jil v nejhlubšf Öästi pásma III. nabyvá v dalšim Poohri do

Lounska vétsimocnosti a glaukonit, ktery byl u Pfestavlk mikrosko

picky, stáváse zde makroskopickym a misty velmi hojnym. Zdá se,
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ze svrchni vrstwyjilu v krajiné Lounské jsou aequivalenty onéch

nejhlubšich slinü v okoli Přestavlk, které na jilu spočivaly a hojnym

limonitem oplyvaly. Ståvajit se u Vraného a Brdloh vrstvy tyto

mékkymi,jlovitymi. U. Bivan zvlášté je to vidéti, Ze svrchnf vrstvy

jlu jsou prechody z piscitych slinü do piscitych jflü a rovnéz na

limonit jsou bohaty. Jily maji vlastnost vodu nadržovati. Kde pri

hodny k tomu terrain, tam vidime v oboru jeho dosti pramenü; ku

pf. ve Brvanech, ve Vraném a mezi Drivčicemi a Dybri.

Pfehled hornin vyskytujicich se v päsmu III.:

1. Piskovec kfemity spongiovy.

2. Piskovec jemnozrnny s timelem jilovitym.

3. Piskovec jilovity.

4. Piskovec spongiovy.

5. Piskovec spongiovy jilovity.

6. Piskovec slinity.

7. Pisćity slin spongiovy.

8. Pisčity slin.

9. Vápenec spongiovy.

10. Vápenec kremity.

11. Slin.

12. Jil glaukoniticky.

13. Jil.

14. Jil pisćity.

Kremity piskovec spongiovy z lomu Hotského nad Lipencem

z vrstvy odpovidajici vrstvé 5 b. profilu 33 (viz obr. 21. a. 20)

Makroskopicky: jevi sepäskovany (vrstevnaty), pri Čem se stiff

daji pásky modravé s tmavošedymi, Zlutymi a bélavymi. Bliže k lozi

je zuty, dál do stredu vrstvy tmavošedy a modravy. V. kyselinách

nešumi. Lom příčny ( k vrstevnatosti) je ponékud lasturovému po

dobny. Velmi pevny a tvrdy. Modré vrstvičky jsou tvrdsi a nedaji

se nožem rypati, Zluté jsou mékéi, daji se nožem rypati a maji

vryp bily.

Zlutsi vrstricka mikroskopicky: kremen ve zpüsobé ostrohran

nych prüfezü zrnek jemnych dosti zastoupen. Mnohem vice v prüfe

zech po jehlicich spongiovych. Glaukonit co träva zeleny skládá

misty jehlice Spongi. Pyrit a limonit mâlo zastoupen.

Tmavá do modra vrstvička mikroskopicky: Cely vybrusvyplñuje

smésice jehlic spongiovych v nepořádku na sobé nakupenych v roz

manitych prüfezech a velké množství trosek z koster spongi. Podle

toho, jak jehlice ležela, jevi se prüfezy budk podélné,příčné nebo
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šikmé. I v tëch jevi se rozdily. Pfi podélném prüfezu müze jiti rez

bliže obvodu jehlice, aneb bliže centrálního kanálku anebjim samym.

Hmotou jehlic je éirá kyselina kremičitá. Tmavši Cára tvoři obrys

prüfezu. Prüfezy ostrohranné velmi malych zrnek kremene mezi

jehlicemi spongii dosti se pozoruji. Vybrus je pfetržen Často trhli

nami, které jsou vyplnény Cirym kremenem. Limonit skromné za

stoupen i pyrit. Glaukonit skládá misty jehlice spongi, obyčejné cen

trální kanálky.

Kremity piskovec spongiovy z vrstvy 4. profilu 33. z lomu nad

Lipencem.

Makroskopicky: Tvoři tmavš Sedé pecky ve vrstvé 4. od ve

likosti hrášku až po velikost pésté, zitidka vétši. Je tvrdsi mnohem

nežli pisćity slin spongiovy, v nëmz vézi. Pfecházs tak ponenähle

v piscity slin, Ze jej nelze presné omeziti bez kyseliny. Tam kde

kämen kyselinou vre, tam počiná jiz piscity slin. Na povrchu, kde

vrstva 4. zvétrala, tam kulička kremene spongiového vystupuje zre

telné, ponévadž vice vétráni vzdoruje.

Mikroskopicky: Cely vybrus vyplñuji kremenné jehlice spongii

v podlouhlém neb pričném rezu, v nichz Casto i prüfezy centrálních

kanälkü se jevi tmavši barvou. Obzvlášté piekvapuje velká smésice

příčnych prüfezü jehlic v podobé krouzkü uvniti s tmavši tečkou,

jež dotykaji se tésné vedle sebe. Prüfezy kiemennych zrnek ostro

hrannych je málo. Nepravidelné prüfezy glaukonitu co tráva zelené

málo kde. Pyritu mâlo, limonitu hnédého neb Zlutého vice.

Piskovec jemnoz.rnny s timelem jilovitym deskovity Zluty az

hnédožluty od Brvan z vrstvy 2. profilu 36. a 37. a. z vrstvy 3.

profilu 38. Nemá Zádného vápence. Dosti Supinek muskovitu. Glau

konit je mikroskopicky. Misty má zlomky po skamenélinách.

Piskovec jilovity velmi jemny deskovity ze souvrstvi 3. pro

filu 36. pod Bivany, je Sedy s hojnym muskovitem v jemnych Su

pinkách s modravymi jilovitymi pruhy. Misty je piskovec cely

modravy. Na povrchubyvá vjil rozpadly.

Piskovec spongiovy velmi jemny, deskovity ze souvrstini 2. pro

filu 24. v Lipenci (obr. 16)

Makroskopicky: Velmijemná tato hornina má barvu bilou, jest

zvonivá, lehká. Pod lupou pozoruji se Cetné dirky, v nichZ snad

druhdy vápenec vèzel. V. kyseliné nešumi. Pouhym okem pozorujeme

v bilé hmoté piskovce tmavšf skvrny, které ješté lépe vystoupi na

vybroušené ploše piskovce zvlášté na mikroskopickém vybrusu. Pod

drobnohledem shledäme, Ze tato tmavšl mista jsou většf skupiny
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velikého množství jehlic spongi. V. prirodé cini hornina ta dojem

sl/fnu. Velmi prekvapuje jeji mikroskopicky rozbor.

Mikroskopicky: Hlavnf součástil vybrusu tvorf jehlice spongif

v nepořádku na sobé nahromadéné. Od některych jevise rezpodélny,

od jinych pfičny neb Sikmy. Tvar jejich je dosti rozmanity jak uka

zuje náš obraz 16, v nëmzjsme hlavnitvaryprüfezü jejich zobrazili.

Hmota têchto jehlic je složena ponejvice z kyseliny kremičitéa méné

z glaukonitu. Glaukomit objevuje se téz v nepravidelnych prüfezech

co tráva zelenych jako vidáme v jinych horninách ütvaru kridového.

Kiemennä zrnka pisku v nepravidelnych prüfezech zitidka se objevuji

ve vybrusu. Zutavy präsek jflu pfispfvák soudrznosti všech nerostü.

Vzhledem k tomu, Ze hlavnf součást horniny této jsou spongiové

jehlice, a Ze jehlice tyto z kremene sestávaji a jaksi pisek kremenny

zastupuji, nazvalijsme horninu tuto piskovcem spongiovym.

Piskovec spongiovyjilovity vrstvy7.profilu38. od Birvan (obr. 18)

Makroskopicky: Deskovity, bily, velmi jemny, velmi Spins ruce,

s hojnym muskovitem vjemnych supinkách. V. kyseliné nešumi. Cini

dojem tretihorniho triplu.

Mikroskopicky: Jiz pouhym okem vidéti jest namikroskopickém

vybrusu tmavší skvrny ve svétlé ploše ostatniho vybrusu, jez na

obyčejném kusuvidétinebylo. Tyto tmavši skvrnyjevi se pod drobno

hledem co skupiny samych jehlic spongi. Celkem shledáváme, Ze se

skládá vybrus hlavné z kremennych jehlic spongi. Kremennych prü

rezü pisku je mâlo. Glaukonitu vjemnych zrnkách dosti. Zutavy jl

tvori tmel nerostü i onëch jehlic. Tvary jehlic spongi nejsou tu tak

rozmanité jako u predešlého piskovce z Lipence (viz obr. 18)

Piskovec spongiovy jilovity z vrstvy 6. profilu 37. od Brvan

(obr. 17) -

Makroskopicky: Deskovity, Sedy azbélavy,shojnym muskovitem

vjemnych Supinkách.Napohled cini dojem triplu.V. kyselinách nešumf.

Mikroskopicky:obsahuje sice dostikremennychjehlic spongiovych

(obr. 17), přece však méné nez-li pfedešlé. Prüfezy v malych krouz

kách pravidelnych neb stlačenych a protáhlych jsou Casto ve sku

pinách. Zlnty präsek jilu tvofi hlavni součást plochy vybrusové.

Glaukonitová zrnka co tráva zelená jsou Casto vidéti. Limonit Zluty

až hnèdy je hojny.

Piskovec slinity spongiovy ze souvrstwi 2. (z tak zwaného Win

tersteinu) profilu 41, z lomu 1 km. jizné od Hrádku.

Makroskopicky: Deskovity zazloutly ponékud porovity kämen

jemny se Supinkami muskovitu. Sumi v kyseline. Krehky.
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Mikroskopicky: Hojné prüfezy vápence a kremene. Prášku jflu

dosti. Limonitové prüfezy hnédé a Zluté hojné. Glaukonit v zrnech

co träva Zelenych méné zastoupen. Jehlic spongif u porovnáni s pfe

dešlymi horninami méné; asi tolik co ve slinech pásma III. u Roud

nice. Misty jsou jehlice z glaukonitu.

Pisčity slin spongiovy z vrstvy 7. profilu 40. z levé stráné

Hradeckého üdoli mezi Bivany a Hrádkem.

Makroskopicky: pevná hornina zazloutlá se Supinkami musko

vitu. V. kyseliné sumf.

Mikroskopicky: Nejvice je vápence v nepravidelnych prüfezech.

Jehlicspongiovych kremennych velmi hojné. Glaukonit co tráva zeleny

skládá bud nepravidelné prüfezy aneb jehlice spongi. Limonitovych

zrnek hnédych a Zlutych dosti. Jilovitého prášku mâlo.

Piséity slin spongiovy z vrstvy 5. profilu 40. z téhož náleziště

u Hrádku (obr. 19)

Makroskopicky: Krehky kämen Zlutavé bily, misty Zluty, s čet

nymijemnymi Supinkami muskovitu. Sumiv kyseliné.

Mikroskopicky: Nejvice zastoupen vápenec v nepravidelnych

prüfezech. Dosti nepravidelnych prüfezü kremene cirého. Dosti limo

tovych prüfezü hnédych a Zlutych. Hojné jehlic spongiovych. Jil

žluty tvoři tmel.

Piséity slin spongiovy z vrstvy 4. profilu 33. v. lomu nad Li

pencem.

Makrokopicky: Sedy mâlo zazloutly, lehky, dosti porovity.Sumi

v kyseliné. (V tomto objevuji se pecky kremitého piskovce spon

giového tmavší, tvrds, neporovité, nešumi v kyseliné)

Mikroskopicky: Vápenec diry vyplñuje vybrus; v tlustši vrstvé

jde do béla. Kremen v jemnych ostrohrannych prüfezech tu a tam.

Jilu mâlo. Glaukonit v nepravidelnych prüfezech co tráva zelenych

mälo. Jehlic spongiovych méné. Pyritu a limonitu ménénez glaukonitu.

Piséity slin spongiovy ze souvrství 2. profilu 29. z Kádnerova

lomu v Zeméchách. Liši se od následujicsho piscitého slínu z Peruce

tim, Ze je lehöi. Jiz pod lupou vidime hojné direk, tim lépe pod

mikroskopem. Patrné se vápenec z mist tëch vyloužil a proto je

kämen lehéi. Jinak má ješté dosti vápence a v kyseliné dosti Sumi.

Jest Sedynebzazloutly. Supinky muskovitu zridka se v nëm objevuji.

Tam kde leži pisčity slín na samém povrchu, müže se z ného vá

penec üplnévylouzitiapakv kyseliné nešumi. Jehlic spongijest dosti.

Obsahuje v sobé pecky Sedé kremitého pfskovce spongiového.

Ten v kyseliné nešum. Má. mnoho jehlic spongi.
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Piscity slim z vrstvy 1. profilu 27. v Peruci. Tyz nälezi ku

nejvyšši poloze pásma III.

Makroskopicky: Pevny sedobily ponékud zazloutly. Misty se

zlutymi neb hnédymi skvrnami a pruhy od limonitu. Vrypu bilého.

Velmijemná hornina. Püsobenim kyseliny mocné Sumi.

Mikroskopicky: Vápenec bélavy az ćiry (dle tlouštky vybrusu)

nejvice vyplñuje plochu vybrusu. Je bud v nepravidelnych prüfezech

neb tvorf hmotu foraminifer. Tvori timel ostatnim nerostüm. Kremene

méné nez vápence v nepravidelnych ostrohrannych prüfezech velmi

malych. Jil mâlo zastoupen. Limoni“ huédy a Zlutohnédy je dosti

roztroušen v nepravidelnych prüfezech. Kde je zwétraly,tam je zbar

veno okoli jeho doZluta.Také vyplñuje komürky foraminifer. Povstal

všechen proménou pyritu. Pyrit v Cernych prüfezech trojühelni

kovych, obdélnikovych a étverečnych je málo zachován, obyčejné

vidime přechody jeho v limonit. Také vyplñuje komürky foraminifer.

Glaukonit v malychzrnkách nepravidelnych méné zastoupen. Prüfezy

jeho co tráva zelené jsou Čerstvé; kde postouplo vêtráni, tam jde

barva zelená do Zluta. Jehlic spongil mâlo. -

Wäpenec spongiovy z vrstvy 6. profilu 40. u Hrádku.

Makroskopicky: Pevny, Sedy neb belavy a zazloutly na témz

kusu. Sumi mocné v kyseliné.

Mikroskopicky: Wäpenec vyplñuje vybrus, hlavnè jehlice spongii

jichz je velmi Innoho. Nepatrné zrnek kremennych v nepravidelnych

prüfezech cirych. Glaukonit je zwétraly dosti, proto na prechodu ze

zelené do Zluté barvy.

Wäpenec spongiovy: piscity z vrstvy 4. profilu 40. u Hrádku.

Makroskopicky: Pevny, bélavé zazloutly.Sumi mocné v kyseliné

Mikroskopicky: Wäpenec nejvice zastoupen. Křemennych zrnek

mâlo. Jilu nepatrné. Jehlic spongif velmi mnoho.

Wäpenec kremity ze souvrstvi 1. profilu 27. v Peruci.

Makroskopicky: Sedy az tmavosedy, däle odpovrchu namodraly.

Pri trhlinách a rozsedlinách Sedy. Nékde tmavošedy domodra s bled

šimi sedymi skvrnami a pruhy. Mnohem pevnéjši nez piscity slin,

v nëmz v podobé kouli vézi. V. kyseliné mocné vfe.

Mikroskopicky: Celou plochu vybrusu zaujimá vápenec v malé

nepravidelné Ciré dilce rozdéleny. Jemné prüfezy kremene ostrohranné

málo zastoupeny. Glaukonitu je vice nez kremene v nepravidelnych

prüfezech co träva zelenych. Tyż vêtránim Zloutne. Pyritu a limo

nitu mâlo.

Jil glaukomiticky z vrstvy 2. profilu 38. od Brvan. Tmavy Sedo

T. mathematicko-prirodovédecká. 1897. 2
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Zeleny. Na rezu zvlästé zeleny. Má velmi mnoho makroskopického

glaukonitu. Bohatypyritem.Tyz se méni v sádrovec,jenztvorfishluky

vjilu samém az nékolik cm. dlouhé aneb vyplñuje trhlinky v jilu.

V kyseliné nešums.

Jil ze souvrstvi 1. profilu 38. od Brvan. Na trhlinách öerné

zbarven. Má Supinky muskovitu a dosti mikroskopického pyritu

a glaukonitu. Pyrit méni se ve shluky Sádrovce, jez dosahuji né

kolik cm. délky. Na trhlinách byvá vyloučena zvêtralá zelená ska

lice a hofká sül. V. kyseliné nešumf.

Jil ze souvrstvi 1, profilu 8. a. 9. v lomu u myslivny v Peruci.

V nejspodnéjšičtvrtiné az tretinétohoto souvrstvi je jil modravy blize

povrchu s Sedymi skvrnami, na povrchu Sedy s modravymi skvrnami

neb zcela Sedy. Je tence deskovity. Má misty dosti pisku jemného

kremenného, ktery otrenimkartáčem ve vodé dobre vystoupi. Vzácné

je hrubé zrnko kremene sedého o velikosti hrášku. Obsahuje pecky

limonitové tmavohnédé, které vêtränim zbarvuji vrstvy jilu do ruda,

hnéda a Zluta. Vodnaty kysličnik zelezity zatékä do lozi a zbarvuje

tyto hnédym povlakem lesklym. V. ložich i trhlinách a rozsedlinách

tvorf se pak destičky hnèdelu. V. kyseliné nešumi.

V horni Öästi souvrstvítohoto je jil tence deskovity, dále odpo

vrchu modravy se Sedymi skvrnami, bliže povrchu Sedy. V. kyseliné

rovnéZ nešumi.

Jily piséité vyskytuji se v horni öásti souvrstvi jflu u Brvan.

Jsou modravé, na povrchu Sedé s modravymi skvrnami neb Sedé.

Obsahuji velmi jemny kremenny pisek a drobnohledny glaukonit.

Mivaji v sobé pecky limonitové po spongich a na trhlinách mivaji

zluté az hnédé desky limonitové, s têmitéz nerosty co jil piscity.

Obsahuji nékdy dostijemnych Supinekmuskovitu. Z pyritu mikrosko

pického tvoři se misty horká sül. V. kyseliné nešumi. Pribyvá-li vice

pisku v jilech takovych, Öini prechod vjilovité piskovce.

Geotektonika pásma III.

Vyjma nejspodnéjšího jilovitého souvrstvi, v nëmz byvajl vrstvy

nékdy vlnité zprohybány, jako ku pf. v lomu u Myslivny v Peruci

(prof. 9-–III 1.) jsou vrstvy pásma III. celkem rovné a rovnobézné

nad sebou ulozeny. Malou vyminku shledáme u Lipence. V souvislém

celku ovšem jiz pásmo III. nenalezáme, jesti ëasto dislokacemi pie
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trzeno ve vice od sebe oddèlenych stupnü spolu s jinymi päsmy,

o nichzve zvlästnim &länku se pojednává

Näsledkem dislokac nabyly vrstvy pásma III. v tarasech Pe

rucké vysočiny onëch sklonü celkovych, jakéjsme vytklijiz u pásma

I. a II. Tyto sklony celkové jsou velmi mirné a sotwa 1" dosahuji.

Mérime-li však sklon vrstev pásma III. kompasem ve stránch Pe

ruckých tarasü, shledäme sklon daleko vêtši, vždy vice méné stupnü

obnášejici. Co jest toho pričinou? Odchylky tyto nalézäme vzdycky

ve stránch na pokraji tarasü u samych rozsedlin dislokačnich.Vrze

nim têchto tarasü ohnuly se vrstvy piki samych rozsedlinách dislo

kačnich a proto tam nynf vétšího sklonu nalézáme nez-li je celkovy

sklon v tarasu. Jaké převraty ve sklonu vrstev mohoubytizpüSobeny

ve zdejśim ütvaru kidovém u samych rozsedlin dislokačnich, o tom

poučuji näs i mensl skoky nez-li jsou v Perucké vysočiné ku pf.

u Bivan, v üvozu cesty do Lenešic. Na obrazci 15. znäzornény jsou

tri blizko sebe se vyskytujici rozsedliny brvanské r, r, a r". Prvni

jde Hradeckym üdolim, druhá a tieti v levé stranétéhoz üdoli. Smér

jejich jest od JZ. ku SV, pročez kolmo protinaji posledni dvé üvoz

cesty z Bivan do Lenešic, která má smèr od SZ. ku JV. Rozsedliny

r, a r, jsou pffstupny a. zvlášté ve vychodní strané üvozu se všemi

pikilehlymi vrstvami odkryty. Vrstvy päsma III. mezi r, a r, jsou

u rozsedlinyr, sklonénypod ühlem 10" az 15"kSZ. (21" SZ), hned se

však ohybaji pod ühlem 45" v témz sméru k neviditelné rozsedliné

r. Mezi rozsedlinou r, a r", majf vrstvy téz sklon ku SZ, tedy ku

rozsedliné r, avšak u rozsedliny r, vidime dolni vrstvy jilovité za

hybati se mocné dolü ku rozsedliné r", a tvoři tu vlnu. Dál od cesty

ve sluji üzké, kterä se vymlela vodou dle této rozsedliny r, ohybaji

se dolü také vrstvy 7. az 11., což u cesty vidéti nenf.

U Brvanskych rozsedlin dislokačních nejlépe je vidéti,jak mohou

vrstvy zméniti svüj sklon celkovy v krajiné. Severni stráné Peruc

kych tarasünalézajisevšaktézpfisamych rozsedlinách dislokačnich, dle

nichz vzhüru byly vrzeny, pročezjsou téz ohnuty, majice vétšf sklon

nez je celkovy sklon tarasu. To samé müže platiti o sklonu vrstev

pásma I. a II. na vychozech jejich v Peruckych tarasech.

Proberme mistnisklony a sméryrozsedlin vpásmu III.vPoohfi.

1. Vychodné od Strádonic maji vrstvy v lomu tamnéjši stráné

smér od JZ. ku SV. a sklon 20° ku SZ. Rozsedlinyjsou dvoji. Jedny

jdou kolmo ku sklonu vrstev, maji tedy smér od JZ.ku SV. a sklon

70° ku JV. Druhé jsou svislé a jdou podle sklonu, tedy od JV. ku

24
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SZ. Strän, v niž se lom nacházi, jest zakončena rozSedlinou Slavé

tinskou, která tu má smér od JZ. ku SV.

2. V pravé stráni Peruckého dülu „Na pèkné vyhldce“ mezi

Peruci a Chráštinem maji vrstvy smér od JZ. ku SV. a sklon 22"ku

SZ. Rozsedliny jsou dvoji. Jedny jdou kolmo ku sklonu, maji tedy

smér od JZ. ku SV. se sklonem 68" ku JV. Druhé jsou svislé, jdou

podle sklonu, tedy od JV. ku SZ. Vrstvy zdejši nalézajf se v oboru

Perucké a Dybeřské rozsedliny, které majf smér od JZ. kn SV

3. V lomu na severnf strané Vraného jest sklon tak maly, ze

se nedá okem postfehnouti. Určilijsme celkovy sklon zdejšich vrstev

mezi Peruci, Vranou a Poplzy ku VSV. o velikosti "/". Smèr vrstev

je od JJV. ku SSZ. Hlavnf rozsedliny jdou kolmo na sklon totiz od

JJV. ku SSZ. Jsou skorem svislé. Druhé rozsedliny jdou od Z. k. V.

4. V lomu pfi silnici nad Vrbnem je sklon tak maly, Ze se

nedá mériti kompasem. Rozsedliny jsou dvoji. Jedny jdou od JV. ku

SZ, druhé od JZ. ku SV. Oboje jsou skorem svislé. Stráñ, v niz je

lom zalozen, zakončena je Peruckou rozsedlinou, která tu má smèr

od JZ. ku SV. -

5. Ve sträni Bytinské JZ. od Slavétina maji vrstvy sklon 30%

kSZ, smér od JZ. ku SV. Stránf touto koméi se Bytinsky taras pri

Bytinské rozsedliné, jez má smèr od JZ. k SV.

6. Na JZ. üpati Sibenice, v nejnizšim lomup. Jana Husáka,maj

vrstvy smér odJZ. ku SV. a sklon 50" az 55° ku SZ. Jedny rozsed

liny jdou kolmo ku sklonu, majl tedy smèr od JZ. ku SV. a sklon

409 az 35" ku JV.; druhé rozsedliny jsou svislé, dlesklonu směřujici,

tedy od JV. ku SZ. Rozsedliny jsou velmi Siroké. Je vidéti, Ze vrstvy

velmi utrpély dislokaci. Vrstvy tyto pfiléhaji ku blizké Slavétinské

rozsedliné, která má smér od JZ. ku SV. a k pukliné, dle niz vy

bräzdéna je rokle mezi Sibenicf a Lomy sméru od JV. ku SZ.

7. V. jiznim boku Sibenice, v lomu p. Jana Vodicky nejsou

vrstvy rozestoupeny jako v pfedchozim. Smér jejich jest od JZ.

k SV, sklon 10° k SZ. Vrstvy jsou poblize Slavétinské rozsedliny

sméru od JZ. k SV.

8. V. severnim boku Sibenice, v lomu p. Václ. Suchého na

Kamenici, maji vrstvy smér od JZ. k SV, sklon 10° ku SZ. Roz

sedliny majl smér od JZ. k SV. se sklonem 80" k JV., a svislé od

JV. ku SZ. Lom jest u samé Slavétinské rozsedliny sméru od

JZ. k SV.

9. Po jižní strané obce Vlči, kde je viadukt dráhy, maji ve

stráni tamnéjši vrstvy smér od JZ. k SV. asklon 200 k SZ.(20.SZ)
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Stráň tato se ukončuje pfi Slavétinské rozsedliné, která tu mä smèr

0d JZ. k SV.

10. V Zeméchách, pfi vychodním konci obce, v. lomu Kádne

rové, majivrstvysmér od JV. ku SZ. a sklon as5" kSV.(25"kSV)

Hlavni rozsedliny jdou od JZ. k SV. a od JV. k SZ. Jsou svislé

skorem.

11. V. lomu Urbanové, Nad háji, SV. od Zeméch, maji vrstvy

smér od JZ. k SV. a sklon as 5" k SZ. (21"SZ)

12. V üzkém hrbetu od Zeméch k Lipenci se táhnoucim, maji

vrstvy zäpadné za obci Zeméchy sklon SZ.

13. V. lomech Lipeneckych, severné od nejzäpadnéjsiho konce

Lipence,maji vrstwy smér od JZ.kSV. a sklon 10" k SZ. (21"SZ)

Jedny rozsedliny jdou kolmo na Sklon, tedy ve sméru od JZ. k SV.

se sklonem 80" k JV., druhé dle sklonu, totiz od JV. k SZ. a jsou

svislé.

14. Ve stráni pravé Marušského üdolf, JZ. od. mlyna Hasina

maji vrstvy smér od JZ. k SV. a sklon 10° k SZ. 21"SZ)

15. W Malnickém lomu, JJV. od Malnic, maji vrstvy smér od

JZ. k SV. a sklon 10° k SZ. (22) kSZ)

Všecky vrstvy uvedené pod 10. az 15. jsou při rozsedlinäch

dislokačních majicich smér od JZ. k SV. Ony v lomu Kádnerové

pod 10. zdaj se byti téz pri rozsedliné sméru od JV. k SZ, pročez

odchylny maji sklon od predeslych.

16. U. Horniho mlyna bliže Brvan (Trinksmühle) jsou přistupné

dvé dislokačni rozsedliny, které nazyváme Brvanskymi rozsedlinami

(r.) a pátou (r.). Rozsedlinytyjsou svislé a majismér VSV.(5SV).

Od rozsedliny r, zapadaji vrstvy pásma III. k Břvanüm. Maji totiz

sklon 59 az 10" ku SSZ. a smèr od ZJZ. k VSV. Rozsedliny jedny

jsou svislé a sméruji dle sklonu, od JJV. k SSZ, druhé jdou koluno

ku sklonu, totiz od ZJZ. ku VSV. se sklonem 85" až 80" ku JJV.

17. O sklonu vrstev u Brvanskych rozsedlin r, r, r, zminili

jsme se jiz.

18. Na sever, 300 m od predešlého mista, téz v levé sträni

Hradeckého üdoli, pfi cesté do Hrádku maji vrstvy smér od JZ.

k SV. a sklon 25" az 30" k SZ. (21"SZ). Jedny rozsedliny jsou

svislé a sméruji jako sklon od JV. ku SZ, druhé jdou kolmo na

sklon, tedy od JZ. k SV. a maji sklon 65° az 60" k JV.– Cim

vyše v üvozu tomto vystupujeme a tim od stráné se vzdalujeme

a do vyššich vrstev pficházime, tim mensi se jevi sklon u vrstev.
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Opét tu shledáváme, Ze bliže rozsedlinyvrstvy ohnutim vétšího sklonu

nabyly. Jdef Hradeckym üdolfmrozsedlina sméru celkem od JZ. kSV.

19. Od Hrádku 1 km na jih, mezi Hrádkem a Lenešickou ci

helnou, maji v lomu Glasrové vrstvy sklon 8" ku JJV. a smèr od

ZJZ. ku VSV. Nedaleko odtud na jih, mezi lomem a Lenesickou

cihelnou jest mirny üval, kterym jde dislokační Ranská rozsedlina

Sméru od JZ. k SV.

Vysledek uvedeného méifenf je ten, Ze vrstvy pásma III. maj

u dislokačních rozsedlin dalekovétšisklon nez je celkovy sklon pásma

III. Rozsedliny ve vrstvách jsou hlavné dvoji. Jedny jdou kolmo na

sklon, maji smér rovnobézny s pikilehlymi dislokačnfmi rozsedlinami,

jsou tedy s nimi téhoz stáři. Druhé jdou ku předesilym kolmo a ty

jsou zase rovnobéžny a stejného stáří s druhou soustavou dislokač

nich rozsedlin, kteréjsou téz kolmy ku dislokačnim rozsedlinám pfe

dešlym. Prvni soustava rozsedlin obyčejnych (sluj) i dislokačnich má

smèr od JZ. k SV., druhá od JV. k SZ.

- %, yor er. we Z.

Obr. 21. Wrstvy kFemitého piskovce spongiového

uložené ve dvou pánvich souvrstvi 5. piséitého slinu spongiového pásma III.

v Hotského skále u Lipence

Horni pánev má délku 10 m, mocnostuprostited 0:6 m.

Dolní pänev „ „ 20 m. - 12 m.

Mocnost vrstvy c = 0:3 m

n n b = 16 „

n a = 12 „

Zvláštniho povšimnuti zasluhuje uloženf kiemitého piskovce

spongiového v nejvyšsich vrstvách pásma III. u Lipence. Nejvyšsi

souvrstvi 5, sloZeno je z piscitych slinü spongiovych, které obsahuji

pecky kremitého piskovce spongiového, obyčejné velikosti offechu az

pésté. Poloha têchto pecek je nahodilá. Však v lavici a a b lomu

Hotského vyskytuje se pojednou kiffemity piskovec spongiovy ve vrst

vách, které skládaji dvé pánve jak je obrazec 21. znázorñuje. Vrstvy

jejich odchyluj se od vrstev sousednich piséitého slínu. Kämen jejich

jest pevny a tvrdy rohovci na pohled podobny Dál od povrchu,

 



Päsmo III. – Bélohorské– kikidového ütvaru v Poohifi. 23

trhlin a loží jest modravy, naopak Zlutavy. Kus z vrstvy vyñaty jevi

páskovánf (vrstevnatost),pfi Čem se stfildá barva modrá s tmavošedou,

zlutavouabélavou. Popsalijsmejizpfskovectento v ćástipetrografické.

V dolní pánvi (a) stridaji se též mocnéjśf vrstvy s tenkolupennymi

jako papir (na povrchu stény lomu). O. dalším horizontálním rozšffen

pánvi téchto nic bližSiho sdéliti nemüžeme. Obr. 21. jest vertikâlnim

prüfezem jejich. Tak se jevi ve sténé lomu.

0 vrstvách pásma III.

PáSmo III. lze v celém Poohiff rozdéliti ve Sméru vertikâlném

na dvé Cásti: dolní a horn. Dolní ćäst složena je hlavné zjflü,horni

hlavné z pisčitych slinü.

Dolni souvrstwijilütvorf pro mensf svou mocnost jen mensf df

pásma III. Clm dále však z okolf Ripu do okolf Loun tim vice moc

nost jeho roste a stává se pak podstatnou &ästi pásma III. Jily tyto

z dvojch pfičin počitáme jiz k pásmu III. Pfedné se lši petrogra

ficky velice od piskovcü päsma II., takže jimi nastaly pfi usazovans

se v mofi kridovém jiné pomèry, za druhé se lšf palaeontologicky

téz velice od pásma II. V posledni pričiné Fadi se dobre ku vyš

šimu oddèlenf pásma III. Souvrství jilü jsme zvykliposuzovatiponej

vice dle vychozü jeho ve stránich, kde byvá obyčejné v kousky neb

prach rozpadlé a po desti ztéká jako bláto po stráni dolü, zakryvajic

hlubši vrstvy pásma II. Däle od povrchu byvá deskovité a pevnéjśf.

– V Poohiff od Přestavlk až za, Budyń nelze v souvrstvi tomto ro

zeznati rüznych vrstev ani po stránce fysikální ani petrografické.

Teprve v okoll Peruce malé rozdily se pozoruji. V. Peruci samé jsou

spodnf vrstvy jeho zvlnéné, obsahuji misty dosti pisku kremenného a

pecek limonitovych a byvaji vodnatym kysličníkem Zelezitym do ruda,

hinéda neb Zluta zbarveny. Horni vrstvy jilu jsou však uloženy rovne

s obyčejnou barvou modravou neb Sedou (na povrchu). Značnou roz

manitost ve vrstvách pozorujeme však v souvrstvi tomtov Hradeckém

üdoli u Brvan, kde se rozmanité jily a piskovce spolu stifdaji. Tu

zvláštnost pozorujeme také u vrstev têchto, sledujice je z okoli Pe

ruce do okoli Loun, ze jim pribyvá vždy vice na glaukonitu, tak Ze

u Brvan nékteré jily jiz zelenavéjsou od velikého množstvl nerostu

toho (Srovnej profily 36, 37, a 38)

Souvrstvi horni složeno je hlavné z piscitych slinü. Zaujimá
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mnohem vêtši dil pásma III. Na povrchu rozpadlé byvá v desky,

však dále od povrchu tvoři stolice obyčejné po 1 m mocnosti. Tu a

tam nalézti lze v nich kremity vápenec bud vpodobé kouli (hroudy,

boule) aneb v lavicich obyčejné 20 cm mocnosti. V. nëkterych mistech

jest kremitého vápence vice, nékde mâlo. Ony koule nejsou uloženy

nahodile, nybrz tvoří horizont; mohou se však v tom horizontu vy

tratit. Na první pohled podobaji se vrstvy pisčitého slinu pásma III.

v Poohifi s jejich kfemitymi vápenci vrstvám pásma lV. v okoli

Ripu. To však jen na prvy pohled. Pri blizšim prohlednuti shledá

váme jiz, Ze pisčité sliny jejich i kremité vápence jsou mnohem

jemnéjší. Piséité slínyjsou Zlutsi než ony u pásma IV. Neni tu ná

padného glaukonitu makroskopického. Vybrusy mikroskopické pak

se shoduji üplné s onëmi u slinü päsma III. v okoli Ripu,

hlavné pokud se tyče vétšfho množstvljehlic spongi. Takézde byvaji

nékdy jehlice jako u Roudnice a na Blé Hofe u Prahy z glaukonitu.

V celém vertikâlném profilu pisčitych slinü v Perucké vysočiné

neni velkych rozdilü ve vrstvách. To jediné lze poznamenati, Zejsou

nejhlubšf vrstvy ponékud slinitéjśf a mékči, nez vyšši, podobné jako

u Roudnice. V okolf Peruce, na üpati stráni (JZ. od cukrovaru,

u mlyna Dybri a j.) jsou sesuté a spläknuté ülomky pisčitych slinü

uloženy opët vrstevnaté. Pri prvnim ohledávánf takovych novych ná

plavü snadno v omyl uvedeni byti müZeme.

V Lounské krabatiné ztráci spodni vrstvy piscitého slinu vá

pence a tyz nahražen je kremičitymijehlicemi spongi. Nazvali jsme

kämen ten piskovcem spongiovym. Také vyšši vrstvy pisčitych slinü

oplyvaji daleko vétšim mnozstvim jehlic spongif nežli u Ripu a Pe

ruce. Ony kfemité vápence v koulich a lavicich zastoupeny jsou tu

peckami a koulemi kfemitéhopiskovce spongiového (vápence nemaj).

Posledni stopy kfemitych vápencü na pfecho.du z okoli Peruce do

okoll Lipence nalezl jsm v Zeméchách.

Vrstvy horní pásma III. po levé strané Oharky podobaji se

ponejvice oném u Lipence. I ty majl u spolu piskovec spongiovy a

to ješté ve vêtšl mocnosti neZ u Lipence; vyše piscité sliny,mnohem

pisčitéjśf neZ p0 pravé strané Ohärky, pfechody to v pfskovec.

I V técht0 poslednich jsou vápence bud ve vrstvách neb koulch a

obsahuji jako piscité sliny velké množstvi jehlic spongi (viz petro

grafii pásma III) Vokoli Postoloprt zakončeno je pásmo III. nahore

piskovci spongiovymi glaukonitickymi.

Stopujme nynf profily pásma III. v celém Poohrf od Prestavlk

u Roudnice az do okoli Postoloprt.
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PFestavlky–Roudniček.

U Roudnice prevládajl v pásmu III. po nejhlubšim jlovitém

souvrstv, vrstvy slinü barvy modravé, na povrchu Sedéneb zažloutlé.

Vrstvy pisčitého slinu jsou podifizeny a hlavné na nejvyšší polohy

omezeny.

U Pestavlk a odtud až ku Roudníčku pozorovatijest však, ze

vrstvy slinité nabyvaji o néco vice pfsku kremenného. Ten je tak

jemny, Ze se dá jen drobnohledem dokázati. Zároveñ se tu počiná

objevovati kfemity vápenec v koulich neb lavicich. Vrstvy zdejší po

psalijsme jiz pfi pás. III. okoli Ripua zuázornilipfislušnymi profily

Roudniček–Poplzy.

Profil 3. obr., 5.

Ve stránich mezi Roudníčkem a Poplzy jakož i v pfilehlém

Brnikovském üdoli, shledáváme jako mezi Přestavlky a Roudníčkem,

Ze po nejhlubšim souvrstvijilunásledujevrstvaslinumajicivelmimnoho

desek limonitovych, až i nékolik cm mocnych, vyplñujcich obyčejné

trhliny a rozsedliny vrstev. Po zvétráni vrstvy na povrchu vypadnou

a povaluji se. Také jsou v nich hojné pecky pyritové obyčejné v li

monit z ćásti neb zcela proménéné. Mnohé z nich maji ješté tvar

spongif a dosahujinékdyaz20i30cm délky. Nejednounaleznememezi

nimi chresivce. Všecky ostatni, vyššivrstvyjsoujemnépisčitéslinyšedé

neb modravé na povrchu zažloutlé. Upotrebuji se jako dobry kämen

stavební a v mnohych lomech se vybiraji. Málo kde zkime v nich

polohu kfemitého vápence.

Pásmo III. zaujimá u Poplz, pfi silnici do Brnikova výsku od

240 az do 266 m n. m. – tedy 26 m. Jižné od Poplz jsou však

ješté mladši vrstvy pásma III. zachovány. Odmérime-li mocnost

pásma III. z profilu sestrojeného od Poplz k Peruci, shledäme tu

mocnost 38 m.

Sebin.

V lesnaté sträni Sebina mezi Poplzy a Horkami mápásmo III.

tytéz vlastnostijak u Poplz. Ve zdejsich piscitych slinech nalezena

a v Strádonické Skole uložena byla

Gastrochaena amphisbaena.
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Horka–Strádonice

Po cesté s Horek do Strádonic a v pikilehlych lomech jevi se

všude souvrstvl piscitych slinü. Kämen se láme v desky Zlutavé, Sedé

s modravymi skvrnami aneb modré. Skamenéliny jsou tu vzácné:

Inoceramus labiatus

Eucalyptus Geinitzi Heer.

Za nejvychodnéjśim koncem Strádonic (při cesté do Horek)

lze pfipásmu III. znamenitou dislokacipozorovati. Pásmo III.skládajici

stráň k Valüm (Hradišté proslulého), sklonèno je pri 20" kSZ. Hned

vedle (za rozsedlinou dislokačni) souse.di s nim modravé slinité

jsly pásma IX. Obé pásma jsou piki styku svém pokryta mocnym ná

plavem piskovym a ten zase je pokryt ssutinami pisčitého slinu

pásma III. z pfilehlé stráné.

Sestupujeme-li po cesté ku ćis. 60. ve Strádonicfch, a dle fady

domküvychodnich hloubéji, sestupujeme tu podle dislokačni rozsedliny,

po jejiz jižnf strané dojdeme již ku pásmu I., kdežto po severni

stranè pořád ješté pásmo IX. se rozkládá.

Strádonice.

Profil 4. Obr. 6.

Pfikrá stráñ, kterou jsme stopovali od Horek ku Strádonicüm,

ukončena je nähle u jižniho okraje Strádonic Peruckym dülem. Nad

obci samou peistupnoje nad pásmem II. nejhluhšf souvrstvijilovité 1.

pásma III. v podobé zamodralého na poVrchu Sedého jflu v mocnosti

15 m s limonitovymi ploškami. Odtud Vyše k památnému Hradišti,

k Sancüm (290m n. m.) avalüm všude piscity slin jemny bélavy neb

zazloutly se objevuje. Ülomky kfemitych vápencü nechybi. Na po

vrchu povaluji se téz Červeni permskou zbarvené pisčité sliny zdejs.

Ku nasypáni mohutnych Sancü vzat byl piscity slin z bezprostfedniho

sousedstvf jejich ztak zwanych zadnich, prostfednich a prednich valü,

tak ze se tam fádné ornice posud nedostává. Jesté nad valy, upro

stred vyšiny mezi Strádonicemi a Libochovickou silnici ve vyši

303 m n. m. nalézáme poslední pisčité sliny pásma III. Zaujimá tedy

pásmo III. na Sancich vyšku od 229 m az po 303m n. m. t.j. 74 m.

Ponévadžvrstvymajíznačny sklon kSZ, jest mocnostjejich mens. Dle

profilu sestrojeného z Peruce do Strádonic, obnáši mocnost 40 m.
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Chráštin.

Rozsáhly je obor pásma III. ve sméru vertikâlném v levé stráni

rokle, na niž je obec Chráštin založena. Pod obcl. Chráštinem asi od

250 m n.m.stopovati lze piséité sliny s kfemitym vápencem pásma III.

pfes obec Chráštin (270 až 285 m n. m.) a odtud vyše až za Libo

chovickou silnici do vyše 332m n. m. Zaujimá tu pásmo III. vyšku

od 250 do 332m n. m. t. j. 82 m. Mocnost pásma III. nemüže tu

však obnášeti vice nez 40 m. Proč jest tedy vyška azdánlivé i moc

cnost mirné sklonéného pásma III. tak velká? Příčinou toho jsou

dislokace které Chráštinskou stráni procházeji. Dislokační rozsedliny

jdou tu od JZ. k SV. a dle nich všecky vrstvy kridového ütvaru

vrzeny tak, ze nad pásmem III. severné od dislokačni rozsedliny na

lézá se vždy do vétšf vyše vrzené pásmo III. jižné od dislokačni

čáry, ÖimZ pásmo III. ve titech stupnich nad sebou se nalézá a moc

nost jeho tfm jen zdánlivé vétši jest.

Pod Chráštinem vytryskuje v nižší poloze pásma III. mocny

pramen krištálové vody, která se odtud tlači samočinnym strojem do

vyše položeného Chráština. Svou polohou a jakosti pfipomíná nám

známy pramen Boženu v Peruci.

Pékná vyhlidka.

V pravé stráni Peruckého dülu na Pékné vyhlfdce, uprostited

mezi Chráštinem a Peruci nalézá se Perucká rozsedlina dislokačni

sméru od JZ. k SV. Dle ni byly nejvyšs vrstvy stráné (vychodné

od rozsedliny) do nynéjši své vyše vrzeny. Proto i zde pásmo III.

zaujimá vétši vyšku nez-li by zaujimalo, kdyby tu dislokac nebylo.

V nejvyšši Öästi stráné, odkud rozkošná se otvirá vyhlidka na Poohfi

a Ceské Stredohofi, ve vyši asi 220m n. m. jsou odhaleny vrstvy

pevného zutavého neb Sedého piscitého slinu jemného a kremitého

vápence modravého pevného a tvrdsiho. Při sklonu 22" ku SZ stri

daji se tu nékolikräte 1 m mocné stolice slínu s lavicemi 20 cm

mocného vápence. Ponévadž sklon vrstev jde od stráné, odtrhuji se

snadno kusy vrstev dle ćetnych trhlin, a ssutiny jejich kupf se

v dlouhé a vysoké hráze, které se &asem hloubéji se stráné svezou

a opêt nové na misté pfedešlych nahore se tvofi. Näsledkem tohojest

celá stráň pokryta množstvim hrázi ze ssutin piscitého slinu, tak Ze
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zakryvaji v dolni &ästi stráné z ćästi i ütvar permsky, pak pásmo I.

a II. a i velky dil pásma III.

Ovelkém množstvi permskou &ervenf zbarvenych pisčitych slinü

v této stráni a odtud ku Chráštinu zminili jsme se jiz

0ldrichovy rokle, pravá stráñ.

Profil 8. a. 9. (Obr. 7.

V lomu u myslivny v Peruci pfstupno je opët nad pásmem II.

souvrstvijilu pásma III. Má tu mocnost 17 m. Ve spodni ëtvrtiné

(06 m) az třetiné (0:4) tohoto souvrstvije jil modravy blíz povrchu

s Sedymi skvrnami, tence deskovity a vrstvy jehojsou zvlnèny. Má

v sobé dosti pisku kremenného. Je proniknut velice vodnatym kysli

čnikem Zelezitym a od ného do Zluta, hnéda a ruda zbarven. Horni

část jflu má tenké desky své rovné uložené. Je ted modravy, na

povrchu Sedy. Nad vrstvou jilu vyskytuji se v lomu vrstvy bèlavé

Sedého a slabé zažloutlého pisčitého slfnu jemného. Tento se dá

tu atam pfi Cestâch a vjamách stopovati až do nejvétši vyše stráné

343 m n. m. Severné od lomu, na pokraji lesa. Iv lese nalezáme tu

a tam vychozy jeh0 a vZdy sprovázi jej lavice modravého kremitého

vápence. Vyška pásma je tu 35 m, t. j. od. 308 až po 343m n. m.

Mocnost obnáši tu však 40 m.

Peruc.

Profil 10. a. 11.

Levá stráň Oldfichovy rokle, na niž se obec Peruc rozklädá,

má totéz složen co pravá stráü. Z. vrstev pisčitého slinu jemného

bélavého, 69m nad pásmem II. vytryskuje tu známy pramen Božena.

Hladina studánky mávyšku as3164 m n. m. Sklon vrstev ku stráni,

jemné sliny pisčité vodu ponékud nadrzujsci a priznivé rozsedliny

dávaji vznik znamenitému pramenu jako onomu pod Chráštinem.

Nad Boženou pokračuji bëlavé a Zlutavé pisčité slínyjemné s kfe

mitym vápencem az ku kostelu, ktery na tychž vrstvách spočivá ve

vyši 333 m n. m. Vrstvy pásma III. téhož složeni pokračuji ješté

vyše na jih od Peruce a dosahuji mocnost mensi 40m.

Vté samé vyši co je kostel nalézáme odkrytévrstvy vpanskych

lomech privychodním konci Peruce u krizovatky silnic. V nëm vidéti
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jest jak vetraji vrstvy päsma III. ve sméru s hora dolü, pročez si

blize povšimnm jejich

ProfiIu 27.

Vrchol lomu. 333 m 11. m.

L. (3. Rozpadly v kousky piscity lin. (jinak tyz coTYT. 1-5

E- 2. Ve slabši desky rozpadly piscity slim (jinak tyž co 1.) . . . . . 1-5

s E 1. Pevné stolice (az 1 m mocné) piscitého slimu zazloutlého nebbéla- s

SIE véhojemného. Misty mä v sobé modravy kremity vdpenec vpo

-- -- dobé hrud (kouli). Tentoje tvrdsi a pevnéjši nez pisčity slin . . 40)

Dno lomu. Päsmo III. pokračuje hloubéji. 326 m n. m.

Ve vrstväch piscitého slinu 1. objevuje se dosti limonitovych

pecek hnédych a Zlutych. Povstaly proménou z pyritu a jsou to by

valé spongie.

FRIC") uvádi odtud skamenéliny nalezené byv.vikäremperuckym

Fr. Danešem:

Oxyrhina Mantelli. (Coprolith.)

Loricula gigas.

Nautilus sublaevigatus.

Pachydiscus peramplus.

Ammonites Woolgari

Pleurotomaria seriatogranulata.

Gastrochaena amphisbaena.

Inoceramus labiatus. (Velmi plochy a Siroky).

Ostrea.

Serpula.

Sequoia Reichenbachi.

Reuss“) uvádi odtud:

Caulerpites fastigatus Presl.

Inoceramus mytiloides Mant (labiatus).

Inoceramus Cripsi Mant.

Anomia radiata Sow?

Frondicularia ovata Röm. (Flabellina elliptica).

KREIC") jmenuje z lomu toho:

Coprolithy.

Ammonites peramplus.

7) Studie v oboru krid. ütv. v Cechách. II. Str. 60.

*) Die Kreidegebilde. Str. 80, 81, 91.

") Studie v oboru ütv. kikid. v Cechâch, I. Str. 76.
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Nautilus sublaevigatus.

Pleurotomaria secans.

Inoceramus labiatus.

Klytia Leachi.

Geinitzia eretacea.

GUMBEL") nalezl tu:

Inoceramus labiatus.

Kousky dreva v limonit premènené.

Säm nalezl jsem pouze:

Nautilus sublaevigatus. (vz)

Inoceramus labiatus. (vz)

Fucoides. (vz)

Pri silnici povychodni strané Peruce od myslivny ku profilu 27.

prozrazuji se tu a tam vrstvy piscitych slinü pásma III., zvlášté ale

v nekolika lomech, po zäpadním okraji Peruce na dvorech, zahra

dách a v polich. Tam bylo v pasece odkryto téz nejhlubši souvrstvi

jslu s Cetnymi limonitovymi deskami (profil 11.).

REUss"), jenz prvy vrstvy ütvaru kidového u Peruce studo

val, počital jily pásma III. v Peruci ku svému Unterer Quadersand

steinu. Tyz jmenoval naše souvrství jflu: Braunschwarzer kohliger

Schieferthon. Nase piscité slíny pásma III. počltá ku svému Pläner

sandsteinu, takjako ve Strádonicich.

GUMBEL") nazyvá naše souvrstvfjflü, jilovitymisliny anášpiscity

slin s kremitym vápencem: Schwammflintsteinem a slinitym vá

pencem. Povazuje všecky tyto vrstvy, jakjsme již pri pásmu I. po

dotkli, za spodni Cást jeho Mittelplänru, totiz za: Mittelpläner-Sand

stein und Mergel.

KREIči")jnenuje naše sonvrstvijilü: vrstvouhlinitou, která od

déluje Korycanské pfskovce od mocnych lavic Bélohorské opuky. Bélo

horskymi vrstvami u Peruce jmenuje veškeré vrstvy pisčitych slinü

a kfemitych vápencü našeho pásma III., jaktaké jeho obr. 14. a 15.

ukazuji.

KRE ci") sledoval tyto Bèlehorské vrstvy od Peruce presSlánsko

až na Bilou Horu u Prahy, jak studie jeho svédéi. Mél jsem rovnéz

') Beiträge zur Kenntniss d. Procän– etc. 532.

') Die Kreidegebilde. Str. 92–94.

*) Beiträge. Str. 532

') Studie. Str 76.– 1) Tantéz.
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prilezitost sledovati päsmo III. z Peruce až na Bilou Horu a shledal,

ze pásmo III. na této cesté züstává nezménénym v povaze své. Jest

tedy určito, ze naše pásmo III. v Ripském okolf a v Poohri jest

totožno s Krejčiho Bélohorskymi vrstvami.

FRic") nazyvá naše nejvyšši piscité slíny a kremité vápence

pásma III. v Peruckém lomu prof. 27) Vehlovickymi opukami a pri

pojuje: „Mékké sliny Semické nelze v Peruci pozorovati, nebot jsou

lesem a stavbami zakryty“. Ze mysl Falc tëmitoměkkymiSemickymi

sliny našejilovité souvrstvi v nejspodnéjší Části pásma III., Cili Krej

čiho hlinitou vrstvu oddélujici Korycanskévrstvy od Bélohorské opuky,

to potvrzuji studia jeho o Bélohorskych vrstväch sousedního Zbán

ského pohori, okolf Lán, Slaného az na Bilou Horu u Prahy.") Zde

düsledné nazyvá FRIć naše jlovité souvrstvl pásma III.: Semickymi

sliny. Ponévadž dle FRICE spadaji mezi Semické slíny a Vehlovické

opukyješté Drinovské koule, byl by FRIC stanovil stratigrafickou po

lohu našeho pásma III. takto:

| Zahálka Friö

Pisčité sliny s kfemitym Vehlovické opuky.

vápencem. Drinovské koule.

Päsmo III.

Jily. Semické sliny.

Takovym zpüsobem určuje Faic téz päsmo III. Eili KREIcino

Belohorské vrstvy v sousednim Zbánském pohofi a v dälsi vytknuté

jiz krajiné")jakož i v Poohri u Hrádku.")

Jak známo, nalézaji se typické vrstvy FRicovych: Semickych

slinü, Drinovskych kouli a Vehlovickych opuk v okoli Ripu, kdez

jsme odkryli jeste mezi Drnovskymi koulemi a Vehlovickymi opu

kami mocné Roudnické pásmo. Jest pak sled onëch pásem S hora

dolü tento:

Vehlovické pásmo= Päsmo VI.

Roudnické pásmo= Päsmo V.

Drinovské pásmo= Päsmo IV.

Semické pásmo = Päsmo III.

') Studie. II. Str. 60. 61.

') Tamtéz. Str. 61. az 69. Obr. 17, 18, 19, 20 a 21.

') Tamtéz. Str. 48
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Kdyz jsme sledovali naše pásmo III.") z okoli Roudnice do Po

labi a Povltavi okoli Mêlnika, shledali jsme, Ze je to pásmo, které

FRIC nazyvá Semickymi slíny. Pfi tom zvláště podotykäme, ze Se

mické sliny Fričovy") od Zlosynskych lomü (totiz od pásma II.–

Korycanského)azna Drinovskyvrch kuDrinovskym koulim (pásmu IV)

maji mocnost as 46 m.") (U Roudnice as 50m, v Peruci 40 m) a ze

ono nejspodnéjši souvrstvijflu – 1 m mocné– tvorf jen nepatrny

dil typickych Semickych slinü. Prävé taktvorí i v Peruci toto sou

vrstvi jilu – 17 m mocné – nepatrny oddil celého pásma III.

(Z okolf Peruce do Lounska mocnost souvrstvi jflü roste az na 6 m)

avšak zde, tak jako v Sousednim okoll, jen toto souvrstvijilu FRIC

co Semické sliny určuje.

Sledujice pásmo III. CiliSemické slíny z okoli Roudnice Poohrim

krok za krokem až do Peruce, ustaviciné na paméti majice stratigra

fickou polohu, petrografické vlastnosti, palaentologické pomery i moc

nost, shledáväme, Ze tyto Semické sliny své určil FRIC v Poohrijako

Semické sliny, Drinovské koule a Vehlovické opuky.

K vüli pfehledu sestavme v tabulku Falcovo určeni vrstev

päsma III. v okoli Ripu a Peruce a pripojme k tomu téz nejblizsi

F r j G. Krejči

Zahálka - -- - --“Twili V okoli Peruce. v okoli Peruce.

VI. Vehlovicke opuky (Nepristupno.) -

E ------

V. - Teplickévrstwyhlubs.
-

-- D

++

IV. Diinovské koule S Malnické vrstvy -

F
Q

Vehlovické opuky. -

III. Semické sliny / | Drinovské koule. } S | Bélohorske vrstvy

senice in

II. Korycanské vrstvy. Korycanské vrstvy. Korycanské vrstvy.

I. Perucké vrstvy. Perucké vrstvy. Perucké vrstvy.

") Pásmo III.–Semické. Véstnik Kräl. Ces.Spol. Náuk. 1893.

") Studie. II. Str. 25.

“) Zahálka: Päsmo III. Semické. Str. 29. Profilü obr. 4.
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päsma starší i mlads. Pokud se tyče pásma IV, V. a VI. odkázati

treba na následujsci pojednáni naše o pásmech téchto.

Velmi karakteristické vrstvy pásma IV. éili FRICovy Disnovské

koule, které Frič u Slavétina i jinde Malnickymi vrstvami nazyvá,

v Peruci samé vyvinuty nejsou, anot pásmo III. tvoři nejvyšší Část

povrchu zemského v Peruci. Tim méné se müze nalézati v Peruci

Vehlovické pásmo–VI., které je mnohem mladši nez Drnovské (IV)

a od tohoto ješté Roudnickym pásmem (V. je oddéleno.

Jak tabulka naše znázorñuje, odpovidaji typickym Bélohorskym

vrstvám KREIcino (a tim i na Bilé Hofe u Prahy) pouze Semické

sliny v okoli Ripu. Fudovy Drinovské koule, mé Roudnické vrstvy

a FRICovy Vehlovické opuky jsou pásmy po rade mladsimi nez-li

KRE cino typické Bélohorské vrstvy.

Z têchto düvodü a pak, Ze näzev Belohorské vrstvy ve Smyslu

KREIciho jest starši nez-li FRICovy Semické sliny, nepripojilijsme ku

nadpisu našeho pásma III. – Semické – jako drive pri popisu

téhozpäsmavokoli Ripu, nybrz–Belohorské– dle pojmu KREcho.

Wrané.

Blizko od Peruce je obec Vrané, kde se počíná vyhloubávati

Vranské üdoli. Ač jsou vrstvy pásma III. v Perucké vysočiné v sou

vrstvi piscitych slunü témér stejné, prec chceme odtud jeden vetsi

profil vrstev podati, aby bylo vidéti stavbu päsma III. Po SV. strané

obce a pricesté do Cernochova odkryt je tent0

T. mathematicko-prirodovédecká. 3



34 XXII. CeněkZahâlka:

Profi | 28.

Vrchol sträné pfi cesté do Cernochova. 3047 m n m

Ornice Sedá s ülomky pisčitéco slinu . . . . . . . . . . . . . . . (0'15 m

30455

19. Piscity slim zvétraly, bélavy a zažloutly, rozdrobeny . . . . . . . 1,35

18. Piséity slin bily v deskách . . . . . . . . . . . . . . . (07

17. Kfemity vdpenec bélavy v pevné stolici . . . . . . . . . . . () 5

–Kaple 302–

16. Piscity slin bélavy v tenéi desky rozpadly . . . . . . . . . . (07

15 Piséity slim bèlavy. Velmi pevná lavice - . . . . . 06

14. Piscity slin sedy a modravy v pevnych lavicich . . . . . . . . 13

13. Piscity slin bélavy deskovity . . . . . . . . . . . . 15

12. Kremitz vdpenec Sedy. Velmipevná lavice - - - - - - - - - () 2

11. Piscity slim bèlavý deskovity, dole s modrymi skvrnami . . . . . 1 3

10. Pséity slim sedy s modravymi skvrnami v tenké desky rozpadly 07

= | 9. Kfemity vápemee sedy dál odpovrchu Velpeyná lovice . 0:2 | -

-“j 8. Piscity slin sedy dál od povrchu modravy. tenké desky rozp. a

Z Pevnéjší nez 4 . . . . . . . - - - - - - - - - - - . . . 1-0 (

Z| 7. Piscity slim sedy, dále modravy. Pevná lavice . . . . . . . . 0:2 |

a | 6. Piséit slim modravy, mékky jako 4 - - - - - - - - - - - 09

5. Pséity slin Sedy däl od povrchu modravy. Pevná lavice . . . . 0:2

4. Piséity slin s jemnymi Supinkami muskovitu. Na povrchu Sedy az

zluty, blize povrchu' se Sedymiskvrnami däl od povrchu

modravy. V tenké desky rozpadly, mèkky . . . . . . . . . 2'8

3. Nepristupné vrstvy . . - - - - - - - . . . . . . . 38

2. Slin sedy mékky. Na povrchu vjil rozpadly. Barva modrá i šedá

se prostupuji. Obsahuje Exogyru "lateralis. V. bfehu silnice proti

stodole u kraje Vranného . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

––Silnice. Prameny vodni.–

1. Jil Sedy tenkolupenny däl od povrchu modravy . . . . . . . . . 2:1

2822

Päsmo II. Piskovec jemnozrInny s hrubymi tu a tam zrny kremene . . . . .
S muskovitem. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S

--

Piskovec kvádrovy jemnozrnny Zluty . . . . . . . . . . . .

– –Sušárna.–

- |Lupek tmavošedy s vrstvičkami jemnozrnného hlinitého pfskovce, ktery
5 ) má v sobé uhelné drobty . . . . . . . . . . - - . . . 16 m

3 |Lupek tmavošedy - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 m,

E- –Studánka.–

Nepristupné vrstvy. (Stopypo Zlutém piskovci kvádr.jemnozrnném) . 16 m

Sušárna u silnice blize rybnika. 270 m n... m.

Ve Vraném, kde vrstvy nejsou tak rozsedlinami mnoho pre

trhané jako blize Ohärky, kde následkem toho vrstvy nejsou tak

zvêtrány, vidime, Ze püvodní barva vrstev pásma III. byla modrá

a Ze vêtránim nabyvaji Sedych skvrn, pakse stanou Sedymi a konečné

žlutavéjako drive u Peruce a j.

Ve Vraném vidime, Ze vrstvy päsma III. podržely nad sou

vrstvimjlovitym ješté slinitou skladbu (souvrstvi2)jakoblize Budyne.
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Vrstvou 19. nekonči se jesté päsmo, mybrz vyšši vrstvy po

kračuji ještě däle k severu. Mocnost pásma III. bude tu asi 40 m.

Nad Peruckym cukrovarem, pfi silnici do Slavétina.

Profil 7.

V levé sträni Peruckého dülu pristupny jsou nad cukrovarem

vpésiné nad vilou jemné piscité sliny zažloutlé päsma III. Ještě vice

stop po nich naleznem vyse v zašlych lomech mezi vilou a silnici

Slavétinskou, kdez pevné Sedé neb zažloutlé piscité slinyjemné obsa

huji téz pevnéjši a tvrdsi kfemity vápenec modravy. Pri cesté, která

vede od silnice Slavetinské do nového dvora Dybri a sice na pozemku

mezi dvorem a lesem, ve vyši as 300 m n. m. vyorány v panském

poli parnim pluhem hromady desek Zlutych byvalych slinü pisci

tych. Tyto jsou porovité a následkem toho lehké. Vápence jiz ne

maji. Jest vyloužen. Málo kde obsahuje hroudu kremitého vápence

modravého. Vétránim méni se tu piscity slin ve zlutou püdu obsa

hujici ülomky téchže hornin. Zde vyskytuje se ponékud skanenèlin.

Všeckyjsou vzácné ajen Exogyra lateralis zridka se tu vyskytuje.

Jsou tu:

Isocardia sublunulata

Arca Subglabra.

Tellina Semicostata

Pecten curvatuS.

Exogyra lateralis.

Panopaea Sp.

Ještě vyššl vrstvyjsou ku severu. Mocnost päsma III. bude tu

téz okolo 40 m.")

Dybri– Na Hájkách.

Profil 12. Obr. 8.

U silnice vedouci z Peruce do Drivčic naleznem nadpásmem II.

v lomu Sedy jil souvrstvi 1), jenz má plno destiček limonitovych

*) Na tarasu Peruckém a Bytinském pobliz Peruce neni päsmo III. kryto

päsmem IV, nybrz tvořipovrch zemsky. Mohlo tu bytipäsmo III. od dob svého

usazeni téz ponékud splaveno aneb vêtrem odvanuto. To nebude však mnoho

3
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a hined nad nim počinaji vrstvyZlutého, dál odpovrchu sedého slinu,

ktery má jiz v sobé také kremity vápenec, na povrchu Sedy. Piscity

slin byvá tu na povrchu téz méköi, porovity, lehky. Tytéz vrstvy

piscitého slinu a kremitého vápence opakuji se od silnice pres trat

drähy Praha-Duchcov az na temeno vyšiny zvané Na Hájkách

(360m n. m.)

Nad DrivEicemi.

Profil 13. Obr. 9.

V téze sträni Peruckého tarasu naleznem pékné odkryté vrstvy

dle cesty z Drivčic na návrši Siroké. I zdejsou v piscitych slinech

zlutavych abélavych koule kremitého vápence modravého. V. mnohych

lomech mezi predesilym profilem a timto opakuji se tytéz vrstvy.

Wirbno. Na Wartë.

Profil 14.

V tomto profilu uvedli jsme zejmena vrstvy pristupné v lomu

nad hrbitovem (vrstvy3.–9) näležejci kuvyššimu oddélenipäsma III.

Modravy kremity vápenec tvoři tu lavice vlozené do stolic piscitych

slinü. Rozsedliny v lomu potaženy jsou tenonkou blanou limonitu

hnédého. Při bláné této je kämen Zlutši dál od ni méné Zluty az se

stane kämen Sedym.

U Panenské Tynice.

Profil 15. (16)

Nejhlubši vrstva jilu, která v predchozim profilu nepffstupna

byla, odkryta je pod Pohodnici, severné od Panenské Tynice. Vyšši

vrstvy jsou tu v lomech tak pristupny jako nad Vrbnem.

V tëch samych pomérech postupuje pásmo III. ve sträni Pe

ruckého tarasu vzdy vyš a vyše podle obcf Donina, Touzetina, Solan,

Bedřichovic, Hřiškova a Nové vsi až do Pochvalovského dülu.

Obratme se opét do Peruckého dülu, jejzjsme u Dybri opustili

obnášeti, což z toho souditi lze, ze tam kde v nejvyššich polohäch tarasüpovrch

vodorovnéji ukončen, tam obyčejné zachovaná mocnost 40m ohnáši a pak ze vy

hovuje v Peruci Öislo mocnosti 40 m mezi Roudnici (50 m) a Lipencem (21-5 m)

pomèrnému ubyváni mocnosti od SV. k JZ.



Päsmo III. – Bélohorské–kikidového ütvaru v Poohifi. 37

Dyber-Drivéice.

Profil 17, 18, 19. Obr. 8.

V hornim oddilu Peruckého dülu mezi Dybri a Drivčicemi od

kryto je pásmo III. na nékolika mistech. U. spodu nad pásmem II.

je vzdy jil modravy, na povrchu Sedy, nad nim pak zazloutlé neb

bélavéjemné piscité sliny, které v nékolika lomech jsou tu otevfeny

a obsahuji téz modravy kremity vápenec. Zvlášté tu byl prihodny

profil 18. pro üplnou přistupnost jeho vrstev dolní Části pásma III.

v mocnosti 196m a pro nékolik skamenélin kterych tu nalézti bylo

možno. We vrstvé 3. nalezlijsme tu:

Oxyrhina angustidens, zub.

Mammites sp.

Exogyra lateralis

Gastrochaena amphisbaena

Eucalyptus Geinitzi

Tato vrstva 3. je sedožluty jemny pisčity slin s Cetnymi malymi

kousky limonitu od velikosti máku až po velikost hráchu. Povstaly

proménou pyritu. Od nich zbarvuje se okoli do Zluta.

V souvrství 4. nalezl jsem:

Nautibus sublaevigatus.

Inoceramus labiatus.

Ostrea sp.

Exogyra lateralis.

Fucoides.

Uprostited mezi Pohodnici (profil 19) a Drivčicemi, ve vyši as

290 m n. m., kde cesta pojednou se v levé stráni vzhüru zdvihá,

tam zapadá pode dno dülu pásmo II., načez tvorl stráň Peruckého

dülu u Drivčic pouze pásmo III. Mezi timto mistem a Pohodnici plno

pramenü vody vytryskuje z oboru jilovité vrstvy nejspodnéjší Části

pásma III.

Totéz složenf jako v Peruckém tarasu má pásmo III. v By

tinském tarasu. O pásmu III. mezi Peruckym cukrovarem a novym

dvorem Dyber jednali jsme jiz. Prikročme tedy k severni stráni

tarasu tohoto, kde jsou vrstvy lépe odkryty.
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Bytinsky les.

Profil 20, Obr. 28.

Pfi silnici ze Slavétina do Peruce v Bytinském lese, Spatné je

pfstupna jilovitá vrstva. V brehu silnice a v lomech v lese roztrou

Senych i cestâch jevi se všude bélavé pisčité sliny na povrchu za

Zloutlé. Obsahuji všude pevny kfemity vápenec modravy na povrchu

Sedy. V ornici v nejvyššich éâstech profilu povaluji se všude kousky

piscitého slinu lehkého, porovitého jako byly u profilu 7. bliz dvora

Dybri. -

Bytina.

Profil. 21. (Obr. 28.

Lépe pfstupny jsouvrstvy päsma III. ve strániJZ. od Slavétina.

Nadpásmem II.SV. od strážného domku dráhyPraha–Duchcovnajdeme

v cestéjilovité souvrstvi modravé napovrchu Sedé av celém ostatnim

pásmu samé bélavé neb zazloutlé pisčité slinyjemné s pevnymi kike

mitymi vápenci modravymi. Nejvyššl vrstvy pfistupny jsou tu zvlášté

v zářezu dráhy Praha–Duchcov. Podobnépokračuje pásmo III. vtéto

stráni Bytinského tarasu ku Smolnici a az do Pochvalovského dülu,

vystupujic vzdy vyš a vyše. Ze Smolnice uvádi Reuss“):

Inoceramus mytiloides Mant. (labiatus)

Exogyra columba Goldf.

Frid“) uvádiz nejhlubšich tu pfstupnych vrstevpisčitych slinü:

Ammonites Woolgari.

Avicula anomala.

Sequoia Reichenbachi.

a z Sedych kfemitych vápencü strednich vrstev:

Enoploclythia Leachi.

Inoceramus labiatus.

Prejdem nyni do Slavétinského tarasu.

*) Die Kreidegebilde. Str. 80. 81.

*) Studie. II. Str. 60.
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Na Sibenici. V Lomech.

Slavétinsky taras mezi Strádonicemi a Slavétinem nese ve vyšši

poloze pásmo III. Toto je pfetrZeno prüsmykem mezi návršim Lomy

a Sibenici. Prüsmyk zaryvá se az do kvádrovych pfskovcü pásma I.

Jak na návrsi v Lomech tak zvlästé na Sibenici jsou &etné lomy

otevfeny.

Ve JZ. boku Sibenice, blizko nad pásmem I. a II. je lom

p. Jana Husáka, jehož vrchol padá asi do vyše 245 m n. m. Zde

jsou odkryty nižši vrstvy pásma III. v mocnosti 6 m. Vrstvy ty slo

zenyjsou zpevnych, bélavych Sedych neb zažloutych pisčitych slínü

s tmavošedym až modravym kfemitym vápencem. Vrstvy zapadaj tu

jak uvedeno pfi sklonu 50'–55" ku SZ. Pfi návštévé lomu nápadny

jsou Siroké rozestoupené rozsedliny. Zde malezl jsem vzácné:

Mammites nodosoides.

Arca subglabra.

Inoceramus labiatus.

Ostrea semiplana.

Ostrea hippopodium.

V nejvyššim lomu poznati lze horni vrstvy pásma III. Jsou

podobny oném spodním. Lom ten, nálezejci panu Janu Vodičkovi

z Pátku,jest pojizni strané vrcholu Sibenice a témé lomu jest asi

250m n. m. Pod ornici slinitou stifidaji se tu za sebou slabšl a moc

néjši lavice piscitého slinu (až 1 m) Sedého, zažloutlého neb béla

vého, az do hloubky 105 m. Nékteré z mocnéjšich a pevnéjšich lavic

chovaji v sobé koule kremitého vápence modravého, jez udrzuji v la

vicich tëch horizont. Na sténách lomu (dle rozsedlin) nenipoloha kouli

ani pozorovati, ponévadž jsou obyčejné vodnatyn kysl. Zelezitym

potaženy. Teprvé otloukänim vrstvy dá se jejich poloha zjistiti.

Na severnim svahu Sibenice je rozsáhly lom p. Václ. Suchého

z Pátku. Sluje „Na kamenici“. Témé jeho je téz asi 250 m n. m.

Pod ornici 20 cm mocnou opét se vyskytuji tytéz vrstvy co drive.

Obsahuj vzácné:

Nautilus sublaevigatus.

Pachydiscus peramplus (40 cm v prüméru).

Spondylus sp. (pfirostlé na pfedešlém).
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Ostrea semiplana (v chomáčich na Pach. perampl. pfir.)

Sequoia Reichenbachi.

Na návrši bliže k Slavétinu přiléhajcim opakuji se tytéz po

méry co na Sibenici. Felic, ktery vrstvy tohoto pásma III. za Vehlo

vické opuky (čili naše pásmo VI) považoval, uvádi odtud dle se

branych skamenélin p. Mudry faräfe Slavétinského:

Chelone Benstedi, ülomek.

Osmeroides Lewesiensis, hlava.

Beryx Zippei, Supiny.

Enoploclythia Leachi.

Nautilus sublaevigatus.

Ammonites peramplus.

Ammonites Woolgari.

Turritella multiStriata.

Pleurotomaria seriatogranulata.

Pinna decuSsata.

Mytilus Neptuni.

Inoceramus labiatus.

Tellina sp.

Lima pseudocardium.

Pecten Nilssoni.

Pecten Dujardini.

Pecten Curvatus.

Ostrea hippopodium.

Anomia Sp.

Rhynchonella plicatilis.

Sequoia Reichenbachi.

Proteoidus longus.

Myrtophyllum Geinitzi.

Pásmo III. zaujimá tu vyšku nadmofskou asi od 230 až ku 267 m

nad mofem.

V mistech, kde se rozkládá obec Slavétin, nähle se Slavétinsky

taras pfetrhuje (dislokacs) a tim i pásmo III. Taras ten pokračuje

sice zazápadnistranou obce dále, alle ne pásmem III., nybrzpásmem IV.,

cožodkaple P. Marie zvlášté je patrno. Teprve ve strániSlavétinského

tarasu ve Vlčim vycházi opét pásmo III. na povrch.
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WIGi.

Podle jižního okraje obce Vlči jde dislokačnf Slavétinská roz

sedlina. Po severní strané této rozsedliny, tedy v mistech kde obecje

rozložena, nalézáme pásmo X.; jižné od rozsedliny vypiná se však

v pfikré stráni Slavétinského tarasupásmo III. Odkryto je ve mnoha

mensch lomech pojizni strané Vlčf zvlášté ale odkryty jsou vrstvy

jeh0 v hluboké rokli vinouci se pfi západní strané obce při viaduktu

dráhy Praha−Duchcov. K zitizenf viaduktu brán stavební material

ze stráni hlubokététo rokle. Sedy piscity slin smodravymi skvruami,

blize povrchu §edy neb nažloutly s jemnymi Supinkami muskovitu,

s hnédymi skvrnami od limonitu střídá se tu stmavošedym do modra

jdoucim kfemitym vápencem. U viaduktu byvá kfemity vápenec téz

jemné, modravé a Sedé páskovany. Limonitové pecičky kulaté a po

dlouhlé i v ném nechybi.

Taras Slavétinsky vystupuje kJV. a tam pokryto je pásmo III.

téz pásmem IV. Obyčejné hlína diluvialni pásmo IV. pokryvá.

Pásmo III. pokračuje v Slavétinském tarasu od Vlčí na západ,

do blizkého Pochvalovského dülu, kam se nyni podiväme, abychom

i zde zjistilivlastnosti pásma III. na pfecho.du do Lounské krabatiny.

Brdloh.

Profil 22, 23. Obr. 10.

Cäst Pochvalovského dülumezi Brdlohem aChluméanynálezijiz

Kysterskému tarasu. V pravé stráni dülu, severné od Brdlohu a vy

chodné i zäpadné od Brdložského mlyna müžeme studovati vrstvy

pásma III. hned od pásma II. vzhüru. U. spodu pásma III. naleznem

opét souvrstvi Sedého jflu na povrchu bélavého. (Prof. 22. souv. 1.)

Nad jilem obsahuje piscity slin hojné limonitovych plošek v rozse

dlinách a ložich. (Prof. 22, souv. 2) Střídaji se tu vrstvy Sedého

pisčitého slinu glaukonitického (na povrchu üplné rozpadlé) s lavicemi

kremitého vápence. (Prof. 23, souv. 2–8). Ve strední a nejvyšši

poloze je piscity slin bélavy neb zažloutly s modravymi skvrnami

s lavicemi kfemitého vápence tmavošedého dál od povrchu tmavo

modravého.

Tyto vrstvy srovnávaji se s onëmi ve Vlčim. Vybiraj se ku

stavbé jako jinde.
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Reuss“) nazyvá u Brdloh vrstvy pásma III.– až na naše sou

vrstv. jflu, které neuvádf – Gelblicher und graulicher Pläner

sandstein.

FRIC“) považoval vrstvy jilu za Korycanské vrstry (pásmo II)

a v pisčitych slinech (opukách) uad témito jily nalezl:

Enoploclythia Leachi.

Ammonites Woolgari.

Modiola capitata.

Avicula anomala.

Inoceramus.

Pecten Curvatus.

Ostrea hippopodium.

Citoliby.

Krajina mezi Brdlohem a Louny jest mâlo prístupná a kde

naleznem stopy néjakych vrstev, ku pf. v Citolibech, tam shledáme

tytéz pisčité sliny a kfemité vápence jako v Brdlohu. Zejmena pri

severnf strané Citolib byly vrstvy odkryty v lomech.

Russ“) uvádf odtud:

Vétve konifer.

Pecten laminosus Mant.

Avicula Reichi Röm. (anomala).

Cardium lineolatum.

Frondicularia ovata. - - -

Flabellina cordata Reuss.| (Flabellina elliptica)

Robulina Comptoni Sow. (Cristellaria rotulata).

Serpula gordialis Schloth.

Cytherina ovata Röm. (Cytherella ovata).

FRIC") povaZuje tyto vrstvy za Vehlovické (pásmoVI) a uvádi

z nich:

Ammonites Woolgari.

*) Kreidegebilde 107.

*) Studie. II. Str. 59.

“) Kreidegebilde. Str. 80, 81.

*) Studie. II. Str. 59.
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KREICi“) považuje vrstvy tyto za své Bélohorské vrstvy

(pásmo III).

Zeméchy. Nad Háji.

OdCitolib táhne sepásmo III.,jsouc Spatnépfstupno, doZemëch,

kde je zwlášté odkryta dobke strední a swrchnf poloha jeho vöetnych

lomech. Také Zemëchské üdolf SV. od Zemëch, má složeny sträné

své mezi Kolečkem aZeméchy ze střednich a vyššich vrstev pás. III.

Poznáme to nejen pfi Lounské silnici ale zvlášté v pravé (vychodni)

pfikré stráni üdolns, v nfz založeno bylo a posud založeno jest dosti

lomü. Nejvzdálenéjśf jest lom Kožíšküv,jenz pominem, ponèvadž tu

tytéž vrstvy co v Urbanové lomu. Urbanüv lom jest 500 m VSV. od

konce Zemëch, tam kde cesta vozová od Lounské silnice na návisi

„Nad Háji“ vystoupf. Zde jsou vyššl vrstvy. Strednf vrstvy jsou pfi

Vychodním konci obce v lomu Kadnerové. Z obou lomü lze sestaviti

tent0

Profi | 29.

Vrchol lomu Urbanova. Nad Háji. AS 250 m n. m.

Ornice slinitá - - - - - - - - - - - - - - . . 0:2 m.

–++++++++++++++++++–+

2| 5. Piséity slin v tenké desky rozpukany zažlouty . . . . . .20

- |2 ) 4. Piséity slin zažloutly ve stolicích 1 m mocnych. Má málotmavo

– šedého kfemitého vápence v koulich udržujicich horizont . . 68| S

--- 240 o

5 5 ( 3. Tytéz vrstvy co 4. (v lomu Kádnerové tence deskov) . . . .32) = |Z

--- 2. Piséité sliny spongiové sedé do Zluta ve stolicich po 1 m moc- l
nosti, stmavošedym kremitymvápencem als Sedymipeckami |
kiemitého piskovce spongiového . . . . . . . . . . . . . 981

Dno Kädinerova lomu r. 1896. 227 m n. m.

Piscity slin Kádnerova lomu je velmi dobrym kamenem staveb

nim. Deskyjehopfi udereni zvoni. Je lehky, porovity. Mikroskopicky

rozbor jeho podalijsme v öásti petrografické. Kfemity vápenec tvofi

tu hroudy pevnéjśf itvrds a tmavši šedé barvy. Rozbijem-li hroudu,

byvaji vidéti nékdy soustfedné pruhy Zlutohnédé od vodnatého kyslić

niku zelezitého. Pruhytypovstaly zpüsobem,jejžjsme vyložiliv ćlánku:

„O limonitovych soustfedné slupkovitych konkrecfch“.*)

*) Studie. I. Str. 53. »

*) Päsmo IX. kiid. ütv.v ok. Ripu. Véstnik Král. Ces. Spol. Náuk. 1895.

Strana 3.
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Kfemity vápenec vyskytuje se uZeméch nápadné zfidka; za to

se tu počinajl objevovati pecky kemitého piskovce spongiového, jehož

vlastnosti v pfedu jsme popsali.

Skamenêliny jsou tu velmi vzácné. Ve vrstvách 2. v Kádnerové

lomu nalezl jsem:

Scala decorata.

Arca subglabra.

Avicula anomala.

Pecten CurvatuS.

Exogyra lateralis.

O zbarvenych slujich Kádnerova lomu ćervenf permskou zminil

jsem se jiz v predu.

Zeméchy. Na vinci (vinici).

We stráni nad severnim okrajem Zemëch, pfi cesté do Brezna

je naproti predešlym lomüm Přitelova skála. V ni pfstupny jsou nej

svrchnéjši vrstvy päsma III. v

Profilu 30.

Na vinci. Vrchol Pritelovy skály. 243 m n. m.

Ornice pisčitá . - - - - - - - - - - - - - - - - - . . 03 m

DiTuvium. Náplav z pisku Červeni permskou zbarveného, s placičkami

šedého pisćitého slinu pásma III. . . . . . . . . . . . . . . 15 m

E- . | Piscity slin jemny sedy neb zažloutly nahore v tenké desky roz

### | pukany, dole ve stolicich aspo 1 m mocnosti.Vzácnyje tutmavo

FF * | šedy kfemity vdpenec ve hroudách . . . . . . . . . . . . . 5 m

Dno lomu r. 1896. 2362 m n. m.

V tomto lomu zbarvuj se dosud sluje skalni ćervenou barvou

permskou a to tim, Ze po každém vétšim desti smyvá se Cerveny jsl

s hornho pisku diluvialniho a stéká po slujich skalnsch dolü.

V téze stráni, vychodné od Přitelovy skály, a v téze vyši jest

celá fada starych zašlych i novych lomü. Jsou tu odkryty tytézbélo

šedé pisčité sliny jemné s modravymi proužky a se vzácnym tmavo

šedym kremitym vápencem.

Kfemity vápenec se v Zeméchách ku stavbám nebéife, proto se

hned odhazuje stranou. Dle vyrokü skalnikü proto, ponévadž se na

mrazu roztrhává.
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Posud se tu pracuje v lomu Jakšové, Seemanové, Matyasové a

Wagnerové.

V Jakšové lomu nalezl jsem:

Exogyra columba (mlädé).

Ostrea sp.

Rhynchonella plicatilis.

Pan Hicke z Loun má odtud Limu pseudocardium.

V posledné uvedenych lomech nepokryvá jiz diluvialní pisek

päsmo III.

Zeméchy, pfi silnici k Malnicüm.

Na JZ. od Zeméch, 400 m od konce obce, tan kde od silnice

Lipenecké odbočuje nová silnice k Malnicüm, tam po severnf strané

silnice Malnické, ve stráni asi 10 m vysoké, vidime mékké sliny

Na doliku. Silnice k Lipenci.

Z W

Obr. 22. Profil návrsim 400 m JZ. od Zemëch podle silnice k Malnicüm.

Pomér delky 1:6250. Pomér vyšky 1 :1000

pásma V. Pfi vrcholu stráné pojednou se konči vrstvy pásma V

(k SZ. zapadajcf) u pfstupné rozsedliny (obr. 22. r.). Za rozsedli

nou pocinaji vrstvy pásma III. vpodobé pisčitych slinü spongiovych

s tymz sklonem k SZ. Jsou to nejvyšši vrstvy pásma III., které

jsme vidéli v Zeméchäch v tolika lomech. Nékolik krokü odtud kzä

padu vidime, Ze je pásmo III. pokryto jii vrstvami päsma IV.

Malnické lomy.

Profil 31. Obr. 45.

Na temeni návrši asi 1 km JJV. od Malnic, vystupujepásmo III.

za podobnych tektonickych pomérü jako na předešlém stanovisku
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u Zemëch. Izdeje ve sträni vychodné od Lomü Malnickych päsmoV.

Pri vrcholu sträné (blizko coty 264 m n. m.) jde rozsedlina sméru

od JZ. ku SV. a zäpadné od té rozsedliny, kde jsou rozsáhlé lomy,

tam je pri povrchu pásmo IV., hloubšv lomech nalezneme pakpäsmo

III., jak ukazuje näsledujici

Profi | 31.

Vrchol skály. 264 m n. m.

4. Püda pisčitá zahnédlá dole s hrubšimi ülomky glaukomitického pi

skovce . . . . . . . . . . . . . -

3. Pskovec velmi glaukomiticky jemnozrnny vpevnéjšich deskách po

nèkud sborcenych . . . . . . - - - - - - - - - - - - 05

. I"iskovec velmi glaukoniticky v pisek rozpadly . . . . . . . . . . (0-2

1. Piskovec jemnozrnny glaukoniticky s hojnymi Supinkamimuskovitu.

Sedy ve kvádry a desky rozdèleny. Tu a tam spevnéjšimi kulovi

tymi kusy tmavšimi. . . . - - - - - - - - - . 33

2

2595

4. Slinity piskovec spongiový velmijemnozrny, Sedy s velmi jemnym

glaukonitem. Lehky, porovity, krehky v mocné stolice se '' 45

3. Piscity slim spongiový bélavy nebo zazloutly, lehky, zvonivy, poro

vity. Obsahujepeckykremitéhopiskovce spongiového, Sedéaponékud

vápnite . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - -

. Piscity slin spongiovy Sedy, bélavy a zazloutly, zvonivy, tu a tam

s malymi peckami kremitého piskovce spongiového modravého . . 06

------ Dno lomu 2519

1. Pokračováni pásma III. v podobé téhoz piscitého slinu jako 2.,

ale s vêtšimi modravymi koulemi kremitého piskovce spongiového.

25

2

Ve vrstvé III 2. nalézá se:

Rhynchonella plicatilis.

Vrstvy zapadaji pfi sklonu 10" k SZ. (22) a rozdéleny jsouve

stolice az 1 m mocnosti.

Ze spodu pásma IV. vycházi na povrch pásmo III. v üzkém

pruhu od Malnickych lomü na JZ. k Lipenci a konči se v ostrohu,

jejz tvorf Maruse prizátociné mezi Lipencem a Hasnem. Rada za

šlych i novych lomü cini pásmo III. pristupné na mnoha mistech.

Staré lomy zcela v pásmu III. zalozené zasypávaji se a nové po

kračuji k severu a blizi se vic a vice pásmu IV., ponévadž ku SZ.

Vrstvy zapadaji.

Lipenec, sever.

Prof. 32. Obraz 14.

Vlomu severné od Lipence pfi cesté do Malnic,jakož ipricesté

od Lipeneckého kostela do Hasina naleznem nejvyssi vrstvypásma III.

V poslednim lomu je tento

Profil 32. (Obr. 14)
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Vrchol lomu priceste, do Hasina 241 m n. m.

Ornice tmavošedä s ülomkypiskovce slinitého . . . . . . . . . . 03 m

( 8. Pikovec limity spongior,velmi jemny, sedy, jemné glaukomiticky,
v placky rozpadly jako 7. Nad nim hined päsmo IV. . . . . . . ()-5

7. Pskovec slinity spongiový, velmijemny, svêtle Sedy, jemnéglauko

niticky se Supinkami muskovitu, lehky, porovity, krehky, odbar

vuje. S Exogyra columba a Avicula anomala . . . . . . . . , 15

6. Pskovec spongiovy, velmijemny,jemnéglaukomiticky, lehky, poro

'' zvonivy, svêtle Sedy do béla neb zažloutly, v pilire a mocné

stolice se delici . . . . . . . . . . . . - - - . . 30

Piséit slin spongiovy, zvonivy, zažloutly, s peckami kremitého pi

skovce spongiového tom rozeznati lze shora dolü:

c) polohu spodlouhle kulovitymi, práškovitymi misty, obsa

hujici plno jehlic spongi. Nékteré jsou vodnatym kysličnikem

Zelezitym do zluta zbarvené. Po vypadnuti züstávaji dutiny ná

padné o prüméru 0:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) poloha tenkych desek . . . . . . . . . . . . . . .

a) mocná stolice . - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Piscity slin spongiovy, zazloutly jako svrchni, alle pevnéjśi. Téz

s peckami krematěho piskovce spongiového . . . . . . . . . . . . 18

Dno lomu r. 1896. 2306 m n. m.

5

3-3

Lipenec. Západ.

Profil 24.

Pri západním konci Lipence nalézáme've stráni nad päsmem II

opet souvrstvijflu (prof. 24. souv. 1.). Jil jest dosti glaukoniticky,

avšak glaukonit je velmijemny. Na öerstvém lomu neb ifezu po na

vlhčenf objevi se pod lupou hojné zelenych zrnek. Nékdy i pouhym

okem se postfehne. V. kyselimé nešumi. Dále od povrchu je tmavo

sedy, na povrchu Sedy, misty vodnatym kysličnikem Zelezitym zluté

zbarveny, jinde zase svétle zelenavé Zluty.

Nad jilem následuje až k cesté (240m n. m.) deskovity, lehky,

zvonivy, porovity, velmi jemny piskovec spongiovy (prof. 24, souv.2),

ktery Čini dojem na pohled jako jiné pisćité sliny pásma III. v okoli

Zeméch a Lipence. Teprvé drobnohledem shledáváme, jak se od pis

čitych slinü liši. Popsán byl jiz v predu. Mocnost jeho obnási 2:5 m.

Nad cestou, která vede po hornim okraji stráné, jest souvrstv

3. (prof. 24). To obsahuje pisčity slin spongiovy zažloutly se Sedymi

peckami kfemitého piskovce spongiového. Vrstvy maji tu jak znämo

sklon 10" k SZ.

Jdeme-li od prof.24.pres pole na sever, dojdem dolomu, ktery

je v sousedstvi lomu, dle nëhož zhotoven byl predchozi profil 32.

V tom lomu pokračuji vrstvy piscitého slinu spongiového s peckami

kremitého piskovce spongiového. Cislujeme je 4. V. lomu jsou ovšem

vrstvy pevnéjši a v mocnéjśf stolice se oddéluj nežli na povrchu.
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Nad souvrstvim 4. nalézäme pak opét souvrství 5. jako vepro

filu 32. jakož i nejnizši vrstvy päsma IV.

Probrané vrstvy od západního konce Lipence do lomu na sever

leziciho, lze seraditi v následujic

Profil 33.

Obr. 14.

Vrchol lomu. 241 m n. m.

Ornice tmavošedá s ülomky pisčitého slinu . . . . . . . . . . . . . . 05 m

StörkTZTülomküTiTENTITÄTTITT . . . . 05 mu

7. Piskovec spongiový, velmi jemny, jemné glaukoniticky; zažloutly,

v desky rozpadly . - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 | Sº

6. Pskovec spongiový tyz co 7. Sedy, do Zluta nebo do béla. Lehky,

zvonivy, s Supinkami muskovitu. V. kyseliné nešumi. S Exogyrou ::

lateralis a Rhynchonellou plicatilis . . . . . . . . . . . . . . . 2 ()

2365

5. Pisëty slin spongiovy, zažloutly neb bëlavy, zvonivy s kfemitym pi

skovcem spongiovým v peckäch. Porovity, lehky, odbarvuje bile.

V ném rozeznáme:

- c) Ellipsoidická hnizda spongiová, z nichZ obsah präskovity vy- [.

= padá a dutiny züstavuje o délce 03 m a sfrce (vyśce) 0:2 m. ::

- b)poloha deskovitá.

# a) mocné stolice speckami krem. piskovce spong. od velikosti

A- orechu až hlavy. T

4. Piséity slim spongiovy, zažloutly, zvonivy, porovity, lehky speckami S

šedymi kfemitého piskovce spongiového. (R. 1896 odkryt do hloubky -

18 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

Dno lomu –

3. Piséity slin tyz co 4, téz s peckami kfemitého piskovce spongio

vého (profil 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

2. Pskovec spongiovy, velmijemny, v deskách, bily, lehky, zvonivy

(profil. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1. Souvrstwi jilu (profil 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-0

Základem: Päsmo II. ve sträni při zäp. okraji Lipence. 231'5 m n. m.

Ku svému zakončenf nahofe chybl pásmu III.jen 1 m.

V sousedstvi predešlého lomu při strané JZ. je lom Hotského

z Lipence. Tam se jevi ve sténé lomu zvláštni misovité uloženf kfe

mitého piskovce spongiovéhovsouvrstvi5. hned pod polohou dutin c).

Popsalijsme je v Části tektonické (obr. 21).

Stráň nad Maruši 300 m na zäpad od kostela Lipeneckého.

Profil 25. Obr. 11.

Zde nalézäme nad pásmem II. opët souvrstvi jilu 6 m mocné.

Jest velmi glaukonitickésvelmi jemnymi zrnkyglaukonitu. Barvajilu

je na povrchu Sedá (souvr. 1.).

*) Öislo 17 m znači tu mocnost vrstev sklonénych; ta nemüže se srovná

vati s vyškou nadmorskou.
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Pak následuje do vyše pevny piskovec spongiovy sedy do bela

odkryty v mocnostijen 15 m (souvr. 2).

Vyše k cesté (240 m n. m.) je 3 m mocného zazloutlého pev

ného piscitého slínuspongiovéhos sedymi peckami kremitého piskovce

spongiového (souvr. 3).

Nad cestou pokračuje tento pisčity slin s kfemityin piskovcem

spongiovym (souv. 4) až do vyše 242 m n. m. Tim neni fada vrstev

pásma III. vyčerpána, nybrz severnéji odtud vyšši pokračuji, právé

takjako v profilu 33.

Roh ostrohu skalniho mezi Lipencem a Hasinem nad Maruši.

Profil 34. br . 13.

Vrstvy zdejśiho pásma III. maji smér od SV. kuJZ. a sklon ku

SZ. Ponévadz stráň nad Marušf otáči se za Lipencem kzäpadu, kle

saji ve sträni vychozy vrstev. V samém rohu ostrohu skalniho, kde

Maruše od svého zäpadniho sméru k SV. se otáči, naleznem jak se

pásmo IV. priklädá na pásmo III. u coty 241 m n. m. Je tu

Profil 34,

Vrchol sträné. Patro: Päsmo IV. 241 m n. m.

4. Pliskovec spongiovy slinity, jemny, Sedy, velmi glaukomiticky s jem

nymizrnky glaukonitu a se supinkami muskovitus Arcasubglabra,

= Exogyra columba a Exog. lateral. (h) . . . . . . . . . . . . . . 45

– 2365 S

Z ) 3. Lehky piséity slin spongiový, bélavy nebo zažloutly s Sedymi pe- - s

-3 ckami kremiého piskovce spongiového . . . . . . . . . . . 85 -1

“l 2. Pikovec spongiovy Sedy do béla . . . . . . . . . . . . . 25+
1. Souvrstvijilu Sedého, jemné glaukonitického . . . . . . . . . 60

Pismo II. tvoří zäklad. 221 m n. m.

Odtud dále ku Hasnu skloñuje se ve stráni pásmo III. ke dnu

üdolnimu pri 10" k SZ. (21“ SZ.). Zde vyvinuto je nad pásmem III.

celé päsmo IV. a u mlyna již také pásmo V. počina (Obr 13)

Stráň nad Maruši severné od Hasina.

Obr. 25.

Od mlyna Hasina 400 m na sever vypiná se nad Maruši prikrá

sträü zpüsobená dislokaci. V. ni odhaleny jsou üplné horni vrstvy

pásma III. a spodni ëäst pásma IV. v tomto pořádku:

TH. mathematicko-prirodovédecká. 1897. 4
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Profil 35.

Obr. 25.

Vrchol sträné. 2178 m n. m.

-

• |
Piskovec slinity, velmi jemny, jemné glaukomiticky, Sedy, na povrchu |
sypky spevnéjšimis povrchu vyčnívajicimitmavošedymi lavicemi téhož

piskovce v kulovité kusy se rozpadávajici . . . . . . - - - - - - -

2098

2. Pskovec spongiovy slinity, velmijemny,jemné glaukomiticky, s Su

pinkami muskovitu, svétle Sedy a do béla jdouci v mocnych stoli

|

-

E cich po ’, až 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 S

>> 2063 ro

5) 1. Psäity slin spongiovy, Sedy nebzažloutlyvpilirich. Zpovrchu jeho 3.

S vyčnivaji pecky a koule kfemitého piskovce spongiorého, šedého,

uvmitr modravého. Misty je tolik kouli piskovce, Ze i lavici tvoři.

Vrstvy sahaji až ku hladiné Maruše . . . . . . . . . . . . . . 63

Hladina Maruše. 200 m n. m.

O vrstvách pásma III. v okolf Lipence zmińuje se Reuss") po

prvé slovy: „An der steilen Felsenwand westlich von Lippenz, wo

sich das Thal aus der südlichen Richtung plötzlich nach Osten wen

det, lässt sich ein allmäliger Uebergang des Quadersandes in Pläner

sandstein nicht verkennen.“ Reuss tim mini prechod nejspodnéjšich

vrstev pásma IV. ve vrstvy pásma III.

RoMINGER") uvádivesvém profiluz Lipence vrstvy našehopásma

III. a nejspodnéjśl souvrství c) pásma IV. takto:

4. Mächtiger gelber Bau-Sandstein (Pläner-Sandstein und Grauer

Sandstein von Reuss).

3. Fettig sich anfühlende, Glimmer-reiche Thone 20".

Vrstvy RoMINGERovy srovnati lze s následujicimi vrstvami na

šeho obrazce 13, ku kterym se popis RoMINGERöv vztahuje:

Rominger. Zahálka.

4 . . . IV c – III hornf

3 . . . IIIdolni(souvrstvijilu).

Cäst hornf RoMINGEnovA Gelber Bau-Sandsteinu, asice onu Cäst,

kterou ztotožňuje s ReussovyM. Grauer-Sandsteinem, počitáme my jiz

z podstatnych pffčin (jak pfi pásmu IV. uvádime) ku pásmu IV.

Svüj Gelber Bau-Sandstein popisuje RoMINGER takto: „Sehr

mächtig 30–60" in zahlreichen Steinbrüchen. Gelb, glimmerreich,

") Die Kreidegebilde. Str. 83.

') Beiträge. Str. 643–647.
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von feinem Korn, leicht, häufig durch Feuerstein-Knollen durchsetzt.“

Skamenéliny z ného uvádl tyto:

Dikotyledonen-Blätter.

Exogyra columba.

Exogyra lateralis.

Ostrea vesicularis

Pecten arcuatus.

Lima elongata.

Lima multicostata.

Lima pseudocardium.

Pinna decussata.

Lucina circularis.

Inoceramus mytiloides.

Nautilus.

Ammonites peramplus.

War. Ammonites Rothomagensis.

Serpula amphisbaena.

GUMBEL“) popisuje vrstvy našeho pásma III. ve svém profilu

z Lipence (do Brezna) takto:

13. In dünnen Bänken geschichtete Lagen von sandig kiese

ligem, lichtgelbem Gestein, welches leicht in knollige Stücke mit zer

fressener, löchiger Oberfläche und in Sandig-thonigen Schutt zerfällt,

genau, wie der sogenannte Knollentripel bei Regensburg und der bla

sige Plänersandstein in Sachsen. Die wenigen gut erhaltenen Verstei

nerungen sind: Inoceramus labiatus, Ostrea. columba, Ostrea canali

culata (?) d'Orb, Ostrea vesicularis Lm. . . . . . . . . . . . 15“

12. Schwammflintsteinschichten, lichtgelb, porös, in dicken

Bänken geschichtet (Baustein)mit Hornsteinconcretionen und Aus

scheidungen von Cacholong aufden Kluftflächen. Versteinerungen

spärlich: Inoceramus labiatus, Austern . . . . . . . . . . . 17“

11. dünnschiefriger, gelber, etwas glimmeriger Schwamm

flintstein . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - . . 15“

10. weicher, mergeliger, gefleckter Thon . . . . . . . . . 20

Porovnati je lze s našimi vrstvami takto:

*) Beiträge. Str. 516–519.

4
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Gümbel. Zahálka.

13.

12. . . . III hornf

11.

10. . . . III dolni (souvr. jflu).

KREIci“)jmenuje vrstvynašehopásma III. Bélohorskymivrstvami.

Piše, ze „u Lipence v ostrém ohybu potoka nad Korycanskym kvádrem

(päs. II) vynikajf a rozsáhlymi lomy otevireny jsou. Odtud označuji

rozšifenf jejich öetné lomy mezi Lipencem a Malnicemi. Panujicim

kamenem bélohorskych vrstevjest zde vübec jednostejná opuka Zlu

tavá Castos malymi listky slidovymi. Nékteré odrüdy majf velmi mâlo

vápna. jiné jsou vápnitéjši a nabyvaji pak bavy Sedé. Tato obyčejná

opuka leži na pfskovci (pásmo II), od néhoz na nékolika mistech ji

lovitou vrstvou (III. dolni) oddélena jest; ke svrchu precháziv rasák,

prijimajic do oné hmoty zelená zrnka glaukonitu.“

FRIC“) uvádi od Malnic „pisčité opuky tvaru kvädrového, bo

haté na Rhynchonella plicatilis, obsahujici téz Calianassu bohemicu

v lomu pri vozové cestéz Malnic do Lipence.“ Otéchto vrstváchpo

jednám podrobné pfi pásmu IV. souvrstvi c.

Pod zminénymi opukami leži dle FRICE obyčejné Vehlovické opuky.

Nazyvá tudiz FRIC vrstvy našeho pásma III. Vehlovickymi opukami

jako v Peruci (viz müj Ölánek o Peruci).

V Lipenci nazyvá Falö" vrstvy našeho päsma III. a nejspod

néjšich vrstev päsma IV, jez obsahuji Callianassy, piscitymi Belohor

skymi vrstvami v podobé bélavych, silné piscitych opuk, v nichZ se

vyskytuji nedobfe zachovalé otisky koryše Calianassa bohemica.“ (Viz

článek náš o pásmu IV. u Lipence)

Obrafme se nynf na levou stranu Oharky.

Horejsi mlyn (Trinksmühle) u Brvan.

Profil 74. Obr. 50.

Cetnymi dislokacemi dostay se vrstvy päsma III. na povrch

v sousedstvf mnohem mladSich vrstev ütvaru kikidového po obou Stra

nách Hradeckého üdol. Pficházime-li do Hradeckého üdoli 0d Le

nešic, dostihnem pásma III. pül km na jih od Brvan pfi Hofejśim

mlyné (Obere Mühle v mapách, Trinksmühle v üstech obyvatelstva).

*) Studie I. Str. 54. Obr. 11. 0.

") Studie II. 53. Obr. 15. r. Obr. 14. w.

“) Tamtéz str. 53. r. 5, 6. Obr. 14. w.



Päsmo III.– Bélohorské – kikidového ütvaru v Poohifi. 53

Zde v nizké sträni skalnaté po levé strané Hradeckého potoka, kde

dráha prestupuje potok, nalézäme zajimavé dislokační Bevanské roz

sedliny Ötvrtou a pátou (obr.50. r, a r.). Pojednáme o nich pfipásmu

IV. Od rozsedliny Ötvrté počiná v sousedstvi pásma IV. pojednou

pásmo III. a tvoří pak stráň potočni as 13 m Vysokou až do livan.

Vrstvy maji tu sklon 10" k SSZ, rozdéleny jsou v mocné lavice a

trhlinami Öetnymi jsou rozeklány. Složeny jsou ze Zlutavych piscitych

slinü jaké uvidime dál u Brvan.

Brvany, obec.

Profil 36. (Ohr. 15.

We Bivanech, kde se üdoli pojednou vpravém uhlu lom, odha

leno je pásmo III. po obou stranách üdoli. Povšimneme si napfied

vrstev ve stráni pravé (západni) podle cesty, která od ë. 61. upro

stired obce na vychod dolü k Hradeckému potoku sestupuje. Na

jdeme tu nižši oddélenf pásma III. spočivajic na pásmu II. v tomto

Profilu 36.

Ulice (silnice) uprostred Brvan, pri Ö. d. 61. . . . . . . . . . . 219 05 m n. m.

6. Nepristupné vrstvy piskovce spongiovéhojilovitého v obci . . . . . . l

5. Piskovec spongiový jilovity, na povrchu rozpadly, Sedy, dále od po- S

vrchu pevnéjsi a modravy . . . . . . . . . . . . . - - -

213 15

4. Jil velmijemné piséit, Sedy, dál od povrchu do modra jdouci,

s drobnohlednym glaukomitem, s &etnymi jemnymi Supinkami

muskovitu. NadrZuje vodu. V nëm studánka . . . . . . . . 3.4

3. Piskovec jilovity, velmi jemny, Sedy, shojnymjemnym muskovi

tem, s modravymijilovitymi pruhy. Nékdy i piskovec jest mo

dravy. Na povrchu v ' rozpadly. Misty pevnéjsi lavičky pi

skovce jilovitého vyčnívaji z povrchu . . . . . . . . . ., 20

2. Pskovec jemny v pevné lavičce s timelem jilovitym, Flut až

hnédožluty,s Getnymi jemnymi Supinkami muskovitu. Máv sobe

dosti ülomkü po morskych skamenélinách jmenovité po Exogy

rich (0:3–0:2) . . . . . - - - - - - - - - - - - () 25

1. Jil na povrchu rozpadly, Sedy, däl od powrchu tmavši. Se Su

pinkami muskovitu a mikroskopickyn' (má mocnost

od 1 m do 15 m) . . . . . . . . . . . . . - . . . . 10

2064

-

#

Pskovec kvádrooy, sedobily,jemnozrnnys muskovitem alsvelmi

Pásmo II. { vzácnym glaukomitem, proniknuty &astos piscitojilovitymi skvr

|# šedymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 m

Hradecký potok 2055 m n. m.

Všecky vrstvyvprofilu tomto uvedenépostrádaji vápence. Proto

v kyseliné nešum. Zivé upominaji näs vrstvy tytona onyu Lipence,

které jsme nedávno opustili.

Souvrstvi jilu se co do mocnosti mnoho nezménilo u porovnáns

s Lipeneckym, kde bylo 6 m mocné, za to se ponékud zménily petro
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graficky–jsou tu mnohem piscitéjšiivpiskovec proménéné. Zvlášté

je tu charakteristická vrstva Zlutého piskovce III. 2, která i na ná

sledujicim stanovisku se nalézá a rychle nás orientuje vpofadivrstev

jilovitych.

Piskovce spongiové nad vrstvami jilovitymi jsou tu mnohem

mocnéjší než v Lipenci.

Brvany, üvoz cesty do Lenešic.

Profil 37, 38. Obr. 15, 26.

V Öästi tektonické zminilijsme se jiz, Ze Hradeckym üdolim jde

dislokační Brvanská rozsedlina r, a s ni soubéZné jdou jiné dvé r",

a r, pfstupné v üvozu cesty do Lenešic. Obr. 15. nejlépe znázorüuje

uloženi vrstevpfitéchto rozsedlinäch. Pfisamérozsedliné r, p0 strané

západni nalézáme toto uloženi Vrstev:

Profil 37.

Obr. 15.

Vrchol stráné pri 2. Brvanské rozsedliné. 224 m n. m.

8. Piskovec spongiovy jilovity, Sedy až bily. na povrchu zridka

v desky,'' v prach rozpadly . . . . . . . . . . 20

7. Piskovec spongiový jilovity Sedy se Zlutymi skvrnami zvlášté na -

ložich. Pevná lavice . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:3 (

6. Pskovec spongiový jilovity, Sedy až bélavy, rozpadly na po

vrchu . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - . 55

2162

5. Jil velmi jemné pisčity s jemnymi Supinkami muskovitu, mo

- dravy, na povrchu Sedy, rozpadly, proniknuty trhlinami, které

- obsahuji pevné desky limonitického jilu Zlutého až hnédého S

S s jemnymi Supinkami muskovitu . . . . . . . . . . . . . 1'5 20

3 | 4. Jilovity piskovec modravy, na povrchu Sedy, vponékud pevnéjśi 32
A- lavici vyčnívajici . . . . . . . . . . . . . . . - . U“

3. Jil Sedy, misty dosti glaukomiticky, na trhlinách s krystalky Z
hofké soli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 2"

2. Piskovec jemny v pevné lavičce s tmelem jilovitym, Bluty až

hnédožluty is tmavšimi hnédymi pruhy (je pfi samé "in"

s četnymi Supinkami muskovitu. Se stopami po morsky.ch ska

menélinách . . . . . . . . . . - - - - - - - - - . . . 0:1

1. Jil Sedy, pokryty ssutinami z nejvétši Části, as . . . . . . . 18

210-2

Nepristupné vrstvy (pásmo II) . . . . . . . . . . - - - - - - . 47 m

Hradecký potok. 205'5 m n. mm.

Všecky vrstvyvtomtoprofilu uvedenépostrádaj väpence, pročež

v kyselinách nešums. Omikroskopickém rozborupskovce spongiového

SouVrství 6. pojednalijsme již v předu.

Souvrství jilovité má tu mocnost 6 m. Pri rozsedlinách byvá

In0Cn0St. vrstev Čast0 zménéna.
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Po vychodni strané rozsedliny r,jsou tytéz vrstvy copozäpadnf.

Jevi se rozsedlina r, jako puklina. Dle ni vymilá si vodaüzkou sluj.

Při treti Břvanské rozsedliné r, (Obr. 15) a sice pii západní

strané, je tento

Profil 38.

Obr. 26, 15.

Vrchol stráné pii 3. Brvanské rozsedliné. 2248 m n. m.

11. Pskovec spongiový jilovity, zažloutly a bélavy, rozpadly, tvori -

povrch nejvyššive sträni; ke 2. rozsedliné se sesiluje moc

nost, u 3. rozsedliny se zunensuje až na . . . . . . . . . . 00

10. Piskovec spongiovi jilovity zažloutly a bêlavy. Ponékud pev

néjši lavička, však dosti již rozpadlá . . . . . . . . . . . 03

9. Piskovec spongiový jilovity, zažloutly a bélavy v tenké desky

rozpadly . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8. Piskovec spongiový jilovity, bélavy a zažloutly v tenkých de

skách v popředi vystupujici . . . . . . . . . 0 8

. Piskovec spongiovýjilovity bily v pevnéjši lavičce . . . . . () 2

218

6. Jil velmijemné piséity, Sedy, misty do modra jdouci, s četnymi

Supinkami muskovitu a drobnohlednym glaukonitem Má dosti

trhlin, zvlášté pri rozsedliné, v nichž je tyż jil limonitem pro

niknuty a od toho jest Zluté až hnédé zbarven a pevnéjśi.

V trhlinách tohoto Zlutého pevnéjśsho jilu ina povrchu desek

jevise éiré krystálky horké soli. Takéjsou vtétovrstvépecky

limonitové po spongiich . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Bliže rozsedliny se velmi sesiluje a je mocnéjši než 3 m.

5. Pskovec jilovity, velmi jemny, Sedy, pevnéjśi. S jemnymi Su

pinkami muskovitu . . . . . . . - - - - - - - - ls
4. Jll velmi jemné piséity, Sedy, pevnéjśi, s hojnymi Supinkami |

muskovitu . . . . . . . . . . . . . - - - - - -

. Pskovec jilovity, jemnozrnny, Bluty až hnédožluty. Mä dosti

jemnych supinek muskovitu. Ponévadžje vedle dislokačni roz

sedliny a zohybánim velmi utrpela, jevi se vrstva rozdrcenou,

ako ze samych kusüslozenou. Napovrchu téchto kousküjsou

nédé až hnédočerné povlaky limonitu. Takové kousky jsou

i dál do vnitt do hnéda zbarvené. Mezi kousky jsou Casto

skulinky a trhlinky vyložené povlakem limonitovym . . . 025|*

2. Jil glaukomitický tmavy, Sedozeleny. Jest velmi glaukoniticky.

Jemná zrnkaglaukonitu makroskopická zbarujijejdo zelena.

Pri narznuté ploše zvlášté barva zelená vystupuje. Obsahuje

shluky krystallinického sádrovce az několik cm. mocné. Misty

sádrovec trhlinky vyplñuje . . . . . . . . . . . . . 08

1. Jil tmavošedy, na trhlinách s Cernym povlakem. Se Supinkami

muskovitu, hojnym mikroskopickym pyritem a glaukonitem.

lyrit se méniv sádrovec, jehož čiré shluky krystallové jilem

tésné obalené nékolik cm. dosahuji. Na plochâch trhlin byvá

vyloučena zelená skalice zvétralá v podobé Zlutého präsku,

nékdy krystalky horké soli. Vrstva utrpéla dislokaci. Nejen

že je vlnité zprohybnuta jako vrstvy nad ni ležici, alle je celá

v kousky rozdrcena a kousky ty v neporádku jsou vedle sebe

seskupeny. Do trhlin mezi kousky snadnovniká voda a nero

sty v jflu obsažené, pyrit a glaukomit, snadno se rozkládati

mohou. Mocnost obnáši . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /

Cesta k Lenesicüm v üvozu. 2115 m n. m.

7

3
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Veškery vrstvy v tomto profilu uvedené nemajl vápence. V. ky

selinách nešumi. Všecky piskovce spongiové jsou velmi jemné s hoj

nymijemnymi Supinkami muskovitu a mikroskopickym glaukonitem.

Pecky spongiové v souvrstvi 6. maji stény z téZe hmoty utvořené

jako jil,vnëmzsenalézaji, jenze jsou hojné limonitem proniknutéjako

to jest. u jflu vtrhlinách téhož souvrstv. Pecky ty byvajinékdy duté

a chresti. Obsahujif ve vnitini dutiné Sedy pisek složeny z kremen

ného pfsku, glaukonitickych zrnek, Supinek muscovitu a jlového

prášku.

Udaná mocnost vrstev v profilu vztahuje se ku vrstvám poné

kud dále od rozsedliny, kdezvlnéni vrstev prestává. Profil je rysován

dle stény jak se jeviu cesty. Dál od cesty, hloubš do rokličky, která

se vybrázdila podle dislokačni rozsedliny naleznem i svrchni vrstvy

profilu,totiz7.,8. a t. d. ohybati se dolü. Mocnost vrstev u samérozse

dliny se méni. Nékteré souvrstvi nabylo dislokaci u rozsedliny vêtšl

mocnosti, kupf. 6. Vrstvatu byla stlačenim rozšffena, utvořilyse vni

trhliny svislé, Sikmé a ložné (rovnobëžné s ložemi. To co jednomu

souvrstvi na mocnosti pfibylo, to zase jinym souvrstvim ubylo.

Po vychodní strané rozsedliny r“, jsou vrstvy päsma IV. Podle

rozsedliny r", vymilá si voda üzkou sluj.

Treba srovnatipfehledné vrstvy profilü 36, 37 a 38.
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Vrstvy prävé popsané u Brvan, näleži nižsi &ästi päsma III.

Vyssi nalezmeme v sousedstvi popsaného üvozu pfi cesté do Hrádku.

Tu jsoubélavé a Zlutavé piscité sliny spongiové sklonéné při309 ku

SZ.; na temeni návršiv téže cesté pfecházeji však vpolohu skorem

vodorovnou. Jsou pokračovánim onoho oddilu vrstev pásma III., které

byly v üvozu cesty do Lenešic (obr. 15) mezi rozsedlinou T & T.

Näsledkem vêts dislokace jsou vrstvy Sirokymi trhlimami pfetrženy.

Dále ku Hrádku budou pfstupnéjśi, proto si jich az tam blize po

všimneme.

Jiz REUss") zmińuje se o vrstvách našeho pásma III. u Bivan

(náš prof. 36). O našem Souvrství jilovitém prav: „Bei dem Dorfe

Weberschan liegt zwischen dem Plänersandstein und Quadersandstein

(pás. II) eine eigenthümliche Schichtenreihe, die an andern Orten zu

fehlen scheint. An dem Hügel, auf welchem das Dorf Weberschan

liegt, sieht man zu unterst einen ziemlich grobkörnigen lockern Sand

stein mit silberweissen Glimmerblättchen, der nach oben schiefrig und

thonig wird und endlich in einen blaugrauen sehr glimmerreichen

schiefrigenThon übergeht mit vielen unregelmässigen Höhlungen, die

durch eine poröse grünlichgelbe Masse nur zum Theile ausgefüllt

werden, und mit undeutlichen Spuren von Versteinerungen. Nach

oben wird der im ganzen etwa 1"/-3 Fussmächtige Thongelbbraun,

Auf ihm liegt erst der Plänersandstein (prof. 36. vrstvy III. 5).

Také se zmiñuje Reuss ovrstvách po obou stranách našf Brvan

ské rozsedliny 3: „Viel deutlicher entwickelt ist das thonige Zwi

schengestein am Eingange in den tiefen Hohlweg, der von Weber

schan nach Hradek")führt.“ Po obou stranách rozsedlinyuvádivrstvy

pásma III. a IV. takto:

so) Die Kreidegebilde. Str. 86, 87.

37) Jest omyl. Má stäti do „Lenesic“.
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E

6. Plänersandstein (dl), der das

ganze südliche Gehänge des Hrade

ker Thales zusammensetzt. Er bil

det fast horizontale Schichten.

5. DerselbegraueThon, wie sub

N. 1, ''-1“ mächtig (a).

4. Sehr feinkörniger sandiger

graulichweisser schiefrigen Thon mit

silberweissen Glimmerblättchen (c),

%–1%“ stark.

3. Schwerervon Eisenoxyd ganz

durchdrungener und von Brauneisen

steinadern durchzogener, gelbbrau

ner, fester, etwas thoniger,glimmer

reicher, sehr feinkörniger Sandstein

(b), "%–1“ mächtig.

2. In seinen oberen Schichten

wird der Thon (sub N. 1.) sandig

und nimmt fleckenweise viele grüne

Körner auf (a). Auf den Klüften

führt er vielen krystallinischen G ps,

hie und da auch etwasSchwefelkies

und braust nicht mit Säure. Beide

sind etwa eine Klafter tief entblösst.

1. Grauer glimmerreicher milder

Thon (a), der ziemlich zahlreiche

aber leider sehr undeutliche Stein

kerne von Muscheln und Schnecken

enthält.

Ve vrstvách 1.(čili naše III

menéliny:

3. Fester Grünsandstein mitzahl

reichen grünen Körnern undplatten

förmiger Absonderung (g).

2. Eingelblicher, nicht sehrfein

körniger,fastzerreiblicherSandstein,

der häufige Concretionen von Braun

eisenstein einschliesst, die oft im

- Innern hohl sind und losen Sand

es

E

enthalten (fº).

1. Ein sehr feinkörniger grau

lichweisser Sandstein mit silberweis

sen Glimmerblättchen, der in den

tieferen Schichten locker und abfär

bend, in den höheren fester ist und

Terebratula alata enthält (e).

S

]

Salix angusta Reuss, listy.

Kočičky kvétové nezfetelné a malá semena.

Micraster cor anguinum Goldf

Inoceramus, ülomky.

Nucula truncata Nilss, (pectinata Sow).

Nucula siliqua Goldf. (Leda siliqua Goldf. sp.).

Cucullaea semiradiata Reuss.

Arca neurčitelná.

Venus parva Sow. (Goldfussi Gein.)

Rostellaria calcarata Sow.

Fusus vitatus Reuss.

. 1. prof. 38) našel Reuss tyto ska

Ammonites Lewesiensis Mant.(peramplus)pfes stopuvelké.

Toto souvrstvijilu od Bivan počitá Reuss ješté ku svémuQua

dersandsteinu našemu pásmu I.+ II. a stotožňuje je téz s lupky na

Seho pásma I. an pravl: „Im Saazer Kreise werden wir auch oftmals



60 XXII. Ceněk Zahálka:

-

den grauen Schieferthonschichten begegnen, bald zwischen Pläner

(III. horni) und Quadersand (II), bald zwischen den Schichten des

letzteren (I c) eingeschoben, wobei nur der Umstand auffallend ist,

dass sie beiWeberschan Thierreste führen, welche fast durchgehends

dem Plänermergel eigen sind; während sie an andern Orten entweder

nur Pflanzenreste (v. lupkách I c) beherbergen, oder von Versteine

rungen ganz entblösst sind. Sie müssen also trotz dieser Anomalie

wohl dem Quadersandsteine zugerechnet werden.

RoMINGER") popisuje tézvrstvy našeho spodníhopásma III.pod

obci Břvany i v üvozu Lenešické cesty a dospívá ku srovnáni vrstev.

jež tuto pfehledné uvedeme.

Po pravé strané potoka

(Náš profil 36)

Po levé strané potoka.

(Náš profil 37. a 38)

Ziemlich grobkörnige,glimmerreiche,

lose Sandsteine von ansehnlicher Mäch

tigkeit gelagert, die Bach–auf–oder

Bach – ab – wärts verfolgt allmäh

lich das Ansehen des gelben Bausteins

annehmen.

Gelber Baustein.

Thone von verschiedener Beschaffen

heit, blau, gelb, schwarzgrün gefärbt,
Blaue glimmerreiche Thone, mehre

male durch andersgefärbte, etwas här

tere sandige Gesteine von ganz unter

geordneter Ausdehnung unterbrochen;

ihre Mächtigkeit beträgt 30“ und dar

lagenweise sehr glimmerig oder von

Gyps und Schwefelkies ganz durch

drungen. Von Versteinerungen sah ich

einen Pflanzen-Stengel mit quirelförmig

gestellten Blättern und mehrere undeut

liche Gasteropoden Steinkerne. Mäch

tigkeit 15–20“.

über.

Grobkörniger etwas glimmerführen
der Sandstein Unteren Quaders. Unterlage ist nicht zu sehen.

GoMBEL") popisuje rovněž spodni vrstvy našeho pásma III. po

levé strané Hradeckého potoka z üvozu do Lenesic. Zjeho profilu,

ktery odtud uvádi, vycházi na jevo, Ze vrstvy 1. az 4. odpovidati

mohou našim vrstvám 1. až 11. profilu 38. Nad tyto vrstvy jako nej

blize mladéi stav hined Své vrstvy 5. az 9. Öili našeho pásma IV. 1.

až 4. v profilu 39. po vychodni strané rozsedliny. K. tomu pripomi

náme, Ze v üvozu cesty Lenešické nejsou veškery vrstvy pásma III.,

*) Beiträge. Str. 643- 644.

*) Beiträge. Str. 529, 530.



Päsmo III. – Bélohorské– kridového ütvaru v Poohri. 61

nybrz jen spodni, a Ze vyšši nalézaji se däle ku Hrádku. Nelze tedy

hned nad vrstvy pásma III. v üvozu cesty Lenešické klästi vrstvy

päsma IV. po vychodní strané rozsedliny jako nejblize mladsi.

IV.

Jest pak profil GCMBLöv následujici:

10. Weisslicher Mergel . . . . . . . . . .

9. dünnschiefriger Sandstein . . . . . . . . . .

8. dünnschiefriger Grünsandstein mit vielen groben

Quarzkörnchen und Rhynchonella alata,genauwieSchicht

6 des Profils an der Leneschitzer Ziegelhütte, die zur

Mallnitzer Schichtgehört . . . . . . . . . . .

7. weicher, weisser Sandstein . . . . . . . . .

6. grauer, thoniger Sandstein. . . . . . - -

5. dichter, weisslicher Sandstein, unten feinkörnig,

massig, fast ohne Schichtungsstreifen, von vielen unregel

9

1,“

mässigen Höhlungen erfüllt . . . . . . . . . . . . . 21“

4. dünnbankiger Sandstein, welcher in ein kalkig

mergeliges Gestein übergeht . . . . . . . .

3. gelber, eisenschüssiger Sandstein . . . . . . .

2. schwarzer Sand mit kohligen Theilchen

1. In der tiefsten Thalsohle rechts und links er

scheinen mächtigeLagenvon dunkelgrauem,selbstschwärz

lichem, schwefelkiesreichem Thon, aus dem Eisenvitriol

und schwefelsaure Thonerde auswittert. Man bemerkt

zahlreiche kohlige Einschlüsse und verkohlte Pflanzen

theile; der Schiefer, namentlich wo er sandig wird, ist

so bröcklich und mürbe, dass es mir nicht gelang, ir

gend bestimmbare Fragmente zu erhalten. Von Thierre

sten, welche Reuss in seiner ausserordentlich genauen

Beschreibung aus eben diesen Bildungen (Geogn. Skiz.

a. Böhmen II, S. 86) anführt, konnte ich nichts entde

cken . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - -

5“

8“

3“

Diese Pflanzenschichten von Weberschan sehen in auffallender

Weise den Pflanzenführenden Ablagerungen ähnlich, mit welchen der

Pläner (Perutzer Schichten beginnen pflegt. Auch könnte der höher

vorkommende glaukonitische Sandstein als zum Unterpläner gehörend

gedeutet werden. Indess scheint diese Auffassung der Weberschaner

Ablagerungen nicht die richtige zn sein, einmal weil die Gesteinsbe

schaffenheit des oben erwähnten Grünsandsteins sehr genau mit jenem



62 XXII. Ceněk Zahâlka:

der Mallnitzer Schichten übereinstimmt und das freilich dürftige Vor

kommen der Rhynchonella alata diese Gleichstellung bestätigt, zum

andern, weil wir auch in anderen Gegenden Böhmens Pflanzenführende

Schichten in den zunächst unter den Mallnitzer Schichten gelagerten

Gesteinen kennen. Die Weberschaner Pflanzenschicht dürfte demnach

als eine blos örtliche Entwicklung des Mittelpläners aufzufassen sein.

KREIdi ") pfipojuje naše souvrstvijilu päsma III. ve Brvanech

ku spodní lavici Bélohorskych vrstev. -

Sestavme nyni pfehledné a přibližené, jak posuzovány byly

nizšf vrstvy päsma III. v üvozu Lenešické cesty a ve Brvanech:

Zahálka. Reuss. - - -- -

Profil 38. obr. 26. Tat: 1. Fig, 8. Rominger. Gümbel. Krejči.

irater. Gelb
(DII)E

spongiové. 4 / „ Plänersand- Baustein. 4. Opuky.

– Stein. – >.

- T- | | –– „ ––
= 1 - a [ 1 ]]|_|–– So S S

- 3- -- es |

S *** - # . E. | #
-, 4 | 4 | c E- g 3 S -

H -- – s "S"5 -- > Z
A- z- –– - SS E | S >

E 3 | 3 | ) S. | 3 - | 35

- ––– s S Q

# * * | | | 5 | 5 | 2.

1 | 1 |“ z F -,
J2 ==–==

Sand- --- Unterer
Pásmo II. stein. – Quader -- Korycanské.

Hrádek.

Po levé stráni Hradeckého üdoli mezi Bivany a Hrádkem pf

stupny jsou ivyšši vrstvy pásma III. i ona nejvyšši vrstva pásma III.,

která u Zeméch Rhynchonella plicatilis chovala, vyskytuje se i zde

s touž skamenélinou. Veliké množstvi lomü starych, zašlych i novych

objevuje se tu ve stráni. Jesti pisčity slin zdejśiho pásma III. hleda

nym stavebnim kamenem v Siršim okoli zdejśim pro jeho pevnost,

trvanlivost, lehkost, snadnou zpracovatelnost, prilnavosk kmalté a po

rovitost. Skamenéliny jsou v nëm až na nejvyšši vrstvu Rhynchonel

lovou téz vzácné, alle pri velikém množstvi kamene stavebniho, jenz

se tu ročné dobude, prece se tu a tam néco najde.
−-−

“) Studie I. Str. 47.



Pásmo III. – Bélohorské – kikidového utvaru v Poohifi. 63

Asi uprostited sträné mezi Brvany a Hrádkem jevi se tento

profil pfibližené:

Profil 40.

Vrchol stráné a lomü. asi 2418 m n. m.

8. Piskovec slinity spongiovy, jemny, zažloutly, ponékud porovity se

šupinkami muskovitu vtenké desky rozpadly s Rhynchonellou plic.

7. Piséity slin spongiovy, zažloutly, s Supinkami muskovitu v pevné,

mocné stolici . . . . . . .

_ | 6. Vápenec spongiový Sedy neb belavy neb zalouty v pevné a mocné 9

> stolici . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - d

e) 5. Piscity slin spongiory s Cetnymi Supinkami muskovitu. Zutavé bily,

5 misty Zluty. Kfehky. V pevné mocné stolici . . . . . . . . . . S

E| 4. Wäpenec piscity spongiový belavézažloutly. V pevné mocné stolici

3. Piséité sliny spongiové a voipence spongiové obyčejné ssutinamizlomü

zakryté . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - 40

2. Piskovec spongiovyjilovity, ssutinami zakryty, nejméné . . . . . . 78

1. Souvrstwijilovité, ssutinami zakryté, asi . . . . . . - - - - - - - 65

21.45

Päsmo II. Piskovec kvádrovy, jemny, bélavy, se Supinami muskovitu, pristupny

do hloubky . . . . - - - -

Näplavy novéjśivyplñujidno dülua üpati sträné, zakryvaji hlubši vrstvy

utvaru kridového do vyše . . . . . . . - - - - - - - -

Hradecky potok (hladina) . . . . . - - - - - - - - - asi 2105 m n. m.

- - -

Vápenec tvoři zridka lavici a tvorf-li brzy se vytráci. Spiše se

objevuje v koulich a v podlouhlych kusech. Mikroskopické rozbory

nèkterych hornin tohoto profilu uvedlijsme jiz v predu.

Reuss") nazval zdejši vrstvy pisčitych slinü pásma III., které

čini prechod vslinité piskovce, Plänersandsteinem analezl tu následu

jici skamenéliny:

Salix fragiliformis Zenk.

Vétve konifer.

Caulerpites fastigiatus Presl.

Ülomky drev spaličkovitymi vyrüstky.

Sclerotites? Gein.

? Scyphia angustata Röm.

Discopora hexagonalis Rss.

Rosacilla disciformis Rss.

Rosacilla sp. ind.

Asterias quinqueloba Goldf.

Micraster cor anguinum Goldf. (vz).

*) Die Kreidegebilde. Str. 79–82.
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Terebratula triangularis Nilss. (vz) ) (Rhynchonella plica

Terebratula alata Lamk. (h) tilis Sow.)

Terebatula pumila v. Buch. (zr) (Magas Geinitzi Schlönb.)

Ostrea vesicularis Lamk.

Ostrea vesicularis var. truncata (h)

Ostrea lateralis Nils. (zr) (Exogyra lateralis Reuss)

Exogyra columba Goldf. (h)

Pecten laminosus Mant. (h)

Pecten circularis Goldf. (zr)

Pecten striato-punctatus Röm.?

Pecten squamifer Gein. (Dujardini Röm.)

Lima aspera Mant.

Lima multicostata Gein. (vh)

Inoceramus mytiloides Mant. (vh) (labiatus Gein.)

Avicula Reichi Röm. (h) (anomala Sow)

Pinna decussata Goldf.

Cardium dubium Gein. (Lima pseudocardium Reuss.)

Lucina circularis Gein. (vz) (Eriphyla lenticularis Stol)

Turritella granulata Sow.

Nautilus simplex (h).

Frondicularia ovata Röm. (Flabellina elliptica Nilss)

Robulina Comptoni Sow. (vz) (Cristellaria rotulata Nilss)

Serpula amphisbaena Goldf. (Gastrochaena amphisbaena

Gein.)

Serpula gordialis Schloth.

Klytia Leachi Mant. (zr)

Klepeta raka jiného druhu.

l (Hippopodium Nilss)

GUMBEL*) pravi, ze Reussv Plänersandstein z Hrádku jest

onou horninou, jiz navrhl jmenovati Schwammflintsteinem. Uvádi

odtud

Ostrea. Columba.

Inoceramus labiatus.

Dle hornin i dle skamenélin povazuje vrstvy tyto za spodni älen

svého Mittelplänru.

KREICt*) nazyvá veškery vrstvy naseho päsma III. az na nej

vyššf Rhynchonellovou vrstvu (náš prof.40. pás. III. vrstva. 8.) Bélo

*) Beiträge. Str. 530.

*) Studie I. Str. 54. Obr. 11.
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horskymi vrstvami v podobé pevné obyčejné Zlutavé opuky stvrdsimi

šedymi shluky na vápno bohatsimi. Jsou 10" mocné a maji sklon

8–10" k jihu. Uvádi za typické skamenéliny z Hrádku:

Klythia Leachi.

Aulolepis Reussi, Supiny.

Avicula anomala.

Rhynchonella bohemica.

Pecten arqatus.

Pecten Dujardini Roem.

KREIči *) pravi: „K pásmu fasáku lze konečné ješté pripočísti

nejvyššl opukovou vrstvu v lomech u Hrádku pod vrchem Rannym,

asi 3 stopy mocnou a od skalnikü zimnim kamenem (Winterstein)

zwanou. Opuka tato je ponékud glaukonitická a obsahuje hojné mušlf

Rhynchonellabohemica,nanispočivápakmékkäslinitáopukaTeplická.“

Z této poznámky vycházi na jevo, Ze KREICi nemél pfflezitost

vidêti v okolf Brvan vrstvy fasákové, jinak by nebyl Winterstein

k pásmu fasáku počital. Winterstein (vrstva III. 8. našeho prof. 40.

a III. 2. prof. 41.) nálezi po stránce petrografické i palaeontologické

ku pásmu III. Jeho mikroskopicky rozbor uvedli jsne v piedu.

Ozdejšichvrstvách,nálezejicichkupásmuffasäkupojednámepfipásmu IV.

FRIC *) rozeznává ve vrstvách našeho pásma III. od Břvan ku

Hrádku následujici vrstvy s hora dolü:

V = Winterstein

c = Vehlovické opuky

b = Drinovské koule

a = Cerné Semické sliny.

Jak ze studif našich známo, je pásmo III. totožno s FRICovyM1

Semickymisliny v Polabi a Povltavi okoll Ripského. Sledujice päsmo

III. mezi pásmem II. a IV. v Poohrf od Roudnice az do Lounského

okoll, shledáváme, ze i tyto Falcovv vrstvy V., c, b, a u Brvan a

Hrádku näleží pásmu III., nebofjejich poloha rovnéz mezipásmo II.

(Korycanské) a mezipásmo IV. (Drinovské koule) spadá. Všeckytedy

FRicovy vrstvyV, c, b, a jsou aequivalentem jeho Semickych slinü öili

Knecino Bélohorskych vrstev. Proto dobre pravi FRIC"): „Zcela po

“) Tamtéz, str. 59. Obr. 11.

“) Studie II. Str. 48, 49. Obr. 13. vrstvy a, b, c, V.

“) Tamtéž, str. 49.

T. mathematicko-prirodovédecká. F
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dobné ćerné sliny poznáme pozdéji u Nelahozevsi jakozto mejspodnejsl

vrstvu Semickych slinü.“

FRIC nalezl v souvrstvi Svém a tyto skamenéliny.

Baculites sp.

Turritella multistriata.

Scala decorata?

Avellana Archiaciana.

Protocardium Hillanum.

Eriphyla lenticularis.

Arca subglabra.

Venus fabacea.

Leda siliqua.

Avicula anomala.

Pecten Nilssoni.

Exogyra columba.

Frondicularia.

Sequoia Reichenbachi.

Dicotyled. listy.

K. tomu pripominá FRIC, Ze Reuss zminuje se z téchze vrstev

(Schwarzer Schieferthon von Weberschan)") o titech druzich:

Rostellaria Reussi.

Venus parva.

Nucula pectinata.

Ze svych vrstev c Öili ReussovA Plänersandsteinu uvádi FRIC dle

Reussovych a svych nálezü:

Beryx Zippei Supiny.

Enoploclythia Leachi.

Callianassa bohemica.

Nautilus sublaevigatus.

Ammonites Woolgari.

Ammonites peramplus.

Pinna decussata.

Avicula anomala.

Perna Cretacea.

Inoceramus labiatus.

Pecten Nilsoni.

Pecten curvatus.

*) Uvedli jsme seznam skamenèlin Reussovych z têchto jilü jižvpredu.
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Pecten Dujardini.

Lima Sowerbyi.

Lima multicostata.

Lima aspera.

Exogyra columba.

Rhynchonella plicatilis.

Srovnejme nyni pfehledné, jak určovány byly vrstvy pásma III.

od rüznych geologü od Bivan ku Hrádku:

Päsmo III.

in - - - - - - - - -
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Lom 1 km jižné od Hrádku.

Od Lenešické cihelny (tato lez 2 km SZ. od Lenešic) vede ce

sta smërem SSV. do Glasrova lomu. Uprostfed mezi cihelnou a lomem

je üdoli, kterym procházi Ranská dislokační rozsedlina sméru od JZ.

k SV. Severné od této rozsedliny (čili ode dna üdolf)zdvihá sepásmo

III,jsouc diluvialni hlinou pokryto. Odtud dovázi se hlina do Lene

šické cihelny. Glasrüv lom nalézá se ve vyši 260 m n. m.; vrstvy

jehojsou tytéz co v lomech u Hrádku a Brvan.

Profi | 4|.

Vrchol lomu. 260 m n... m.

E ( 2. Pikovec slinity, jemny, spongiový (Winterstein) zažloutly, se supin
g kami muskovitu, ponékud porovity a lehky . . . . . . . . . . . 2 m

5) 1. Piscité sliny spongiové, bélavé a Blutavé, lehké, s vápenci spongio
vomi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 11 m

Dno lomu. 247 m n. m.

Vsouvrství 2. objevuje se Serpula socialis a &astéji Rhynchonella

plicatilis.

Podle Hradeckého üdolf pokračuje pásmo III. dále na SV. ku

Libčevsi. Pokračovánf tohoto pruhu pásma III. jevi se pak až za

vrchem Breznikem u Zelkovic.

Zelkovice-Triblice-Chrášfany.

V okoli Třiblickém vycházi opét pásmo III. vice méné na po

vrch v pruhu“) asi 1", km. Sirokém mezi vrchy Breznikem u Lib

čevsi a Vršetinem u Třebenic. Severni hranice toho pruhu jde od

jižní paty Libeše koljizniho konce obcf Zelkovic, Dreměic, Chráštan

až kOvčinu u Netluk. Od Libeše skládá päsmo III. levou stráň (vy

chodni) üdoli k Seméi se táhnouciho az ku cesté Zidovicko-Triblické.

Odtud jde jižní hranice pfes jižní okraj Třiblic, po severnim üpati

Kvitele až ku Podsedicüm. Po celém tomto prostranstvi pokryto jest

pásmo III. tu vice tu méné mocnym diluvialnim Stérkem pyropovym.

Päsmo III. přistupno je hlavné v üdolních stránch apflezitostné od

kryto byvá v obwodu jmenovaném na dné pyropovych jam. Velké

lomy odkryvaji stavbu jeho v Třiblicfch, méné u Zelkovic a roku

1884. u Chráštan.

*) Srovnej Ö. Zahálky Geolog. mapy Podiipska: Klapská vysočina.
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Souvrstvijilovité nikde na povrch nevycház, tim méné zäklad

pásma III. –pásmo II. Za to pfstupny jsou v nižšich polohách

piskovce spongiové, které na souvrstvi jilovitém jsou uloženy, ku pf.

u jižní paty Libeše. Jsou velmijemné, bilé lehké, porovité, odbarvu

jici, bez vápence, s četnymi Supinkami muskovitu, shodné s piskovci

pásma III. vrstev 7–11. prof. 38. u Bfvan. Tyz přistupen byl roku

1884. v. lomu mezi Chráštany a panskymi jamami granátovymi, kde

obsahoval Spondylus sp.

U jizni paty Libeše nalezneme téZ Zluté piskovce pásma III.

Vyššf mista v oboru pásma III. zaujimaji souvrstvi piscitych

slinü spongiovych zažloutlych se Supinkami muskovitu. Poskytuji vy

borny kämen stavební u Zelkovic, mezi Lomky a Triblicemi a vTri

blicich. Reuss“) uvádiz nich u Zelkovic:

Ülomky drev spaličkovitymi výrüstky. -

Terebratula alata Lamk. (h) (Rhynchonella plicatilis Sow)

Ostrea lateralis Nilss. (zr) (Exogyra lateralis Nilss)

Exogyra columba Goldf. (zr)

Pecten laminosus Mant. (h)

Pecten striato-punctatus Röm.? (h)

Pecten squamifer Gein. (h) (Dujardini Röm.)

Pecten Faujasi Defr. (vz)

Pecten obliquus Sow.? (zr)

Lima multicostata Gein. (vh)

Lima undulata Reuss. (zr)

Perna cretacea Reuss. (zr)

Turritella granulata Sow.

Klepeta raka.

V Třiblicich odkryty byly roku 1883. vrstvy pisčitych slinü

spongiovych takto:

Profil 42.

Ornice . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - 0'3 m

Piséity slin spongiový. zažloutly, rozdrobeny, dole v desky rozpadly . . 30 „

Piséity slin spongiovy, zažloutly v pevné stolici . . . . . . . . . . . 10 „ | S

Pevné stolice téhož . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'5 „ Yao

Tyž v tenké desky rozpadly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:3 „ |S

Pevná stolice téhoä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 „

Pevné tri stolice téhož . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'0 ,

“) Die Kreidegebilde. Str. 79–82.
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Vrstvy tyto obsahuji též pecky pyritu obyčejné velice v limonit

proménéné.

Odtud uvádi Reuss:")

Salix fragiliformis Zenk.

Acer sp. ind.

Kočičky Betulinef.

Vétvičky konifer.

Conites gibbus Reuss. (Microzamia gibba Corda).

Ülomky drev spaličkovitymi výrüstky.

Scyphia subreticulata Münst.

Micraster cor anquinum Goldf. (vz)

Terebratula alata Lamk. (h) (Rhynchonella plicatilis Sow)

Terebratula pumila v. B. (zr) (Magas Geinitzi Schlönb)

Ostrea vesicularis Lamk.

Ostrea vesicularis var. truncata. (h) (Hippopodium Nilss)

Ostrea Nilssoni v. Hag. na Ammonitech.

Ostrea lateralis Nilss (zt) (Exogyra lateralis Nilss)

Exogyra columba Goldf. (zi)

Pecten laminosus Mant. (h)

Pecten circularis Goldf. (zr)

Pecten striato-punctatus Röm.? (h)

Pecten squamifer Gein. (h) (Dujardini Röm.)

Pecten obliquus Sow.? (zr)

Pecten decemcostatus v. Münst. (zr)

Lima elongata Sow.

Lima aspera Mant.

Lima multicostata Gein. (vh)

Lima undulata Reuss. (zi)

Lima laevissima Reuss. (zr)

Spondylus spinosus Goldf. (vz)

Spondylus fimbriatus Goldf. (vz)

Spondylus obliquus Mant.

'' lineatus Goldf. (latus Sow)

Perna cretacea Reuss. (zr)

Inoceramus concentricus Park. (zr)

Inoceramus Cuvieri Sow.? (zi)

Inoceramus mytiloides Mant. (vh) vyznačny.

Inoceramus Cripsi Mant. (zº)

*) Tamtéz.
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Avicula Reichi Röm. vyznačná (anomala Sow).

Pinna decussata Goldf

Modiola subaequalis Reuss.= M. spathulata Gein. (vz) (Litho

domus spathulatus Reuss)

Modiola arcuata Gein. (vz) (Mytilus radiatus Goldf.)

Cardium dubium Gein. (zr) (Lima pseudocardium Reuss)

Venus subdecussata Röm.

Lucina circularis Gein. (vz) (Eriphyla lenticularis Stol)

Fusus vittatus Reuss.= F. fenestratae var. Gein.

Nautilus simplex. (h) (sublaevigatus D’Orb)

Ammonites peramplus, var. Lervesiensis Mant. (zi)

Ammonites rhotomagensis v. Buch. (h)

Frondicularia ovata Röm.

Flabellina cordata Reuss.

Serpula amphisbaena Goldf

Cytherinasubdeltoidea v. Münst. (Bairdia subdeltoidea Münst. sp.)

Klytia Leachi Mant. (zr)

Ottodus appendiculatusAg.(vz)

(Flabellina elliptica Nilss)

FRIC") sestavil dle Reussovych praci a svych nálezü tento se

znam zkamenélin z lomü Triblickych:

Oxyrhina Mantelli.

Enoploclythia Leachi.

Nautilus sublaevigatus.

Ammonites peramplus.

Ammonites Woolgari.

Eriphylla lenticularis.

Venus subdecussata.

Pinna decussata

Mytilus radiatus.

Lithodomus spathulatus.

Avicula anomala.

Perna Cretacea.

Gervilia solenoides.

Inoceramus labiatus.

Gastrochaena amphisbaena.

Lima elongata.

Lima pseudocardium.

*) Studie. II. Str. 50.
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Lima tecta.

Lima aspera.

Pecten laminosus.

Pecten curvatus.

Pecten Dujardini.

Spondylus spinosus.

Spondylus latus (obliquus Reuss)

Spondylus striatus.

Exogyra columba.

Ostrea hippopodium.

Rhynchonella plicatilis.

KuseznamuzkamenélinReussemaFričemuvedenych,pfipojujiješté:

Holaster sp.

Micraster sp.

Zajimavé nalezišté pásma III. z návrši", km vychodné od Chrá

škan popsal jsem ve své práci: „Pfispévek ku geologickym pomèrüm

Ceského Středohoff.“") Tam spočivá piscity slin spongiovy tëchze

vlastnosti, co v Třiblicich na rule, která má smèr od JZ. k SV.

a sklon 80" k SZ. Patrné vyčnívalo zdejši nepatrné skalisko rulové

co ostrov nad hladinu vodní za doby pásma I. a II. Vyše, u ëedičo

vého proudu byl piscity slin spongiovy velmi porovity a obsahoval:

Pecten Dujardini.

Lima multicostata.

Ostrea semiplana. (vh)

Exogyra lateralis.

Arca sp.

Lima tecta.

Pleurostoma bohemicum.

Pri mladšich pásmech budeme mitiješté pfiležitostpoméry zdej

šího pásma III. po stránce tektonické objasniti a profily znäzorniti.

0 mocnosti pásma Ill.

Mocnost pásma III. stanovili jsme v Povltavi mezi Zlosynem a

Dřínovem na 46 m, u Roudnice nejméné na 50 m.") Mocnost tato

*) Zprávy o zased. Král. Ces. Společ. Náuk. 1883

“)V präci naší opásmu III. okolf Ripu omylem udána mocnostpásma III.

na 44 m, ač z popisu mocnostijeho vrstev vycházi na jevo, Ze ührnná mocnost

pásma III. nejméné 50 m obnášf.
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ubyvá smérem od SV. ku JZ. tak, Ze nejmensi mocnost v prozkou

maném terainu mezi Roudnici a Postoloprty jest u Lipence, kde jen

215 m obnáš. Pomaleji ubyvá mocnost po levé stranè Oharky na

pokraji Ceského Stredohofi pfes Triblice ku Hrádku a Brvanüm, ne

bot na poslednim misté mocnost jeho ješté 27 m obnáši.

Mocnost nejspodnéjšího jilovitého souvrstvi neffdi se tymz zpü

sobem. Ta naopak roste a sice od vychodu kzápadu– od Roudnice

ku Bivanüm. U. Roudnice obnáši 1 m, ve Brvanech 65 m. Myslim,

že toto zvétšováni mocnosti souvrstwijlovitého déje se na üčet nej

bliže vyššich vrstev souvrství pisčitého slinu. Tyto se počinaji méniti

v mékky sedy slin (na povrchu vjil rozpadly. Wiz ku pf. prof. 28.

ve Vraném souvrstvi 2) a. kdyz se v tomto Öim dále na západ vá

penec vytráci, ménf se vjil, öimz se mocnost souvrství jilovitého

zwétśuje.

Sestavme si pfehledné mocnost pásma III. z okoli Ripu az do

okoll Postoloprt v hlavnich mistech Poohfi.

Mocnost v metrech

S t a n o v i S k o ___-_- -------

souvrstvijlu | celého pásma

Zlosejn. . . . . . . . . . . 1 46

Roudnice . . . . . . . . . . 1 50

Strádonice . . . . . . . . . 15 40

Peruc . . . . . . . . . . . 17 40

Vrané . . . . . . . . . . . 2-1 40

Lomy u Slavétina . . . . . . - 37

Bytina . . . . . . . . . . . - 35

Brdlohy . . . . . . . . . . 16 28

Lipenec . . . . . . . . . . 6 215

Bfvany-Hrádek . . . . . . . 65 27
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Palaeontologie pásma III.

Po usazenf se vrstev pásma II. nastal velký obrat v pomèrech

Zivočišstva zdejšího more kridového. Opanovaly tu pole spongie. Sou

diti tak možno proto, Ze vrstvy pásma III. chovaji veliké mnozstv

jehlic spongi. Jiz u Roudnice jsme to shledali; tim vice však v Po

ohfi. Množstvl jehlic spongi dosahuje však vrchole v okoli Lipence,

Zemëch, Malnic, Brvan, Hrádku, Libéevsi, Třiblic a Chrášfan. Jsou

tam mfsty vrstvy, které téméi ze samychjehlic spongi sestávaj. Tyto

jsou z kremene a glaukonitu. Ostatni nerosty jsou vedlejśi. Jiz ve

studiich našich o ütvaru kidovém okolf Ripu konstatovalijsme na

nékolika mistech (Roudnice vpäsmu III, Bilá Hora u Prahy vpásmu

III., NebuZely v pásmu IX. a na mnoha mistech v pásmu Xa.), Ze

glaukonit se jevi co hmota zkameñujici zvlášté u spongi. U velké

mie jevi se glaukonit u jehlic spongif v Poohfi. Možno, Ze jsou

pecky kremitého piskovce Spongiového v pfedu popsané jakož i prä

škovitá hnizda vpiscitém slinu u Lipence (prof. 32. a 33. vrstva 5c.)

byvalé spongie. Ospongich v limonit proménénych v nižsich vrstvách

pásma III. zminilijsme se jiz u Roudníčku a Poplz i pri pásmu III.

v okolf Ripu.

Jiné pozüstatky skamenélin jsou v pásmu III. vzácné. Možno

fici, Ze po této stránce jest pásmo III. nejchudsim ze všech pásem

zdejśiho kridového ütvaru. Tojest také charakteristická vlastnost jeho.

Nejdüležitéjši zkamenělinou pásma III. jest Inoceramus labiatus.

Jaké zkamenéliny vyskytuji se vpásmu III. na rüznych mistech,

uvedlijsme jiz pfi popisu vrstev. Zde chceme sestaviti

Pfehled") posud nalezenych skamenélin pásma lll.

v Poohff.

Reptilia.

Chelone Benstedi Ow.

Pisces.

Oxyrhina Mantelli Ag.

*) Do pfehledu tohoto pojaty z praci staršich autorü (Reuss, Rominger,

Gümbel, Krejči) jen spolehlivé určené druhy; tu a tam starši jména novéjšimi

jsou nahražena.
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Oxyrhina angustidens Reuss.

Otodus appendiculatus Ag.

Osmeroides Lewesiensis Ag.

Beryx Zippei Ag.

Mollusca.

Cephalopoda.

Nautilus sublaevigatus D’Orb.

Mammites nodosoides Schloth. sp.

?Acanthoceras Woolgari Mant. sp.?

Pachydiscus peramplus Mant. sp.

Baculites sp.

Gastropoda.

Turritella multistriata Reuss.

Scala decorata Gein.

Pleurotomaria seriatogranulata Goldf.

Aporrhais Reussi Gein.

Avellana Archiaciana D'Orb.

Pelecypoda.

Protocardium Hillanum Sow. sp.

Isocardia sublumulata D'Orb.

Eriphyla lenticularis Stol.

Nucula pectinata Sow.

Leda siliqua Goldf

Arca subglabra D'Orb.

Pinna decussata Goldf.

Mytilus Neptuni Goldf. sp.

Mytilus radiatus Goldf.

Lithodomus spathulatus.

Gastrochaena amphisbaena Gein.

Modiola capitata Zitt.

Panopaea sp.

Tellina semicostata Gein.

Venus Goldfussi Gein.

Venus fabacea Roem.

Venus subdecussata Reuss.

Avicula anomala Sow.
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Gervila solenoides Defr.

Perna cretacea Reuss.

Inoceramus labiatus Gein.

Lima tecta Goldf

Lima elongata Sow. sp.

Lima multicostata Gein.

Lima aspera Mant.

Lima pseudocardium Reuss.

Lima Sowerbyi Gein

Pecten Nilssoni Goldf.

Pecten laminosus Mant.

Pecten curvatus Gein.

Pecten Dujardini Röm.

Spondylus spinosus Sow.

Spondylus striatus Sow.

Spondylus latus Sow. sp.

Exogyra columba Sow.

Exogyra lateralis Reuss.

Ostrea hippopodium Nilss.

Ostrea semiplana Sow.

Anomia Sp.

Brachiopoda.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Magas Geinitzi Schlönb.

Crustacea.

Enoploclytia Leachi Mant.

Callianassa bohemica Fr.

Loricula gigas Fr.

Cytherella ovata Röm.

Bairdia subdeltoidea Münst. sp.

Wermes.

Serpula gordialis Schl.

Serpula socialis Goldf.

Echinodermata.

Micraster sp.

Holaster sp.

Stellaster quinqueloba Goldf. Sp.
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Porifera.

Pleurostoma bohemicum Zitt.

Foraminifera.

Cristellaria rotulata D'Orb.

Flabellina elliptica Nils. sp.

Frondicularia sp.

Plantae.

Microzamia gibba Cda.

Sequoia Reichenbachi Gein.

Eucalyptus Geinitzi Heer.

Pantae 7

Fucoides sp.

Zävèrek.

Chceme stručné probrati vysledky, jichz jsme sledovánim pásma

III. v Poohff docílili.

Nejdüležitéjši vysledek je ten, ze pásmo III., které v Povltavi

a Polabi okoli Ripského jest totožno s FRICovyM Semickymi sliny,

sledováno jsouc z okoli Ripského do Poohri, stává se pásmem, jejz

KRErci typickymi Bélohorskymi vrstvami nazyvá a jez jsou pokračo

vánim Bélohorských vrstev na Bilé Hofe u Prahy. Jsou tudiz FRIčovY

Semické sliny v Polabi a Povltavi okolf Ripského a Knecino Bélo

horské vrstvy v Poohfi a odtud až na Bilou Horu u Prahy jednim

a tymz pojmem. – Z toho následuje, Ze nelze pásmo III., to jest

Semické sliny Öili KRE cino Bélohorské vrstvy v Poohfi, rozdélovati

na Semické sliny (pás. III.) Drinovskékoule (pás. IV) [následuje naše

pás. V. dili Roudnické] a Vehlovické opuky (pás. VI., nebot pravé

Drinovské koule (pás. IV) spočivaji na pásmu III., to jest, na KRE

Ciho Bélohorskych vrstvách v Poohfi.– Dálši düsledek toho jest, ze

FRIčovy Drinovské koule (IV), mé Roudnické päsmo V., a Fricovy

Vehlovické opuky (VI) nenálezi ku Bélohorskym vrstvám, nybrz ku

Vrstvám mladSim.

Reuss (1844) počftal naše souvrstvi jilovité pásma III. v Pe

ruci a Brvanech spolu s pásmem I. a II. ku svému Unterer Quader

sandsteinu. Ostatni vyššf vrstvy našeho pásma III. nazyvá Reuss:

Plänersandstein. Stavi však svüj Plänersandstein primo nad Unterer
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Quadersandstein pouze ve Bivanech. W Lounské krabatiné vklädá

mezi Unterer Quadersandstein a Plänersandstein vrstvy, které mlads

jsou nez Plänersandstein,jak o tom pri pásmu IV. pojednáme.

RoMINGER (1847) nazyvá naše souvrstvi jilovité u Lipence Glim

merreiche Thone, u Brvan Schwefelkiesreiche Thone a klade je nad

swüj Unterer Quader (pás. I.– II). Ostatni vrstvy pásma III. jme

nuje Gelber Baustein, počitá k nému však také vrstvy nejspodnéjśi

našeho pásma IV. totiz Reusstv Grauer-Sandstein.

GCMBEL (1868) nazyvá u Peruce naše souvrstvijlü: gelber tho

niger Mergel, ostatni vyšši vrstvy pásma III.: Schwammflintsteinem.

Počitá tyto vrstvy ku svému: Mittelpläner-Sandstein und Mergel mit

Inoceramus labiatus a klade je nad svüj Unterpläner (naše pás. I.

a II.).

Určenf souvrstvi jilovitého u Bivan zpüsobilo GUMBLovi obtize.

Nepoznává v nich svüj thoniger Mergel od Peruce, nazyvá je: Pflan

zenschichten (Thon) a pravi o nich, ze jsou: Örtliche Entwicklung

des Mittelpläners.

Mocnost päsma III. se od Ripu zmensuje do okoli Postoloprt.

U Roudnice obnášela 50 m, u Lipence jen 215 m.

Petrografické poméry méni se z okoli Ripu do okoli Loun velmi

ponenähle. Vytkneme pro porovnáni tri charakteristické facie, které

tuto zménu nejlépe vykazuji. Dvé na pokraji terainu (Roudnice, Li

penec),jednu uprostfed (Peruc-Vrané).
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1. Facie Roudnická. 2. Facie Perucká. 3. Facie Lipenecká.

Piséit siny za

'' : 67. Piskovce spon

8. Pºst- siny velmi mné. Obsahuje ''

jemné Seide a Zlu- evnélaviceneb glaukomit ke, po

tavé 11) oule modra- rovité,lehké,zvo

- - ho kiemith nivé, Zlutavé neb
7. Sling modrave a vého kiemitého bélavé s Supin

piséité sliny za- „“. kami muskovitu

Zloutlé velmi “ bezpecek a kouli

jemné . . . . 10 veimgemne be- křemitéhopiskov

lavé, zažloutlé ngiového . 4-5

6. SlinySed,zitidka a Sedé s pev- ce spongioveno . 4'o

piséité siny sedé 8 nymi lavicemi 3-5. Piscité sliny

5. Slin sedomodry. 7 ki emitého vdi- spongiové,zazlout- S

- - S pence modra- F| lé, zwonivé,poro- “

4. Slin zazloutly . 6 S vého . . . 69 (S| vité, lehké, spe- -

3. Slim modravy neb 3-11. Tiséité sling ckami aneb kou- - -

žlutavy . . . 5 velmijemnédále lemi Sedého kie

2. S/ zloutly od povrchu mo- mitého piskovce

2. Sin zazloutly dravé na Dovr- ------- - -

s velkym mnoz- chu sedé : peziehe . 85

stvim limonitu, vnéjšimi lavi- 2. “:iä
vdeskách aspon- cemi téhoz pi- gooy, ' Y,

gich . . . . . 3 sčitého slinu . 111 zvoury, welm .
2. Slim modravy Jenny . . -"D

a Sedy . 2-3

1. Jil modravy po 1. Jil sedy dál od 1. Jil, misty velmi

zvetränišedy neb povrchu mo- jemné glaukoni

zazloutly . . . . 1 dravy od 2:1 ku 1:7 ticky . . . . . 6

Zvláštni faci tvoři po levé strané Oharky Brvanská facie ob

zvlášté v souvrstvijilovitém.

4. Facie Bfwanská.

9. Piskovec slimit spongiovy jemny, zazloutly se Supinkami musko

vitu; ponékud porovity a lehky (Winterstein) - - - - - - - -

3. Piscité siny spongiové zazloutlé s Supinkami muskovitu. Obsahuji

vdpener spongior v lavicich neb koulich . . . . . . . . . . . 11

7. Piskorce spongiové jillorité bilé neb zažloutlé velmijemné . . . 78 S

- ( 6. Jil velmijemné piséity, sedy a do modra s sup. muskovitu . 3 F

E| 5. Piskorec jilovitz velmi jemny sedy se sup. muskovitu 1* 15 :1

EJ 4. Jil velmijemné piscity, Sedy s hoj. sup. muskovitu - “ U

E) 3. Piskovec jilovit jemnozrnny Flut az hinédoluty . . (0 25 ( --

E| 2. Jil glaukomitický tmavy, sedozeleny se sädrovcem . . . . . . 08

- ( 1. Jil tmavosedy se sädrovcem s sup. muskovitu . 1-0

Tak jako u Roudnice, tak i u Loun zakončeno je pásmo III.

v Lounsku piscitéjšimi vrstvami v nejvyšší poloze.
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V okoli Loun pfibyvá vrstvám pásma III. tolik jehlic spongi,

ze se tyto hlavné z nich sklädaji. Ostatni nerostyjsou vedlejśi. V.né

kterych ztráci se vápenec üplné. Tim vznikaji zcela nové horniny.

Mnohé z nich nazvalijsme sice piskovci spongiorymi, alle zrnka kre

menná jsou v nich vzácná; jehlice Spongi zastupujiftuzrna kremennä.

Kremité vápence zastoupeny jsou tu peckami a koulemi kremitych

piskovcü spongiovych, které taktka ze samych kfemitych jehlic spon

gil se skládaj.

S pribyvánim jehlic spongi pfibyvá horniné obyčejné porovitost

a lehkost. Otreme-li horninu kartáčem ve vodé, hned se objevi pod

lupou veliké množství porü. Jsou to dutiny mezi kostrou spongiovou

a dutinypojehlicich. Zdá se, ze na mnoha mistech centrální kanálky

jehlic byly druhdy vyplnény vápencem. Tento se vylouzil a züstavil

posobé dutinky, kdezto kremičity obvodjehlice züstal atvoři trubičku.

Ze se jevi glaukomit Casto co hmota skamenélin a sice u jehlic

spongi, zvlášté ve spongiovych vrstvách okoli Lipence, Brvan, Hrádku

a Triblic, jest rovnéz vysledek této práce.

Sklon vrstev pásma III. ve stránch tarasü vysočiny Perucké

je mnohonásobné vétši, než-li celkovy sklon päsma III. a to proto,

ponévadž stráné ty nalézaji se u samych rozsedlin dislokačních. Roz

sedliny päsma III. souhlasi se smérem sousednich dislokačnich ëar.

––--------

Näkadem Král. Ceske Společnosti Náuk.–Tiskem dra Ed. Grégra v Praze 1897.
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Obr 26 Profil vvkvozu LeneSicke cestyu Brvan
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