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XLVIII.

PáSm0 IV. – Drinovské –

(Mallnick6 z Sásti)

kikidové h o ütwaru v Po oh f .

Sepsal Genek Zahâlka v Roudnici.

(S obrazci 28. aà 50)

(Pfedlozeno dne 15. fijna 1897)

Päsmem IV. nazvalijsme vSiršim okoll Ripu vrstvy, které spo

civaly na päsmu III. a pokryty byly päsmem V. Päsmo IV. vyznačo

vay v okolf Ripském piscité sliny a kfemité väpence. Poslednf tvo

rily bud lavice aneb koule, které zvlášté na stränich svym tvarem

byly näpadné. Glaukonit makroskopicky byl ve vrstväch têchto hoj

néjši než v päsmu III. aneb v pásmu V. a. zvlästé v nejvyššf poloze

jevi se všude taková hojnost hrubšich zrnek glaukonitu, Ze jsme

o vrstväch téch napsali"): „podobaji se petrograficky Fasäku u Mal

nic.“ Proto jsme se však neodvážili souditi, Ze by tato nejvyšši po

loha byla co do stáři souhlasná s Malnickym fasákem a to proto,

pomévadž FRIC určil zäklad Malnického fasáku u Malnic jakozto

„Vehlovické opuky.“ Avšak Vehlovické opuky ve Vehlovicich nälezi

našemu päsmu VI. Proto jsme pásmu VII, které leživ okoli Ripu

na päsmu VI. Öili na Vehlovickych opukách, pfisuzovali stári Malni

ckého fasäku. V. tomto posudku podporovala näs i studia KREICiho“)

a FRICE,“) kteri rovnéz vrstvám nad Vehlovickymi opukami ve Vehlo

vicich ležicfm, prisoudili stáři Malnického fasáku.

*) Päsmo IV. ütv. krid.v okoli Ripu, str. 5.

*) Studie voboru kiidového ütvaruv Cechách, str. 95, iádka 17, obr. 26 m.

*) Bélohorskéa Malnické vrstvy, str.82, fádky25–27. Idealmiprofil vrstev

Belohorsky.ch a Malnických, sestaveny dle lomü u Drinova a Vehlovic, vrstva 10.

li. mathematicko-prirodovédecká. 1897. 2
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Jezto mésrovnánf“) päsma VII.vokoli Ripus fasäkem u Malnic

záviselo od toho, zdaž jsou zäkladem fasäku v Malnicich skutečné

Vehlovické opuky (pásmo VI), a patrem fasáku v Malnicich pásmo

VIII., vyhradil jsem si prävo potvrditi neb opraviti toto předbéžné

srovnáni, až ukončim studia svá o ütvaru kridovén v Poohff.")

Ukončiv tato studia a sledovav podrobné pásmo IV. Öili FRrcovy

Drinovské koule z okolf Ripu az do okol Malnic, mezijeho zäkla

dem a patrem, došel jsem k vysledküm, jez ve studii této jsou obsa

Zeny a od difvéjšich pfedbéžnych porovnáni mych valné se liši.

Rozsireni pasma IV

Päsmo IV. nemä v Poohrf tak velkého rozsirenf plošného napo

vrchu zemském jako nëkterá jinä pásma, ku pf. ptedcházejci pásmo

III. Zvlášté po levé strané Oharky nepatrné stopy jeho nachâzime,

ježto je mladSimi päsmy dokonale pokryto a hluboko pod povrchem

se skryvä. Po pravé strané Ohite, kde vyšši pásma poskrovnu jsou

zastoupena, Castéji se späsmem IV. potkäváme, zejmenave Ripské

vysočiné a v Lounské krabatiné. Za to vykazuje Perucká vysočina

mâlo mist, kde päsmo IV.je rozlozeno. Tvofit v této vysočinêpäsmo

III. povrch zemsky až ku stränim Ohareckého üdolf. Teprve na üpati

Perucké vysočiny, ve Slavetinskéma Kysterském tarasuje nalezmeme.

Od Roudnice a Hracholusk, kdepäsmo IV. povrch zensky tvor,

tähne sepäsmo IV. vmirnézdvizeném hrbetu kuSZ. az mezi Chvalin

a Zidovice.") Pooboustranách tohoto hkbetutvofi üpati,jak nastrané

Cepele tak na strané Labe, päsmo III. Nejlépe však pfstupno je

pásmo III. jako základ pásma IV. v Labské sträni (na Skále) od

Roudnice az do Zidovic. Vyssi hirbet nez predesly tähne se také ve

sméru od JV. ku SZ. od Cepele mezi Hracholusky a Klenöl až do

Dušnik, kde vrcholu Oharecké stráné dostupuje. Tu ve stränich

a lomech pásmo IV. spatititi lze. Popsali jsme odtud nékteré profily

i palaeontologické poméry pri popisu päsma IV. v okoli Ripu.

V dislokačni poloze zitime päsmo IV. severné od Prestavlk. Od

Nižeboh ku Raëanüm pokryt jest vychoz pásma IV. jeho patrem,

pásnem V.

*) ZAHÄLkA: Die stratigraphische Bedeutung der Bischitzer Uebergangs

schichten. Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Wien. 1895. B. 45. H. 1.

Seite 92.

') Tamtéž, str. 93.

*) Viz mou: Geologickou mapu Ripské vysočiny.
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V krajiné kol Račinévsi a Brizy tvori päsmo IV. rovnéz povrch

zemsky, jest všaktu a tam na návršich diluvialnfm Stérkem zahaleno.

V okoli Vodochod a Brizy pokryvá slinité pásmo V. päsmo naše IV.

a zäklad jeho, päsmo III., pristupno je u Charvätec a ve, stränich

blizkého Wranského üdoli jizné od Hradešina a v Paršenku.

Přejdem-linynina sousedni Peruckou Vysočinu, tu najdem päsmo

IV. az u Slavětina. Zde tvoiri povrch oné Öästi Slavétinského tarasu,

kterä jde od Slavétina naVlči. Tuje Castopokryto diluvialni Zloutkou.

Také v Kysterském tarasu rozloZeno je päsmo IV. mezi Slavétinem,

Pšány a Veltézi, a tu pokryvä je v okoli Veltèze päsmo V.

V Lounské krabatiné dosti je rozsireno pásmo IV. v pruhu od

Podhrázského mlyna pres Cencice, Louny k Lipenci a Tuchoricüm.

Na počátku je vSitce od Cencic ku Pšänüm, pak mezi Lounya Cito

liby a däle mezi Malnicemi a Opočnem. I tu je pisstupen zäklad –

päsmo III.– namnoha mistech, i patro jeho päsmo V.– Nikde

neni však pásmo IV. ve své souvislostitak Casto pretrženo jako v této

Lounské krabatiné. Celou fadou rovnobëžnych dislokac roztrženo je

päsmo IV. na mensi pruhy, jak to nejlépe znäzorñuji naše obrazce

40. az49, na nichZ profily znäzornèné nejdou celou krabatinou, nybrz

jen Lounskym pohoifm. Päsmo IV. zaujfmä téz neširoky pruh odpo

hori Lounského až k Opočnu.

Dislokaci vrženy jsou téz na povrch zemsky nepatrné oddily

päsma IV. po levé strané Oharky jako u Brvan, a Spatné pristupné

u Třiblic a Chráštan. Všude pfikryvä je päsmo W. a. za zäklad mä

päsmo III.

O základu pásma IV.

Všude, kde pisstupny jsou vrstvy hlubši nez pásmo IV., všude

shledáváme, Ze je tam základem päsma IV.– páSmo III. Päsmo III.

dostatečné se liši od päsma IV. V Ripské vysočiné nevystupuji

v nëm ješté tak nápadné kiemité vápence. Tyto jsou vzácnéjsi. Pre

vlädaji v nëm Öisté sliny, méné pfsčité sliny. Na povrchu nevzdoruje

tak vêtráni, jako vrstvy pásma IV. Také se nehodi co kämen

stavební jako vrstvy päsma IV. Jehlice spongi Casto se v nëm ob

jevuji. Ve vysočiné Perucké chová sice päsmo III. vice lavic a kouli

kkemitého vápence nez ve vysočiné Ripské, takze se vice podobá

vrstvám päsma IV.v okoli Ripu, však prec horninyjehojsoujemnéjsl

nez u pásma IV., v némz glaukomit zvlášté je nápadny již pouhym

okem. Mnohem vétši rozdil jevi se pak mezi pásmem IV. a III.

1.
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- - - -

v Lounské krabatiné apo levé stranéOharky; nebot tu lel

sliny spongiové a piskovce spongiové zvláSté jsouvpäsmu

kteristické, kdezto päsmo IV. charakterisuji hlavné piskov

nitické. Také rozdil palaeontologicky mezi pásmem III.

značny. Inoceramus labiatus vlädne v päsmu III. a rovné

skamenélin. Päsmo IV. oplyvá však vétšim, nékde ohromr

stvim skamenélin. Tu vlädne Inoceramus Brongniarti, Ac

papaliforme a misty hojnä Arca subglabra s Eriphylou lenti

Ze ifysikalnimi vlastnostmi se liši päsmo III. od päsma IV

jsme jiz u päsma III. i v üvodu tohoto Ölänku o pásnu I

O patru påsma IV.

Patrem päsma IV. jest v Poohrl pásmo V. jako v (

Päsmo V. vyznacuje se tu jako v okoli Ripu svymi mék

a tim se näpadné lišf od piscitych vrstev päsma IV. Päsm

se v nejspodnéjši Öästi své ćim däle k Postoloprtüm tim vi

nitické a piscitéjśi. Zároveñ se počinaji objevovati jiz

v téchto nejspodnéjśch vrstväch pevnéjši vápencové lavice

stávaji Öim dále k Postoloprtüm bohatsi glaukonitem a l

pisken. Toto nejspodnéjši souvrství sledováno do Malnic

ve. vrstvy, jez FRIC Malnickymi Avellanovymi vrstvami na

spodnéjši facie päsma V. u Malnic podobä se nejvyssimu

päsma IV. tantéz, však v nunohém od ného se liši. Také

logicky liši se pásmo V. od pásma IV. dosti. Vlädnouf v

ihlavné: Ostrea semiplana, Pleurostoma bohemicum, Pecten

a j. Ostatné poukazuji na näš Ölánek o päsmu V. v Poohf

O nevlastmim patru pásma IV.

a) Tetihorni piskovce.

Popravé strané Oharky, v nfstech, kde pásmo IV. ne

Päsmen vyssfm ütvaru kikidového, totiz V., a jim snad ani

kryto nebylo. tam pokryto byvápásmo IV. Castobalvány an

Zlomky tretihornich piskovcü. Obyčejné jsou jemnozrinné §

neb Zutavé, nékdy precházi tyz kus i ve hrubozrmné pis

a tam malezne se kus s timelem Zelezitym. Piskovce ty m

Päsmu IV spočivati od Slavétina pies Psány a Cencice
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a ordtud až pod bilé Horky u Malnic. Tyto piskovce jsou trosky

z byvalych sladkovodnich usazenin tietihornich, které azsemzprotéjśi

krajiny Stredohorské sahaly. Veliké mnozstvi têchto balvánü, az 3m

dlouhych, pokryvá päsmo IV. u Slavétina okolo kaple Panny Marie,

pojizni strané Cencic a Loun a pod Bilvmi Horkami. Hospodáři je

z poli odstranuji. O téchto piskovcich plati vše. co uvedeno pri ne

vlastnim patru pásma III. o téchze piskovcich.

b) Diluvialni Stérk a pisek.

Již piki päsmu III. zminili jsme se o tom, Ze diluvialni Stérk

a pisek Červeni permskou zbarveny pokryvá peismo III. v üdoli Ze

méchsko-Lounském u Zeméch, a Ze öerveny kal z pisku toho zatéká

do sluji (trhlin a rozsedlin) vrstev tëch velmi hluboko a zbarvuje

plochy jejich do öervena. Prävé tak jest to po pravé (jizni) strané

üdoli redeného pobliz mésta Loun, kdez pokryvá onen pisek vrstvy

päsma IV. Pri hotoveni profilü našeho pásma IV. nalezli jsme tento

psek a stérk pfi cesté z Loun do Psän, pri silnici do Citolib blize

hibitova nového, pfi cesté od zastávkv „Louny mésto“ na jih do roz

sählych lomü, v cesté do Listan, pri cesté odl kaplicky na jih (mezi

predesilyma ležici), kde ipsek se vybirá a kuhliné cihlářské pridávi,

pricesté doJimlina. Pisekje vrstevnaty, kremenny azrnka kremenejsou

bilä, öervenäatmavá. Stérk ulozeny vpisku obsahuje placky piscitého

slinu(zpisma III)sedého a bilého,piskovce spongiového(zpäsma III.),

křemitéhovápence Sedého (zpäsma III. neb IV.), rasáku (zpäsma IV),

oblázky bilého, öerveného i tmavého kremene, porfyru, Sedé musko

vitové ruly, majici misty hojné granátu obecného, Sedého neb &erve

ného piskovce hrubozrnného (bezpochybyzütvaru permského, možno,

Ze i z pásma I), kmeny Psaroni (tyto jsou vzácné).

Ze usazeninami témito naznaten je vodní tok z doby diluvialni,

jenz mél püvodsvüj navysočinéZbänské, naznačilijsme pfipäsmu III.

blize, a tamtéz pripomenuli jsme, Ze jiz KustA o téchto piskách

a Stérkäch öerveni permskou sbarvenych se zmińuje.

Také v okoll Nizeboh, Pist, Racinévsi a Bikizy pokryvá diluvialni

Stérk vysočiny Ripské päsmo IV.

c) Diluvialmi hilina.

Tato pokryvá &asto vrstvy päsma IV. Ojednom nalezistizmiflu

jeme se pfi profilu 44. (viz tam), kde Sedožlutá vrstevnatá hlina po
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kryvá v mocnosti 1 m fasák u Slavétina pii cesté do Dom

tato má v sobé placičky pisčitého slinu päsma III. a ne

všelijak se rozvêtwujici hnizda piskus placičkami téhož sli

takovy pisek pokryvá téz v mocnosti 04 m hlinu a z nël

téz pytlüm podobné partie, do hliny. Pisek, hlina i pla

pocházi z pásma I, II. a III. ze stráné na jih odtud ležit

Odtud byly sem naplaveny, možno, Ze i z Üästi naváty.

Mnozstvi hliny diluvialni pokryvá pásmo IV. mezi

a Vlčim a Gini tak pásmo IV. nepfistupnym, aë tu a tan

bylo pod hlinou pásmo IV. (fasák) kopánim odkryto.

Jizné od Loun a Cencic pokryvá diluvialni hlina zu

téz mife pásmo IV. Pii cestè Pšánské je vidéti, ze vzal

material k Svému usazeni ze zwétranin fasáku, nebof bar

do zelena a má v sobé hojné mikroskopického glaukonitu.

téz cicváry.

d) Alluvialmi niplary

Na stránich (od Malnic k Lipenci pii potoku Maruši &

näplavy, pocházejic z vyššich zvetralych vrstev iasiku ne

vého piskovce pokryvajici vrstvy itasäku neb vrstvy nizši.

V Cencicich pokryvá 2 m mocná Cerná ornice na di

fasák. Zajisté, Ze p0 mnoho vékü splavovala se ze strä

üdoli. Ornice ta rozpukává se ve svislé sloupy. Na jejim

a tam troztroušen je drobny Stérk, sestávajicizplaciček sli

kiemene.

Petrografie päsma IV.

Horniny pásma IV. v Poohifi jsou troji: piskorce, p

a ripence. Kazdä z nich má své odrudy dle toho, ktery

prevládá aneb zvlášté vyznačnym jest. Horniny päsma

Pikestavlk a Nizeboh neliši se téméi ničim odl hornin té

v okoli Roudnice. Cim vice se však vzdalujeme v Pooht

nice, tim vice méni se petrografické poméry hornin tëch

v okoli Malnie dosahuje zména tato jaksi svého vrchole. V

tato faciová daleko neni taková jako se jevi u jinych pá

kridového, sledovanych z okoli Ripského do Polomenych Hor

Vlastnosti vrstev züstávaji si z okoli Roudnice az do okoli

dosti podobné a pomér glaukonitu mezi spodnimi a vrchnin

päsma IV. jest v okolf Ripu tyz co v okoli Malnic. T.
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v okoli Ripu glaukomit velice rozstren v nejvyssi poloze päsma IV,

prävé tak je velmi rozsiken u velké mire v okoli Loun a Postoloprt.

Celkem roste však množstvi glaukonitu u všech vrstev päsma IV.

z okoli Ripu do okoli Postoloprt. Jiz pri petrografii päsma III. vytkli

jsme, ze v nejspodnéjsich vrstväch jilovitych pribyvá od Ripu do okoli

Postoloprt ve vétsi mike glaukonit. V témz sméru shledalijsme, Ze

pfibyvá ve vyššich vrstvách pásma III. jehlic spongi, a to tak, ze

v okoll Postoloprt staly se jehlice spongii hlavni součästi hornin.

Pki tom bylo pozorováno, Ze se Casto jehlice ty sklädajizglaukonitu.

Néco podobného jevi se upásma IV. Cim däle z okoli Ripu do okoll

Postoloprt, tim vice roste množstvijehlic spongive vrstvách päsma IV.

a mnoho jehlic slozeno jest téz z glaukonitu. V okoli Ripu nebyly

na mikroskopických vybrusech jehlice spongi näpadné, teprvév Poohfi

počinaji vic a vice se objevovati. Celkem nedosahuje všakvpásmu IV.

množstvijehlic takového procenta jako v pásmu III.

Z okoli Ripu do okoli Postoloprt ubyvá vrstvám päsma IV. jilu,

až jej üplné ztráti. Tak stävaji se z pisčitych slinü a kremitych

vápencü okoll Roudnice piskovce a piséité vápence okolf Malnic.

K vüli zjištění petrografickych vlastnosti hornin päsma IV.

v Poohri, vykonal jsem mikroskopická studia všech souvrstvi a ná

padnych vrstev jednotlivych ve všech profilech päsma IV. tuto uvede

nych. Z tëch uvádime ty nejdüležitéjśi, aby ponenählé zmény faciové

daly se z nich poznati.

Pfehled hornin vyskytujicich se v pásmu IV.

1. Glaukomitické piskovce (fasáky).

2. Glaukomiticky piskovec vápnity (exogyrovy pfskevec).

3. Piskovec glaukomiticky, vápnity, jemnozrnny (Callianassovy

piskovec.

4. Piskovec glaukomiticky spongiovy.

5. Piskovec vápnity.

6. Piskovec jlovity.

7. Velmi pfsčity slin glaukomiticky.

8. Piscity slin.

9. Piscity vápenec glaukomiticky,

10. Wäpenec. -

Velmi glaukomiticky pfskovec ze souvrstvi IV. F. profilu 56.

z prostitedka pilfe v Koukalové lomu na katastru Brezenském

u Bilych Horek mezi Louny a Malnicemi. Typicky Fasák.
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Makroskopicky: Modry do zelena, jemnozrnny, pfi povrchu neb

při obvodu pilfe (u trhlin a rozsedlin Sedy. Pii postupném véträni

zrezavi. Má vsobè tmavošedé vápnité skvrny kulovité, podlouhlé neb

nepravidelné. Kiemennä i glaukonitická zrna jsou dobre viditelná,

oboji až jako mák velká. Na mnohych ćerstvych nezvétralych kusech

modrozelenych vidime lesknouti se hojné pyritu. Lupou poznáváme

čtverečky krychli, v nichz pyrit ten krystaluje. V. kyselinách slabé

šum. Velmi pevny dlažebni kämen.

Mikroskopicky: Křemen v dosti okulacenych zrnech hrubych,

velmi hojny, ciry. Glaukomit téz v dosti okulacenych zrnech hrubych,

v témz množstvl co kremen, jako träva zeleny. Oba nerosty, kremen

a glaukonit, tvoří hlavni skladbu horniny. Velká zrna pyritu jsou

vzácná a jen misty hojné se objevuji. Malá zrna pyritu ve Ötvercich,

obdélnics.ch a trojühelnicfchjsouvelmi hojná. Vápenec präskem sedého

jflu znečistény tvoři tmel zrnek kiemennych a glaukonitických avtom

tmelu jsou hojná ona malá zrnka pyritu. Ponévadž vybrus vzat zhor

niny öerstvé a nezvêtralé, nenf v nëm vidéti limonitu, nebot ten po

vstává v takovychto horninách proménou pyritu a glaukonitu.

Ielmi glaukomiticky piskorec ze souvrstvi IV. F. profilu 55. C.

z Cervenkova vyššího lomu na katastru Březenském pod Bilymi Hor

kami mezi Louny a Malnicemi. Typicky Fasik.

Makroskopicky: Na samém povrchu zemském je zarezavély,

blizko pod povrchem Sedy do zelena, ješté dále odpovrchu tmavošedy

do zelena a hluboko od povrchu modravy do zelena. Má kulovité neb

nepravidelné tmavši skvrny vápence. V. tomto rasäku dosahuje glau

konit nejvêtši velikosti (máku) i nejvétšího mmožstvi. Velmi pevny

dlažebni kämen.

Mikroskopicky:Zrna kiemennávnejvétšim mnozstviave velkých,

ponékud okulacenych prüfezech ëirych. Glaukonit velmi hojny, méné

nez kremene, misty skorem tolik co kremene. Velké nepravidelné

prüfezy co tráva zelené. Vápnnec Ciry, jemnozrnny stmeluje zrna

předchozi. Limonit hnédy vjemnych zrnkách hojné rozšffen. Vybrus

vzat u porovnáni s predešlym piskovcem z kusu v mirném stavu

zVétráni.

Piskorec glaukomiticky ze souvrstvi IV. F. profilu 70. z üvozu

cesty vedouci od kaple sv. Jana u Malnic do Malnické skály (lomu).

Okoli mista toho sluje téz v Piskách. Rasák.

Makroskopicky: Daleko od povrchuje Sedy stmavošedymi vápni

tymi skvrnani. Cerná zrna glaukomitickájsou sice hojná, ale piece

ne v takovém množstvi a ne tak velká jako v Březenskych lomech.
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Bliže povrchu je Sedožhuty, na povrchu Zluty a ony vápencové skvrny

jsou pak Zlutobilé. Ješté Zlutši az hnédy a rezavy je povrch skame

mélin,jez se v kamenu tom ve velkém množstvi objevuji. Deskovity.

Kfehky. Nepevny.

Mikroskopicky: Kiemennäzrnka velmi hojná a nejvice ve vybrusu

zastoupena ; oblá i hranatá. Glaukonitu vyskytuje se hojné, ale méné

nežli kremene. Vápenec zrnity stmeluje predešlá zrna a netvolkl jiz

tak Siroké prostfedl mezi zrny kremene a glaukonitu co u Brezna;

proto se snadnéji rozpadává a je krehky. Limonitový prášek Zluty

a hnédy dostije zastoupen.

Velmi glaukomiticky piskovec ze souvrstv IV. 3. profilu 46. nad

Podhrázskym mlynem u Veltèze. Rasik.

Makroskopicky: Pevny kämen vpilike a mocné vrstvy rozdèleny,

šedy dozelena, stmavšimi nebbélavymi vápencovymiskvrnami. Velmi

hojné zelenavého glaukonitu a málo Supinek muskovitu. Sumiv ky

seliné.

Mikroskopicky: Pisek kiemenny Giryve velkých prüfezech. Pisek

glaukonitovy téz ve velkych prüfezech, co tráva zeleny. Kremen

i glaukonit vypläujiz nejvêtsi ëästi vybrus. Vápenec stmeluje předeslá

zrna a v nëm je prášek jlus êetnymi zrny limonitu hnédého. Hojné

zastoupeny jsou jehlice spongi. Mnohé jsou z glaukonitu. Hornina

tvoři přechod od pfsčitého slinu ku piskovci.

Glaukomiticky piskorec ze souvrstvi IV. 2. profilu 47. od Psán

na Kameni. Rasák. -

Makroskopicky: Zelenavy deskovity kämen pevny, podobny velmi

glaukonitickému piséitému slinu ze souvrstvi IV. 2. profilu 44. od

Slavétina, Má misty vice hrubych zrnek kiemene. Málo Supinek

muskovitu. Sumi v kyseliné.

Mikroskopicky: Zrnka kremenná pi.evládaj; vedle nich velmi

hojnéglaukonitu.Zrna kremenná aglaukonitová stmelenajsou vápencem

a práškem jilu. Limonit hinédy zastoupen hojné v prášku a zrnkách.

Jehlic spongi mâlo. Misty má vybrus méné kremene. Hornina tvofi

pfechod do piséitého slínu ku piskovci.

Glaukomiticky piskovec väpnity z exogyrové lavice el. profilu 67.

ze Skupické cesty u Malnic. Exogyrowy piskovec.

Makroskopicky: Velmi pevny kämen §edy (z öerstvé lavice vy

üaty) s hojnymi &ernymi tečkami glaukonitu a s öetnymi Exogyrami,

které maji skofäpky vápencové. V. kyseliné mocné Sumi.

Mikroskopicky: Zrna kiemenná ostrohranná neb okulacená, dirá,

tvoří hlavni součást vybrusu. Mensi dil pfipadá vápenci ëirému, jenz
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je stmeluje. Glaukomit co tráva zeleny, v uepravidelnych

hojny. Limonitu mâlo; v prášku, zieldka ve Vétšich zrnech

Glaukomiticky piskorec hrubornny (fasák) ze souvr

profilu 54. z vrcholu lomu a z návrsi nad lomem u Cten

nikü piki zäpadnim konci Loun. Je Sedy a tnavošedy

vápencovymiskyrnami, S hojnym glaukomitem a hrubymizrm

misty vétši hurächu. Mä Supinky muskovitu. Velmi snadno

povrchu je rozpadly a jen dále 0d poVrchu v deskách. Ku

ku dlazbé se nehodi, nebot zajediny rok rozpadne se v kol

vystaveu vlivüm povétrnosti. Tyz piskovec naleznem v

51., 52., 53, tedy pojizni strané mésta Loun. Skalnici 1

pripadné „shnilym fasákem“. Je to aequivalent souvrstv1

Pskovec glaukomiticky drobnozrnnyze souvrstvil IV. r.3

u Bivan. Zrinka glaukonitu drobná, jemná a mikroskopic

i hrubši zrna kremene. Sedy se zutymi pruhy. Jemné

dutinek jehlic spongi. Piskovec tento v kyseliné nešumi.

vápence. Jest aequivalentem Fasäku z druhé strany Ohre.

Piskovec glaukomiticky drobnoz.rnnyzesouvrstvi IV. 1.4

- - u Brvan. Zrnka glaukonitu mikroskopická, jemná a drob

vipence, proto v kyseliné nešum. Vsak spongievném se

maji kostru téz z vápence a ty ovšem v kyseliné sumi.

velke mnozstvi ülomkü po skamenélinäch, jichz povrch

zlutohnédym povlakem pokryt od vodnatého kysličnfku

Tim ipiskovec, jinak Sedy, Zlutohnédé barvy nabyvá. Obss

jehlice spongi. Jest porovity. V. mistech, kdejsou ülomky

jost hrubé dirkovity. Dirky ty jsou po vápenci vylouz

skoräpky skamenélin sklädal Piskovec tentojest aequiralen

z protéjši strany Ohre.

Piskorec glaukomiticky spongiovy z JV. üpati Milešov

se predchozim. Je zelenavy s bélavymi skvrnami, s vel

glaukomitem, tu a tam se Supinkami muskovitu. Nemá vá

je vylouzen. Proto v kyseliné nešums. Obsahuje velmi h

spongilia s vyskytovánim se téchto souvisituvelkä porovito

Jest aequivalentem rasäku. Podobná hornina vyskytuje se

u Chráškan.

Piskovec glaukomiticky vipnity ze souvrstwi IV. c.

Z üvozu cesty Lipenecké za kapli sv. Jana u Malnic. Vzat

koule. Calianassory piskovec.

Makroskopicky: Pevny, jemnozrnny, svétle Sedy, se
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muskovitu a hojnymi jemnymi tekami Gernymi glaukomitu. W kyseliné

MOCné Sumi.

Mikroskopicky: Ostrohranná zrnka kremente dirého tvoři hlavni

součást piskovce. V témze skorem množstvi tvofi timel velmi jemno

zenny iry vápeuec. Glaukonit, v nepravidelnych zrnech co tráva

zelenych, hojné se objevuje. Vzácué jsou jehlice spongi. Limonit

hnédy v nepravidelnych zrnech málo kde se jevi.

Piskovec glaukomiticky ripnity ze souvrstvi IV. c. 1. profilu 31.

v Malnické skäle. Callianassory piskovec.

Makroskopicky: Jennozrnny, kfehky, Sedy, s velmi hojnymi

jemnymi zruky glaukonitu, s hojnymi Supinkaui muskovitu. Sumi

v kyseliné.

Mikroskopicky: Velini hojné zrnek kremennych, dosti ostrohran

nych. Hojné zrnek glaukonitu co träva zeleného. Wäpenec diry jenné

zrnity tvolfi timel nerostü. Tu a tam zrnka neb prášek limonitu. Zdá

se byti proménou glaukonitu. Wyplüuje misty co prášek stredni Öäst

jehlic spongi. Obvod téchto jehlic je kremičity.

Pskovec vápnity z vrstvy IV. 4. profilu 54. z lomu u Ctrnácti

pomocnikü pfi zäpadním okraji Loun. -

Makroskopicky: Jemnoz.rnnny, Sedy stmavšimi slabymi proužky,

Öärkami a krouzkyisvêtšimi tmavšimi skvrnami. Velmi jemané Germé

tečky prozrazuji glaukomit. Sumi mocné v kyseliné.

Mikroskopicky: Kiemennäzrnka éirá hojné se objevuj. Glaukomit

hojny i limonit. Hlavni součást vybrusu tvoři vápenec diry. Jehlice

spongi se misty dosti Casto objevuji.

Zcela tytéz vlastnosti má hornina z vrstvy IV. 2. z téhož lomu

a profilu 54.

Piskovec räpnity ze souvrstv IV. 1. profilu47.u Pšán na Kameni.

Makroskopicky: Velmijemnozrnny, bily, svelmijemnymiteékami

glaukonitu a Cetnymi Supinkami muskovitu. Na pohled vypadá jako

pfsčity slin vrstvy IV. 2. profilu 46. u Podhrázského mlyna, je však

bélejśi. Pod lupouje dosti porovity od dutinekpovylouženém vápenci

ze strední chodbičky jehlic spongif, jichz obvod kremičity zachován.

Dutinky jsou kruhové neb podlouhlé, dle toho, je-lijehlice v lomu

priéném neb podélném.

Mikroskopicky: Zrn kremennych a glaukonitovych hojné. Wšecky

stmeluje vápenec. Jilu nepatrné. Zrnka limonitu tu a tam.

Piskovec jilovity jemnozrnny ze souvrstvi IV. 2. profilu 77. od

Bivan jest jemnozrmny, snadno vétrá a na povrckau v pfsek jlovity

se rozpadá. Vápence nemá, protov kyseliné nešums. Barvyje Sedobilé.
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Má misty dosti drobnych azfidka hrubšich zrnek kremennych. S &et

nymi Supinkami muskovitu. Dosti jemného glaukonitu.

Velmi piséity slin glaukomiticky ze souvrstvi IV. 2. profilu 44.

od Slavétina, z lomu pri cesté do Donina. Aequivalent Fasciku.

Makroskopicky: Tmavošedy do zelena (kde pokročilo vêträni,

tam je zazloutly) s tmavšimi vápencovymi skvrnami (jako u fasäkü).

Velmi hojné zeleného glaukonitu a málo Supinek muskovitu. Zfidka

kde hrubé zrno kremene vétšf mäku. V. kyseliné sumi dosti.

Mikroskopicky: Zrna kremene dosti zastoupena. Velké množstvi

glaukonitu. Vápenec s jilem stmeluji zrna predchozi. Jehlic spongi

dosti. Limonitu hnédého v malych zrnkách dosti.

Piséity slin ze souvrstvi IV. 1. profilu 44. u kaple P. Marie

bliže Slavétina.

Makroskopicky: Sedy, misty se zutymi skvrnami, s jemnymi

šupinkami muskovitu. Podobá se napohled piscitym slinüm pásma IV.

vokoll Ripu. Pod lupou vidétijemné dirkya podélnéryzky od dutych

centrálníich kanálkü jehlic spongi. Na povrchu snadno se vylouzi

z ného bily vápenec, a tu pisek z ného pak snadno vypadává.

Mikroskopicky: Kiemennâ zrnka dosti hojné se objevuji. Glau

komit hojny v nepravidelnych prüfezech co tráva zelenych. Limonit

zfidka se jevi, misty vyplüuje komürky foraminifer. Vápenec disty

tvoři hlavni součást vybrusu; rozdélen je v malé dlce, misty tvofi

hmotu foraminifer a jehlic spongi. Jil v prášku dosti zastoupen.

Jehlice spongi dosti hojné se objevuji. Jsou zvápence, nebok po vy

leptánf kyselinou zmizi. Foraminifery dosti se objevuji.

Tychž vlastnosti jsou pisčité sliny souvrstwi IV. 1. a IV. 2.

profilu 46. od Podhrázského mlyna u Veltëže.

Piséity vápenec glaukomitickyzkoulevsouvrstvf IV. F.profilu55.B.

Glasrova lomu pod Blymi Horkami na katastru Brezenském mezi

Malnicemi a Louny. Tvoři koule v rasáku.

Makroskopicky: Sedy aztmavošedy s modravymiskvrnami. Zrnka

křemene i glaukonitu jsou hojná, misty zvici máku. Tu a tam jsou

vápnitéjśf partie, majci méné zrn pisku a glaukonitu. Velmi pevny

kämen. Silné vie v kyseliné.

Mikroskopicky: Vápenec jemné zrnity, diry, tvofi hlavnisoučást.

Kiemen vostrohrannych velkych prüfezech neb s okulacenymi hranami

hojné se objevuje. Glaukonit ve velkých nepravidelnych prüfezech

co tráva zelenych hojné se objevuje, ale méné než glaukonit. Také

jehlice spongil skládá, ale vzácné. Limonit hnédy je dosti rozsiren

v malych prüfezech a co prášek i co hmota skameñujici.
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Väpenec z vrstvy IV. 3. profilu 50.v Lounech pri dräze Louny

Postoloprty a v üvozu PSánské cesty. V koulich.

Makroskopicky: Tmavošedy, velmi pevny. Velmijemné tečky

černé prozrazujf glaukonit. Se Supinkami muskovitu.

Mikroskopicky: Kremennä zrnka zridka se objevuji. Glaukomit

co träva zeleny dosti se objevuje, byvá obyčejné v limonit zvêträn.

Väpenec éisty v male dilce rozdèleny vyplñuje z nejvétši ëästi prürez,

Foraminifery z vápence slozené zridka. Jehlice spongil dosti se vy

skytuji; ziridka jsou z glaukonitu, misty z limonitu Zlutého (promëna

to glaukonitu).

Väpenec ze souvrstvi IV. 1. profilu46. nad Podhrázskym mlynem

u Veltëže. V koulich. - -

- Makroskopicky: Modravy, zwétrá-li, je Sedy. S. velmi jemnymi

teckami glaukonitu. Velmi pevny. Mocné sumf v kyseliné. -

Mikroskopicky: Zrnity diry vápenec vyplñuje prüfez. Kremenné

zrnko málo kde, zrnek glaukonitu vice, zrnek limonitu mâlo.

Wäpenec ze souvrství IV. 1. profilu 47. na Kameni u Psän.

V koulich.

Makroskopicky: Sedobily, velmi pevny, velmi Sumi v kyseliné.

Mikroskopicky: Zrnko kiemene vzácné. Vybrus vyplñuje zrnity

vápenec öiry. Limonit ziridka. Jemnä zrnka glaukonitu dosti. Misty

jehlice spongi.

Väpenec ze souvrstvi IV. 1. profilu 44. od kaple Panny Marie

u Slavétina.

Makroskopicky: Na powrchu Sedy, dále od powrchu tunavši do

modra. Velmijemnozrnny. Sumi mocné v kyseliné.V koulich.

Mikroskopicky: Zrnka kremene ziidka. Wäpenec diry v nepra

videlné dlce rozdéleny cely vybrus zaujimá. Glaukonit co träva zeleny

v nepravidelnych prüfezech ëasto se objevuje. Jehlice spongi misty

ziffdka, misty Castéji se vyskytuji. Limonit hnédy v nepravidelnych

zrnech Casto. Foraminifery z vápence, zvlášté Cristellarie, zitidka.

Vápenec ten Einl na pohled tyz dojem jako kfemité vápence

päsma IV.v okoli Ripu. Mikroskopicky liši sejen tim, ze mä mnohen

ménè krèmene. -

Geotektonika pásma IV.

Vrstvy päsma IV. az na vápence jsou blize povrchu v tenké

desky rozpadlé. Dále od povrchu, kde jsou v mirném stavu zvétrán,
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tvorf mocné stolice. Hluboko pod povrchem, zvlášté tam, kde kryty

jsou vrstvami vodu nadrzujicimi, tvoři hranoly nékolik metrü mocné.

Hranoly ty tvofi se öetnymi trhlinami a rozsedlinami jdoucimi kolmo

ku vrstevnatosti. Jich stëny byvaji potazeny vodnatym kysličnikem

Zelezitym ablize nich byvá hornina v mirném stavuzvétránia svétlejśi

barvy. Öm dále od têchto stën dovnitt hranolu, tim pevnéjśt, tvrdsi

a tmavší (modřejśi) je hornina. Spodni vrstvy päsma IV. nabyvaji

u Malnic ponékud podobu kvádrovitou, nevystupuji však ještě vpra

vych kvádrech jako piskovce päsma I. zdejšího kraje.

Vápenec tvorf ve vrstväch pásma IV. koule (boule, hroudy).

Jsou-li ojedinélé, lze je dobre rozpoznati, jak v öerstvém lomu, kde

byvaji tmavšl (do modra) nez okolni hornina, tak zvlášté napovrchu,

kde jejich kulovity tvar je näpadny. Takové koule ojedinêlé, dále od

sehe vzdälené udrzuji se v poloze dle vrstevnatosti. Casto se vytrati

üpliné a zase jiné v jiném horizontu vyššim neb nižSim se objevi

prävé takjakov okoli Ripu. Tam, kde je kouli hojné pohromade,

takže splyvä již jedna s druhou, tam tvofi pevnou lavici.

Vrstvy päsma IV. jsou näsledkem dislokac sklonéné, od sebe

odtržené a prehozené. -

Sklon obnáši vždy nékolik stupiü, tak Ze jej lze kompasem

mériti. Nejsou ovšem ploehy vrstevnatosti vždy rovné, aby se dal

všude sklon presné na stupeñ určiti. Uvedem tudiz v následujicim

prümérny sklon vrstev na rüznych stanoviskách päsma IV. K. tomu

pfipojme smér hlavnich rozsedlin.

1. USlavétina nad kapli P. Marie (obr.28).bude sklon päsma IV.

vétši než 2" ku SZ., a to proto, ponévadž ve sméru od J. k S. za

padaji vrstvy pod ühlem 2", kteryžto smér neni smér sklonu, nybrz

vedlejšího spádu. -

2. V Cenčicich a sice v lomuJZ. od kostela (obr.30. prof.49)

je sklon 5" ve smèru 22“ 10" ku SZ. Jedny rozsedlinyjdou v témz

sméru 22* 10" ku SZ. a jsou swislé, druhéjdou knim kolmo i kolmo

k vrstevnatosti, smérem od JZ. ku SV. (16“ JZ.).

3. Wychodné Lounv üvozu Pšánské cesty, na krizovatce S drähou

(obr. 31. prof. 50) jest sklon ve sméru SZ. vétší nez3", což z toho

soudim, Ze v biehu tohoto üvozu ve sméru 20“ 7" ku SZ. zapadaji

vrstvy pii3" (toje vedlejśf spád). Hlavni rozsedliny maji Smèr dvoji,

jednyjdou ku 4 " 5" SV., druhé ku 23“ 13" SZ

Na rozcesti uvedené Pšánské cesty a Zlodéjské cestyje sklon 5"

zu 23 SZ.

4. V lomu u Ctrnäcti Pomocnikü pri Z. konci Loun (prof. 54.)
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zapadaji vrstvy ve sténé lomu ku 1“ SV. pri 2" az 5". Sklon bude

vétši a směřovati bude ku SZ. -

5. V üvozu cesty nadZastávkou „Louny mésto“(obr.32.prof.51.)

zapadaly vrstvyvbkehu cesty,jenz mël smér 1'3'kuSV, pfi5943.

6. Pod Blymi Horkani mezi Louny a Malnicemi (obr. 33.

prof. 55. A, B, C) byl sklon vrstev az 10" ku 20 5"SZ. Hlavni

rozsedliny směřovaly ku 1“ 109 SV. a ku 20“ 5" SZ.

7. V obci Malnicfch zapadaji vrstvy při5" ve smëru 20" 10"SZ.

8. U. Malnic, pri cesté do Skály za kapli Sv. Jana je sklon 5"

ku 21" 4" SZ. Hlavni rozsedliny v témi smëru a kolmo k nim.

9. U Malnic, v üvozu cesty do Skály (prof. 70) je sklon 5"

ku 21" SZ. Hlavni rozsedliny v témz, sméru a kolmo k nim.

10. V. Malnické skäle (prof. 31) je sklon 10" ku 22 SZ.

11. U Malnic, v cesté do Lipence, za kapliSv.Janaje sklon 10"

ku 21" SZ.

12. Mezi Malnicemia Hasinem po pravé strané Maruše prof. 65.

obr. 35. je sklen 20" ku SZ.

13. V üvozu cesty 400 m na V. od Hasina (prof. 61.) maji

vrstvy sklon 10" ku 21“ SZ

14. Sklon vrstev mezi Hasinem a Lipencem v pravé stráni Ma

ruše (prof. 60. obr. 13) obnáši 10" ku 21“ SZ.

15. Podobné skloñuji se vrstvy päsma IV. ku SZ. ve hirbetu

Lipenecko-Zemëchském.

Po levé strané Oharky nalézäme tyto sklony:

16. U. Dolního mlyna bliže Brvan (prof. 76) zapadaji vrstvy

ve sténé prüfezu dráhy pfi 4" ku 20“ 5" SZ. (To neni asi sklon.)

17.U Trinskmühle bliäe Brvan (prof. 75. obr. 50) zapadaji

vrstvy ve behu pri 4" ku JJV.

18. V Birvanech, v üvozu,Lenešické cesty (prof. 77.) je sklon

109 až 20" ku 21“ 5" SZ. Hlavni rozsedliny jdou ku 1“ 10" SV.

a km 19% 10" SZ.

Z uvedenych méreni vycház na jevo, ze se sklonuji vrstvy

päsma IV. obyéejné ku SZ.

Nahlédneme-li do naši geologické mapy Poohifi a do &etnych

profilü tuto vyobrazenych (obr.28, 32., 34., 40. az49), shledáváme,

ze rozsedliny dislokačni, perušujici souvislost našich päsem, majf

smér od JZ. ku SV. a právé s timto smérem je rovnobéžna jedna

soustava hlavnich rozsedlin v téchto vrstvách.

Druhá soustava rozsedlin dislokačních, v terainu méné patrná,

ku pi. u Slavétina (viz tam), u Malnic, Zemech aj, má smér od JV.
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ku SZ., a s touto soustavou souhlasi opët druhá soustava hlavnich

rozsedlin ve vrstväch päsma IV, o niž jsme uvedli, Ze také ku SZ.

Sméruje.

Rovnobéznostobousoustavrozsedlin Cilislujive vrstvächpäsmaIV.

s nejbližšimi rozsedlinami dislokačnimi, svédéi o stejném stärijejich

(tretihornim).

Ostatné poukazuji nanášÖlänek o Geotektonice ütvaru kridoyého

v Poohifi.

O vrstvách påsma IV.

Kdyz jsme sledovali päsmo IV. z okoli Roudnice Polabim a Po

vltavim do okoli Mélnika az do Přívor a Byšic, shledali jsme, ze se

skládá v celé této krajiné zjednostejnych hornin, totiz z pisčitych

slinü a kfemitych vápencü. Posledni jsou tvrdši apevnéjši nez piscité

sliny a vyčnívaji ve stränich v podobé kouli neh lavic. Pouze v nej

vyšši poloze päsma IV. shledali jsme všude charakteristickou zvlášt

nost, Ze vrstvy vyznačuji se vétSim innoästvim hrubšich 3rnek glau

konitu, tak. Sie se podobaji petrograficky Fasiku u Malnic. V. Polabi

u mésta Stéti, po obou brezich Labe, vystupujiv této nejvyši poloze

pásma IV. vedle hrubšich zrnek glaukonitu téz hrubši zrna kremene

a jednotlivé vrstvy precházeji pak v glaukomiticky piskovec.; misty

chová pskovec téz hojné vápence.") Okoli mésta Stéti mäjak znämo

tu dülezitost pro geologické poméry našeho ütvaru kikidového, zejsou

tu päsma na prechoduz faci slinitych (v Ripské vysočiné) do faci

pfsčitych (v Polomenych Horách).

Tytéz vlastnosti petrografické, fysikâlni a palaeontologické má

v celku päsmo IV. v Poohfi Budyñském pfes Slavétin az do okoll

Loun. Prävé takjako se stävá päsmo IV. z okoli Roudnice do okoll

Stéti piscitéjśi, prävé tak stává se z okoli Roudnice Poohrim pres

Slavétin do Loun a Malnic. I tu promèüuji se facie piscitych slinü

ve facie piskovcü glaukomitickych. Všecky vrstvy pásma IV. stávaji

se v Poohiff, Öim däle od Ripu k Postoloprtüm bohatsi glaukoniten

(a tim i na jehlice spongii); nejvyšši poloha jest však nejvice glau

komitická a má hrubši glaukomit i hrubši Zrna kremennä. Tyz pomèr

tedy, jaky byl mezi nižšimi a nejvyššimi Vrstvanni päsma IV. v okoli

Ripu s ohledem na pomèrné mmozstvi a na velikost zrn glaukonit

ckych, tyz pomèr jevi se mezi nižšimi a vysSimi vrstvami v okoli

Päsmo IV. ütv. krid. v okoli Ripu str. 5
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Loun. Nejvyšši Vrstvy jsou i Zde hrubšin a Cetnéjślm glaukomitem

opatreny nezli nižSi.

Podle toho mohli bychom v celém prozkoumaném až posud

kraji, totiz v Povltavi a Polabi Podifipském a v Poohff, Öili vzápadnf

oblasti &eského ütvaru kridového, rozeznávati dvé oddélenipásma IV.:

dolni a horni (vce glaukonitické).

Pásmo IV. stává se v Poohri Öim dále do okolf Loun (zvlášté

Malnic a Lipence) tim bohatsim na skamenéliny. Vsamém okoli Malnic

a Lipence vyskytuji se vemnohém souvrství aneb lavici určité vodici

skamenéliny Casto ve velikém množstvi, takže jsou pro tyto skame

nëliny zvlášté nápadné. Velké rozšireni plošné však tato souvrstvi

neb lavice nemaj, omezenyjsouce hlavnéjen na okoli Malnic, Lipence

a Lipna. Po této stránce rozeznáváme tam v pásmu IV. následujici

horizonty shora dolü:

- (E | F.Souvrstvi fasäku.

-> Z! e. Souvrstvi exogyrového piskovce s exogyrovou lavici el.

S(T |m. Lavice Magasová.
to | -

SIS(c. Souvrstvi Calianassového piskovce.

Rozdéleni toto jest tedy jen mistni a vztahuje se pouze ku po

sledné uvedenym obcfm. Nebot vblizkosti Malnic,pod Bilymi Horkami,

tedy smérem k Lounüm jiz neexistuje. Tu dlužno celé souvrstwi

fasáku F a možná ze i nejvyšsi Část vrsteV pod fasákem považovati

za equivalent spojenych vrstev F−e –m od Malnic a Lipence.

Kdyby nebyl Reuss exogyrovy piskovec s exogyrovou lavici jako

zvláštni horizont vyfadil, jak po nëm i jini geologové učinili, byl

bych exogyrový piskovec s lavici exogyrovou popsal co fasák (spodni

část jeho) a nejblize hlubši vrstvy pod fasákem. Skuteöné jest nékdy

tëžko fasák od exogyrového pfskovce rozeznati, zvlášté chová-li tento

méné exogyr. Poprvé počinaji byti näpadny exogyry ve spodní Části

fasáku a vnejblizšich vrstvách pod fasákem u Bilych Horek, zejmena

v Lišči diffe. Odtud roste počet exogyr k Malnicüm a do Brvan az

se v Malnicich i hromadné v lavicich objevuj (exogyrová lavice). Tu

jsem všakpozoroval, ze hromadnévyskytovánfse exogyrv exogyrovém

piskovcinenf všude stejné.ULipence a od Lipence pfes Hasin ažblizko

ku Skupické cesté vidime exogyrovou lavici v nejhlubši poloze exo

gyrového piskovce. Zily tu tedy za &asu usazovánf se této lavice

exogyry hromadné. Však od Skupické cesty az do obce Malnic neni

exogyrová lavice (patrnéjiná)v nejhlubšfpoloze exogyrového piskovce

TF. mathematicko-prirodovédecká. 1897. 2
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(ač se tam téz dosti exogyry vyskytuji), nybrz v horní &ästi jeho.

Zde tedy Zily exogyry hromadné v pozdéjši dobé nez mezi Lipencem

aSkupickou cestou. Ztoho stanoviska dlužno pohližetina exogyrovou

lavici. Jest tudiz exogyrová lavice vétši nahromadéni exogyr v ne

stejnych polohách exogyrového piskovce. Exogyrová lavice u Lipence

nemusi byti aequivalentnf lavici exogyrovéu Malnic, třeba obévtémz

piskovci exogyrovém ležel"

Ze exogyrovy piskovec jest aequivalentem spodni &ästi fasäku

z okoli Loun, to podporuje téZ ta Olkolnost, Ze fasáku ubyvä co do

mocnosti od obce Malnic ke Skupické cesté a za to pfibyvá opët

exogyrovému pfskovci. Palaeontologicky rozdil mezi fasákem u Malnic

a exogyrovym piskovcem tamtéž, nenf Zádny, nebot vyjmem-li exo

gyrovou lavici z pozorováni našeho, vyskytuji Se pak exogyry v exo

gyrovém piskovci na nékterych mfstech u Malnic skorem v témze

množstvijako vtamnim fasáku (cesta kuSkále). Rozdil petrograficky

mezi obéma je nepatrny. Zpüsob vêtránf v malé oblé placičky je tyz.

Souvrstvi fasákové F. jest v Poohfi nékolikeré; to jest, jsou

rüzné facie itasáku a sice:

1. Piséité sliny velmi glaukomitické, pevné, tmavošedé do zelena.

Vzorem stanoviska jest Slavétin.

2. Hruboz.rnny piskovec glaukomitickys nenápadnym oku glauko

nitem, krehky, snadno zvêträvajici, Sedy az tmavošedy. Vzorem sta

noviska jsou Louny. Tento se nevybirá ani ku stavbé ani ku dlazbám.

3. Piskovec velmi glaukomiticky jemno- neb drobnozrnny modro

zeleny (čerstvy, vzdäleny od povrchu) aneb Sedozeleny (kdeje ponékud

ve stavu zwétraném). Jest pevny atvrdy dlazebni kämen mésta Loun

a okoll. Vzorem maleziska jsou: Brezno,“) Cenčice.

4. Piskovec glaukomiticky méné pevny na povrchu, s velkym

mnozstvim skamenélin, jehož spodní oddil ponékud vápnitéjši sluje

též exogyrowy piskovec.

5. Piskovec glaukomiticky spongiovy, porovity nepevny, snadno

zvétrávajici. Vzorem stanoviska jsou Brvany.

Magasová lavička m jest vyznačná vrstva mezi exogyrovym

a callianassovym pfskovcem. Poprvé ji konstatoval Reuss,“) pakji

uvádi FRIć (ve svém profilu ć. 15. na str. 55. svych Bélohorskych

a Malnickych vrstev) upotoka Marušského. Jak z této práce na jevo

vycházi, Shledal jsem tuto lavičku na mnoha jinych mistech mezi

*) Pod Bilymi Horkami na katastru Brezenskem. Jinak fiká setéž u Malnic.

*) Die Kreidegebilde, str. 104. r. 6. a. 7. z dola.
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Malnicemi a Lipencem vZdy na rozhrani mezi exogyrovym a callia

nassovym piskovcem. V Dumné jest tato lavička na jednom mistè

bohata jezovkami, zvlásté Catopygem Albensis. Blizko odtud (profil 63.

obr. 24) má hojné Cyprin. U Lipence mä i Modiolu capitatu, vy

značnou pro pásmo IV. v okoli Ripu (Bechlin) Zijimavá lavička tato

má své palaeontologické zvláštnosti, ale souhlasi s palaeontologickym

räzem pásma IV. Zdá se, Ze skamenélinyztéto vrstvy zahrnuli Reuss

a FRIč meziskamenéliny exogyrovéhopiskovce. Postränce petrografické

je vrstva tato blizšf callianassovému piskovci nez-li exogyrovému.

Callianassové souvrstvi C" nazvalijsme tak dle vétšího množstvi

Calianass bohemic, jez se zvláště objevuji na nékterych stanoviskách

mezi Lipencem a Malnicemi.

Proberme nyni hlavni naleziska vrstev päsma IV. v Poohr.

Nižebohy

Üdolim mezi Prestavlky a Nizebohy je naznacena Nizebožská

rozsedlina dislokačni.") Pojiznistrané rozsedliny neb üdolf, na strane

ku Prestavlküm, je pásmo III, po severni strané päsmo IV. V. lomu

Podolského je dolnf Öäst päsma IV. pisstupna v mocnosti 97 m se

svymi pisčitymi sliny a kifemitymi vápenci. Jejich profil od 1903 do

200 m n. m. popsalijsme jiz.") Sklon vrstev nelze anipostfehnouti.

Od lomu Podolského pokračuji vrstvy tyto ve sträni jmenované na

zäpad až ku obci Nizebohám, kde se stráň na vych. okraji obce, pfi

silnici Budyüsko-Roudnické konči. Vobci Nizebohách očekävalibychon

pri silnici v téze vyši nadmořské päsmo IV, zatim však shledáväme

tam päsmo V., peistupné ve vyši od 190 do 200 m n. m. Patrné. tu

jde podle Budyńské silnice dislokačni rozsedlina naznačená ostatné

i malou rokli, kterou silnice ta vede (Nizebožská rozsedlina druhä).

Ve stráni od Nižeboh ku Račanüm postupuji dále VrstVy päsmal

V. a vycházi na povrch u Nizeboh ve vyši od 190 ku 200 m, mezi

Nižebohy a Račany od 180 ku 200 m a u Račan asi od 175 ku 200 m

n. m. Od 200 m vyše, pokryvá je diluvialnf Stérk. Je pfirozen0, Ze

pod päsmem W. nalezneme pásmo IV.; takjest tomu

') Geotektonika kikidového ütvaru v okoli Ripu. Véstnik Kräl Čes.Spol.

Náuk. 1893. Str. 2. Obr. 2. r.–Geologická mapa Ripskévysočiny.

1) Päsmo IV. v okoli Ripu. Str. 9. Obr. 3.–Nedávno nalezl jsem v lomu

tomto a sice ve vrstvé IV. 6. – zvané Drüák – Enoploclytia Leachi.

24
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v Račanech u Pist,

kde nejspodnéjši Cást päsma V.je dosti pristupna. Tu najdeme pod

pásmem V. i dolni öást pásma IV, jednak v üvozu cesty mezi Ra

čany a hliništěm, jednak pri silnici. Hornf ćäst päsma IV. pristupna

tu nen. Je tu následujici

Profi | 43.

Vrchol stráné nad Račany. 211 m n. m.

Diluvialni Stérk s piskem co patro päsma V. . . . . . . . . . 11 m

- | Modravy slin mékky s Ostrea semiplana a Pecten pulchellus . . . . . 20 m

S Nepřistupné vrstvy slimu téhoz . . . . . . . . . . . . - - - - - 5 -

175

- / 2. Piséity slin, ' glaukomiticky s kremitym vápencem nepristupny . . 10 m

( 1. Piscity slin, Zlutošedy s modravymi skvrnami nahofe (3 m), hloubs

--- modravy (2 m) s pevnymi lavicemi modravého kiemitého vápence . 5 m

Silnice z Budyné do Doksan pfijiznim okraji Raëan . . . . . . . 160 m n. m.

Souvrství 1. obsahuje tu

Limu elongatu.

Limu tectu.

Amorphospongiu rugosu.

Slavětin.

(Obraz 28)

Po JZ. strané Slavétina naleznem opët päsmo IV. ve Stavètin

ském tarasu. Jiz mezi Slavétinem a kapli P. Marie nalézaji se vpoli

známky dolniho oddélenipäsma IV. ve vyši mezi 230 a 240m n.m.;

rovnéz na zäpad od kaple v téze vyši. Sotwa 100 m na zäpad od

kaple byl pod ornici dobyván r. 1895. Sedy pfsčity slin s modravym

vápencem. Popsalijsme jiz obé ty horniny v predu. Ony obsahuji:

Exogyru lateralis.

Rhynchonellu plicatilis.

Od kaple P. Marie na jih, zvlášté při ceste, kterä vede na By

tinu a do Donina, vystupuji nad předešlymi vrstvami horni vrstvy

pásma IV. v podobé pfséitého slinu glaukonitického. I tento kämen

popSali jsline jiz. On Cini piechod v pskovec glaukomiticky (fasäk)
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okoli Lounského. Vrstvy maji tu ve Slavétinském tarasu značny sklon

ku SZ, tak Ze cesta od kaple vzhüru vystupujici pořád fasák od

kryvá a kde i pod fasák se zaryje, tam ukáži se i spodni vrstvy

päsma IV. co piscité slinys kremitym vápencem. Pricesté tétovpoli

400 m na JJZ od kaple jevil se v dočasném lomu r. 1895. tento

Profil 44.

Wrchol lomu. aS 255 m n. Im.

Ornice tmavohnédá hlinitopiséitá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 m

tého vápence (z pásma III. ütv. krid.). Pisek tento zabihá též do

Pisek hnédy (z ütv. kikid. pás. I.) splacičkami piséitého slinu a kremi

spodni hliny ve tvarech pytlüm podobnych, všelijak zohybanych . . 04 m

Hlina Zlutošedá vrstevnatá. s placičkami pfsčitého slinu, päsma III.

a s nepravidelnymi, všelijak se rozvétvujicimi hnizdy téhož pisku co

F
nahore stèmitéž placičkami slinu avápence. Nékdy jsou hnizda téz

okrouhlá a podlouhlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'0 m

253.4

3. Velmi piséity slin glaukomiticky zelenavy zvétraly (Fascik) . . . . . (05 m

- | 2. Velmi piséity slin glaukomiticky v pevnych lavicich asi po 20 cm

E (Fascik) . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - . . 09 m

S –Dno lomu–
1. Piscity slim sedy s modravym vápencem . . . . . . . . . . . . . 30 m

Dno üvozu opodál lomu. 249 m n. m.

Pisćity slin glaukoniticky, tmavošedy, do zelena, souvrství 2

mivá v sobé téz pevné lavice kremitého vápence glaukonitického mo

dravého.

Složenf jeho nerostné popsali jsme v predu. Obsahuje hojné

skamenélin:

Nautilus sublaevigatus.

Pachydiscus peramplus.

Arca subglabra.

Eriphyla lenticularis.

Ostrea semiplana.

Neurčená spongie (velké pohárovité kusy).

Ventriculites radiatus (velké talfovité smačklé kusy).

Za kapli P. Marie odbočuje od predešlé Donínské cesty jiná,

vedouci do Smolnice iTouzetina smèrem JZ. We Vyši mezi 257 az
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266 m n. m. přistupny byly (při rozcesti ve vysi 260 m r. 1895)

v malém dočasném lomu a vyše v üvozu cesty vrstvy spodniho

pásma IV. takto:

Profi 45.

Diluvialni hlima Zlutá. 266 m n. m.

| 2. Tiséity slim bélavy, kehky, s pevnym modravým vápencem. Tento

po zvétráni vrstev v koulich vypadává . . . . . . . . . . . . G

260

. Piséit/ slim sedy s tmavšimi proužky a očky střidá se s koulemi

vápence modravého - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

E

1

=

Dno lomu. 257 m n. Im.

Uvážime-li, Ze vrstvy horni pásma IV. (fasák) u Doninské cesty

maji sklon ku SZ. a smèr od SV. ku JZ. očekávali bychom, Ze na

lezneme v mistech, kde je profil 45. ješté mladsi vrstvy, totiz vrstvy

pásma V. Zatim tam nenalézáme ani nejvyššl Öäst pásma IV, nybrz

dolni vrstvy téhoz pásma. Z toho vycházi na jevo, Ze mezi profilem

44. a 45. jde rozsedlina dislokační pričná, sméru od JV. ku SZ,

která je tu ivpovrchu zemském naznačena nählym vystupem terainu

V témZ Sméru.

Obrafme se nynf od Slavétina k Podhrázskému mlynu, kde na

jdeme opét jako u Nizeboh pásmo V. na pásmu IV. spočivati.

Podhrázsky mlyn u Weltëže.

Pfikrá sträfli nad Pochvalovskym (Smolnickym) potokem proti

Podhrázskému mlynu, odkryvá poučny

Profi 46.

Obr. 29.

Vrchol stráné nad Podhrázskym mlynem. 201 m n. m.

Stérk a piek.Tyto obsahuji zažloutly pisek kremenny,placičky hornin

ütvaru kikidového jako: belavy piscity slin (vh)zpäs. III., sedy kite

mity vápenec (h) z téhoz pásma, glaukomitický piskovec (fasäk),pi

skovec rezavy a Zluty z päsma I.; oblázky kremene (zr) bilého, se

dého a tmavého; porfýr červenavy, sedy a bélavy (zi); &edić (zi);

jeden kousek &ediče obsahoval dosti cirkonu. Dle Friče nalezen tu

téZ pyrop . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - 3 m
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12. Jilovity slin sedy neb modravy, na povrchu rozpadly s peckami

limonitovymi,Zlutymi,sädrovcemposetymi,jezzpyritupovstaly .40

11. Jilovity slin belavy neb modravy v pevnéjsi ponékud lavici . . 05

10. Slim sedy neb modravy, mékky, na povrchu tenkolupenny . .20

9. Slin modravy, na povrchu Sedy a zažloutly s modravymi skvr

nami, tenko'' mékky . . . . . . . . . . . . . 10

- 8. Slin glaukomitický sedy, v pevné lavičce . . . . . . . . . 0:1

> 7. Slin Sedy s tmavomodrymi skvrnami, mékky, vlhky. Skoro pro

> stredkem tohoto souvrstvijde cesta . . . . . . . . . . . . . 44| -

Z 6. Vápenec bélavy v pevnéjši lavičce . . . . . . . . . . . . 0:1 0,

-/ 5. Slin velmi jemnéglaukomitický, mékky, napovrchurozpadly . 11 S

- ers 4. Wäpenec Sedy v pevné lavičce . . . . . . . . . . . . . 01

A- 3. Slin velmi jemné glaukomitický Sedy a zažloutly s modravymi

skvrnami, sojedinélym hrubym zrnkem kremene az oprüm. t:

(.. 2 mm (zi), sjemnymi supinkami muskovitu, mékky . . . 08( ‘

2. Vápenec svétle Sedy do béla neb do Zluta v pevné lavičce . 0:1

1. Slin velmi jemné glaukomitický, sedy, misty s modravymi

skvrnami, se Supinkami muskovitu, zitidka kde s hrubym

zrnkem kiemennym. Mékky. . . . . . . . . . . . . . 06

183 2

3. Piskovec velmi glaukomitický (Fasdk) v piliich, sedy až tmavošedy

> do zelena, stmavšimi neb belavymi skvrnami väpencovymi. Velmi

- pevny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08| 19

Z 2. Pséity slim sedy, bélavy, v pevné lavici . . . . . . . . . . . 07), -

Z| 1. Pºsity slim jako 2, jenze v desky rozpadly a obsahuje irady kouli S

S modravého vdpence. Misty je piscity slin po zvétráni nažloutly,

vápenec pak Sedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

Hladina potoka Pochvalovského (Smolnického) . . . . . . . . 1811 m n. m.

Ve vrstvách 1. vyskytuje se &astéji:

Eriphyla lenticularis.

Ve vrstvé 2. ćastéji:

Exogyra lateralis.

Ve vrstvé 3. objevuje se;

Arca subglabra (vh)

Eriphyla lenticularis (h)

Tellina semicostata.

Ventriculites radiatus.

Prihodnéjši misto ku vyhledáváni skamenélin bude mezi mly

nem Podhrázskym a Pšány.

Falc") nazyvä všecka tii souvrstvi naše IV. 1, 2, 3. u Podhráz

ského mlyna fasákem a zmiüuje se o nich takto: „Na potoce, VW

1) Teplické vrstvy, str. 28. obr. 11., vrstva 1.
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chodné od mlyna (Podhrázského) vystupuje fasák, jenz u Cenčic

a Malnic tvoří nejhlubši lože vrstev Malnickych a zde obsahuje téz

obyčejnésvé skamenéliny: Protocardia Hillana, Ammonites peramplus

atd. (Profil obr. 11–1).“

U Pšán. Na Kameni.

Od Podhrázského mlyna vystupuji vrstvy pásma IV. vzdy vyš

a vyše ku Pšánüm po obou stranách Pochvalovského potoka. Ve

stráni od Podhrázského mlyna az do Veltèze, popravé strané potoka,

pokryvá je všude pásmo V., právé tak jako nad mlynem. Mezi Vel

téži a Pšány vystupuji jiz vice nižšf vrstvy pásma IV. na povrch.

Nejlépe to vidime 300 m na SV. od Pšán ve stráni po levé strané

potoka. Poloha ta sluje „Na Kameni“ Zde je

Profil 47.

Vrchol stráné po levé strané Pochvalovského potoka. 203 m n. mn

2. Piskovec glaukomitický (Fasdk)velmipodobny Slavétinskémuglaukon.

- pisć. slinu,jenze mä vice hrubych zrn kremene . . . . . . . 08

= " 1. Piskovec vápnity velmijemnozrnny, bily, deskovity. Podobny Slavé
5 tinskému pisčitému slinu, je však bèlejši a vice má křemene. S

V nëm vloženy jsou Fady pevné kouli vápence Sedobilého G-2

Cesta pfi potoce. 196 mm In... m.

Souvrství 2. láme se tuvtenéi desky Sedé aztmavošedé, nékde

s tmavšimi modravymi skvrnami. Velmi pevny. Vétránim Zloutne neb

hnédne až zrezavi. Povrch skamenélych jader rezavy. Oplyvá velkym

množstvfm skamenélin, vyznačnych pro pásmo IV.:

Pachydiscus peramplus (zi) s pfirostlymi Exogyrami.

Pleurotomaria seriatogranulata (zr)

Eriphyla lenticularis (h)

Pectunculus lens (zr)

Arca subglabra (vh)

Tellina semicostata (zr)

Ventriculites radiatus (h).

V souvrstvi 1. objevuje se hlavné

Eriphyla lenticularis.

Rhynchonella plicatilis.
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Také vpravé stráni Pochvalovského dülu, ve Pšânech samych,

vidime vycházeti spodni Cäst pásma IV. vpodobé pisčitych slinü (pre

chody to v pfskovec vápnity) s koulemi vápence modravého, ku pf.

při vychodni strané obce při cesté do Bytin a j.

Nejblizšl poučné profily pásma IV. nalezneme v Cenčicich.

Cenčice. Pravy breh 0hre.

Pfi samé Oharce v Cenčicich odhalenyjsou vyšl vrstvypäsma

IV. a Öäst nižšich. Rovnéz pásmo V.

Profi | 48.

Obr. 30.

Cencicky kostel na kopci. 201 m n. In

5. Slinyjlovitémodravé a sedé, mistyzažloutlé, mékké, napovrchu

»- rozpadlé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 220) |

* | 4. Slim Sedy s modravymi skvrnami, mékky s mâlo Supinami mu- S.

--- skovitu u domku Ö. 59. . . . . . . . . . . - - - - - - - 255“)1

= – péšina pfi zahradni zdi Ö. d. 4.– S

| 3. Stin Sedy s modravymi skvrnami dosti glaukomitický, mékky, -

-4 mâlo pfistupny . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - -"

1, 2. Slin Sedy v deskäch s nepristupnou lavici vápence . . . . . (08

173-85

. | 5. Piskovec velmi glaukomitický (Fasdk) zažloutly,v desky rozpadly . 0:3

- | 4. Piskovec velmi glaukomitický (Fasdk)Sedy neb zažloutly s modravymi

> vápnitymi skvrnami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ()-8 | ---

SK 3. Piskovec vápnity glaukomitický, sedy, misty v Fasik precházejci . 045 g

Z| 2. Wäpenec modravy, na povrchu sedy, v pevné lavici . . . 03 | §

Sº | 1. Piskovec vápnity sedy s Supinkami muskovitu, s fadami kouli vd

-- P606 - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hladina Ohrfe v Cenčicich pod domem ć. 4. 170 m n. m,

Vrstvy 2, 3, 4, 5tvoři tujednu stënu. Zde poprvé pozorujeme,

ze vrstvy nejbliže pod fasákem lezici, totiz souvrství 3, počinä. se

ménitiv Fasák a to tim, Ze jim pfibyvá vice glaukonitu. Od Cenčic

k Lounüm budou se podobnym zpüsobem proméñovati i hlubšivrstvy

v fasák, tak Ze bude fasáku na mocnosti pfibyvati, ovšem na üčet

nižšich vrstev pásma IV.

V souvrství 1. nalezá se:

Pleurotomaria seriatogranulata.

Lima pseudocardium.

*) Öisla taudävajivysku, nikoli mocnost.
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Ve vrstvé 2. jest:

Eriphyla lenticularis.

We vrstvé 4. :

Eriphyla lenticularis (h)

Arca subglabra (h)

Čenčicky dolik.

Od feky OharkyvCenčicich vstoupaji vrstvy päsma IV. ku jižní

strané obce, tak Ze tam v üdolf itasák opët na povrch vycházi. Sklon

vrstev obnáši tu 5" ku SZ. (22. 10' SZ) Zde ode dávna fasák

v ćetnych lomech byl vybirán i vrstvy pod nim ležíci. Staré lomy

opét se zasypávaji püdou a role v proméñuji. Tak jest zejmena mezi

JV. koncem Cencic a viaduktem drähy Praha-Duchcov. V témz üdolf

západné od viaduktu vrstvy fasáku připovrchu dále postupujia v lo

mech jsou oteveny. Na dné doliku po JZ. strané kostela byl 105 m

pod silnici r. 1896 tento

Profil 49,

Obr. 30.

Dno üdolf, vrchol lomu. 1895 m n. m.

s | 2. Qrnice éerná, naplavená ve sloupy svislé se rozpukávajici . . . - 20 m

= " 1. Stérk, složenyzplacičekpiscitéhoslinu kikidového ütvaru. a.z oblázkü

El bilého kremene. Misty 10 cm mocny, misty se vytráci üplné . . . 00 m

1875

( 3. Sliny sedé rozdrobené . . . . . . . . . . . - - - - - - - - . 08| -

( 2. Väpenec Sedy v pevné lavici . . . . . . . od (015 ku . . . . . 0-1%

E 1. Slin glaukomitický Sedy, v tenkých deskách, mékky . . . . . . . 0-3| S

186-3

5. Piskovec velmi glaukomitický (Fasák) Sedy v desky rozpadly . . . . 0:3

| 4. Pskovec velmi glaukomitický (Fascik) Sedy s modravymi vápnitéjšimi

S skvrnami, zfidka s Supinkami muskovitu. Rozdéluje se ve sloupy.

O Mivá vsobé neurčité omezené tmavošedé vápencové koule glauko- Es

E nitické . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-0V. So

| 3. Piskovec glaukomitický Sedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0-2| S

| 2. Wäpenec modravý v. lavici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

1. Pskovec glaukomitický deskovity, Sedy, dostizvétraly s fadami kouli

V vápence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5

Dno lomu. 183 m n. m.

Kde fasák pokryt jest ješté vyššimi vrstvamijako zde, tam se

odddéluje v sloupy a až ve 30 cm mocné desky. Kde je však pokryt

jen slabou ornici, tam se oddéluje v tenéi desky.
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Reuss") uvádi ze zdejšího fasáku:

Scyphia subreticulata Münst.

Ostrea vesicularis var. biauriculata Lam. (vz) až 4–5“ velká.

Pecten arcuatus Sow. (zr) (curvatus Gein.)

Pecten decemcostatus v. Münst. (zr)

Lima multicostata Gein. (vh)

Spondylus obliquus Mant. (latus Sow)

Spondylus striatus Sow.")

Perna cretacea Reuss.

?Cardita truncata Reuss.

Pectunculus brevirostris Sow. (vh) (lens Nilss)

Pectunculus umbonatus Sow.?

Cuculea glabra Sow. (vh)

Isocardia lunulata Röm. (sublunulata D'Orb.)

Trigonia sulcataria Lamk. (vz)

Cardium Hillanum Sow.

Cardium dubium Gein. (h) (Lima pseudocardium Reuss)

Lucina lenticularis Goldf. (vh)

Tellina clathrata Reuss.

Panopaea gurgitis Brongn.

Pleurotomaria linearis Mant. (vh)

Melania (Chemnitzia) arenosa Reuss. (zih)

„Fusus vittatus Reuss.

Nautilus elegans Sow. (sublaevigatus D’Orb)

Ammonites peramplus Sow. (vz)

Ammonites rhotomagensis v. Buch. (zir) (Woolgari Mant.)

Turrilites decussatus Reuss. (zi) (Scala decorata Gein.)

FRIC") nalezl ve vrstvé IV. 4. skamenéliny tyto:

Rybi obratle.

Ammonites peramplus.

Ammonites Woolgari.

Nautilus sublaevigatus.

Pleurotomaria seriatogranulata.

Scala decorata.

*) Die Kreidegebilde. S. 96, 97.

*) Die Versteinerungen S. 37.Tab 40. Fig. 10, 11.

“) Béloh. a Maln. vrst. str. 60.
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Cardium pustulosum.

Protocardium Hillanum.

Eriphyla lenticularis.

Arca Subglabra.

Pectunculus lens.

Panopaea (gurgitis).

Panopaea sp.

Tellina circinalis.

Perna, Cretacea.

Rhynchonellaplicatilis.

Lima multicostata.

Cribrospongia radiata.

Pecten Dujardini.

Ostrea hippopodium.

Spondylus histrix.

Gastrochaena amphisbaena.

Skorem všecky FRIčEM uvedené skamenéliny nalezl jsem tu tez

a mimo to uvádim ješté:

Acanthoceras papaliforme.

Pachydiscus peramplus, pricházi v kusech až 0 1 mvprü

méru. (zr) Pfirostlé byvaji na nëm Ostrei.

Chemnitzia arenosa Reuss. (vz)

Spondylus striatus Gein.

Pecten Reussi D'Orb.

Exogyra columba Sow.

Ostrea semiplana Sow.

Za zvlášté vyznačné skamenéliny pro souvrstvi IV. 4, 5.vCen

čicich sluši považovati:

Arca subglabra.

Eriphyla lenticularis.

Cardium pustulosum.

Pectunculus lens.

Lima multicostata.

Pleurotomaria seriatogranulata.

O našem souvrstvi 1, 2, 3. pásma IV, ležícim pod fasákem,

vyslovuje se Reuss") takto:

') Die Kreidegebilde. S. 102.
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„Bei Czenczic liegt unter dem 2–3" mächtigen Grünsandsteine

ein Gebilde, das sich von den übrigen Quadersandsteinen sehr unter

scheidet, vielmehr grosse Aehnlichkeit mit manchen krystallinischen

Varietäten des Plänersandsteins hat. Es stellt einentheils aschgrauen,

theilsgelblichgrauen krystallinisch-feinkörnigen oder auch ganz dichten

Kalkstein dar, in welchem keine Spur von Quarzkörnern") wahrzu

nehmen ist, wohl aber eine Menge silberweisser Glimmerblättchen

nebst sehr vereinzelten und sehr kleinen grünen Körnern. An man

chen Stellen wird dasGestein matt, gelblich grau und deutlich sand

steinartig. Diese Abänderung bildet in dem Kalksteine unregelmässige

Partien und geht allmälig in ihn über. Er setzt einen bis mehrere

Fuss starke Bänke zusammen und verräth keine Spur von schiefriger

Textur. Versteinerungen kommen in ihm nur selten vor und sind

wegen des innigen Verwachsenseins mit dem äusserst festen Gesteine

nur schwer zu gewinnen. Sie stimmen wohl zum Theil mit denen des

Grünsandsteins überein, doch haben sie auch manches Eigenthüm

liche. So fehlt unserem Gebilde der im Grünsande so überaus häufige

Pectunculus brevirostris Sow.*) Vielleicht gehört das ganze Gebilde

doch nur als untergeordnetes Glied dem Grünsandsteine an, was sich

nicht entscheiden lässt, da es bisher in den Czenczizer Steinbrüchen

nicht durchsunken ist. Jedenfalls muss es sich aber noch an anderen

Orten vorfinden, wenn es bisher auch nicht aufgedeckt ist, denn in

der ganzen Umgegend von Laun sind zahlreiche Geschiebe zerstreut,

die diesem Gesteine angehören.“

Reuss uvádi z tëchto vrstev IV. 1, 2, 3. následujfcf skame

méliny:

Pectunculus sublaevis Sow. (h) (lens Nilss)

Cucullaea ovalis Nilss.

Exogyra planospirites Goldf.

Lucina circularis Gein. (h) (Eriphyla lenticularis Stol)

Terebratula alata Lamk. (Rhynchonella plicatilis Sow)

Terebratula pumila v. Buch. (Magas Geinitzi Schlönb.)

Ostrea vesicularis Lamk. (velmi malá) (hippopodium)

Anomia truncata Gein. (subtruncata D'Orb.)

Lima laevissima Reuss.

Cuculaea glabra Sow.

') Reuss ovßem mikroskopická studia hornin téchto nekonal. Jinakbyv nich

byl téz mikroskopicky kremen nalezl.

*) Mné podarilo se ve vrstvé IV. 2. druh ten (Pectunculus lens) nalézti.
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Cardium (pustulosum v. Münst. ?)

Cardium dubium Gein. (Lima pseudocardium Reuss.)

Panopaea Gurgitis Brongn.

Dentalium striatum Mant.

Pleurotomaria linearis Mant.

Ammonites rhotomagensis v. Buch.

Robulina Comptoni Sow. (Cristellaria rotulata D'Orb.)

Cytherina (Bairdia) subdeltoidea v. Münst.

Otodus appendiculatus Ag.

Z Cencic podle silnice do Loun pozorujem všude pásmo W.

Také ve sträni nad touto silnici k jihu. Ponévadz vrstvy ütvaru kri

dového maji tu sklon 5" k SZ, dojdem nad zminénou stráni ve vyss

poloze k jihu na päsmo IV. Po obou stranách Zlodéjské cesty (zCen

Eic do Loun vedouci), všude jsou stopy nejvyšši Öästi pásma IV, fa

säku. Rasák roste na mocnosti své od Cencic do Loun. Jizvlomech

zäpadné od profilu 49, zäpadné od viaduktu drähy Pražsko-Duchcov

ské, shledáväme fasák mocnéjśi, nez v profilu 49. Tato mocnost fa

säku roste na ükor vrstev, které lezely v Cencicich a ostatnich drive

jmenovanych näleziskách pod rasäkem. Pribyvä totiz, Öim däle k Lou

müm, vrstvám pod fasäkem lezcim vice pisku kremenného a glauko

nitového, az prejdou v fasák. Jiz v profilu 48. jsme to pozorovali

u vrstev bezprostredné pod fasäkem lezicich. Rovněž je pozorovati

od, Cencic na zäpad, ze ve vrstväch piskovcovych, kterév rasák se

premenuji, zustävaji lavice vápencove aneb nové lavice vápencové se

misty v rasaku vyvinuj. Tu vlastnost mélo päsmo IV. i v okoli Rip

ském. Nejblizsi poucny profil zumenu uvedenou znäzorñujici nalezneme

W üvozu PSánské cesty

pri vychodnim okraji Loun, jizne od Walterova cukrovaru. S cestou

touto krizuje sc hnedl za meisten dräha Louny-Postoloprty a v zä

rezu jejim rovnéz je odkryto päsmo IV. s rasäkem ivrstvami nejblize

pod rasákem lezicimi. Lze tu Sestaviti
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Profi 50.

Obr. 31, a 40.

Vrchol brehu Pšánské cesty u krizovatky s cestou zlodéjskou. 

10. Wäpenec Sedy v koulich, ulozenych vpiskovci velmi glaukoni

tickém (fasáku), podobném vrstvé 9. . . . . . . . . . . . (0'2

9. Piskovec velmi glaukomitický (Fasik) tmavosedy, jako 7. . . - 0:15

8. Vipenec tmavošedy v pevné lavici . . . . . . . . . . . . (0 1

7. Piskovec velmi glaukomitický (Fasak) tmavosedy, podobny vrstvé

5, v desky na powrchu rozpadly . . . . . . . . . . . . . 1-5 l:
- | 6. Wäpenec piscity tmavošedy s hrubsimi zrnky kiemene a glau- - -

- komitu. Pevná lavice . . . . . . . . . . . . . . . . . (0-2

--- 5. Piskovec velmi glaukomiticky (Fasak) tmavosedy s rezavymi skvr- ---

= nami a stmavomodrymi vápencovymi skvrnami, s muskovitem, :

tu a tam shrubsim zrnkem kremene, kkehky, v desky na po- -

-- vrchu rozdeleny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 -

- | 4. Piskovec vápnity, Sedy, s tmavsimi prouzky s muskowiten,

kkehky, dosti glaukomiticky s hojnymi jehlicemi spongi. . . 06

3. Wäpenec tmavošedy se Supinkami muskovitu, pevny v koulich,

jez twori lavici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2. Piskovec vöpnity, sedy, s muskovitem, dosti glaukomiticky

jemné), s hojnymi jehlicemi spongi, krehky . . . . . . . . 0-7

1. Wäpenecjako ve vrstvé 3. v koulich . . . . . . . . . . . . ()

Koleje drähy Louny-Postoloprty na križovatce s cestou Psänskou.

Vrstvy zdejśl majf sklon 5" ku SZ, vystupuji tedy od krizo

vatky cesty Pšánské a zlodéjské vzhüru ku JV., kam cesta PSánská

sméfuje. Jdeme-li tedy dle Pšánské cesty vzhüru, pohybujeme se

v oboru vyššich vrstev pásma IV.; dle toho, jak se cesta od sklonu

vrstev vice nebo ménè prohybá, odkryvaji se v cesté bud vrstvy ifa

sákové aneb vrstvy pfskovcü a vápencü hned pod fasákem ležfcf.

Mezi zminénym rozcestim a kotou 232 m (bliže novych cihelen) lze

ješté dvakräte vrstvy fasáku odkryti. Tento fasák i piskovec s vá

pencem shoduji se zcela s onémi z profilu 50. právé popsaného.

Sledujem-li naproti tomu nejvyšši vrstvy pásma IV. (fasák) od

rozcesti PSánské a zlodéjské cesty podle Sklonu, t. j. ku SZ, tu se

näm ztrati fasák za krátko pod päsmem W. Tak se to jevi ve sträni

jizné nad obéma cukrovary a nädražim Pražsko-Duchcovské drähy.

Ve vrstvé 2. nalézaji se:

Beryx sp., Supina.

Pecten curvatus Gein.

Cyprina sp.

Callianassa bohemica Fr.

Flabellina elliptica Nilss.
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Ve vrstvé 4.jsou:

Eriphyla lenticularis Goldf

Arca subglabra D'Orb.

Ostrea semiplana Sow.

V téze vrstvé pod fasäkem, alle vyse v üvozu Pšánské cestyje -

též Rhynchonella plicatilis Sow.

Ve vrstvé 5. jsou:

Zub ryb.

Pachydiscus peramplus Mant.

Eriphyla lenticularis Goldf (vh)

Arca subglabra D'Orb. (h)

Exogyra Sp.

Spongie posud neurčená.

Ve vrstvé 7. jsou:

Exogyra lateralis Reuss.

Ostrea semiplana Sow.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Ve vrstvé 10. jsou:

Pecten Dujardini Röm.

Exogyra lateralis Reuss.

Stráň u zastávky „Louny-mësto.“

Od predešlého profilu 50. lze sledovati vyšši vrstvy päsma IV.

dle prüfezu drähy Louny-Postoloprty až ku silnici Citolibské. Také

od silnice Citolibské ku zastávce „Louny-mésto“ podobnéjsou po

méry uloženi pásma IV. jako drive. Pri stavbé dráhy Louny-Postolo

prty r. 1895. v mistech, kde je zastávka, pak v ceste, kterä vede od

zastávky (z Loun) na jih ku rozsáhlym lomüm a v dočasném lomu

pfi cesté nad zastávkou r. 1896. zhotovil jsem následujici postup

VrsteV:
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Profi 5.

Obr. 32 a, 41.

Diluvialni pisek a ßtérk öervené zbarveny zakryvá vrstvy. 2105 m n. m

3. Sedy neb zazloutly slim mekky s modravymi skvrnamiv üvozu

se Supinkami muskovitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

. Tyž slin co 3. (v lomu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

. Wäpenec piséity s hrubšimi tu a tam zrnky kremene a glauko

nitu. Sedy az tmavošedy. Pevná lavice (v. lomu) . . . . . . (03

206-2

7. Piskovec glaukomiticky hrubozrnny (Fasdk) sedy, t navošedy, misty

modravy. Na povrchu se za 1 rok rozpadne v kousky a pisek . 17

6. Piscity slim sedy stmavošedymi skvrnami. Misty rezavé skvrny

a pecky limonitem proniknuté po spongich. Se Supinkami mu

skovitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (05

5. Piskovec glaukomitický (Fasak) tmavošedy s modravymi vápnitéj

šimi skvrnami a s četnymi supinkami muskovitu. die"
hrubá zrna kremene tmavošedého, misty vétši hrachu. Cetné

žluté až rezavé pecičky po spongich . . . . . . . . . . . . 08)

2(128

. Nepřistupné vrstvy piskovce vápnitého . . . . . . . . . . 13

–Zastávka Louny mésto.

4. Nepřístupné vrstvypiskovce väpnitého . . . . . . . . . . . 21

3. Pikovec vápnity Sedy s modravými prouzky.S &etnym jemnym

glaukonitem a Supinkamimuskovitu ajehlicemispongi. Kfehky.

Totožny s vrstvou IV. 4. prof. 50. . . . . . . - - - - - - - - 1-0

2. Wäpenec tmavošedy se Supinkami muskovitu. Velmi pevny, na

povrchu bélavy, totožny s vrstvou IV. 3. prof. 50. Lavice jeho

složena je z kouli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

1. Piskovec vápnity jako 3. s vrstvami vápencovymi pokračuje

hloubš . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . .28

(Dnojämyv) üdoli zäp.Tod zastávkyT.T. . . . . . . . 1953 m. n. m.

-

C

§

4

#

Ve vrstvé IV. 2. jest:

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Ve vrstvé IV. 3:

Pectunculus lens Nilss. (h)

Pecten Dujardini Röm. (zr)

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Ve vrstvé IV. 5:

Nautilus sublaevigatus D’Orb. (zr)

Pleurotomaria seriatogranulata Goldf. (vz)

Eriphyla lenticularis Goldf. (h)

Arca subglabra (h) D'Orb.

Pecten. (vz)

Lima multicostata Gein. (zt)

T. mathematicko-prirodovédecká. 1897. 3
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Lima elongata Sow. sp. (zr)

Exogyra conica Sow. (zr)

Ventriculites radiatus Mant. (h) velké kusy pohäroviténeb

talikovité stlačené o prüméru az 30 cm.

We vrstvé IV. 6.

Lima elongata SoW. Sp.

Ve vrstvé nejvyšši IV. 7. jsou tytéz zkameneliny, co ve vrstvé

IV. 5, mimo to se tam jevi:

Gastrochaena amphisbaena Gein. (zr).

Jdeme-li dle cesty vyše, nalezäme nad päsmem IV. spodni Öäst

päsma V. az do2105 m n. m., pak pferušuje diluvialni Stérk a pisek

červeni permskou zbarveny dalšl pozorováni vyššich vrstev. Tento

Stérk pokryvá také dislokačni rozsedlinu, podle niž vyšinuly se spodni

vrstvy pásma IV. az na povrch nejvyšši Cásti sträné (obr. 41.). Od

217 m n. m. jevi se jiz stopy vápnitych piskovcü s pevnymi lavicemi

vápence. Zdejiz počinaji prohlubné starych zašlych lomü, z nichZ pry

hradby opevnéného mésta Loun a hlavni chräm Lounsky Vystavény

byly. Lomy postupem Casu rozsifoványvyS a Vyše, až dnes dostoupily

vyše 2365 m n. m. W téchto lomech, 8 m hlubokych, shledáväme

spodni Öäst päsma IV. ve zpüsobé piskovcü vipnitych Sedobilych,

Sedych az tmavošedych s timavšimi modravymi tečkami, Skvrnami

a prouzky s velmi hojnymi jehlicemi spongil (pod drobnohledem).

Piskovce tyto oddéleny jsou v lavice 1, 2 az 3 m mocné a obSahuji

tu a tam lavici vápence tmavošedého, ktery je rovnéz bohat jehlicemi

spongif.

Pri cesté do Lišfan I.

Vrstvy profilu 50. a 51. tvorf jižni Öili pravou sträfi üdoli Ze

méchsko-Lounského. Sledujice däle na zäpad sträfi zminénou, dojdeme

ku cesté Lištanské. Tato se zaryvá üvozem do sträné a blizko nade

dnem üdoli a drähou Louny-Postoloprty dojdem na fasák. Pfi sklonu

zdejsich vrstev namérime opét vétši vyšku, nežli je mocnost jeho.

Zde jiz hned nad fasäkem počinaji ony diluvialni Stérkyöerveniperm

skou zbarvené a prejdem-li tyto, opét se octnenne v oboru spodních

vrstev päsma IV. Zase tu diluvialni Stérk pokryVá dislokačnf rozsed
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linu mezi fasäkem v dolni Cästi sträné a mezi spodnim päsmem IV.

ve vyšši ćästi stráné (obr. 42. v pravém konci, nevztahuje se sice

k tomuto mistu, nybrž k mistu asi o 300 m dále na zäpad ležicimu,

ale dosti se mu podobá). We vysi mezi 240 a 250 m n. m.jsou pri

cesté Liškanské zašlé i nové lomy (r. 1896) v oboru spodní Části

päsma IV. Složeny jsou z lavic piskovce väpnitého, bohatéhojehlicemi

spongi, barvy bëlavé, s četnymi Supinkami muskovitu a s koulemi

šedého vápence. Je tu dosti skamenélin stejnych druhü:

Eriphyla lenticularis Goldf. (h)

Pectunculus lens Nilss (zr)

Arca subglabra D'Orb. (h)

Pecten curvatus Gein. (vz) velky kus.

Exogyra lateralis Reuss. (h)

Pod Kolečkem.

Asi 300 m na zäpad od popsanych vrstev cesty Liškanské

vstoupá podobná cesta v üvozu na vyšinu, kterä je oznacena na

mapách generalniho Stäbu „Na Kolečku“. Jevi se tu näsledujic

Profi 52,

Obr. 42. v pravo.

Diluvialni pisek a Stérk Cerveny. as 216 m n. Im

_( 4. Slim mékky, modravy, Spatné pfistupny . . . . . . . . . . . . 0:2

E| 3. Wäpenec jemné '' šedy, s hrubsimi zrnky kremene

"S" a glaukonitu. Pevna lavice, däle od povrchu modravä . . . . . . 04 -
- ( 2. Slin mékky, Sedy s modravymi skvrnami neb modravy se Sedymi -t

S skvrnami, dále od povrchu modravy. Mä supinky muskovitu . . 07| S.

S | 1. Wäpenec Sedy, piséity, glaukoniticky s hrubšimi zrny kremene t

a tam. Pevnä lavice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02

21.45

- | 2. Piskovec glaukomitický hrubozernny (fascik), Sedy az tmavošedy, na

z povrchu kfehky a zvétraly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 | -0

S
- -

* 1. Wäpenec Sedy, jemné piscity a glaukomiticky . . . . . . . . . 02

Cesta ve vyši 7.5 m nad dnem üdoli u dráhy. AS 211'5 m Il. In.

PFi Casté do Lišfan 2.

Naproti predešym dvéma nálezisküm pristupno je ponékud

pásmo IV. s päsmem V. v. levé öili severni stráni üdoll Zenéchsko

Lounského v cesté Lištanské. Je tu

3
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Profil 53.

Temeno Lounského pohori. 219-1 m n... m.

. ( 4. Slin jilovity, bily neb zažloutly, mèkky, na povrchu v kousky roz

> padly . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - 41| .

Sº – Vrchol cesty – od

5) 3. Slin jliovity, mékky, tmavošedy . . . . . . . . . . - - - - - - 40|s

Z| 2. Slin jilovity „mékky,glaukoniticky s tmavymi skvrnami . . . . . 05

1. Vápenec glaukoniticky, sedy, v pevné lavici . . . . . . . . . . . 0-2

210-3

| | 4. Piskovec glaukomiticky (fastik) hrubozrnny, sedy aztmavo

Sedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. Vápenec piscity, Sedy a tmavošedy s pisčitéjšimi / roužky a

> | F. s ojedinélymi hrubymi zrny kremene zelenavymi a Supin- le.

O kami muskovitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (02 od

5 2. Piskovec velmi glaukomitický (Fasäk) Sedy atmavošedy, hrubo- S

voJ zrnny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . 03
Q

1. Piskovec vápnity, Sedy, s Cernymi tečkami glaukonitu. Tyż,

W co IV. 3. profilu 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 )

Bod cesty 3.5 m nad zäkladem mostu drähy a nad dnem üdolnim, ve vysi asi
2065 m m. m.

Ve vrstvé IV. 3.jest nápadny:

Pecten Curvatus Gein.

Exogyra lateralis Reuss.

0harka v. L0unech.

Jak obrazec náš 40. znázorñuje, vyskytuje se nejvyšši poloha

pásma IV. v fečištiOharkyv Lounech. Zanizkého stavu vody pri vy

chodni öásti Loun pod Walterovym cukrovarem lze na dné rečistézji

stiti nejvyšši polohu fasäku. Jiz FRIC") píše: „V feöišti Oharkybylo

lze pri malévodépozorovatitypicky fasák üpliné se rovnajic onomu,

ktery se u Malnic a pod Lehmbrüche") dobyvá. Obdrzel jsem tu

z ného veliký exemplář

Ammonites peramplus, a houbu

Cribrospongia radiata 8“ vysokou, dobre zachovalou.“

Pred nedávnem kopána byla na dvoře domu ć. 271. Velkého

predmésti Lounského pfibfehu Oharkynedaleko mostustudnice a v ni

*) Béloh. a Maln. vrstvy, str. 57, obr. 16. m.

*) Blé Horky.
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dosazen fasák Zilkami pyritovymi prostouply ve hloubce 48 m. Rasák

zapadal tu tak ku fece, Ze blizkopod dnem Oharky se nalézati bude.

Na dvorku Ö. d. 271. pfesvédéil jsem se r. 1896, ze tu spodni Öäst

pásma V.je uložena.

Louny, západni okraj.

Rozsáhly druhdy lom u Ctrnácti pomocnikü pfi zäpadnim okraji

Loun béfe za své. Stavebním rumem se zasypává a brzy zakryty

budou vrstvy pásma IV, které tu na povrch vycházely a o nichz jiz

Reuss se zmiuje. Tu lze sestaviti se stény lomu

Profi 54,

Obr. 41. v. levo.

Vrchol návrší nad lomem. 190 m n. m.

10. Pskovec glaukomitický (Fasdk) hrubozrnny, sedy a tmavošedy

% s tmavšimi vápencovymi skvrnami. Mä misty pevnéjśi, svétlejsi,

vápnitéjši lavičku s hrubšimi zrny kremene (v. lomu i nad

lomem) . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - . . . 3'0

9. Wäpenec piscity sedobily s ojedinélymi hrubymi zrny kremene se

dymi a tmuvozelenymi, se Supinkami muskovitu . . . . . - - -

Vápenec ten tvoři pevnou lavici, která se mfsty v koule oddéluje.

8. Pskovec vápnitz glaukoniticky, hrubozrnny, Sedy, deskovity. Od

06 až ku . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - 04

7. Wäpenec tmavošedy, dále od povrchu modravy, v koulich o prü

méru 0:2 do . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - . . . . 04

Tvoří pevnou lavici. Má supinky muskovitu a misty hrubá zrna

kremenná.

. Pskovec vápnity svétle Sedy, s tmavšimi proužky a s velmijem- %

nymi ëernymi tečkami glaukonitu. Vjediné stolici . . . . . . 13

5. Pskovec vápnity tmavošedy stmavšimi prouzky, s černymitečkami

glaukonitu, s &etnymi Supinkami muskovitu, s hojnymi jehlicemi

spongif; láme se vtenké desky, na jichz povrchu je hojné skame

nélin stlačenych s rezavym povrchem . . . . . . . . . . . . . . 04

4. Pskovec vápnity svétle Sedy, méné tmavošedy stmavšimi jemnymi

čárkami, proužky, krouzky, s vétšimi tmavšimi středy a misty

s neurčité omezenymi koulemi modravé šedého vápence. V. jediné

, 0:2

6

stolici . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 1“1

3. Pskovec vápnity sedy, do nëhoä. vloženy jsoupevné koule vápence

tmavošedého, mocnosti 0:2 až . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

2. Pskove: vápnity Sedobily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0-3

1. Wäpenec tmavošedy v pevnych koulich, vložen do sedéhopiskovce

vápnitého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02

Dno lomu. 179'4 m Il. Im.

Ve vrstvé 3. jsou:

Eriphyla lenticularis Goldf.
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Arca subglabra D'Orb.

Lima pseudocardium Reuss.

Ve vrstvé 4:

Eriphyla lenticularis Goldf. (h)

Arca subglabra D'Orb, (h)

Pecten curvatus Gein.

Ve vrstvé 5. :

Eriphyla lenticularis Goldf. (vh)

Arca subglabra D'Orb. (vh)

Obé jsou stlačené a v chomáčich se objevuji.

Cardium pustulosum Münst, stlačené.

Exogyra lateralis Reuss. (zi)

Ve vrstvé (6.:

Rhynchonella plicatilis Sow.

We vrstvé 10.:

Eriphyla lenticularis Goldf.

Arca subglabra D'Orb.

Rasák tvořiv horn &ästi lomu vrstvu 15 m m0cnou, Ostatni

část fasáku v mocnosti 1:5 jest nad lomem v polich. Kstavbé se ne

vybirá, jest zwétraly, proto nelze v nëm skamenèlin hledati. Rasák

tento nebyl odgeologüpovšimnut, snad proto, Ze lom drive do takové

Vyše až ku fasáku nesáhal. Nize položené vrstvy pod fasákem se

nalézajici byly povazovány od ReussA za aequivalent fasáku") po

strânce palaeontologické. FRIC“) o tëchze vrstvách pod fasákem pße:

„Asi podobného stáři nebo o néco mladsi (nezli Fričovy „Lounské

koule“)jsou vrstvy zahnédlé opuky, která se druhdy lámávalavopu

Sténém nyni lomu u 14. pomocnikü v Lounech.“

Reuss uvádizvrstev odpovidajcich našim vrstvám 1. az 9. tyto

skamenéliny:

*) Die Kreidegebilde, str. 99, 100.

*) Béloh. a Maln. vrstvy, str. 57.
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Vétevky a sišky konifer.

Partie bituminosniho dřeva.

Scyphia subreticulata Münst. v ülomkách.

Terebratula triangularis Nilss. - - - -- -

Terebratula alata Lamk. | (Rhynch. plicatilis Sow)

Terebratula pumila v. Buch. (Magas Geinitzi Scklönb.)

Ostrea lateralis Nilss.

Pecten laminosus Mant.

Pecten circularis Goldf.

Pecten arcuatus Sow. (curvatus Gein.)

Pecten serratus Nilss.

Lima undulata Reuss.? (zih)

Spondylus striatus Sow.

Perna Cretacea Reuss.

Gervillia Reichi Röm. (vz) (Avicula Geinitzi Reuss)

Gervillia solenoides Defr.

Modiola arcuata Gein. (Mytilus radiatus Goldf)

Pectunculus brevirostris Sow. (h) (lens Nilss)

Arca exaltata Nilss. (zr)

Cucullaea glabra Sow. (h)

Cardium pustulosum v. Münst.

Cardium dubium Gein. (h) (Lima pseudocardium Reuss)

Cardium Hillanum Sow. -

Lucina lenticularis Goldf. (h)

Rostellaria Buchi v. Münst.?

Buccinum productum Reuss.

Pleurotomaria linearis Mant.

Turritella granulata Sow.

Nautilus elegans Sow. (sublaevigatus D’Orb.)

Flabellina cordata Reuss. (elliptica Nils. sp.)

Klepeta rači.

Ptychodus Schlotheimii Ag, zuby (latissimus Ag.)

Oxyrhina Mantelli Ag. (vz), zuby.

FRIÖ uvádi z našich vrstev 1. až 9.:

Corax heterodon.

Callianassa bohemica.

Turritella multistriata.

Pleurotomaria seriatogranulata.
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Cardium pustulosum.

Eriphyla lenticularis.

Pectunculus lens.

Arca subglabra.

Venus faba.

Lima aspera.

Lima pseudocardium.

Pecten laevis.

Pecten curvatus.

Pecten Dujardini.

Ostrea hippopodium.

Rhynchonella plicatilis.

Flabellina elliptica.

Kámen vrstev 1. az 9. jest velmi dobry kämen stavební.

Od Loun až ku Lipenci táhne se smérem od SV. ku JZ. po

hoff, které chcem nazyvati „Lounskym poholm.“ Profily 53. a 54

jsou nejbliže u Loun. Další vychozy pásma IV. v pohoff tomto na

leznem mezi Louny a Malnicemi.

Pod Bilymi Horkami.

Zde na pozemcich Brezenských založenoje nëkolik lomü.

Nejblizší od strany Lounské jsou: A. Cervenküv dolni lom,

B. Glasrüv a C. Cervenküv horni lom. Tyto tfi lomyjdou za sebou

od S. k J. a odkryvaji fasák velmi pevny a tvrdy, ktery se odtud

rozváží ponejvice do Loun co kämen dlažebni. Rasák je tu sklonén

ku SZ. a nejvyšši vrstva jeho tvoři obyčejné povrch zemsky. Ve

vyššl poloze, nad Cervenkovym lomem hornim, pokryt je pásmem V,

jez tvofi povrch Bilych Horek (obr. 33, 43). Kde fasák sklonény

nent pásmem V. pokryt, tam desk snadno s nëho splákne ornici, tam

püda na fasäku chybi a povrch je neplodny. Uloženi vrstev ve jme

novanych třech lomech A, B a Cºznázorñuje nám následujici
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Profi 55,

Obr. 33, 43.

Sever. Jih

A E C

 

Wrchol lomu205 m n. m. Vrchol lomu 208 m n. m. Wrchol lomu 2125 m n. m.

Ornice tmavá . . 025

Spodina, splaveny

jilzeslinupás.V. 050

Pskovec welm glau

komiticky (Fasák,

sedozelenystma

vozelenymi neb

tmavomodrymi

Pskovec velmi glau

komitick/ (Fasdk),

tážvrsvacovprof

A. Nejhloubsjsou

v fasáku uloženy

(Pskovec velmi glau

komiticky (Fasak),

tážvrstvacov pro

filu A a B, Sedo

zelenavy s velmi

tmavosedymiskvr

skvrnami vapen- konle vdpence pi- namivápencovymi,

covými. Po zvé- l, seitého velmi glau- l.) uprostited s Fadou

in | trini jest fasák F. konditik ho tm avo- F. malych neb vel

svetlezelenyaony sedého Vápenec kých koulitmavo

| vápencovéskvrny tenje nékdyupro- Sedého vápencept

jsou vnëm Zluto- stred modry a má séitého glaukomiti

bilé neb Zluto- mocnost 0:2 m. ckéh», ktery byvá

sedé Naplochäch Uhrnmä mocnost uvmit tmawomo

rozsedlin mivá fasáku je zde. . . 30 dry.

povlaky Zlutobilé Mocnost - . 30

vápencové. Od

krytdohloubky 175

Dmo lomu . 2025 m n. m. I Dno lomu . . 205 m n. m.l Dno lomu . . 2095 min. m.

V lomu A., ktery byl jen mâlo odkryt, byly nápadny:

Nautilus sublaevigatus D’Orb.

Pachydiscus peramplus Mant. sp.

Eriphyla lenticularis Goldf. (h)

Arca subglabra D'Orb. (h)

V lomu B. jsou näpadny zcela tytéž Ötyfi druhy.

V lomu C. vyskytuji se nápadné tytéž Ötyfi druhy a mimo to

nalezl jsem tu, maje vétši množstvi vylámaného kamene po ruce,

Acanthoceras papaliforme Laub.

Inoceramus Brongniarti Sow.

Protocardium Hillanum Sow. sp.

Cardium pustulosum Münst.

Panopaea gurgitis Brongn.

Pholas sclerotites Gein.
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Perna cretacea Reuss.

Turritella multistriata Reuss.

Micraster?

Faič*") uvádí z lomů pod Bílými Horkami (Lehmbrüche) dle

udání ReussovA a dle sbírek musejních:

Ptychodus latissimus.

Ammonites peramplus.

Ammonites Woolgari.

Ammonites Austeni.

Nautilus sublaevigatus.

Natica Gentii.

Natica Roemeri.

Pleurotomaria seriatogranulata.

Cardium pustulosum.

Protocardia Hillana.

Eriphyla lenticularis.

Arca subglabra.

Pinna decussata.

Mytilus sp.

Panopaea gurgitis.

Pholadomia (cf. designata).

Venus faba.

Gervilia solenoides.

Perna cretacea.

Lima elongata.

Lima multicostata.

Pecten Dujardinii.

Exogyra columba.

Ostrea hippopodium.

Gastrochaena amphisbaena.

Pholas sclerotites.

Micraster sp.

Koukalův lom na Bílých Horkách.

Vrstvy řasáku pokračují od Červenkova horního lomu C dále

do výše a sledovati je možno až do sousedního lomu Koukalova,

**) Bělohorské a Malnické vrstvy, str. 56.



Pásmo IV. – Dinovské – kikidového itwaru v Poohri. 43

ktery tu ve stráni zaujimá nejvyšš polohu. Ponévadž je tu fasák

kryt vrstvami pásma V., nalézáme tu fasák &erstvy, obzvlášté pevny

a tvrdy. Je tu

Profi! 56.

Vrchol lomu (Vrstvy pásma V. spatné pristupné pokračuji vyše.) as 220 m n. m.

4. Stin mekky, zwétraly, sedožluty s modravymi skvrnami, su

pinkami muskovitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

3. Wäpenec piséity glaukomiticky, zvétraly, Sedožluty. Mél v sobé

|

tmavši vápencové skvrny s mensim množstvim glaukonitu. |

Tytose staly vêtránim Zlutavé bilé. Mnohémajitvar Fukoidü.

Vápenec obsahuje šupinky muskovitu. Velké množstvi glau- t

konitujevi se cojemné tmavé tečky. Tvori pomèrné pevnéjśi ---

lavičku . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 02)2 s

2. Slin tyz co 4. zvétraly, v desky a kousky rozpadly . . . . 15

. Stin velmi piséity glaukomiticky, Zlutavé bilysmodravýmiskvr

(

nami, s muskovitem. Misty mätolik pisku kremenného a glau

komitického,Ze precházive slinity piskovec glaukomitický,uskal

nikü „shmily rasák“ zvany. Snadno se rozpadá . . . . . . . () 3

217.7

2. Piskovec velmi glaukomitický (Fascik); modravé zeleny uprostited

piliü, napokraji piliü šedozeleny. Mátmavé šedomodré skvrny

vápencové. Misty obsahuje mnoho pyritu Tento se jevi oku co

} žlutá kovové lesklá zrnéčka. Pod lupou rozeznati lze na nich

étverečky krychli, v nichz je tu pyrit krystalován. Po zwétrán

zrezavi Fasák.Vcelésvémocnosti3m rozdélen je rasák na kolmé

pilife . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 3'0 m

– Dno lomu 2147

1. Pskovec vápnity glaukomitický, svétle sedy, zitidka kde s modra

vymi skvrnami vápnitymi, s muskovitem. Tyż skalnici nevybiraji

pro malou pevnostatvrdost a nazyvajijejtéz„shnilym fasákem“.

#z

Skamenéliny se tu opakuji jako v sousednich lomech A, B a C.

V fasáku opét táž Arca a Eriphyla hojné se objevujl jako drive.

Od posledné popsanych lomü v profilech 55. a 56. pokračuji

dalši lomy s têmitéz vlastnostmi petrografickymi, palaeontologickymi

i polohy az do prostited cesty mezi Bilymi Horkami a Malnicemi.

Odtud však dále k Malnicüm počiná fasák ztráceti na své pevnosti

a za to mu pfibyvá na skamenélinách.

Drive než-li opustime stráň pod Bilymi Horkami, povšimneme

si tu ješté jednoho nalezišté pásma IV. a sice

W lišči diffe.

Je to maly prohyb mezi Bilyni Horkami a Liščim vrchem.

Prohybem tim vede cesta z Brezna do Zemëch. Pfi vychodni strané

cesty je malá holá stráň s lomem na fasák a v té poznáme lépe
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základové vrstvy fasáku ćili spodní &äst pásma IV. Srovnávajl se

s onëmi v lomu u Ctrnácti pomocnikü profilu 54.:

Profil 57.

Vrchol stráné. aS 220 m n, m.

(-10. Pekovec velmi glaukomitick (aa) '' s velmi tmavo

šedymi vápencovymi skvrnami. V desky rozdéleny . . . . . . 30

9. Pliskover vdpnity glaukomitický, svétle šedy, zidka kdes modra

vymi skvrnami, s muskovitem, tyż co v prof. 56. IV. 1. . . . . 05

8. Wapenec piscity v koulich udräuje lavici. Sedy az tmavošedyse

šedymi a zelenavymi hrubymi zrny kremene; málo má Supinek

> muskovitu . . . . . . . . . . - - " • • • • • • • • • 02

- 7. Pskovec vápnity, Sédy s méné hrubymizrnky kremene, sčetnym S

# muskovitem. Pod lupou poznávaji se již jehlice spongi. Má H. Je

5 velmijemny glaukonit. V deskách . . . . . . . . . . . . 1-3| S

F 6. Wäpenec psčity Sedy aztmavošedyv koulich, které laviciudržuji

jako u. vrstvy 8. . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - 02

5. Pskovec vápnity jako 7. . . . . . . . . . - - - - - - - - (05

4. Väpenec piséity Sedy až tmavošedy jako 8. . . . . . . . . . 03

3. Pskovec vápnity sedy jako 7. . . . . . . - " - - - - - - - - 08

2. Pskovec vápnity Sedy jako 7. vjedné lavici . . . . . . . d

1. Ssutinami zakryté vrstvy piskovce vápnitého a vápence piséitého . 11

Dno vodoteče v Lišči dire. AS 21 1'7 m n. Im.

Ve vrstvé 2. jest:

Arca subglabra D'Orb.

Lima elongata Sow. sp.

Ve vrstvé 4.:

Eriphyla lenticularis Goldf

Exogyra conica Sow.?

We vrstvé 10. :

Eriphyla lenticularis Goldf

Arca subglabra D'Orb.

Hřbet Zemëchsko-Lipenecky.

Obr. 22, 44. až 48. v pravo.

Od SZ. okraje Zemëch tähne se až kuvychodnímu okraji Lipence

üzky hkbet smèrem od SV. ku JZ. Západní strana tohoto hirbetu

svažuje se do üdoli „Pomoklinec“ zvanéa složena je zvrstev fasáko

vych. Wychodní strana hrbetu obsahuje nižši vrstvy pásma IV, misty
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i pásmo III. a k témto posledním družl se pásmo V. v poloze dis

lokačnijak obr. 22, 44. az 48. znázorñuj.

Profi 58,

Olbr. 22.

znázorñuji složeni vrstev uvedeneho hirbetu bliže Zeméch, západné

od obce, pfi nové silnici ze Zeméch do Malnic vedouci:

Z. V.

F. Piskovec glaukomitický (Fasaik) sedy stmavšimi vápencovymi skvrnami,

v desky rozpadly, podobá se fasäku u Malnic.

. Piskovec vápnitz glaukomitický s Exogyrou columbou.

. Piskovec vápnity glaukomitickýsväpnitéjšimi koulemipevnymiatmav
šimi.

p

Piscité sliny spongiové (viz pásmo III. v Poohri). E#

Skamenéliny objevuji se tu v fasáku vice nez-li pod Blymi

Horkami. Zvlášté jsou tu obyčejné:

Eriphyla lenticularis.

Arca subglabra.

Lima multicostata.

Pectunculus lens.

Protocardium Hillanum.

Reuss“) uvádf odtud tytéž druhy (dle staršfho určen):

Lima multicostata Gein.

Pectunculus brevirostris Sow. (lens Nilss).

Cucullaea glabra Sow.

Cardium Hillanum Sow.

Cardium dubium Gein. (Lima pseudocardium Rss).

Lucina circularis Gein. (Eriphyla lenticularis Goldf).

Panopaea gurgitis Goldf.

Pleurotomaria linearis Mant.

*) Die Kreidegebilde, str. 98
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Privychodnim konci Lipence, kde se hirbet Zeméchsko-Lipenecky

končí, naleznem v prikrém brehu u silnice a nad potokem Maruši:

Profi | 59.

Obr. 48. v pravo.

Silnice. 230 m n. m.

- (F. Piskovec glaukomitický (rasak) v desky rozpukany jako u Zeméch .26)–

Piskovec vápnity glaukomitický belavy pristupny do hloubky . . . 15 -
- - S

- Nepristupné vrstvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/s

Maruše. 220 m n. Im.

V fasäku vyskytuji se tu:

Cardium pustulosum Münst. (zr).

Protocardium Hillanum Sow. sp. (zr)

Eriphyla lenticularis Goldf. (h)

Arca subglabra D'Orb. (vh).

Lima multicostata Gein. (vh).

Vrstvy sklonuj se k SZ. do üdoli Pomoklince a fasák tvofitu

povrch stráné Sledujem-li fasák dle sklonujehove stráni pod blizkou

Skolou, kde silnice dolü sjizdi, shledäme tam, ze sliny pásma V. po

kryvaji fasák.

Mezi Hasinem a Lipencem.

Pravd sträh Maruše.

V téchto mistech konči se pohofiZeméchsko-Lipenecké Sráznou

Stránf nad Maruši. Mezi kotou 241 m n. m. a Hasinem (mlynem)

pfistupnyjsou veškeryvrstvypäsma IV.isjehozäkladen,päsmen III.,

i Sjeho patrem päsmem V.protoje näsledujici Profil zvláště düležity:

Profi (60.

Obr. 13.

Nádržka mlynskä u Hasina.

2. Stiny mékké, na powrchu Zutave sede s modravymi skvrnami, däle od

povrchu modravé, velmijemné glaukonitické, pristupné pod mlynskou

nädržkou u Hasina.

1. Piscité siny glaukomitické a hloubšpiskovcc glaukomiticky slinity, näležejci

"n souvrstvi apásma V.,nejsoutupristupny azteprvevblizkém

profilu (61.
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r. Piskovec velmi glaukomiticky (Fascik), sedy do zelena, glaukomitem

tmavozelené tečkovany. Skvrny vipcmcová'iS v nëm nenalézime. Má

supinky muskovitu,je krehky na povrchu a v desky rozpadly . 14

e. Piskovec vdpnity glaukomiticky Cilipiskovec exogyrovy, sedobily, jenz

jest vyplnën ve spodv mocnosti 12 m exogyrami a twori exogyrovou

lavici el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

m. Piskovec vaipnity glaukomitický Sedy Cili magasovi lavicka . . . . . (0'25

c. Piskovec vdpnity jemné glaukomiticky, Sedy, krehky, s pevnéjšimi

tmavšimi koulemi téhož piskovce. Toto souvrstvi nazyväme téz

callianassovym piskovcem . . . . -

Päsmo III. tvori zäklad päsma IV. (viz päsmo III. v Poohifi.

V souvrstvi c jest:

Callianassa bohemica Fr. (zr).

Ve vrstvé m :

Magas Geinitzi Schlönb. (h.).

Rhynchonella plicatilis Sow.

V lavici el:

Exogyra columba Sow. (vh).

Spongites Saxonicus Gein. (zr)

V souvrstvi e vübec:

Exogyra columba Sow. (h).

Lima nulticostata Gein.

Ve vrstväch “:

Protocardium Hillanum Sow. sp. (zk).

Eriphyla lenticularis Goldf. (h).

Arca subglabra D'Orb. (vh).

Lima multicostata Gein. (h).

Vrstvy skloñuji se tu v pfikré sträni pri 10" ve sméru 21 SZ.

(obr. 13) a Gim däle ku mlynu, tim mladáš vrstvy se na predchozi

priklädaji.

Reuss“)nenalezltu fasákové souvrstvi, nebof pise: „Bei Lippenz

wird er (Exogyrensandstein = IV. e. prof. 60) vom I’länersandstein

*) Die Kreidegebilde, str. 103.
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(tím myslí REUss naše pásmo III.) bedeckt, in welchen er allmälig

übergeht, indem dort der Grünsandstein fehlt. Unter ihm kömmt ein

anderer Sandstein zum Vorschein, von welchem noch weiter unten

sub N. IV. gesprochen werden soll (Grauer Sandstein = IV. c.

prof. 60.).

Z toho je viděti, že se Reuss domníval, že jeho Plännersandstein

(naše pás. III.) je mladší než-li Erogyrensandstein (t. j. naše sou

vrství e pásma IV.). Tento omyl Reussův dá se vysvětliti tím, že

v době, kdy Reuss studoval ve stráni našeho profilu 60., nebyly snad

vrstvy ještě tak odkryty jako dnes, že nalezl exogyrový pískovec při S.

straně našeho profilu (viz obr. 13.) a na to – neuváživ sklonu

vrstev – nalezl poblíž koty 231 m n. m. (viz obr. 13.) pásmo III.

(Plänersandstein) ovšem ve větší výši. Zcela tytéž omyly naleznem

u ReussA i v jeho popisu okolí Malnic, jak na to také již RoxINGER”)

poukázal.

RoMINGER "") zahrnul souvrství našich callianassových pískovců

IV. c. prof. 60 čili Reussův Grauer-Sandstein ku svému Gelber Bau

steinu (naše pásmo III.), což má ten význam, jako kdybychom zahrnuli

souvrství IV. c. ku pásmu III. To však nemůžeme učiniti ani po

stránce palaeontologické, ani po stránce petrografické ani po stránce

fysikalní.

GUMBEL.**) popisuje vrstvy našeho pásma IV. mezi Lipeneckými

lomy a Malnicemi takto:

*º) Beiträge, str. 649.

”) Tamtéž, str. 642, 645.

*") Beiträge, str. 516–519.
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Zahäka I Gümbel.

17. Dünne Bänke eines grünlichen, fleckig weissgestreiften

(durch Algen) Glauconit-reichen Grünsandsteins mit zahl

reichen Versteinerungen,wie dievorhergehendenSchichten,

und ausserdem mit Ammonites Woolgari (= A. rotoma

gensis Rss), den ich selbst aus dem anstehenden Gestein

erhalten habe.– Es ist dies der Grünsandstein von Mall

F mitz (Reuss Verst. S. 117.) . . . . . . . . . . . . . 5"

Die festen derVerwitterungtrotzenden Gesteinsbänke

dieses Grünsandsteines senken sich einerseits rasch in die

Thalsohle, die sie nahezu an der Hasinamühle erreichen,

während sie anderseits in ihrer streichenden Ausdehnung

durch die Felder südlich von Mallnitz fortziehen und hier

in sehr zahlreichen kleinenSteinbrüchen aufgedeckt sind.

16. Sandig mergelige, glaukonitische Bänke mit kalkigen Geo

den und sehr zahlreichen, sehr grossen Exemplaren von

Ostrea. columba, dann Fischzähnen, Turritella multistriata,

T. aff. granulata Sow.; Natica vulgaris Rss, Pleurotomaria

linearis, P. gigantea Sow, Rostellaria Reussi Gein., Tel

lina Reichi, Arca cretacea d'Orb, Pecten quadricostatus,

Lima canalifera, Rhynchonella plicatilis, Magas Geinitzi

u. s. w. umschliessen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5"

15. Feste, kalkigeSandsteinbankvoll Versteinerungen: Ostrea

columba, Inoceramus Brongniarti, Rhynchonella alata,

7,1 Magas Geinitzi. Es ist dies der sog. Exogyrensandstein

(Reuss Verst. S. 117.) . . . . . . . . . . . . . . . 5"

c |14. Sandige und kieselige, leicht verwitternde Lagen . . .20"

FRIC“) určil vrstvy našeho profilu 60. mezi Lipencem a Ha

sínem takto:

Zahálka Friö

V. neuvádi

Malnický rasák (m,)
%

E.

IV. | m.

C.

4 Bélohorské vrstvy (w)

3.

III. 2.

1.

Z vrstev IV. c. uvádi tu FRIÖ:

Callianassa bohemica.

*) Bélohorské a Malnické vrstvy, str. 53. obr. 14.

TF. mathematicko-prirodovédecká. 1897. 4
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Z vrstev IV. e :

velké množstvi Exogyr.

-

Z vrstey IV. F:

Protocardium Hillanum.

Cardium pustulosum.

Ponévadž jsme v profilu 60. podotkli, ze neni tam peistupno

nejhlubši souvrstvi a päsma V.jako bezprostfedni patro pásma IV.,

doplñme je z üvozu cesty, která jest 400 m na vychod od mlyna

Hasina a sice nad 210 m n. m.

Profi (61.

Obr. 12. v. levo. (Obr. 14. v. levo.)

Alluvium. Pisek. Vrchol brehu cesty.

3. Piséity slin glaukomitický Sedy s bilymi väpnitéjšimi skvrnami, roz

drobeny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Piséity slim glaukomitický v pevnéjši lavici. Tmavošedy, do zelena.

Mä velmi hojné jemnych tmavozelenych teček' a bilé

vápencové skvrny, päsky a proužky jako prüfezy po Fukoidech

neb Chondritech.U porovnäni s vrstvouV. 3.prof.71. je piséitéjśi §

a méue vápence chová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0-2

1. Fiskovec glaukomiticky slinity Sedozelenavy s tmavšimi modravymi

skvrnami mékkého slimu a s Supinkami muskovitu. Rovná se petro

graficky vrstvám V. 1, 2 prof. 71.

(0'5

- - - - - - - - - - - - - - -

Päs. IV. Rasák sedozelenavys tmavozelenym glaukonitem tvoři zäklada kopánim

bylo jej treba odkryti pod dnem üvozu.

Vtémze üvozu, alev horni ëästi jeho, asi vevyši2273m n.m.

jevi se v levém (vych.) brehu cesty

Profi (62.

Obr., 12.

Vrchol brehu cesty. 2273 m n.

e. Fiskovec Töpnity glaukontický Töili exogyroxy piskovec Sedo

zeleny krehky (1 m) majici dole polohu s hojnymi Exogyrami ) 2:3

(el) éili tak zvanou Exogyrovou lavici (o mocnosti 1:3 m) .

m. Piskovec vápnity glaukomiticky &ili Magasovci lavička. Na povrchu S

bélavy, däl Sedy do zelena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:2

c. Piskovec vpnit jemné glaukomitický Öili Calianassovy piskovec,

světle Sedy s pevnéjšimi koulemi (v. lavicich) tmavošedymi téhož

piskovce - - - - - - - - - - - - - . (0'5

Dino invozu. 224'3 m. In... m.
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Obraz 12. dostateöné vysvétluje, kterak jednotlivé vrstvy od

päsma V. az ku IV. c. v. cesté vymizi, kráčime-li v cesté z dola na

horu. Majit tu vrstvy ütv. kfdového späd 10" ve sméru 21h SZ.

Ve vrstvách c jest:

Ostrea hippopodium Nilss. (vz)

Callianassa bohemica. Fr. (h)

Ve vrstvé m:

Area subglabra D'Orb.

Modiola capitata Zitt! (vz)

Lima pseudocardium Reuss (h)

Pecten Dujardini Röm. (zi)

Exogyra lateralis Reuss (h)

Inoceramus sp.

Magas Geinitzi Schlönb. (vh) v chomáčich

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Serpula gordialis Schl.

Serpula sp. (misty h)

Ve vrstvách c:

Exogyra columba Sow. (zr)

Avšak ve vrstvé el:

Exogyra columba Sow. (h)

Obratme se opët ku behüm Maruše.

Pfikrá stráñ severné od Hasina.

Jiz pri probfräni vrstev pásma III. uvedlijsme odtud

Profil 35.

Obr. 25.

Zde je pfstupno nad päsmem III. celé souvrství c päsma IV.

(Callianassovy piskovec) v mocnosti 8 m. Složeno je ze Sedych pi

skovcü vápnitych jemné glaukomitickjch se Supinkami muskovitu a

4*
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z nich vystupuj ostře z povrchu pevné lavice téhož piskovce, po

nékud vápnitéjśl a uvnitf tmavši. Tyto se na povrchu v koule od

déluji. Souvrstvi c je zde kryto Exogyrovymi piskovci, jehož desky

se tu nad nim v poli (dále k vychodu) povaluji. Ještévyšei Fasäkové

desky se objevuji. Mnohem lépe pfistupna je však poloha Exogy

rového souvrství a fasáku nad souvrstvfm Callianassového pfskovce

v témze pravém břehu Maruše, dále po proudu, jak v profilech 63.

atd. uvedeme.

Uvedme ješté skamenéliny ze souvrstvi c profilu 35:

Callianassa bohemica. Fr. (zt–h)

Klepeta tohoto raka objevuji se v souvrstvi c celkem ziridka,

zvlášté vehlubšich vrstväch; hojné se však objevuje vnejvyššípevné

lavici tohoto souvrstv.

Protocardium Hillanum Sow. sp. (zi.)

Arca subglabra D'Orb. (h)

Perna cretacea Reuss. (vz)

Exogyra columba Sow. (vz)

Exogyra lateralis Reuss. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Fucoides sp. (mfsty h)

Pravá pobřežni stráň Maruše mezi profilem 35. a Skupickou cestou.

V tomto přikrém brehu odkryty jsou pèkné vrstvy od Callia

nassového piskovce až k fasáku.

Následujici profil 63. jest vzdälen od predešlého profilu 35.

sotva o 100 m. Vztahuje se právé k omomu ostrému rohu Maruše,

kde tato se zatáčf ze sméru od V–Z. ku sméru od JZ.–SV. Od

Skupické cesty vzdäleno jest misto to 700 m.

Profi (63.

Obr. 24.

Vrchol pobřežnf stráné 2152 m n... m.

ZTrimTPisek zažIouty Splaveny’s vyssich poloh Fasäku a exogyrového

P“------------------------------------------------------- 1'3 m.
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e. Piskovec vápnity glaukomitickhéili exogyroypiskovec,Sedyuspodu

S s exogyrovou lavici el . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'5

s J. m. Piskovec vápnity glaukomiticky Cilimagasová lavicka sedy, pevny. 0:2 (I

E ) c. Piskovec vápnity glaukomitický Öili Calianassovy piskovec, ät S

s pevnéjšimi koulemi tmavšimi téhož piskovce . . . . . . . . 8-0

“U Spodni éâst jeho zahalena nánosem sºhora.

TimTTITCäst nejvyšši. Zahalena ssutinami a alluv, näpavem Maruse

červenavyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tadina Maruse pod 3 m vysokym břehem. 199 m n... m.

Ve vrstvé m jest:

Magas Geinitzi Schlönb. (vh)

Cyprina sp. (h)

We vrstvé el:

Exogyra columba Sow. (h)

Näsledujici profil 64. nalézá se od pfedešlého 400 m na SV.

aneb od Skupické cesty 350 m na JZ. V.mapé generalstabní (fotogr.

otisk) je v téch mistech naznačen most (v prirodéjiz nen). Stráñ

profilu jest právé nad chmelnici Václava. Makovce z Lipence.

Profi (64.

Obr. 23.

Vrchol pobřežni sträné. 213 m n. m.

Alluvium. Pisek zažloutly splaveny s rasákové stráné náhornf . . . . . . 2 m

F. Piskovec glaukoniticky &ili fasák, Sedy i do Bluta, v deskách

kkehky . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - 1-0

e Pskovec vápnity glaukomitický Öili exogyrový piskovec, Sedobily

v deskách. V nejhlubši poloze má tento piskovec velmi hojné

Exogyr a tvoří lavici exogyrovou el, sedobilou v mocnosti 0,9 m 39

m. Piskovec vápnity jemné glaukomitický Öili magasovd lavice, Sedy,

Pevny . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - -

c. Piskovec vápnity jemnéglaukomitickýÖiliCalianassovýpiskovec Sedy,

kkehky, s tmavšimi a pevnéjšimi koulemitéhož piskovce . . . .

Vrstvy kryté alluviem piscitym öervenavym (bkeh potoka)T. LT. 20 m

Hladina Maruše pod 2 m vysokym bkehem u chmelnice Václava Makovce

z, Lipence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975 m n. m.

#
(0-2

O 55 m dále na SV. od pfedchozho profilu, klesaji vrstvyješté

vice ke dnu üdolnimu. Máme tam
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Profi (65.

Obr. 35.

Vrchol pobrežní stráné u pole Eisensteinova z Malnic 2126 m. n. m.

Alluvium. Pisek zažloutly, splaveny s fasákové sträné horni 2 () im

F. Piskovec glaukomiticky &ili fasák, sedy neb zazlouty v deskäch

kfehky . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 | ---

e. Totéz co v profilu 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39*)) -

m. Totéz co v profilu 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0-2 | Sº

c. Totéz co v profilu 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'5

Vrstvy kryté alluvialnim näplavem piséitym ëervenavym . . . . . 40

Hladina Maruše pod 25 m vysokym blehem u samé hranice obci Lipence

a Malnic pfi chmelnici Adolfa Schrecka z Lipence . . . . . . 197 m n. m.

Ve vrstvách c je tu:

Callianassa bohemica. Fr.

Arca subglabra.

Ve vrstvé m jest:

Magas Geinitzi Schlönb. (vh)

Lima multicostata Gein.

Exogyra conica Sow?

Exogyra lateralis Reuss.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Fucoides.

V lavici el:

Exogyra columba Sow. (vh)

Ve vrstvé “:

Arca subglabra D'Orb. (vh)

Lima multicostata Gein. (h)

Skála v Dumné.")

Misto to jest v sousedstvi předešlého profilu, ješté blize ke

Skupické cesté. Od Skupické cesty vzdáleno jest. o 200 m na JZ.

Zde je

*) Mocnost jen 37 m.

*) Némecké obywatelstvo Malnic nazyvá toto misto „Dumnaj.“
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Profil 66,

(Obr. 36.

VrcholpobřežnistránévDumné. Exogyrovypiskovecpokračujevyse. 2055m n.m.

e. Piskovec vápnith glaukomiticky &ili exogyrov piskovec, sedobily.

> Má ve spodu velmi hojné Exogyr a tvoři tam Exogyrovou

- lavici el . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 | -

S m. Pskovec vápnity jemné glaukomitick, Sedy vpevné lavici Öili ma- e

3. gasová lavička . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 02 1 S.

S | c. Piskovec vápnity jemné glaukomiticky &ili Calianassovy piskovec,

V šedy, krehky, stmavšimi a pevnéjšimi koulemitéhoz piskovce. 40

Upati skály.

Náplav alluvialni,öervenavy,jemny, piscity zakryvá vrstvy . . . 3“() m

Hladina Maruše. 196 m n... m.

V souvrstvi c jest:

Callianassa bohemica. Fr. (zi)

Arca subglabra D'Orb. (h)

W lavici im jsou:

Acanthoceras papaliforme Laube“ (vz)

Cyprina Sp.

Pholadomya aequivalvis D'Orb.“

Inoceramus Brongniarti Sow“

Lima multicostata Gein.

Lima pseudocardium Reuss.

Pecten curvatus Gein.*

Pecten Dujardini Röm.“

Exogyra lateralis Reuss. (vh)

Rhynchonella plicatilis Sow.

Magas Geinitzi Schlönb. (vh) v chomáčch.

Serpula. (mfsty h)

Catopygus Albensis Gein. (misty h)

Cardiaster sp.shodny sCardiaster seu Holaster od Bechlina.")

Sequoia Reichenbachi Gein.“) (vz)

V lavici el jest:

Exogyra columb Sow. (vh) v chomáčich.

*) Pásmo IV. okolf Ripu, str. 16.

*) Takto znamenané skamenéliny nalezl pouze pan učitel Malnický Mayer,
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Skupická cesta.

Z Dumné pricházime nynf na Skupickou cestu. Cesta ta vede

ze Skupic pres Maruši "a Lounské pohofi do Lipence. Od Maruše

až ku akátovému háji na vrcholu stráné, proryvá se cesta misty do

pevnych vrstev exogyrového piskovce, odkryvá téz fasák a bliže háje

i magasovou lavičku. Opodál cesty, as 50 m daleko po vychodni

strané jeji, sedi na fasáku nejspodnéjší Část pásma V. souvrstvi avel

lanové a. Lze tu zhotoviti následujici

Profi (67.

Obr., 37.

Vrchol kopečku avellanového.

5. Pskovec slinity glaukonstický Šedy rozdrobeny . . . . . . . . .

4. Slin piséity glaukomitický Sedy mékky . . . . . . . . . . . .

3. Vápenec glaukomitický bélavy má misty vice misty méné pisku

křemenného. Pevná lavička . . . . . . . . . . . . . . .

2. Slin glaukomiticky, Sedy rozpadly . . . . . . . . . . . . . .

1

7

. Piskovec vdpnity glaukomiticky, Sedy do Zluta se skvrnami vápen

covymi Blutavébflymi vpodobé krouzkü, prouzkü,Jakopo Fukoi
dech neb Chondritech. Pevná lavice . . . - - - - - - - - -

F. Piskovec glaukomiticky Cili Fašák na povrchu Zluty až rezavy, misty

se Sedymi skvrnami, daleko od povrchu Sedy. Nemájiž skvrn vá

pencovych.Vdesky rozpadly. Snadno se drobi ve Zluty a rezavy

pisek . .

e. Piskovec vd ni glaukomiticky Eili er groß pikone. Na povrchu

bily a kkehky, dále od povrchu sedy a pevny. We hloubce 04 m

počinaji se v nëm objevovatijiž chomáče Exogyry columby atvofi

lavici exogyrovou el tmavošedou s nädechem do zelena, vápnitéjší,

velmi pevnou (byla ëerstvé odkryta r. 1896). Skamenéliny vnëm
maji ä rezavý povrch. Lavice ta odkryta byla do l"
1 m. Cely tedy' piskovec odkryt tu je i hloubky . .

Nepfistupnáčäst piskovce e . . . . . . . . . . . .. . . .
m.Vyše k akatovému háji vycházi vedle cesty na povrch sedy pi

skovec vápnity jemné glaukomitický éilimagasová lavička. Tatobyla

zvétralá na povrchu, takže bylo lze na sta magasü z povrchu

jejího sebrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -

()-3

0-5

1*()

14 m

P. ma

0:2

SouvrstvI c tvorf zäklad magasové lavičce jakov drivéjšich profilech

a dokopali jsme se k nëmu pod 20 cm mocnou lavičkou m bliz k háji.

Ve vrstvé m jsou:

Magas Geinitzi Schlönb.(vh) v chomáčch.

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Lima pseudocardium Rss. (zi)

Exogyra columba Sow. (zr)

Exogyra lateralis Reuss. (vh)
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V lavici el byly:

Exogyra columba Sow. (vh) v chomáčich.

Eriphyla lenticularis Goldf. (zr)

Arca subglabra D'Orb. (h)

Perna cretacea Rss (zi)

Lima multicostata Gein. (zi)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vf)

Spongites Saxonicus Gein. (vf)

Fucoides. (vf)

Ve vrstvé F:

Protocardium Hillanum Sow. sp. (zi)

Arca subglabra D'Orb. (vh)

Lima multicostata Gein. (vh)

Exogyra columba Sow. (h)

Frič vyobrazil a popsal vrstvy zdejšího ütvaru kiffdového ve

svych „Bélohorsky.ch a Malnickych vrstvách“ na str. 53. az 55. a

postup jejich vyobrazil v profilu 14. a 15. Svüj profil 15. sestrojil

z mist, které jsme popsali v poslednich dvou profilech 66. a 67.

v Dumnaji a dle Skupické cesty a vyobrazili na obr. 36, 37. Srov

nejme obapolné naše profily:

E" r» i . Zahálka

Teplické. Sedéslinys &etnymi Ostrea semiplana . . . t

- - V.

Avellanové. Pevná, zažloutle bélavá vápnitá

wrstwicka. . . . . . . . . . . . . . . . . ICT

Malnické. Sypká pisčitá opuka . . . . . . . . . . .

Rasak zvétraly, do nëhož vloženyjsou koule

Lounské éili Exogyrový piskovec . . . . m |e

6

Exogyrová lavice . . . . . . . . . . . . . e lel

Vrstva s četnymi Magas Geinitzi . . . . . mg Im IV.

Bélohorské. Pisčité opuky tvaru kvadrového, bohaté na

(Vehlovické) Rhynchonella plicatilis . . . . . . . . .
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Naše nejhlubši souvrstvi pásma IV, totiz Callianassový piskovec

c popisuje FRId“)jakožto: „pisčité opuky tvaru kvadrového, bohaté

na Rhynchonellu plicatilis, rovnajic se vrstvé Winterstein lomü Hra

deckych.“ K. tomu podotykám, Ze souvrství toto IV. cjest sice blzké

co do stáři Wintersteinu u Hrádku,jest však piece mlads. Ponèvadž

FRIC Hradecky Winterstein ku Vehlovickym opukám fadi, bylo by

dle toho souvrstvi c téz stáři Vehlovickych opuk. To však nemüže

byti, nebot Vehlovické opuky v Polabi nález az pásmu VI. Zaiadili

jsme Winterstein ku nejvyšši Öästi pásma III. (viz opásmu III.v Po

ohfi), avšak souvrstvi c které Frič ješté ku Bélohorskym vrstvám

počitá, patri ku našemu pásmu IV. po stränce stratigrafické, palaeon

tologické i petrografické, totiz ke skupiné, v niž jest téz fasák a exo

gyrovy piskovec. Jestit souvrstwi c mimo to charakteristickym oddilem

spodni éisti pásma IV. i po stránce fysikálníjako bylov okoli Ripu.

FRIÖ uvádi tu ze souvrstvi c:

Oxyrhina.

Callianassa bohemica.

Avicula anomala.

Perna cretacea.

Lima.

Exogyra columba.

Rhynchonella plicatilis.

O našem callianassovém piskovci IV. c píše Reuss"): „In der

Schlucht, die von Mallnitz südwärts zur Hassina-Mühle führt, tritt

ohnweit dieser am östlichen Gehänge unter dem Exogyrensandsteine

ein anderes Gebilde hervor, das sich in aufsteigender Richtung längs

des ganzen Thalgehänges verfolgen lässt. Es ist ein theils ins Dichte

übergehender, fast homogenergrauer,theils sehr feinkörniger gelblich

grauer mitunter auchgelber Sandstein mit sparsamen Glimmerblättchen

und einzelnen schwarzgrünen Körnern. Der Kalkgehalt verräth sich

durch Brausen mit Säuren. Die dichte Varietät des Sandsteins bildet

Knollen, aber äusserst zahlreiche und sehr grosse, in der anderen,

so dass beide Gesteine unregelmässig mit einander wechseln und un

merklich in einander übergehen. Der Sandstein bildet starke Bänke,

die durch verticale Spalten in pfeilerartige Massen getrennt sind und

*) Tamtéž str. 53. fäd. 13 zdola.

*) Die Kreidegebilde, str. 106, 107.
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gegen NW. einfallen. Diese werden durch athmosphärische Einflüsse

abgerundet und nehmen eine kugelige oder wollsackähnliche Gestalt

an.“ Skamenélin v tomto souvrstvi REUss nenašel.

FRic“) vyobrazuje ve svém profilu na obr. Ö. 15. od Maruše

k návršf „am Sande“ (Napiskách)u Malnic (FRICovAvrstva m) Eco

gyrovy piskovec Reusste (vpodobé kouli), jejz také Loun

skymi Jeoulemi nazyvá v nejhlubs Casti Falscheu. Uvážime-li,

Ze Exogyrovy pfskovec Reusstiv neni vlastné. nic jiného než-li aequi

ralent spodni &ästi Fasäku jak jsme jiz dirive uvedli, pak by byla

FRICEM poloha stratigratická Exogyrového piskovce v nejnižšl Cästi

fasáku na obrazci jeho ë. 15. správné udána. Avšak v textu na str.

54. (Béloh. a Maln. vrstvy) a v üvodu ku svym Malnickym vrstvám

na stränce 20. (tamtéz) udává FRIC polohu Exogyrorého piskorce éili

Lounskych kouli v nejvyssi düsti fastku, nebof piše: „Lounské

koule vápenné uloženy jsou v nejvyššch Öästech fasäku, jak se mü

Zeme o tom presvédčiti v mistech na pravém biehu Oharky pod to

várnou v Lounech a na cestè z Loun do Zemëch (lom p. Kostky

u Loun).“ V pozdéjšich pak practich") stavj FRIÖ Lounské koule mad

Fasche, právé tak jako v idealnim profilu ku svym Bèlohorskym a

Malnickym vrstvám na stränce 8. Näsledujif tam s hora dolü:

„Zutavé piscité opuky . . . . . . . . “: - -

Sedé vápence . . . . . . . . . . . . . . Koule Lounské. - -

Glauconitické neb Öisté deskovité, Zinéjici Opuky . . fast - S

Ponévadž jsme dokázali na mnoha profilech okolf Malnic a Li

pence, Ze leZi Reusstiv Exogyrowy piskovec i sjcho Exogyrovou lavici

pod Fasiken a nikdy jinak, aneb jinymi slovy fečeno, ponévadz

Reussüv Exogyrovy pfskovec zaujimá nejhlubši polohu souvrstvi fasá

kového (jezto lze Exogyrovy piskovec povazovatiza aequivalent spod

niho souvrstvi fasákového) což FRIC na obrazci 15. nakreslil, poné

vadž však u Loun stavi FRIC zase Lounské koule do nejvyšši polohy

fasáku aneb i nad fasák, plyne z toho jiz, Ze Exogyrowy piskovec

u Malnic a Lounské koule v Lounech a v Kostkovém lomujsou vrstvy

stářím üplné od sebe odchylné.

Jiz bêhem tohoto pojednáni , pásmu IV., jakoživ následujicfm

o pásmu V. zevrubné se vypisuje, kam nálezi tu neb onde FRIÖEM

popsané Lounské koule v Poohifi (okoli Loun a Malnic). Shledáváme,

*) Bélohorské a Malnické vrstvy str. 55.

*) Jizerské vrstvy str. 5. obr. ë. 2.
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že nékteré näležl do spodní öásti pásma IV. (pod fasäk), někte

leží v rüznych vyškách fasáku samého,jiné uloženyjsou nad fasáke

a ty nálezi jiz do pásma V.Treba situ pripamatovati, Ze vyskytová

se vápencovych kouli aneb lavic (často z kouli složenych),jest kara

teristickou vlastnost päsma IV. ve všech polohách jeho jak v Sirši

okoli Ripu (viz mé päsmoIV.–Drinovské–okoli Ripu) takivP

ohri. Rovnéz vime z pojednán našeho o pásmu V. okolf Ripského,

tam, kde se počíná ze slínü pásma V. tvofiti pisčitéjśifacie, tamp

činaji se objevovati v pásmu V. vápencové koule neb lavice (an

pfsčité). Právé tak jest tomu i v okoli Loun a Malnic. I zde poči

pásmo V. v nižši své poloze proméñovati se ve faci psčitéjši a i

objevuji se koule (a lavice) vápenné. Toto nejspodnéjší souvrst

pásma V., které znamenáme v Poohfi pfsmenou a sledovánojsouc

do Malnic, pfejde ve souvrstv, jez FRIC Avellanovymi vrstvami in

zyvá. (O tom vice pri pásmu V.)

Je tedy potrebi, aby se pfi posuzováni stratigrafickych pomé

vápencovych lavic v okolf Loun a Malnic prohlédli zevrubné tal

základové i patrové vrstvy jejich, má-li se rozhodnouti do kterél

horizontu nález. FRIčovy Lounské koule nejsou tudiž Zádnym sam

statnym horizontem v oboru Českého ütvaru kridového, nebot nékte

jsou jiz dle vyrokü FRICE v fasáku, nékteré nad fasákem. Ty c0 0

saZenyjsou dle FRIÖE v fasáku, nemohou byti samostatnym horizonten

ponévadž FRICEM samym byl jiz fasák co samostatny ölen ütvaru kf

dového vyloučen. Ony pak koule, které jsou nad fasákem, näle

FRIčovß souvrstvi Avellanovému.

FRIC uvádiz Exogyrového piskovce u Malnic:

Cycloidnf Supiny.

Callianassa bohemica (zt).

Ammonites peramplus.

Ammonites Woolgari.

Ammonites Malnicensis.

Chemnitzia n. sp.

Natica Genti.

Rostellaria Reussi.

Eulima sp.

Protocardium Hillanum.

Isocardia gracilis.

Crassatella an n. g.

Cyprina quadrata.
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Arca subglabra.

Eriphyla lenticularis.

Pectunculus lens.

Pinna decuSSata.

Modiola capitata.

Lithodomus spathulatus.

Pholadomya aequivalvis.

Panopaea regularis.

Panopaea gurgitis.

Tellina Semicostata.

Venus faba?

Venus plana.

Venus immersa.

Avicula anomala.

Gervilia solenoides.

Inoceramus labiatus.

Inoceramus Brongniarti.

Inoceramus (striatus?).

Lima Sowerbyi.

Lima tecta.

Lima septemCostata.

Lima aspera.

Pecten laevis.

Pecten Curvatus

Pecten Dujardini.

Spondylus (histrix).

Exogyra comica.

Exogyra columba.

Anomia truncata.

Rhynchonella plicatilis.

Magas Geinitzi.

Membranipora.

(Cassidulus lapis cancri) Nucleolites bohemicus Nov.

(Catopygus Carinatus)

Pinus exogyra.

Ve všech našich náleziskách,jezjsme jiz uvedli a ješté uvedeme,

nalezli jsme exogyrovy piskovec sjeho exogyrovou lavicipod fasákem.

S tim shoduje se téz udáni ReussA"),jenz píše:

*) Die Kreidegebilde, str. 103.
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Bei Malnitz, Dreiamseln und TuchorZitz tritt unter dem Grünsand

stein“) ein anderer Sandstein hervor, der eine weitgrössere Mächtig

keit hat und den ich wegen der ungeheueren Menge von Exogyren,

welche er einschliesst, Exogyrensandstein nennen möchte. Es ist ein

lichter gelblich- oder grünlichgrauer fester ziemlich feinkörniger

Sandstein mit einzelnen silberweissen Glimmerblättchen und kleinen

grünen Körnern. Sein Cäment ist immer kalkig, wird aber oft krystal

linisch, so dass wenn die Theilungsflächen des Kalkspaths in einer

Ebene liegen, der Sandstein dann in gewissen Richtungen schimmernd

wird, womit zugleich besondere Festigkeit verbunden ist; oder er

wird mehr thonig, wo dann das Gestein weniger fest, reicher an

Glimmer und im Allgemeinen auch feinkörniger erscheint.

Bei Malnitz ist er durch zwei neben einander verlaufende

Wasserrisse entblösst, aber zu keiner bedeutenden Tiefe. Seine

3“–1",“ starken Platten fallen mit 10–15°gegen N. ein. In der

Höhe wird er vom Grünsandstein überlagert.

Unter allen Gliedern der Quadersandsteingruppe ist eram reich

sten an Petrefakten. Wenn auch an allen seinen Fundorten so ziemlich

dieselben Versteinerungen vorgefunden werden, so hat doch ein be

deutender Unterschied statt in Bezugaufdie Häufigkeit der einzelnen

Arten. So ist z. B. bei Malnitz die Exogyra Columba Goldf. soüber

aus häufig, das die Sandsteinschichten im wahren Sinne des Wortes

damit gepflastert erscheinen. Sie zeichnet sich hier überdiess durch

ihre Grösse, die mitunter einen halben Fuss und darüber erreicht,

s0 wie auch durch das treffliche Erhaltensein ihrer dicken Schale aus.

Man findet sie in allen Stufen der Entwicklung vom jugendlichen

Individuum bis zum völlig ausgewachsenen alten, mitunter noch mit

farbiger Streifung. Oft sind mehrere Individuen in einander einge

schaltet oder in der hochgewölbten Unterschale sind zahlreiche kleinere

Muscheln versammelt. Bei Dreiamseln dagegen ist die genannte Ver

steinerug bei Weitem seltener, während dort wieder Ostrea vesicularis

Lamk.") (eine kleine Varietät), Terebratula alata Lamk.") (ist mit

unter hohl und mit netten wasserhellen Quarzkrystallen ausgekleidet)

und an manchen Punkten auch Terebratula pumila v. Buch.") in un

*) Rasák.

")= Ostrea Hippopodium Nilss.

") = Rhynchonella plicatilis Sow.

" = Magas Geinitzi Schlb, Poloha, v niz se malezä,jest pod nejnizsipo

lohou Exogyrového piskovce, tvoři samostatnou lavičku a nazyväme ji düsledne

unagasovou lavičkou a znamenäme v profilech našich pismenen m.
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geheuerer Menge angetroffen werden. Sie sind dann iast ohne Cäment

zu einem wahren Conglomerate verkittet.“

Reuss uvádi na to Seznam malezenych skamenèlin v exogyrovém

piskovci u Malnic a sice:

*Terebratula alata Lamk. (Rhynchonella plicatilis Sow)

*Terebratula pumila v. Buch. (Magas Geinitzi Schlb.)

Ostrea vesicularis Lamk. (hippopodium Nilss)

Ostrea (Exogyra) lateralis Nilss.

Ostrea trapezoidea Gein. (hippopodium Nilss)

Ostrea flabelliformis Nilss. (semiplana Sow)

*Exogyra Columba Goldf.

* Exogyra plicatula Lamk.

* Exogyra cornu arietis Nilss?

Anomia truncata Gein. (subtruncata D'Orb.)

*Pecten laminosus Mant.

Pecten membranaceus Nilss.

Pecten laevis Nilss.

Pecten striato-punctatus Röm.?

* Lima multicostata Gein.

Spondylus lineatus Goldf. (zr) (latus Röm.)

Perna cretacea Reuss. (vz)

*Inoceramus concentricus Park. (striatus Mant.)

Inoceramus Cripsi Mant. (zr)

Modiola laevigata Gein. (zr) (aequalis Sow)

Arca trapezoidea Gein. (zr)

*Cuculea glabra Sow. (Arca subglabra D'Orb.)

Cardium Hillanum Sow. (zi)

*?Cardium dubium Gein. (Lima pseudocardium Reuss)

Venus immersa Sow.

Venus spec. indet.

Lucina circularis Gein. (vz) (Eryphyla lenticularis)

Panopaea Gurgitis Brongn.

Pholadomya caudata Röm. (? Corbula aequivalvis Goldf) (zr)

Pleurotomaria linearis Mant.

Natica rugosa Höningh. (Römeri Gein.)

Ammonites Mantelli Sow. (zi)

Serpula gordialis Schloth.

Serpula subfalcata Gein.
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KREIci“) počital Exogyrowy piskovec u Malnic ku Jizerskym

vrstvám a uvádi, Ze leší nad Fasákem. Pišet: „Sem nálezej (totiz ku

Jizerskym vrstvám) pfedevšim piskovce od prof. REcsse podjmenem

Exogyrovych piskovcü u Malnic a Drahomyšle uvádéné, které však

nelezi, jak prof. Reuss se domnival, pod fasákem, nybrž nad nim.

K. tomu připomenouti třeba, Ze v celé fadé profilü, které tuto

uvádime, vSude Fascik matd. ecogyºrovympiskovcenn sie maléxi,

čimž potvrzujeme správné udáni REUssA a GoMBLA“)

KREICi počital exogyrowy piskovec hlavné proto ku Jizerskym

vrstvám, Ze obsahuje Limu semisulcatu a mořské ježovky Reussem

jakožto Cassidulus lapis cancri a Catopygus carinatus určené a piše:

„Jimi se geologické umsténf téchto vrstev do stejné vyše povznáši,

jako vápnitych pfskovcü v Jizerském pásmu u Choroušek nedaleko

Mšena, kdežto podobné skamenéliny chovaji.“

Již FRId“) ze stanoviska palaeontologického poukázal na to, ze

exogyrowy piskovec nemüže Jizerskym vrstvám nálezeti. K. tomu pfi

pojuji však také düvod stratigraficky. Sledovánim všech vrstev našeho

ütvaru kikidového z okolf Ripu az do okoli Choroušek a Mßena,jakoz

i z okoli Ripu Poohrim az do okolf Loun a Malnic, shledalijsme,

Ze typické Jizerské vrstvy KREIčiHo náleži ku našemu pásmu VIII. a

IX. ütvaru kfdového, kdežto exogyrowy piskovec u Malnic nálezfvyšši

poloze pásma IV.

Cesta od kaple Sv. Jana u Malnic k cestë Skupické u Maruše se

pfipojujici.

Obr. 46. a. 47. v. levo.

Tam kde cesta Skupická (Skupice– Lipenec) pfecházi Maruši,

tam odbočuji od ni po pravé strané Maruše dvé cesty do Malnic.

Jedna vede na samém üpati stráné, bliže potoka Maruše, podle

chmelnic ku dolní strané obce Malnic, druhá jde vyše, ku kapli sv.

Jana a pak vejde do horní polohy obce Malnic. Tato druhá cesta

zaryvá se mezi Maruší a kapli sv. Jana do exogyrového piskovce a

jeho lavice exogyrové. Tu lze v břehu cesty vykopati nesmírnémnoz

stv. Exogyr. Lavice exogyrová je tu zvétralá a ne tak pevná jako

v sousedním profilu 67. Exogyru columbu sprovázi tu i ostatni dřive

jiz uvedené skamenéliny exogyrového piskovce.

“) Archiv, I. str. 59.

“) Beiträge, str. 516. až 519.

“) Béloh. a Maln. vrstvy, str. 55.
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Pojizni strané této cesty, bliž Skupické cesty, zdviháse tu nad

exogyrovym pfskovcem a na néj näsledujscim fasákem uvedemy jiz

kopeček avellanovy, jehož vrstvy Va. piripojili jsme již ku profilu67.

Cesta Lipenecká u Malnic za kapli sv. Jana.

Kaple sv. Jana JZ. od Malnic (kota 209 m n. m.) spočivá na

exogyrovém piskovci. Jdeme-li o nékolik krokü po této cesté dále

k J., zaryvá se cesta v hlubšim üvozu i do vrstev callianassovych.

Vrstvy maji tu sklon 10° ve sméru 21" SZ. Ve vyši asi 2148 m n.

m. naleznem ve vychodním břehu cesty tento:

Profil 68.

Obr. 38.

Vrchol behu cesty. 2148 m2 n. Im

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

N Piskovec vdpnity glaukomitický öili exogyrový piskovec, Sedobily, Y

při povrchu rozpadly. Pfistupnajen spodní Část . . . . . . 1'01 -

„ el Tjä piskovec svelmi hojnou Exogyrou col. éili exogyrová lavice .035

Tà piskovec s mâlo Exogyrami. Je téz aequivalent exogyrové §

lavice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

m. Pskovec vdpnity glaukomitický éilimagasová lavičkajesttujen mâlo

naznačena stu a tam sevyskytujicimi Magasy. Zdä se proto, Ze

v dalšim postupu se palaeontologicky räz jeji vyträci . . . 0:2 m

c. Piskovec vápnityjemné glaukomiticky &iliCallianassovy,Sedy, kifehky,

s pevnéjšimi koulemi téhož piskovce v lavici uloženych. Má sup.

b muskovitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (09 m,

Dno cesty. - 2115 m n. m.

V souvrství c se nalezá:

Pleurotomaria seriatogranulata Goldf. (vz)

Arca subglabra D'Orb. (h)

Perna cretacea Reuss.

Inoceramus Brongniarti Sow. (zr)

Lima multicostata Gein. (zr)

Lima pseudocardium Reuss. (zt)

Rhynchonella plicatilis Sow. (zr)

Callianassa bohemica. Fr. (zi)

Cardiaster sp. (vz)

V lavici m je:

Magas Geinitzi Schlönb. (misty h)

Exogyra lateralis Reuss. (vh)

- TF. mathematicko-pffrodovédecká.
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Ve vrstvách e :

Arca subglabra D'Orb. (h)

Lima multicostata Gein. (h)

Lima pseudocardium Rss. (zr)

Exogyra columba Sow. (h)

V lavici el:

Exogyra columba Sow. (vh)

Jdeme-li cestou däle ješté, vystupujeme vys a vyše anásledkem

sklonu vrstev vymizil (ukonči se) nám brzy exogyrová lavice el, pak

celé souvrstvi e i magasová lavička m a v cesté zaujme pak oba

bfehy jen souvrstvi callianassového piskovce. Uvedme ješté jeden

profil z cesty této z vyše asi 2282 m n. m.

Profi (69.

Vrchol brehu téze cesty 2282 m m. m.

- Piskovec vdpnity glaukomiticky - - - - - - - - - - 02

- | c. (Piskovec vipnity glaukomitický el . . . . . . . . . . . . (0.3% 13 m

E Pierre- vápnity glaukomitick . . . . . . . . . . . . . os/

Z | m. Piskovec vápnity glaukomiticky mälozretelny . . . . . . . . . 02

- l c. Piskovec vápnity jemné glaukomiticky . . . . . . . . . . . . 1'4

Dno üvozu cesty. 2253 m m. Im.

V nejspodnejsi ëästi souvrstv1 e je tu vedle onëch v prof. 68.

uvedenych jeSté: -

Exogyra lateralis Rss. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow.

Fucoides.

U kaple sv. Jana pri cesté do skály.“)

V brehu cesty blizko u kaple sv. Jana pfistupna je Öäst exo

gyrového piskovce v mocnosti 15 m. Roku 1883, kdy jsem tu téz

*) Do malnických lomü. Profil zmäzornèny na obr. 45.jde blizkopovychodni

strane této cesty.
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studoval, prístupna tu byla pri dnu cesty i exogyrová lavice, dnes

všakje rumem zakryta. Tehdáz nalezl jsem tu v exogyrové lavici:

Exogyru columbu Sow. (vh)

Panopaeu cf. Ewaldi Reuss. (vit)

Rhynchonellu plicatilis Sow. (h)

Exogyrovy pfskovec je tu v brehu cesty Sedobily, dále od po

vrchu ponékud tmavši a do zelena, má jemnéjśl zrnka glaukonitu a

ponékud v mensim množstvi než-li fasák, ktery dále odtud v cesté

üvozové na exogyrovém piskovci spočívá. Zvétrá-li exogyrovypfskovec,

rozpadává se v desky a pak v kousky jako zvétraly fasák. Rovněž

i tutéž barvu nabyvá Zlutou a rezavou co zvétraly fasák, takže obé

zvétralé horniny tézko od sebe se rozeznávaji. Exogyrovy piskovec

nemá tu skvrn vápencovych co fasák míval v předešlych profilech.

V nëm se nalézá:

Natica Genti Sow. (zih)

Cardium pustulosum Münst. (vz)

Arca subglabra D'Orb. (h)

Lima multicostata Gein. (h)

Exogyra columba Sow. (h)

Exogyrovy pfskovec zapadá tu k Maruši a kryt je fasákem, nad

nimž pásmo V. se svymi mékkymi sliny následuje.

Üvoz cesty do skály.

As uprostFed této cesty mezi kapli sv.Jana a Malnickouskálou

(Malnické lomy)je hluboky üvoz (26m), vjehož brehu odkrytyjsou

fasák s exogyrovym piskovcem. Je tu
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Profil 70.

Blizký obr. 45. v. levo.

Vrchol brehu cesty. 2355 m n. m

F. Piskovec glaukomitický Eili Fasdk. Je-li dále od “ tedy méné

zvétraly, je Sedy. Na povrchu je zwétraly, Zluty až rezavy. Je

krehky, nepevny, zridka kde má Supinku muskovitu. Vápencové

skvrnyjsou v nëm ridsi, zridka tmavošedé, obyčejné též zwétralé

a proto Zlutobélavé. Je v desky rozpadly. Hluboko a daleko od

ovrchu má skorem tyż vzhled jako onen rasäk od Blych Horek

tery je ve stavu ponékud zvétralém.–Oplyvá nejvétšihojnosti

skamenèlin ze všech nálezisk fasákovych. Fä jsou po

taženy hnédožlutou až rezavou barvou . . . . . . . . .. . . .20

e. Piskovec vdpnity glaukomitický öili exogyrový piskovec. Sedobily,

v desky rozpadly. Misty s prºvnéjšimi tmavšimi kulovitymi tvary

téhož pfskovce i vápnitéjšimi. Pristupen v mocnostijen . . . . . 16 m

Dno üvozu

i

V fasáku F. nalezá se:

Pachydiscus peramplus Mant. sp. (zr) spfirostlymi exogyrami.

Acanthoceras papaliforme Laube. (vz)

Nautilus sublaevigatus D’Orb.

Natica Genti Sow. (zr)

Cardium pustulosum Münst. (vz)

Protocardium Hillanum Sow. sp. (h)

Arca subglabra D'Orb. (vh)

Cardium pustulosum Münst. (zi)

Eriphyla lenticularis Goldf. (h)

Pectunculus lens Nilss. (zi)

Panopaea gurgitis Brong. (h)

Tellina sp. (zi)

Gervilia solenoides Defr. (vz)

Perna cretacea Reuss. (zi)

Lima multicostata Gein. (vh)

Exogyra columba Sow. (zi)

Na Malnické skäle (v lomech).

Profil 3.

Obr. 45.

O tomto nälezisku jednali jsme již pii pásmu III. Je dülezito

tim, ze tu opét přistupno je rozhranl mezi pásmem III. a IV. Opa
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kujme tu ještě jednou sled vrstev pásma IV., z nëhožpiristupna je tu

jen spodní öást souvrstvi c.

Vrchol lomu na strané Malnické 264 m n. Im.

TT Cice piscild zahnédlá dole s hrubsimi ülomky glaukomiti

S = S. ckéhopiskovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () 5

S ZE53. Piskovec glaukomiticky väpnity vpevnéjšich deskáchsborcenych,

-Ä jemnozrnny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05| -

S("ä2. Fiskovec glaukomitick vplsekrozpadly . . . . . . . . 0-2V ’

Z| 5 S 1. Pskovec glaukomitický vcpmit jemnozrnny, Sedy s hojnymi S

|E'S Supinkami muskovitu. Kfehky.V. kvádry a desky rozdélény.

F-S Tui a tam spevnéjšimi a tmavšimivcipnitéjimi koulemitéhoz
FZ: “ piskovce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

Päsmo III. (viz tam) pokračuje hloubš. 2595 m n. mm.

V callianassovém piskovci ve vrstvé 1. jsou:

Rybl zoubky.

Arca subglabra D'Orb. (h)

Perna cretacea Reuss.

Inoceramus Sp.

Lima pseudocardium Rss.

Exogyra lateralis Rss. (h)

Ostrea sp. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Callianassa bohemica Frić. (h)

Fucoidy.

O fasáku pfi JZ. strané obce Malnic jako v našem prof. 70.

zmiñuje se téz Reuss“): „SW. vom Dorfe (Malnitz) liegt er (der

Grünsandstein) auf dem Kamme eines flachen Hügels unmittelbar auf

dem Exogyrensandstein. Er ist feinkörnig, nicht sehr fest und nicht

so reich an grünen Körnern, hat aber zahlreiche grössere Quarz

körner von graulicher, gelber undgrüner Farbe eingestreut. Erbraust

stark mit Säuren. Die tiefern Schichten sind eisenschüssig, braun,

die obern sehr lockern, an der Luft leicht zerfallenden odergelblich

grau. Er ist voll von Petrefakten, unter denen sich folgende erkennen

liessen:

Chondrites intricatus v. Sternb.

Koniferenzweige, ganz gleich denen des Plänerkalkes.

“) Die Kreidegebilde str. 98.
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Ostrea vesicularis Lamk, (hippopodium Nilss)

*Pecten laminosus Mant.

Pecten membranaceus Mant.

Pecten arcuatus Sow. (curvatus Gein.)

"Lima multicostata Gein.

Lima aspera Mant.?

Modiola subaequalis Reuss. = M. spathulata Gein.

*Pectunculus brevirostris Sow. (lens Nilss)

*Cucullaea glabra Sow.

Cardium Hillanum Sow,

*Cardium dubium Gein. (Lima pseudocardium Reuss).

Panopaea Gurgitis Brongn.

Turritella granulata Sow.

Natica canaliculata Sow. (Genti Sow)

Ammonites rhotomagensis v. Buch. (Woolgari).

Stratigraficky porádek vrstev piedstavoval si Reuss“) v okoli

Malnic takto s hora dolü Öili od mladSlch ku staršim:

Plänersandstein (naše päsmo III)

Grünsandstein (nase IV. ).

Exogyrensandstein (naše IV. e)

Grauer Sandstein (naše IV. c)

kdežto ve skutečnosti jest pořádek, jak jsme na nèkolika mistech

dokázali, následujic:

Grünsandstein. (IV. ).

Exogyrensandstein (IV. e).

GrauerSandstein. (IV. c).

Plänersandstein. (III).

Je vidéti, Ze omyl ten vznikl u ReussA tim, Ze nedbal pfi

terainusklonuvrstev a dislokac. Natento omyl poukázaljiz RoMINGER“)

a KREsci.“)

*) Die Kreidegebilde, str. 5, 97, 98, 103, 104, 106.

*) Beiträge, str. 649.

*) Archiv, I. str. 56.

---
-

-----
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Malnice. Pod kapli sv. Trojice.

Ačkoliv o pásmu V. budeme jednative zvláštnfm Ölänku, piece

se jiz nyni zminime o nejspodnéjśch vrstvách pásma V. pii západnim

okraji Malnic pod kapli sv. Trojice a pod stodolou Ö. d. 8. Zde jest

v pfikopu u cesty odkryto souvrstvi nejspodnéjši a pásma V. aequi

valentni avellanovému souvrstvi profilu 67. Souvrstvi toto je éim

dále od Loun do Malnic tim pisčitéjši a bohatsi glaukonitem, Ze se

v Malnicich samych podobá pri povrchnim ohledáni fasáku. Blizšim

stopovánim tohoto souvrství poznáme Však pfi päsmu V., Ze se liš

od fasáku stratigraficky, petrograficky i palaeontologicky. Prozatim

tu udáváme pouhy

Profi | 71.

Obr. 39, 44.

Stodola pod ë. d. 8. prizáp. okraji Malnic. aS 210 m n. m.

5. Slim mékky,Sedy ponékud zazlouty, stmavšimimodravW mit Skvrnani

S muskovitem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 3 m

4. Slin piséity glaukomitický tmavošedy do modra . . . . . . . 03

- 3. Slin piséity glaukomiticky v pevnéjši lavici, prostoupeny vá

>> pencem piséitym glaukomitickym. Prvni je Sedy do zelena,

> druhy tmavošedy do modra.Takéjsoutuve slinuvápencové -

5 (" skvrny bëlavé a päskyjako po Fukoidech neb Chondritech 015 Z.

S " ) 2. Piskovec glaukomitický slinity Sedozeleny s tmavšimi modra
vymi skvrnami mékkého slinu a se Supinkami muskovitu. S

Snadno se rozpadává . . . . . . . . . . . . . . . . . . ()-7

1. Piskovec glaukomitickýslimity Sedy s bélavymi skvrnami slinu.

S Supinkami muskovitu. Krehky. Nepevny . . . . . . . . . 05

Duo prikopu. Pod nim pocina IV. i. 200“35 mm Il. Im.

Malnice.

Jižni nejvyšši ëäst Malnic leži na IV. F. téze vlastnosti co

v profilu 70. ale ponékud pevnéjś. V kanálku silničnim pod Skolou

zjištěn byl též pod itasákem exogyrovy piskovec IV. e. Sledujem-li

pak. vrstvy rasákové IV. F. po stránich a cestâch JV. od Malnic

(Lázy) a odtud na SV. po severnistráni hirbetuzwaného všim právem

„Pohorelec“, až ku Lišči die a Bilym Horkám, kde jsme jiz naše

pozorováni popsali, shledáme, Ze exogyrovy piskovec stává se vždy

vic a vice podobnéjši fasáku, až jej vice od fasáku nerozeznáme.

Také jest možno, Ze nékteré spodni ëásti exogyrového piskovce,

s magasovou lavičkou pfecházi ve vrstvy, jez jsme v profilu 57.
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v Lišči die poznali jako vrstvy IV. 9, 8. atd., které tam pod ita

Sákem spočívaly.

Ku zcela takovym vysledküm docházime piri Sledováni vrstev

našeho pásma IV. od Malnic pfes Hasin a Lipenec na Zeméchy, jako

to z našich profilü, opáčnym však smërem zde uspořádanych, ná

sleduje.

Pfi geologickém mapovánf piišel jsem na mnohé zajimavé

dislokace v oboru vrstev päsma III, IV. a V., zejména v krajiné

mezi Malnicemi, Lipencem a Zeméchy. Onybyly kličem pro rozluštění

tektonickych pomérü v celém Lounském pohofi od Lipence až do

Loun. Hodlám o nich pojednati ve zwláštnim Ölánku o geotektonice

ütvaru kiidového v Poohii, i poukazuji prozatim na své rovnobëžné

profily Lounského pohoří obr. 40. az 49.

Ponévadž v každém z posledné uvedenych profilü nejsou

vždycky veškery vrstvy pásma IV. pristupny, složme z nékolika

profilü celkovy profil päsma IV. abychom méli také pojmu o mocnosti

pásma IV. v krajiné u Lipence a Malnic. Profily ty nazvem 72.a73.

Profi | 72.

Sled vrstev mezi Lipencem a Hasinem.

Patro: Pásmo V.

. Piskovec glaukoniticky Cili fasák, minimum . . . . . . . . . 14*)F
- E.

“I e. Piskovec vápnity glaukoniticky &ili exogyrový s exogyrovou E

S lavici. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - TS

3 | m. Piskovec vápnity glaukoniticky &ili magasovy . . . . . . . . . 0.25 | LK

“l c. Piskovec väpnity jemné glaukomitický Öili callianassovy . . . . 80 S

Zäklad: Pasmo III.

Profi | 73.

Mezi Hasinem a Malnicemi.

Patro: Pásmo V.

- | F. Piskovec glaukoniticky Cili fasák 1 m az . . . . . . . . . . 20 | s =

– 6, e vápnity glaukonitický ëili exogyrovy s exogyrovou 37 = =
E AV1C1 . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "/ TS S3

3 | m. Piskovec vápnity glaukoniticky &i magasovy . . . . . . . . . 02

“l e. Piskovec vápnity jemné glaukomitický Öi callianassový . . . . 80 -

Základ: Pásmo III.

*) Je li méné Fasáku,je zase vice exogyrového piskovce.

-
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Povsimnem si nyni vrstev pásna IV. po levé strané Oharky.

Nejblize od Loun dostihnem pásmo IV. na třech mistech u Bfvan.

Horni mlyn u Brvan, nyni Trinksmühle zwany.

Obr., 50.

Pfi mlyně tomto, po levé strané Hradeckého potoka, v mlsté

kde dräha Pražsko-Duchcovská prekročila Hradecky potok, odkryty

jsou dvé rozsedliny dislokačn, kteréjsme pojmenovali 4. a 5. Brvan

skou rozsedlinou (r, r.). Pfi nich jest následujici pamétihodné Se

skupeni vrstev:

W

-" " Loka.“ …“

- - - - - - -BF- oozoika - - - - --- - - -

Haeck ruczZZETZ FFET

Obr. 50. Nárys stráné u Horniho mlyna (Trinksmühle) bliže Brvan.

Pomér vyšky 1:200.
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Profi 74. Profil 75.

SSZ. r, as 210 m n... m. JUV

Naplay zTülinkTT omie- 0-2 m

Spongiovych pásma III. . . . . . 05m - --

1- 4. Piscitystin glaukomiticky Sedy

4 prostoupeny Alutarymi skyr

“. prouzky vápence.
- - - EVT1A 1aW1Ce. . . . . . . . 0-15 F. Piskovec 3. Slin mékky sedy s modra

S vými skvrnami se supinkami V

- glaukomiticky muskovitu . . . . . . . . og "

"E 2. Vöpenec Sedy azzlutawyvper- -

+3 žlutavy né lavici, misty ' . . . 0-1

1. Slin mékky svétle se oBluts,
E neb rezavy däl od povrchus modravymi

> Skvrnami; se supinkamimu

- - skovitu . . . . . . . . . . 2-5

S rozpadly

Z als IV.

z ZV y 45m F. Piskovec glaukomiticky hrubo

---
-

- - - -

E III. 2. Piskovec jemnozrn- zrnny neb drobnozrnny swëtle

# ny Sedy sjemnymi -

- černymi teékami šedy se zažloutlymi vápenco- IV

*- glaukonitu a jem- - - - - - - - - -

Z nymi Supinkami vými skvrnami. S.jehlicemi

S. muskovitu s pev- - - - -

S néjšimi a tvrdsimi spougii. Wétränim stává. se

Z kremitymi kou- - -

S. lemi piskovce mo- piskovec zažloutym . . . . 3 m

S dravého.Vétránim -

- stává se zažlou

s tym s rezavymi

S “:„| | Tarnatz bren also nicht

vrstvy päsma IV. . . . . . . . 22m
1. Pskovec tyz co

vprof.77. IV 1. 15m

LTETTETT-T- 1-5 m

Breh potokazakryvä HlubsTVTT. . . . . . . 1-5 mm

Hladina Hradeckého potokaT.. as 198 m n. mm.

Vzdálemost obou rozsedlin r, od r, obnási pouze 6 m. Mezi

nimi jsou vrstvy témèr vodorovny. V. levo od rozsedliny r, maji

vrstvy sklon asi 10" ku SSZ, v pravo od rozsedliny r, maji vrstvy

sklon 4" ku JJW. Smèr rozsedlin svislych jest VSV. (5“ SV) Po

pravé strané profilu 75. jest viadukt drähy Pražsko-Duchcovské.

Ve vrstvé IV. f. profilu 75. malezl jsem péknou, posud ne

určenou, spongi tvaru hruškovitého.

Piskovec glaukomiticky, aequivalent to tasäku F. z pravé strany

Poohfi, poznáváme tu v profilu 74. i 75. v souvrstvi r. Dosti se
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zménil. I zde spočívá na nëm v profilu 75. souvrství a pásma V.,

a piskovce vyskytujici se zde pod Fasäkem IV. 1–2 v prof. 74. upo

minaji na jejich aequivalenty pod fasákem umsténé v okoli Loun

a v Liščí dffe.

Prüfez dráhy u Dolniho mlyna.

Asi 200 m na JV. od předešlého stanoviska zaryvá se dräha

Pražsko-Duchcovská též do vrstev pásma IV. Tyto majl však sklon

4° ku SZ. (20 5"SZ), což je zcela protivny sklon ku onomu vsou

sedním profilu 75. Z toho následuje, Ze se nalézá mezi profilem 75.

a profilem 76. dislokace, kterou nazyvati budeme 6. BFvanskou

dislokaci, jiz pffsluši rozsedlina r". Jest pak v prüfezu tom ná

sledujici

Profil 76.

SZ. Vrchol prüfezu dráhy as 210 m n. m. JV.

Ornice bélavá 03 m

5. Fiskovec glaukomiticky drobno- 5.) S. S

'' až hrubozrnnyväpnity Sedy EI

do Zluta v pevnéjši lavici. . . " 0:3 - - > -

4. Piskovec tyz co 5,alle ménépevny, "E 4.1 S 3

uprostfed s pevnéjši lavičkou . . 24 - 5

3. Piskovecglaukomitickydrobnozrnny s ES

až hrubozrnny, na povrchu Sedy - 3.| Z

1v do Zluta. Shojnymtimelem vápen- E Eg IV

covym. Misty ménépisku kremen- s § 5 -

ného a glaukomitického a pre- E 2.| FS

cházi vtakovych mistech vpiscity z - -

vápenec. Pevnéjsi lavice . . (03 $ 1.Piskovec Sedy

2. Piskovec glaukomiticky drobno- S podobny sou

zrnny sedy v dosti pevnych de- vrstvi 2. pás.

skách. Misty jen drobnohledné IV.veprofilu

glaukoniticky . . . . . . . . 1-5 74 . . . . 40m

Kolejnice drähy Pražsko-Duchcovské.

Ve vrstvách IV. i. 4. v. levo jest:

Pleurostoma bohemicum Zitt.

Vrstvy profilu 76. po levé a po pravé strané mezdaji se byti

v souvislosti a podobá se, ze vrstvypo pravé strané jsou vrzeny po

nékud hloubéji, takže by tu byla zcela nepatrná dislokace. Však

misto, kde by se to dalo nejlépe zjistiti, totiz misto, kam by padala

dislokačnf rozsedlina, jest ssutinami zakryto.
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Brvany. Üvoz Lenešické cesty.

S. vrstvami v üvozu Lenešické cesty u Břvan zabyvalijsme se

jiz pfi pásmu III. Po pravé di JV. strané třeti Brvanské rozsedliny

(r) nalezáme pásmo IV. v poloze dislokační ku pásmu III. po levé

strané téze rozsedliny (obr. 26, 27, 15). Pásmo IV. tvoři tu násle

dujici

Profil 77.

Wiz profil 39. Obr. 15, 26, 27.

Reuss“) tento profil již popsal. Proto uvádime jehopopis vedle

našeho.

Vrchol stráné.

 

Zahálka.

4. Piskovec glaukomitický drobnozrnny,

s velmi hojnymi stopami

a otisky) skamenélin, jichz povrc

potazen je zlutohnédym vodnatym

kysličnikem Zelezitym, Eimz pisko

Reuss.

g. Fester Grünsandstein

vec do Zlutohnédaje zbarven. Velmi mit

porovity, zvlášté kde jsou otisky -

skamenélin. S &etnymi jehlicemi zahlreichen

spongi. V. kyseliné nešumi, však grünen

-. skamenélé spongie v nëm se na- -

chäzejici hojné sumi v kyseliné. Körnern

und

3. Piskovec glaukomiticky drobnoz.rnny, ------- --

jemné porovity s öetnymijehlicemi plattenförmiger

spongi. Sedy se Blutavými pruhy. Absonderung,

Misty ojedinélá hrubázrna kremente

ažjako hräch velkä. V. kyseliné ne

Sumi.

Mocnost 3–4. . . . . . . . 3 m

2. Pskovec jilovity jemnoz.rnny, Sedo

bily. Misty dosti drobnych a zfidka

hrubych zrn kremennych. Cetné Su

pinky muskovitu. Dosti jemného

glaukonitu. Snadno vêtrá a napo

vrchu v pisek jilovity se rozpadá.

f. Gelblicher,nichtsehrfein

körniger, fast zerreiblicher

Sandstein, der häufige Con

cretionen von Brauneisen

stein einschliesst, die oft

im Innern hohl sind und

losen Sand enthalten.W kyseliné nešumi . . . . . . .3-5 m

. Pskovec jemnozrnny, bëlavé sedy,

s Getnymi Supinkamimuskovitu. Je

mné glaukomiticky. S &etnymijehli

cemi spongi. Kfehky. V. kyseliné

nešumi. V. lavicich.

e. Ein sehr feinkörniger

graulichweisser Sandstein

mit silber-weissen Glimmer

blättchen, der in den tiefe

ren Schichten locker und

abfärbend, in den höhe

ren fester ist und Terebra

tula alata*) enthält.

Cesta v üwozu.

*) Rhynchonella plicatilis.

*) Die Kreidegebilde. S. 88.
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V horní &ästi piskovce IV. 1. tohoto profilu prokopávala se

cesta as o 30 m dále odtud ve vyššf poloze üvozu. Tu lámal se pf

skovec tento öerstvy v pevnéjší kusy a obsahoval:

Lima sp. ülomky.

Exogyra columba (h)

Zuhelnélé vétévky s výrüstky v podobé Pholas sclerotites Gein.

Vrstvy IV. 3. maji:

Pleurostomu bohemicu Zitt.

Ve vrstvách IV. 4. jest:

Lima pseudocardium.

Exogyra columba.

Exogyra lateralis.

Cetné ülomky spongi.

Vyskytovánf se Exogyry columby ve vétšim počtu udrželo se

tedy v pfskovcich pod souvrstvím F. z okoli Malnic až do Brvan.

Aequivalent Lounského a Malnického fasáku F. jest zde valné

jiä pozménén.

Třihlice, Chrášfany a Milesov.

U Třiblic, piki silnici Lovosické, mezi hostincem Granátkou

a mezi Hliništěm, malézajlse stopy Spatnépfstupnych glaukonitickych

pskovcü, odpovidajfcfch vrstvám pásma IV. u Břvan. Maji za základ

pásmo III., které se ve stráni zTřiblic až ku silnici u Granátkysto

povati dá. Patrem jestpásmo V.,jehožvychozy ve Hliništi, vychodné

od Granátky,jsou pfstupny.

Také pül km vychodné od Chráštan malezl jsem stopy glauko

nitickych pfskovcü spongiovych pásma IV, podobnych oném IV. F.

ve Brvanech (prof. 77). I zde má pásmo IV. za základ pásmo III.

(pod pyropovym štěrkem v panských jamách) a za patro pásmo V.,

ve hliništi u Ovčina pfstupné.

Podobné glaukomitické pfskovce leží nad pásmem III. na JV.

üpati Milesovky mezi rulovym Sibenikem a znélcovym Kamyčkem.

Při kopánf strouhy v lese objeven tuglaukonitický pfskovec zelenavy,

tu a tam se Supinkami muskovitu a sbëlavymi skvrnami. V. kySeliné

nešumf. Má velkou hojnost jehlic spongi. Je porovity v mistech, kde

byly kanálky jehlic.
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0 mocnosti päsma IV.

Päsmo IV. mélo nejvétši mocnost vokoli Ripu v Roudnici.Ob

nášela tu mocnost 45 m. Odtud ubyvá mocnosti päsma IV. celym

Poohfilm az k Postoloprtüm, nebofu Malnic, kde přistupnyjsouvšecky

vrstvy päsma IV. od zäkladu až k patru, obnášf ührnná mocnost

129 m až 139 m, u Lipence 1225 m. Jaká jest mocnost pásma IV.

na cesté z Roudnice pres Slavétin až po Louny, to nemožno se vši

určitosti udati, ponévadž nejsou v té krajiné přistupny všecky vrstvy

pásma IV. od zäkladu až kupatru. Uvážime-li, ze u Mélnska a Mlče

chvost obnáši mocnost päsma IV. 30m, a pfedpokládáme-li, Ze odtud

pfes Slavétin do Lipence rovnomérné ubyvá na mocnosti pásma IV,

cozjest pravdépodobno, tož nechybime mnoho, soudime-li, Ze müze

u Slavétina obnášeti mocnost päsma IV. asi 20 m, u Cencic asi 16

až 20 m. Posledni Öisla nejsou také v odporu s vysledkem vrtáni za

üčelem vyhledávánf pramenü vodnich pronovy pivovar knizeciu Cen

čic a s kopánim studny u strážného domku nad Cenčickymi lomy.

Povšimnuti zasluhuje mocnost nejvyššich glaukomitickych vrstev

pásma IV. v Polabf a Poohfi. Z prozkoumaného terainu má nejvétši

mocnost souvrstvi toto u Byšic a Cecelic, odtud mu ubyväpfesMé

nik a Stéti na Roudnici, Libochovice a nejmens mocnost má uVel

tëže bliž Loun. Odtud roste zase pfes Louny do okoli Postoloprt.

Jest pak mocnost v metrech glaukonitem bohatych nejvyššich vrstev

pásma IV. näsledujici:

Byšice–Cecelice . . . . . 126

„: IChlomek nad Mélnikem . . 90

Z|Libéchov, Kozi rokle . . . 73

I)Ulička jižné Hoštky . . . 86

>|Kyškovice . . . . . . . 5-8

Vrchlabec nad Roudnici . . 35

Slavétin . . . . . . . . 14

Veltëž, Podhrázsky mlyn . 08 minimum.

-|Cenčice, lomy . . . . . . 13

-|Louny, Pšánská cesta . . . 285

Louny,Zastávka . . . . . 30

•)Březno, Bilé Horky . . . 30

“ILiščf dira . . . . . . . . 35

* Hasin-Malnice . . . . . 49

Lipenec−Hasin . . . . . 40

Biºvany . . . . . . . . 45
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Palaeontologie päsma IV.

Jizv okolf Ripu vyznačovalo se päsmo IV. zvláštnimi poméry

palaeontologickymi. Stanoviti však poméry ty na néjakém missté bylo

dosti nesnadno, ponévadž dobyváni skamenélin z vrstev pásma IV,

zvláštézjeho kremitych vápencü, kde se nejvice nalézajf bylo obtížno.

V Poohfi však je pásmo IV. bohatsi skamenélinami, tu snadno se dá

vyhledativ kazdém nálezisku vétši dsl charakteristickych skamenělin.

Pfedevšim vyskytuje se tu &asto dvojice skamenélin:

Eriphyla lenticularis

a Arca subglabra.

Prihlfzime-li ku celé společnosti skamenèlin, pak jest charakte

ristické pro pásmo IV. v Poohrl tato společnost:

Nautilus sublaevigatus.

Pachydiscus peramplus.

Acanthoceras Woolgari.

Acanthoceras papaliforme.

Pleurotomaria Seriatogranulata.

Protocardium hillanum.

Cardium pustolosum.

Eriphyla lenticularis.

Pectunculus lens.

Arca subglabra.

Modiola capitata.

Panopaea gurgitis

Tellina Semicostata.

Perna Cretacea.

Inoceramus Brongniarti.

Lima multicostata.

Lima elongata.

Lima pseudocardium.

Pecten CurvatuS.

Pecten Dujardini.

Exogyra columba.

Rhynchonella plicatilis.

Magas Geinitzi.
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Callianassa bohemica.

Ventriculites radiatus.

Jehlice spongi.

Proloženym pfsmem tišténé ćastéji se objevuji. K. tomu pripo

menouti však dlužno, Ze nékterá stanoviska vynikaji tim, Ze se vnich

některá skamenélina aneb celá skupina skamenélin &asto objevuje.

Tak kupfikladu Cenčicky fasák obsahujevice nezjinde

Pleurotomari seriatogranulatu

a celá jádra Arcy subglabry.

Rasák u Malnic, pri cesté do Malnické skály, vyniká vedle

obecnych skamenélin pásma IV, zvlášté hojnou:

Protocardium hillanum.

Panopaea gurgitis.

Lima multicostata (zejména).

Rasák v ëäre od Slavétina pfes Psány do Loun obsahuje casto

Ventriculites radiatus.

Exogyrová lavice u Malnic obsahuje hromadné

Exogyru columbu.

Magasová lavička obsahuje hromadné

Magas Geinitzi.

V této Magasové lavičce druži se misty ku Magas Geinitzi

Rhynchonella plicatilis.

Exogyra lateralis.

V téze lavičce nalézá se na jednom misté v Dunné hojné

Catopygus Albensis.

---------
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Blizko odtud hojné se jevi

Cyprima Sp.

VCallianassovém piskovcije nápadnáv Malnickéskále au Hasina

Callianassa bohemica.

Z uvedeného vycházi, ze jsou v Poohff, zvláště v okoli Malnic

zvláštni mistní poméry palaeontologické pásma IV. Je to zejména

hromadné vyskytováni se některého druhu; tu Exogyry columby, tam

Magas Geinitzi, atd. Vzdor tomu züstávaji si celkem poméry palae

ontologické pásma IV. na cesté od Ripu až k Postoloprtüm tytéz.

Srovnejme jen ku pffkladu skamenéliny až posud v okolf Roudnice

nalezené, se skamenélinami, které nalezeny byly v okoli Malnic.

Skamenéliny pásma IV. ai posud malezené

v okolls Roudnice:

Oxyrhina Mantelli

Beryx Zippei

Nautilus sublaevigatus.

Pachydiscus peramplus.

Mammites Michelobensis

v okoli Malnic:

Oxyrhina sp.

Ptychodus latissimus.

(Beryx)

Nautilus sublaevigatus.

Pachydiscus peramplus.

H+ Ammonites Woolgari (u Friče)

Mammites nodosoides . ."

Acanthoceras papaliforme ES, Acanthoceras papaliforme.

(Desmoceras Austeni)

Hamites sp.

Baculites sp.

Turritella multistriata.

Natica Genti.

Acteon ovum.

Avellana Archiaciana.

Aporhais Reussi.

TF. mathematicko-prirodovédecká. 1897.

Desmoceras Austeni.

Turritella multistriata.

Chemnitzia arenosa.

Natica Gentii.

Natica Roemeri.

Pleurotomaria seriatogranulata.

Aporhais Reussi.

6
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Aporhais Buchi.

Dentalium medium.

Mutiella Ringmerensis.

Eriphyla lenticularis.

Nucula pectinata.

Peckunculus lens.

Arca subglabra.

Pinna decusSata.

Lithodomus spathulatus.

Pholas sclerotites.

Leguminaria truncatula.

Modiola capitata.

Pholadomya aequivalvis.

Panopaea gurgitis.

Tellina sp.

(Avicula anomala).

Gervilia solenoides.

Inoceramus Brongniarti.

Inoceramus labiatus.

Lima tecta.

(Lima septemcostata).

Lima elongata.

Lima Sowerbyi.

Lima pseudocardium.

Pecten Nilssoni (Pecten laevis)

Pecten curvatus.

(Peeten Dujardini.)

Spondylus spinosus.

Exogyra columba.

Exogyra comica).

Aporhais Buchi?

Protocardium hillanum.

Cardium pustulosum.

Isocardia gracilis.

Crassatella sp.

Cyprina sp.

Eriphyla lenticularis.

Pectunculus lens.

Arca subglabra.

Pinna decussata.

Mytilus sp.

Lithodomus spathulatus.

Gastrochaena amphisbaena.

Pholas sclerotites.

Modiola capitata.

Pholadomya aequivallris.

Panopaea gurgitis.

Tellina Semicostata.

Venus faba.

Avicula anomala.

Gervilia solenoides.

Perna Cretacea.

Inoceramus Brongniarti.

Inoceramus labiatus.

Lima tecta.

Lima septemcostata.

Lima elongata.

Lima multicostata.

Lima Sowerbyi.

…Lima pseudocardium.

Pecken laevis.

Pecten curvatus.

Pecten Dujardini.

Spondylus.

Exogyra columba.

Exogyra Conica.
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Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Ostrea hippopodium

Rhynchonella plicatilis.

Magas Geinitzi

Enoploclytia Leachi.

Hoploparia biserialis

Calianassa bohemica.

Cardiaster seu Holaster.

?Epiaster sp.

Serpula.

Amorphospongia rugosa

Spongites Saxonicus.

Flabellina elliptica.

Sequoia Reichenbachi.

Fucoides.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Ostrea hippopodium.

Anomia truncata.

Rhynchonella plicatilis.

Magas Geinitzt

(Enoploclytia Leachi).

Calianassa bohemica.

Catopygus Albensis.

Cardiaster.

Micraster sp.

Serpula gordialis.

Amorphospongia rugosa.

Spongites saxonicus.

Flabellina elliptica.

Sequoia Reichenbachi.

Fucoides.

Poznámka: V závorkäch označené druhy nenalézaji se v blizkém okoli

obce shoravytknuté (Rouduice, Malnice), nybrzv okoli vzdálenéjśim. Proloženym

pfsmem tišténéjsou vyznačné společné druhy pro Ripské okoli i Poohfi.

PFehled skamenělin pásma IV. v Poohfi.

Pisces.

Oxyrhina Mantelli Ag.

Otodus appendiculatus Ag.

Corax heterodon Reuss.

Ptychodus latissimus Ag.

Beryx sp.

Mollusca.

Cephalopoda.

Nautilus sublaevigatus D’Orb.

Pachydiscus peramplus Mant. sp.

Acanthoceras Woolgari Mant. sp.

Acanthoceras papaliforme Laube.

Desmoceras Austeni Sharpe sp.

(Ammonites) Malnicensis Fr. et Schlb.

6
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Gastropoda.

Turritella multistriata Reuss.

Turritella granulata Sow. (u Reussa).

Chemnitzia arenosa Reuss.

Scala decorata Gein.

Natica Roemeri Gein.

Natica Gentii Sow.

Pleurotomaria seriatogranulata Goldf

Aporhais Reussi Gein.

Aporhais Buchi Goldf. sp. ?

?Buccinum productum Reuss.

Dentalium striatum Mant.

Pelecypoda.

Protocardium hillanum Sow. sp.

Cardium pustulosum Münst.

Isocardia sublunulata D'Orb.

Isocardia gracilis Fr.

Crassatella sp.

Cyprina quadrata D'Orb.

Cyprina sp.

Trigonia Sulcataria Lamk.

Eriphyla lenticularis Goldf.

Pectunculus lens Nilss.

Arca subglabra D'Orb.

Pinna decussata Goldf.

Mytilus radiatus Goldf

Lithodomus spathulatus Reuss.

Gastrochaena amphisbaena Gein.

Pholas sclerotites Gein.

Modiola capitata Zitt.

Modiola aequalis Sow. (u Reussa).

Pholadomya aequivalvis D'Orb.

Pholadomya (cf. designata).

Panopaea gurgitis Brongn.

Panopaea regularis D'Orb.

Panopaea cf. Ewaldi Reuss.

Tellina semicostata Gein.

Tellina circinalis D'Orb.
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Venus immersa Sow.

Venus plana Sow.

Venus faba Sow.

Avicula anomala Sow.

Avicula Geinitzi Reuss.

Gervilia solenoides Defr.

Perna cretacea Reuss.

Inoceramus Brongniarti SoW.

(Inoceramus labiatus Gein.)

(Inoceramus striatus Mant.)

Lima tecta Goldf.

Lima septemcostata Reuss.

Lima elongata Sow. Sp.

Lima multicostata Gein.

Lima aspera Mant.

Lima pseudocardium Reuss.

Lima Sowerbyi Gein.

Lima laevissima Reuss.

Pecten membranaceus Nilss.

Pecten laevis Nilss.

Pecten laminosus Mant.

Pecten curvatus Gein.

Pecten Reussi D'Orb.

Pecten Dujardini Röm.

Pecten decemcostatus v. Münst.

Pecten serratus Nilss.

Spondylus latus Sow. sp.

Spondylus striatus Sow.

Spondylus histrix Goldf

Exogyra columba Sow.

Exogyra conica Sow.

Exogyra lateralis Reuss.

Exogyra plicatula Lam.

Ostrea semiplana Sow.

Ostrea hippopodium Nilss.

Anomia subtruncata D'Orb.

Brachiopoda.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Magas Geinitzi Schlönb.
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Briozoa.

Membranipora Sp.

Crustacea.

Enoplocytia Leachi Mant.

Callianassa bohemica Fr.

Bairdia subdeltoidea Münst. sp.

Vermes.

Serpula gordialis Schl.

Serpula subfalcata Gein. (u Reussa).

Echinodermata.

Micraster sp.

Cardiaster sp.

Catopygus Albensis Gein.

Nucleolites bohemicus Nov.

Porfera.

Ventriculites radiatus Mant.

Ventriculites angustatus Röm.

Pleurostoma bohemicum Zitt.

Amorphospongia TUg0Sa Röm.

Spongites saxonicus Gein.

Mnoho neurčenych spongi.

Jehlice Spongi.

Foraminifera,

Flabellina elliptica Nilss Sp.

Cristellaria rotulata D'Orb,

Plantae.

Vétévky a Sisky konifer,

Pinus exogyra (u Friče).

Sequoia Reichenbachi Gein.

Partie bituminosniho dreva,
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Plantae"

Fucoides sp.

Chondrites intricatus Sternb.(u Reussa.)

Závérek.

Vysledky,jichz doclilijsme sledovánim päsma IV.z okoli Ripu,

Poohkim až ku Postoloprtüm, jsou velmi düležity pro poznáni krido

vého ütvaru v Cechäch, zvlášté jeho stratigrafickych pomèrü.

Rozšifeni pásma IV. nenf po pravé strané Oharky tak velké.

Ve vysočiné Perucké jen mâlo zaOharku sahá, spiše v Lounské kra

batiné a Ripskévysočiné dále od Oharky zasahuje. Po levé strané

Ohke má sice rozšffeni vêtši, je však ukryto hluboko pod povrchem

a na povrch jen nepatrné vycházi.

V celém svém rozsahu mä päsmo IV. za zäklad pásmo III. a. za

patro pásmo V. V takovych mistech po pravé strané Ohie, kde

pásmo V. nepokryvá päsmo IV., a kde päsmo V. ani snad nikdy vy

vinuto nebylo, tam roztroušeny jsou na povrchu päsma IV. Casto

trosky tretihorniho piskovce. Tyto svédéi o nékdejśim rozšsireni tieti

hornich vod az v tyto kraje. -

- Horninyjsou v päsmu tomto troji: piskovce, piscité sliny a vá

pence. Z prvnich vyniká velmi glaukoniticky piskovec (fasäk). Misty

jsou pfskovce Opatieny velkym množstvim jehlic spongi, jakotobylo

u vétši mffe v päsmu III. Zde však v pásmu IV. nejsou piece tak

jehlice spongi rozšffeny jako v pásmu III. Jehlic spongif pfibyvá od

vychodu k západu (jako u pásma III.). Zrinka glaukonitová zdaji se

byti trosky jehlic spongi, jez kutälenim se ve vodé pozbyly svého

tVaru.

Vrstvy päsma IV. jsou näsledkem dislokace sklonéné, Casto od

sebe odtržené a pfehozené. Smèr jejich byvá obyčejné od JZ. kuSV,

sklon ku SZ. Mocnost pásma IV. ubyvá z okoli Ripu do okoli Posto

loprt, a sice od Roudnice ze 45 m (od Mélnika ze 30 m) na 13 m

(okrouhle).

REUss (1844) popsal vrstvy pásma IV. u Malnic a Loun jakožto

Grünsandstein (fasák), Grauer Kalkstein, Exogyrensandstein a Grauer

Sundstein von Lippenz. Počitá je všecky ku svému Unterer Quader

sandsteinu a udéluje jim polohu nad svym Unterster Quader a pod

Plänersandsteinem; což má ten vyznam v naši stratigrafii,jako byje
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kladl Reuss mezi naše päsmo I–II. a mezi pásmo III. Predstavova

si tudiz Reuss sled jmenovanych vrstev pfehledné takto:

Hangendes: Plänersandstein (naße pásmo III)

1. Grünsandstein

2. Grauer Kalkstein von Cencic l Nase

Unterer 3. Exogyrensandstein

Quadersandstein 4. Grauer Sandstein von Lippenz. | -

Liegendes: Unterster Quader (naše päsmo I– II)

Jak jsme jiz uvedli, nenf Plänersandstein uložen nad skupinou

vrstev pásma IV, nybrz pod nf. Má byti tedy sled vrstev dle pf

rody takowy:

Pásmo IV.

Päsmo III.

Pásmo II.

Päsmo I.

VCenčiclch uvádi Reuss (Die Kreidegebilde str.96)jakopatro

svého Grünsandsteinu (fasáku)– Plänerkalk –.Tomáv našistrati

grafii ten vyznam, jako by se kladl fasák (horní Öäst pásma IV)

hned pod pásmo X. dili Teplické. I to je omyl. Vrstvy pokryvajic

v Cencicich fasák nenálezi ku Reussovu Plänerkalku Cili kupásmuX

–Teplickému, nybrz ku pásmu V. – Roudnickému. Jest tedy sled

pásem ütvaru kridového v Cencicich shora dolütento:

Pásmo V.

Pásmo IV.

Uvážime-li, ze Rossov Grauer Kalkstein z Cencic je vlastné

aequivalentem Exogyrového piskovce v Malnicich, obdržime pak ze

Sledu vrstev Reussovych následujici pfehled s našim se shodujsci pro

Okoli Malnic:

1. Grünsandstein= Náš fasák. IV. f.

2. Exogyrensandstein + Grauer Kalkstein= Naše IV. e.

3. Grauer Sandstein= Náš Callianassovy pfskovec IV. c.

Z našich studii vycházi na jevo, Ze Reuss sprävnéuvádi vokoll

Malnic Exogyrensandstein pod Grünsandsteinem, což potvrzuji té

RoMINGER a GOMBEL, alle neuznávaji KREIct a Farc.

Reuss nenašed po západní strané mésta Loun (v. lomech u Ötr

nácti pomocnikü fasák, jakojini geologové po nëm, povazoval tamni
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vrstvy prislušné spodni &ästi pásma IV. (čili vrstvám stejnodobym

s Callianassovymi piskovci) za aequivalent fasáku po stránce palae

ontologické. To svédči neprimo o tom, Ze naše spodni vrstvy päsma

IV. Öili Callianassové piskovce tvofi s vyššimi vrstvami pásma IV.

jeden Celek, jedno pásmo.

Ve své práci: „Die Gegend zwischen Komotau etc.“ pfisuzuje

REUss (1867) vrstvám: Unterster Quader, Exogyrensandstein, Grün

sandstein, grauer Kalkstein von Cencic a Plänersandsteinu (str. 25.

a 31.) stáři Cenomanskych vrstev. Jak známo, ustálil se náhled, po

važovati pouze Perucké a Korycanské vrstvy (pás. I. a II) co ob

dobu Cenomanu.

RoMINGER (1847) popsal vrstvy našeho pásma IV. v okoli Malnic

a Lipence s hora dolü jakožto:

1. Grünsandstein.

2. Exogyrensandstein.

3. Cäst Gelber Bausteinu: Grauer Sandstein von Lippenz.

My nepočitáme ovšem Grauer Sandstein ku pásmu III. Öili ku

Gelber Bausteinu, nybrž pridružujeme jej po stránce petrografické

i palaeontologické ku pásmu IV.

Srovnánim RoMINGERovych vrstev s našimi, obdržime následujici

pfehled:

Grünsandstein Öili naše IV. f.

Exogyrensandstein dili naše IV. e.

Grauer Sandstein Öili naše IV. c.

Sled RoMINGERovYCH. vrstev se tudiž od REUssovitch celkem ne

liš, avšak RoMINGER prvy na to poukázal, Ze REUssov Plänersandstein

čili RoMINGERtv Gelber Baustein neleží nad fasákovymi vrstvami,

nybrž pod nimi.

Pfi porovnáni REUssovA Grünsandsteinu s Exogyrensandsteinem

pravi dobfe RoMINGER: „eines geht unmerklich in’s andere über, und

wenn mann die Aufzählung ihrer Petrefakten von Reuss mit einander

vergleichen will, so wird man Mühe haben, eine Muschel zu finden,

die nicht in beiden zugleich vorkämme.“

GUMBEL (1868) popsal vrstvy našeho pásma IV. v okoli Malnic

takto:
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d 17. Grünsandstein . . . . . .

Reussbezeichnete diese | 16. Sandig mergelige glaukoni- - -- -

Bänke als Grünsand- tische Bänke mit kalkigen ''
stein und Exogyren- Geoden . . . . . “. . ." "h allnitzer

sandstein von Mallnitz| 15. Feste kalkige Sandstein- Chichten.

bank . . . . . . . . . .

14. Sandige und kieselige La

gen.

Porovnáme-li vrstvy ty s našimi, obdržime tento pfehled:

GUMBEL ZAHALKA

17 . . . . . . ff

16 . . . . . . e

15. . . . . el+m "

14 . . . . . . (",

Také GUMBEL potvrdil, Ze Reussev Exogyrensandstein lezi pod

Grünsandsteinem a shledal jako RoMINGEn, ze leži Reussev Pläner

sandstein (naše pásmo III. dili GUMBLüv Mittelpläner-Sandstein u.

Mergel) pod vrstvami fasákovymi (pod pásmem IV).

Vrstvy tvorici patro našeho pásma IV, totiz pásmo V., pova

Zuje GCMBE. (str. 522) za Hunderfer Mergel (– Reusscv Pläner

kalk= Teplické vrstvy== pás. X). Je to tyz omyl, jako u Reussa

v Cenčicich.

SchLöNBACH (1868) opakuje ve své práci („Die Brachiopoden

der böhm. Kreide. Stratigraphische Anleitung.“ Jahrb. d. k. k.geolog.

Reichsanstalt. 1868. S. 145, 146) totéz o vrstvách našeho pásma IV.,

co napsali RoMINGER a GUMBEL. Po prikladu RoMINGERA zafadil Reusstv

Grauer Sandstein von Lippenz dili naše IV. c. ku

Zoné des Inoceramus labiatus,

to jest tolik,jako ku našemu pásmu III. Mél však pripomenouti, Ze

jest. Grauer Sandstein nejvyšší polohou této Zony, to jest, Ze leži

nad Reussovym Plänersandsteinem.

Reusscv Exogyrensandstein a Grünsandstein zaradil SCHLÖNBACH

ku své

Zoné des Ammonites Woolgarei und Inoceramus Brongniarti.

Srovnáme-li tudiz vrstvy našeho pásma IV. s pfslušnymi vrst

vami u SCHLoNBACHA, obdrzime tento pfehled:
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Schlönbach Zahálka

- Grünsandstein . . . r

Zone des Ammonites Woolg. u. Inocer. Br. ästein (P IV.

Zone des Inoceramus labiatus: Grauer Sandst. v. Lippenz. . . . . | c

Kneci (1870) uvádi vrstwynašehopäsma IV.vCenčicichvtomto

pořádku (Studie o ütv. krid. str. 58):

Patro: Teplické sliny.

Rasák. - -

Pásmo IV. Pisčity Sedy vápenec. Malnické vrstvy

Základ: Bélohorské vrstvy (pásmo III).

K. tomu poznamenávám, Ze sliny vyskytujsci se nad fasákem

v Cenčicich nejsou, jak Kneci uvedl, stäki Teplických vrstev Cili

stáří pásma X, nybrz stäril pásma V.– Roudnického. (Zcela tak

jako Kneci určili predtim totopásmoV.vCenčicich Reuss aGoMBEL).

U Malnic piedstavoval si KREICi vrstvy našeho päsma IV. v ta

kovémto sledu (Studie, str. 57.–59):

Patro: Teplické vrstvy. Jilovity slin.

- RRussovy Exogyrové piskovce – Jizerské vrstvy.
Päsmo IV. Rasák . . . . . . . . . . . – Malnické vrstvy.

Základ: Bélohorské vrstvy (pásmo III).

K. tomuto profilu KREICHo poznamenávám:

1. Vrstvyjlovitého slinu, jez KREIÖf ku Teplickym vrstvám po

čital, nenálezi Teplickému päsmu, nybrž ku pásmu V.– Roudni

ckému,jakov Cenčicich.

2. Exogyrovy piskovec s magasovou lavičkou neleží nad fasákem,

nybrz pod fasákem.

3. Pod exogyrovymi vrstvami u Malnic leží ješté Callianassovy

pskovec.

O Reussovu: „Grauer Kalkstein“ a „Grauer Sandstein“ pravi

KREICi na str. 56. svych Studi: „Jiny kämen Lounského okoli,

kteryž z fasáku se vyvinuje, a jejž prof. Reuss pod jménem Sedého

vipence a Sedého piskovce (grauer Kalkstein, grauer Sandstein) uvádi,

a mistem na vápno bohatsi jest. (jak na pf. v lomu p. Kostky jižné

od Loun a u pravého behu Oharky bliže Loun), a tudiz co vápenny

kämen se láme, obsahuje tytéz skamenèliny jako fasák, pročez se

také kjeho pásmu pfipočisti muss.“
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K. tomu podotykám, co z naši studie o pásmu IV.jizznámoje:

1. Reussev Grauer Kalkstein z Cenčic je pod tamnim fasákem

a možno jej za aequivalent fasáku u Loun považovati, ponévadz

vrstvy, které se v Cenčicich blizkopod fasäkem nalézaj, promëäuji

se Öfm dále k Lounüm ve spodní Öäst fasáku v Lounech.

2. Sedy vápenec,jejz uvádi Kneci z lomu Kostkova, a jejz Farc

Lounskymi koulemi nazyvá, näleži nejspodnéjši Öästi pásma V. –

Roudnického a jest aequivalentem FRICovych Avellanovych vrstev.

3. Totéz plati o Sedém vápenci v pravém brehu Ohre v Lou

nech, jejž FRIć rovnéz Lounskymi koulemi nazval.

4. Reussöv Grauer Sandstein von Lippenz nálezi ku nejnizši

části našeho pásma IV. Öili ku Callianassovému pfskovci.

5. KREIdi povazoval Exogyrovy piskovec za stejnodoby s Jizer

skymi vrstvami, a to hlavné dle jezovek

Cassidulus lapis cancri") a

Catopygus carinatus“).

Jiz FRIC poukázal, Ze nelze dletohovrstvy Exogyrovéhopfskovce

za Jizerské povazovati.“) Säm pak uvedl jsem düvod stratigraficky

ve svychstudisch opásmuVIII. a IX. okolf Ripu:

Exogyovy pfskovec nálezi svrchnf Öästi pásma IV,

Jizerské vrstvy KREICiho pásmu VIII. a IX.

6. Vrstvy jlovitého slinu, ležici dle KREJöiho na Exogyrovém

pskovci (vlastné nad fasákem)u Malnic, nenáležiTeplickym vrstvám,

nybrž pásmu mnohem staršimu–pásmu V. Öili Roudnickému.

KREIči pripoušti (Studie str. 56), Ze se dá v okoli Loun fasák

co samostatné pásmo vyloučiti.

KREIdi nebyl zcela presvédèen, ze by Malnické vrstvy fasákové

byly samostatnym pásmem Öeského ütvaru kikidového, nebok pravi ve

své Studii na str. 56:

„Jest nesnadno vrstvy k fasäku obdobné i v jinych krajinäch

českych poznati a tudiz fasákové pásmo co samostatny Ölen v celém

českém ütvaru kridovém vytknouti.“

KREIdipse na str.56.svychStudii: „Celkem slušivšakpovažovati

*) Nucleolites bohemicus Nov.

*) Catopygus Albensis Geiu.

*) Béloh. a Maln. vrst. str. 55. Jizerské vrst. str. 123.
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Malnické vrstvy rasákové jen co neurčité obmezeny pruh mezi bélo

horskymi a jizerskymi vrstvami.“

Ku poslednfm vyroküm KREIdiho pfipomfnäm: Malnické vrstvy

fasákové náleží svrchni Öásti našeho pásma IV. éili Drinovskym

vrstvám FRIdovyM. Toto pásmo IV.jest samostatnym pásmem Öeského

ütvaru kikidového a ležf mezi pásmem III. (KREICHo Bélohorskymi

vrstvami) a mezi pásmem V. Öili Roudnickym.

KREsci pfše dále (na str. 56) ze v lomech u Vehlovic blize

Libéchova dá se malé pásmo nad Bélohorskou opukou co určitéjśf

obdoba Lounského fasáku uznati.

Z mych studif vycházi na jevo, Ze z lomech Vehlovickych vy

skytujicf se malé pásmo, jeZ KREIÖ1 za obdobu Lounského fasáku

považoval, näleži päsmu VII. a spočivá na pásmu VI., kterážto obé

pásma jsou mladSf Lounského fasáku a od pravého aequivalentu Loun

ského fasáku oddèlena jsou ješté pásmem V.

Falč (1879) popsal v okoli Malnic, jak jsme již dřive uvedli,

vrstvynašehopásmaIV. Öilisvych Drinovskych koulizPolabiMélnicko

Roudnického takto:

F' R 1 & ZAHALKA

Patro: Teplicke vrstvy. Sliny s Ostrea semiplana. V

Malnické Malnické vrstvy avellanové. -

twy. xogyrovy piskovec . . . . . . . . . . . - . - 1 C

vrstvy ä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Exogyrová lavice . . . . . . . . . . . . . . . . . elV py

Vrstva s četnymi Magas Geinitzi . . . . . . . . . MU,

: Vehlovické opuky pisčité . . . . . . . . . . . . . C

FRIC takjako KREIC1 uvádi Exogyrovy piskovec (jejz také Loun

skymi koulemi nazyvá), nad fasäkem (pravidelné ve stratigrafickych

pfehledech), jinde také v nejvyšši ëästi fasáku, ba i vnejhlubší Öästi

irasáku“). Tyto Lounské koule na rüznych mistech FRICEM popsané,

nejsou mezi sebou vZdy aequivalentnf a také nejsou aequivalentni

Reussovu Exogyrovémupiskovci u Malnic. Nálezitbud rüznympolohám

pásma IV. aneb nejnižší &ästi pásma V. V poslednim pripadé jsou

aequivalentnf Avellanovym vrstvám FRICovYM. Ponévadž tedy Lounské

koule FRICEM na rüznych mistech okoll Lounského popsané, rüznym

*) Wiz Ölánek náš „Skupická cesta“ vpředu.
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horizontum nälezi, ktere jiz za Samostatné vyloučeny byly (FRICEM

samym) proto je melze povazovati za Samostatny horizont &eského

kikidového ütvaru. -

Jiz v üvodu této studie. o päsmu IV. vytklijsme, ze v nejvyssi

poloze pasma IV. v celém sirsim okoli Ripu (az do Byšic) jevi se

taková hojnost hrubšich zrn glaukonitovych, Ze jsme o vrstvách tëch

napsali (1893): „polobaji se petrograficky rasaku u Malnic“. Tehdäz

jsme se neodvázili povazovati vrstvy ty za aequivalent fasáku, po

névadz Finic urteil zäklad Malnického fasäku u Malnic jakožto Vehlo

rické opuky. Tyto opuky ve Vehlovicich näleží našemu pásmu VI

Proto jsme vrstvám lezicim ve Vehlovicich nad FRIčovYM1 Vehlovi

ckymi opukami, ktere nazyväme päsmem VII., prisoudili stáři Mal

nického fasäku, jako to učinili prede mnou jiz. KREIdi a FRIC. Kdyz

jsem však nyn po. mnohaletém studiu ukončil studia svá v Poohfi

a sledoval pasmo IV. z okoli Ripu az do Malnic a Lipence, ustavičné

na zreteli maje jeho zäklad i patro, shledal jsem, Ze je základem

rasákovych vrstev v okoli Loun a Malnic spodni &äst"päsma IV. Eili

spodni Cäst Ficovvon Disnovskych kouli a ne päsmo VI. dili Vehlo

wicke opuky, a Ze patrem itasäkovych vrstev v okoli Loun a Malnic

nenf päsmo VIII., nybrz pásmo V. Cili Roudnické, jehož nejspodnéjsl

čast twori FRicovy Avellanove vrstvy.

Jest tedy skutecne Malnicky rasák aequivalentem oné nejvyššl

polohy pásma IV. Cili Drinovskych vrstev, o nichZjsme podotkli ve

svych studiich Ripského okoll, ze se podobá petrograficky fasäku

u Malnic.

Právé takovym zpüsobem dokázali") jsme, sledujice pásmo IV.

okolf Ripu az do okoli Bysic, ze jsou Fncovy Byšické vrstwy

u Bysica Cecelic téz aequivalentminejvyssi eästipäsmaIV.vokolf Ripu.

Zusuji natsleden toho mé divéjst, predibéné 8row

man seho präsma VII. s Malnickym Fasaikem, jez učinil

jsem ve svépräci „päsmo VII.–Malnické– ütvaru kridovéhovokoll

Ripu“, jakožive zprävé tuto citované „Die Stratigraphische Bedeutung

der Bischitzer Uebergangsschichten.“

Samo selbou se sozuni, Se tim také padá mé 8.row

nant präsma VIII. v okoll Ripu s Fričovymi Lounskymi

Roulemi a prisma IX. er ohol Ripu s Fričovumi Mal

- Pasmo IV.– Drinovske –v okoli Ripu (1893) str. 25az29. obr. 12, 13.

a 14. Die Stratigraphische Bedeutung der Bischitzer Uebergangsschichten. Jahr

buch d. k. k., geolog. Reichsanstalt Wien. 1895. B. 45. H. 1. S. 92.
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nickymi vrstvanni Avellanovyni. O. tom blizsi podáme zprävy

pri popisu päsma VIII. a IX. v Poohrs.

K. nadpisu naši präce o päsmu IV. pripojili jsme téZ FRICov

näzev DFinovské. To proto, ponévadž FRIć pásmo tov okoli Roudnice

a Mélnika Drinovskymi koulemi nazyvá. Pojem Malnickych vrstev

KREICIHo a FRICE nekryje se však züplina s pojmem našim o pásmu

IV. KREICi počitá totiz Exogyrovy piskovec–vdomnéni, Ze leží nad

irasákem – ku svym Jizerskym vrstvám. Dle FRICovA pojmu patiti

k Malnickym vrstvám: Malnicky fasák, Lounské koule a Malnické

Vrstvy Avellanové. Lounské koule samostatnym horizontem nejsou,

a Malnické vrstvyAvellanové patif ku nejspodnéjši öásti našeho pásma

V. Mimo to, Fadi FRIC dolni ëäst päsma IV. u Malnic (naše Calli

anassové vrstvy) ku svym Vehlovickym opukäm. Ponévadž jest však

Malnicky fasák hlavni součásti Malnickych vrstev u KREICihoiu FRICE,

pfipojili jsme k nadpisu našemu o pásmu IV. v Poohfi aspoin do zá

vorky: „Malnické z &ästi“. -

Päsmo IV. v okoli Ripu vyznačovalo se téz zvláštnimi poméry

palaeontologickymi. Tyto udrzuji se i v Poohfi dále, avšak nékteré

druhy ëastéji se objevuji; tim vice, Öim vice se blizime do okoli Po

stoloprt. V Malnicich dosahuje množstviskamenelin vpäsmu IV. svého

maxima. Porovnali jsme jiz v předu skamenèliny päsma IV. v okoli

Ripu se skamenélinami téhoz päsma v Poohfi.

Zmény faciové pásma IV. z okoli Ripu Poohrim az do okoll

Postoloprt jsou ponenählé. U. Roudnice jsou vrstvy slinité, u Posto

loprt piscité. Tak jako od Roudnice do Polomenych Hor, tak také

0d Roudnice k Postoloprtüm stávaji se vrstvy pisčitéjśi. Proberme

zkrátka a prehledné nékteré düležitéjši profily pásma IV. od nej

VZdälenéjśiho náleziska pozorovaného v Polabi, pies Roudnici k Mal

nicüm.
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A) Mezi Byšicemi a Čečelicemi.

(Wiz pásmo IV.v okoli Ripu,str. 27, 28. Obr. 12)

Patro: Pásmo V. Uröeni Fričovo

F (40. az 46.Sedé piscite sliny velmi glaukonitickéslavicemi Byšické

S S modrého kfemitého vápence. vrstvy.

Q

S 34. az 39. Sedépiscité slinyvelmiglaukonitické slavicemi Malnické

" Sº modrého křemitého vápence. vrstvy.
e-d

=" 25 az 33.Sedé piscité sliny vyš glaukonitické s modrym| Vehlovické

SS kfemitym vápencem. opuky.

Q

* 1. az 24. Sedé pisčité sliny s modrymi kfemitymi vá-| Drinovské

D- penci. koule.

Základ: Päsmo III.

B) Kozi rokle u Libëchova.

(Wiz Päsmo IV.v ok. Ripu, str. 22. a 23. Obr.20)

Patro: Pásmo V.

13. až 16.Sedé pisčité sliny velmi glaukonitické s lavicemi modravého

| kremitého vápence . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - S

IV. 3. až 12. Sedé piséité sliny glaukonitické s modravym kfemitym vá- - -

PenCGml . . . . . . . . . . . . . e

1. als 2. Sedé piscité sliny . . . . . . . . . . - - - - - -

Základ: Päsmo III.

C) Wrchlabec u Roudnice.

(Viz Pásmo IV. v ok. Ripu, str. 14. a 15. Obr. 7)

Patro: Pásmo V.

11. až 13. Piscité sliny sedé velmi glaukonitickés modravym kfemitym
IV vápencem . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S

# až 10. Piséité sliny sedé s modravymi lavicemi kremitého vápence 3

edé pisčité sliny s modravym kfemitym väpencem . . . . . . . . .

Základ: Päsmo III.

V profilech A, B a C., ač dosti od sebe vzdälenych, nevidime

rozdflü faciovych. Jakmile však od nich odbočime vice ku Polomenym

Horám, počnou vrstvy vpiskovce se promënovati. To nejlépe je vidéti

v profilu pásma IV. u Stétského nádražl:
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(Viz Pásmo IV. v ok. Ripu, str. 21. Ohr. 19.)

7. az8. Slinity avelmi glaukomitický piskovec Sedy, vêtränim zrezavi

Se shluky bilého vapnitého piskovce glaukomitického.

6. Velmi piscity sli, glaukomiticky shojnymi bilymishluky vápnitého - F
piskovce glaukonikického s hrubymi zrny kremene. a"

1.až5 Sedépisčité slinyglaukoniti késkfemitymvápencem modravym.

=

#

F

ZRipskévysočiny do Perucké (k Slavétinu) se pásmo IV. dosti

stejné udrzuje. Však pri pfechodu z vysočiny Perucké do Lounské

krabatiny, počiná pásmo IV. pfskovcovy ráz nabyvati. Stanovisko Sla

větinské (prof. 44. a 45) jest piechodním. Náš profil 46. z Podhráz

ského mlyna svédči o tom, Ze se napred vyšši vrstvy pásma IV.

v piskovec velmi glaukonitický promënovati počinaji (jako v Stéti).

Od Cenčic pak počinaje (prof. 48) jsoujiz všeckyvrstvypäsma IV.

v piskovce proménéné, v nichZ také lavice neb koule modravého vá

pence se objevujijakovokoll Ripu. Pozdéjiityto vápencevpiskovec

precházi, zejména v krajiné Malnické. (Viz profily naseho pásma IV.

v Poohifi.) S proménou vrstev pásma IV. v piskovcové facie okoli

Loun, Malnic a Bikvan poji se pfibyvánf jehlic spongi a tim misty

i porovitost horniny, podobné as jakoupásma III., alevmensf mie.

Rozdélovati pasmo IV. v Poohrf aneb v okoli Ripu na jiná

pásma samostatná nelze. Také nelze pfidružiti Část jeho kujinému

pásmu. Tvorit päsmo IV. v. celém Poohrf jakov Ripském okolijeden

stratigraficky celek, odchylmy od pásma III. i od pásma V.

Nákladem Král. Ceské Společnost1 Náuk. – Tisken dra Ed. Grégra v Praze 1897.



- - - - - -



-

-

-
X

A

--
-

- - -

-

v
5

T
-

--
S
º

- - -

…
–
-
-
Z
-

-
O
)
-

-

L
A
-
s
-
s
o

-
A
-
-
-
2
.
-

-

-
L

-
-
-

-
7
/
2
S
"
L
-

-

- --
-

--
-

-
„
l

-
2
-
D
3
/
-

-

- -
-

-
z

c
/

A
-

-
s
3
7
-
-

-

:
0
3
/
d
/
O
.
-

- -

- -
-
X
-
-

-

- -
:

-
P
#

-

-

.
.
:
O
2
9
Z
9
-

- -

s
/
7
…
Z
/

--
3
4
3
.
-

-

/
-

- -

2.40
-

-

-

-

-uns,pysung

-
-

- - - -- - -- - - - - - - - --- - - -- -- - -

--

--- - - - -

-

- 





-
*
N
-
-
-

B

-

\
\

es or

aus zwecksaal______

M

W

---

- -

So

S

O

Z

Wo

Q)
w

-

S

- --

#

–
y
#
#
C
/
O
Z
S

 
 

  

 

 

 

 

 

 





A7

------------

-ApoldeueU21-1901-----

numtor
mu/hng

11/04//1/)

-

----------------

--TT.---
-

-

-*eoz

-------------------

----------"

>>>z“

-

S

L

0/8 Al-

---

O2.Z

9AZ

/ms/awua1ots/

EEE-

fiska
----

zzg:-62--------

A--------------

unoT19uoyyohnudhspo0/supyuozonn11/04/1400

-

---------------

-6
-----

E-
---

-

-------PS

–

------------------------------

OOz

ooz-,sa--------

-

A

092---
Ex-x-2

------------------------------

-oz

-
/CoyozsayEuro72/37

----------
-------------------------------------------------------------------

 

 

  

 

 

 

 

 



- -
- - - - -

-



MlynHasira C -2

Maruse. -

„Man

- v- " - w- - -

(0b „3% Prüfex prave strané Maruse mexi Lipencem a

Red. /:25000 Malnucernt. AU. /:2500

Maruse 4 herance "F

Ljoernecko- „“

-Mercke. "

--- m

li Maruse next Hastinem a Malnicemi.

Romérciélky vysky4: ooo

/96 - -_- - - -

Obr 36 Prürez idol Maruse mexi Hasnem a Malniceni.

Zorner «leek ooo, vysek / soo

- -

25 ----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

20 Cesta doDurrane

Marse *** L

-------
- - - - - - --- - - - - - - - - - -

"OO

Pa.+/:2500

P. v. 1: ooo JCayole

so.Tryice

- - - - Pºu. -- 333 - or - s A- - - Pv. sss

or 38 Gesta doipe oria P. zapadokray Mallnic.

NeoFroymeet a resova CZahczka.

Westnik krä1 eské spoleonost näk Tiamathematpfiodowéi 3

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



-

- -



SW

MlynHasina

Cesta Maruse IV -

„ Malnice. Kaske… - -

Z

Obr 3% Prüfez prave strané Maruse mexi Lipencem a
Fel. /:25000 Malnucerrt. AP). /:2500

- Maruse 4 herarce “

Ljoernecko

- Mancé,----- ####- - - - - - w- -–

195 Es - - - - - - - - - - -- - -

Obr 35 Prüfez idol Maruse mexi Hasnem a Malnicemi.

Römer alle Lky uysky4: ooo

210 ----------------------------------

Maruse

Obr 36Prürez idol Maruse next Hastnern a Malmucent.

Zone-eleek ooo, vysek / soo

A

to: Cesta doDurrane

: Marus :
-- - - ------ ----- ------------- --

/ 400

Pa.4 : 2500

- v. / ooo PCyole

sw.Trojice

zos

Obr.38 Cesta do L

T" - o – --- - -

ipence 2 orie Pi zapadokraji Malnic.

Dieprº-irocy rief a rejsova CZahcza.

Wink krä1 eská společnostnäck. Tiida mathemat firodowéi 3

 
  

 

 

    

 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
   







W

F Z

-
-

-
-

-

-
-
-
-

-

-
Z

-

=

-

-

-
-

 

 

 

 

 

  

 

 

 



S

- -

v
%

-

-
#

Z
-
#

- -

- -

-

.
#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 




