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X.

Pásino VIH.

3srid.ovélxc útvaru IFoob-fí.

bqibal Cenek Zahálka v Ruuduioi.

(S / Oibulkoii.)

(Pi c il 1 oz en o due 25. února lK9tf.)

7. tech samyeh pfícin, pro které je pasmo VI. a VIL v Poohrl

tak uepatrné pristupno, z téch samyeh pfícin pristupno je skrovné

i iidsiuo VIII ; pfec ale vice nez-li predehozí pásma. Je to zejmena

levy breli Üliarky od llostenic pros Bíezany (u Budynè) a odtud prca

Xabovresky az do Libochovic, kde pilsmo VIH. ve stráui pobfezirí na

povrch vychází. Na to následuje znacná mezera. Pasmo VIII. skryva

se hluboko pod povrchem zemskym, az teprve u LeneSické cilielny

opét ve stráni na povrch vyjde.

0 pásniu VIII. od Libochovic az ku Hoatenicüm pojednali jsnie

¡ü pfed 11 léty ve své práci: „Druhä zpráva o geologickych po-

mérech Brozanské vysiny." ') Telidáz neznali jsme jesté stratigrati-

ckych pomérü kfidového útvaru v okolí íiipu, nebot pocali jsme se

svymi studiemi geologickymi v okoli naáem z Klapské vysociny,

i oboru Ceského Stfedohofí. Ve zmínéné zprávé popsal jsem nizáí

vrstvy pásma VIII po pfíkladu KhejOíiio -) a Fuice л) jakozto Bélo

horské pásmo, vyásí vrstvy u Brezan jakozto Teplické vrstvy pisiitëho

гш. Die tehdejSícli zuámostí stratigratickych nedaly se nizáí vrstvy

pasma VIII. jinak urciti, nez-li со Bélohorské vrstvy. Z jakych pfícin

') Zprávy o zasediiui Král. Ceské Spolec. Náuk. 1*87.

*) Studie v oboru kfidového útvaru v Cechách, str. 55. ls(¡4.

') Bélohorské a Malnické vrstvy, str. 50. 1*7».

Ir mathemaücko-pfirodovcdeclcá. 189ÍÍ. 1



2 X. Cenék Zahálka:

urcil jsein vsak vyssí vrstvy pásma VIH. u Brozan blíáe Bu iyné en

Teplické vrstvy, to tfeba blize vysvëtliti.

Nad obcí Bfezauy je uejvyôSl cást pasma VIII. pokryta sliuito-

jilovitymi vrstvami pásma IX. Tyto vrstvy pasma IX. urcovali Kkkjci 'i

a Fiuù5) v Poohfl со Brezeuské vrstvy. Ponèvadi alo die tyehz

i jiuych geologû pod Bfezenskymi vrstvami .Teplické vrstvy spocívají.

pfisoudil jsem piscitym vrstvám pasma VIII. pod Bfezenskymi jilv

u Bfezan lezícím stárí Teplickycb vrstev. Sestavmo pfehlednë byvalé

a nynèjsi urconl vrstev kfidového útvaru mezi Libochovicemi a Budyni

R. 1887. R. 1898.

Brezenské pasmo Pasmo IX.

Teplické pasmo rázu piscitélio . . . . |

Bèloborské pásmo j Pásmo VIIL

Dues po skonceném stratigratickém studiu kfidového útvaru

v okolí Ripu a v Poohrí vfme, ze Biczmskv vrstvy Kiiejí íiio a Fbici

jsou uasím pásmem IX. a toto pásmo cili Bíezeuské vrstvy iiolei:

nad Teplickymi vrstvami (t. j. nad nasíin pásmem X.l. nybr2 pwl

uimif Je tedy ulození vzájemnó téchto vrstev v pfirodë s bora <lolù

takové :

Teplické vrstvy Pásmo X.

Bfezenské vrstvy Pásmo IX.

Následkem tobo lezí pod Bfezenskymi vrstvami èili pod рлынеш

IX. pásmo VIH. Nálezí tedy vrstvy lezící pod Bfezenskymi vrstvami

u Brozan ku pásmu VIH. v tomto pofádku pfirozeném:

Bfezeuské vrstvy Pásmo IX.

Pásmo VIII.

V urcenl nasebo pásma VIII. u Brozan jako Teplické pasmo

r. 1887. pfimnèlo nás také souhlasné urcení vrstev Krkjcího6) na

protéjSÍ strané Obre na Rohatecké vySine blíze Roudnice. Vrstvy od-

cbylné úplné od onéch u Brozan popsali jsme ve své práci : „Geologie

*l Studio, str. Ol.

5) Brezenské vrstvy, str. 25—áK

e) Studie, str. 77 a 7H. Srovnej té¿ Fricovy : Teplitzer Schichten, str. 12-



Pasmo VIII. kridového útvaru v Poohfí. 3

Ruhateckó vysiny u Roudnice" r. 1835. ") a urcili je souhlasné

s KkejCim jakozto Bfeaeuské a Teplické pásmo v tomto porádku :

Bfezenské pasmo.

Teplické pásmo.

Po ukonceni stratigraíickych studií naàich v okolí Ripu sbledali

jsme, ze vrstvy na Rohatecké vysiué za Bfezenské povazované nálezl

ku nejvyssim vrstvám Teplickym s) (Xrf.) Ze jsou oboje pasma na

Rohatecké vysiné Teplickym pásmein, к tomu dosel na základé naseho

pozorováni tez Fine. '') Srovnejme staráí urcení vrstev na Rohatecké

vysiné s novéjSím:

Krejcí a Zahálka do r. 1886. Zahálka 1894. Fric 1839.

Bfezenské vrstvy. d

с X. Teplické vrstvy..

Teplické vrstvy. h

Z toho vyckází, jak mis zavedl etarsí zpûsob urcování vrstev

naseho kfidového útvaru, nebof jsine srovnávali jako stejnodobé vrstvy

[ю obou stranách Ohre vrstvy zccla rozdílné po stránce stratigrafické,

[iL'tiogiafické, fysikalní i palaeontologické. Nejlépe ziuizorníme byvalé

nase urcení po obou stranách Ohfe, kdyz vedle sebe polozíme pasma,

která jsme drive za aequivalentní povazovali.

Po levé strané Ohio

u lirezan.

l'o pravé straué Ohfe ua Rohatecké

vysiné a u Dolánek.

Pásmo IX. Pásmo Xd.

Pásmo VIII. P ásmo Xa Ь c.

') Zprávy o zased. Král. Ces. Spol. Náuk.

*J Zahálka: Pásmo X. kfid. útv. v okolí Ripu, 1S<94.

'j Teplitzer Schiebten, str. Vi.

1'



4 X. Cenék Zahálka:

Tato nesrovnalosC, kterou ¡sem tuSil v urcení pásem po obou

stranáeh Ohfe u Budynè jiz r. 1887., byla hlavní pfícinou, ze od-

lozil jsem na Cas studia útvaru kfidového v Ceském StredohoM a

Poohri a hledal vychodisté ku rozluáténí stratigrafickych poniéru útvaru

kfidového v Èipském Polabí a Povltaví a také tain rozluËtèni oiioho

dosábl.

Nez-li pfistoupíme ku popisu pásma VIII. v Poohfí, povsiinnéme

si, jak se mënily facie tolioto na cesto z Polomenych Hor na íiipskou

vysocinu.

Pasmo VIII. je ve stfedu Polomenych Hor. ku pr. u Tupadel,

téméf úplné z kvádrového pískovce slozeuo. Blízíme-li se z ústfedl

Polomenych Hor do okolí Mêlnika, Libéchova a Stèti (po pravé stranè

Labe), tu stávajf se nizsí vrstvy pásma VIH. slinitéjgí. stávajf se

toti2 slinitymi pískovci s Cetnymi lavicemi kfemitého vápence, kdezto

svrchnl díl pásma VIII., Friöem „Prvy Kokofínsky kvádr" zvany,

zíistává pofád kvádrovym pískovcem. Cím dale se váak z okolí uvede-

ného blízíme, jednak po pravé stranè, jednak po levé stranè Labe

к Roudnici, tím vice pfecházi horní cást pásma VIII. v piscité slíny

s lavicemi kfemitého vápence a v tytéz horniny pfejde i spodní cást

pásma VIII. — Na Sovici u Roudnice a v blízkosti hory Ripu vy-

mizí jioslední stopy pískovcü v pásmu VIII. a pásmo toto vystupuje

рак opét jako jeden petrogiaficky celek jako v Polomenych Horáeh,

ovsem ve facii úplné zménéné. A právé v té podobè, v jaké je

pásmo VIII. u Roudnice, ku pr. na Kodroviné, u Krábcic, Vesce atd..

v té samé podobé poznávánie pásmo VIII. ve zmínéné jiz drive stráni

Pooliarecké od Brezan u Budyné ku Libochovicüm. I zde jsou ony

piscité slíny Sedé místy s hrubSími zrnky kfemene jako u Roudnice.

I zde má za patro ono charakteristické pásmo IX. se svymi slinitymi

jlly a cetnym sádroveem jako u Roudnice. Základ pásma VIII. mezi

Hostenicemi, Bfezany a Libochovicemi pfístupen není.

Proberme nékterá náleziska pásma VIII. mezi Hostenicemi я

Libochovicemi.

Brezany.

Zde vystupují ve stráni sedozluté vrstvy piscitého slínu, misty

se sádroveem. Tyz vyplñuje trhliny aneb je vytvofen v peckách jako

promena po pyritu (zbyvalych spongií). Zfidka kde jevi se v piscitém

slínu supinka muskovitu. Z obce Brezan vzhûru, die cesty к suSárné.

jevi se tentó



Pásmo VIII. kridovéhn útvarn v Poohíí.

Profil 86.

V rebol stráné pfi eesté ve vysi asi 214\r> m n. m.

f Zlutnice y moenosti 3 m.

Diluvium ! Çtopy stfedohorského stérku.

I ¡Stérk nruhorni a silnrsky.

I 2. TinavosedJ slinity jíl s hojnym siídrovceni 6 m

Pásmo IX. j 1. Tyz jíl pokryty stérkem s hora dolft sesut^m a vysc

( zlntnieí.

8. Piséity slín sedy v moenosti asi 2

Susárna

7. Piséity slín pokryty 0-3 m moenym stêrkom s hora dolfi sesutym

a zlutnici, ve vysi 2-S

i¡. Piséity slín sedy" do zluta, rozdrobény na povrehu.

». Piséity slín tyz eo 6. ale v tenkyeh deskach. Vrstvy ¡i. a ß. majl

mocnost 44)

Kapliéka

4. Pevnéjsí a vápnitéjsí laviéka

:¡. Piséitv slín v deskách na povrehu

-. Laviéka jako jsou 4

1. Moené stoliee piséitého slinu sodého do ¿lata 5.0

Pata stráné pri obei Brezaneeh.

i 2-0

в

Vrstvy pásma VIII. jsou tu velmi chudé na skameuéliny. V nej-

vyssi vrstvè 8. nalezl jsem toliko

Cristellariu rotulatu Lam. sp.

a osten jezka motského.

Vrstvy nejspodnèjsi chovají téz pecky sádrovcové od velikosti

nfechu az pèstè. Povstaly promënou pyritu. jená byl hmotou skame-

üující po spongiícli. Ovsem nebyl tonto pyrit púvodní limotou skn-

mpñující. U Lenesic sliledánie takovych peeek (kulovitych tvarû sá-

ilrovcovveli krystallinickych) ve vétáím mnozství a tara jsou joSté

vedle nich spongie se zachovauou kostrou.

Od Bfezan lze stopovati vrstvy naSeho pásma VIII. jednak ku

Hostenicüm, jednak do Zabovfesk.

Zabovfesky.

Pfi vychodní stranë obce Zabovfesk odkryty byly r. 1887.

v moenosti 10 m piscité slíny Serté ve dvou vctSích lomech. Pisfity

slín nálezl spodní cásti pásma VIII., má 6etná drobná zrnka glau-

konitu, málo Supinek muskovitu, tu a tam vétsí zrnko kfemene. Po



с
X. Coróle Zahalka:

névadz byl Êerstvé odkryt, lámal se piscity slín v pevnych a moenych

stolicích a byl dobrym kamenem stavebnim. Sklon nebyl pozomân.

Skamenèlin nenalezeno.

Radovésice.

Vrstvy pasma VIII. vystupují na povrch blíze Libochovického

cukrovaru ; odtud táhnou so к Radovésicûm, podle Obarky, az к ástí

Klapského potoka, a za ním u kfízku se konci. Po celém tomto vy-

eliozu na stranè Oharky vybírá se piscity slín со velmi dobry st.v

vební káraen, zejmena z velkélio lornu mezi cukrovarem a Radovèsi

cemi a z lomu u kvizku, po levé stranè Klapského potoka. Pokrovem

tohoto piscitého slinu je diluvialnf stèrk Oharecky se zlutou hlinon

a ornice. Piscity slín je dále od povrchu pevny, barvy sedé, mist;

chová hojnost jemnych aneb hrubSích zrnek kfemene a glaukonitu.

malo Supinek muskovitu. V loinu mezi cukrovarem a Radovcsicemi

jeví se tentó sled vrstev shora dolu:

Profil 87.

Povrch lomu Hi* m n. m-

Alluvium. Omice ceruá Oj •

m . I Xhitd Mina ГО ■
Diluvium. { v.

[ Slh-k Oharerlcy 0-1 ■

I 2. Phrltfi ulin sedoiluty v kousky rozpadly, nahofo sborceuy má-

¡ sledkem ukládáni se àtèrkft) ... . * . . 2'" i

Pisi'itfi slín sedoí.luty, dalo od povrchu sedy s hrubsfuii zrnky

kfemene. v moonych jievnyeh stolicích so ¡ámajíei. odkryt do

hloubky . *. . . 5-0 .

Pno lomu r. 1887. " ' 159 m il. ni.

Stolice piscitého slinu jsou tu vodorovny a prostoupeny v niz-

nych sinèrech se protínajfcími rozsedlinami, jichz plochy pokryty

tenkymi destickami sádrovee. Plochy rozsedlin a lozf potazeny jsou

zlutohnôdym vodnatym kyslicnikem zelezityin. Piscity slín je chudy

skamenèlinaini. Jsou tu:

Pachydiseus peiamplus Mant. sp.

Acanthoceras Woolgari Mant. sp.

Nautilus sublaevigatus D'Orb.

Inoceramus Brongniarti Sow.



Pasmo VIII. kridovólio útvaru v Poohfí 7

Pectén Dujardinii Rom.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Sequoia Reichenbachi Gein.

Vychodnè od Radovésického mostu naleznem podobny sled

vrstev :

Profil 88.

Vrchnl stráné pobre¿nt. 168j m n. m.

Alluvium. Oinú-f rerná s nlomky pisritrho slínu (0.5 ai) 1 ni

IMlnvinm.
Zlutá hlina pisrítá s hojnym stríbrolesklym mnskovitem 1 (ai 2) m

Pía. VIII.
2. Piicit;) slin sedozluty v kousky rozpadly, nahore sborceiry- 2-0 m

KPiisté 0havky. 159 m n. m.

Po obou stranách Klapského potoka v Sífce od Oharky az ku

silnici Libochovické vychází tyz piscity slin pod diluvialními stërky

ohareckymi a diluvialními hlinami na povrch. U kfízku, na vychodní

strane od ústí potoka, konéí se pisíity slin pásma VIII. a v néin za-

lozen je lora. Slin ten je sedy, misty do zluta. Obsaliuje vice nebo

mené velmi jemnych zrnek glaukonitu i brubsí zrnka kremenná, jako

u Radovésic. Obsaliuje:

Nautilus sublaevigatus D'Orb.

Exogyra lateralis Reuss.

O nékolik krokü dále na vychod vycházejí na povrch vápnité

slíny pásma X. a tvofí v témá horizontu pobfeánl sténu Oharky tak,

jako predchozí pisCité slíny pásma VIII. Je to zajímavá dislokace,

jejíá rozsedlina dislokaíní pokryta je mocnou ¿lutou hlinou a proto

nepfístupna.

Jak jiz гебеоо, nastává v rozSífení pásma VIH. na povrchu

zemském velká mezera od Libochovic az ku Lenefiicûni.

Lenesická cihelna.

Profil 85. Obr. 64.

Od samé pece Lenesické cihelny lze sledovati ve stráni dále na

SV. horizont pásma VIII. Vystupuje tam ostfe z povrchu, zvlááté ve

strái, jak znázornili jsme na obr. 54. a profilu 85. takto:
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Patio: Pasmo IX.

4. Glaukovitick/j piacily ulin iiiodravy, na povrchu seily s peckanii li-

monitovymi z pyritu promënène 0-2

3. Jilovity tHn шекку, modravy se sedymi skvinimi ancb sed\ s mo-

dravymi skvrnami. Na povrchu zazloutly. S peckanii pyritovymi

V limonit a sádrovec promènéné 1'6

2. Slinity vápenec sponyiovy modravy, na povrchu bèlavy neb zltitavy.

V pevnych lavicich vystupuje. Zvétrá a¿ v bëlavou zeni. Nékterc

polohy jsou sliuitt-jsi a рак také mékcí, zvlastè ve vyssí polozo.

kdez prechází ve slin místy dosti pcvny. Obsaliuje velini liojrié

s-pougie. Mnohé spougie jsou z pyritu a incní se v limonit a sá-

drovec 3-fi

1. Piscily slin hruhozrniiy yluvkoniticlcy sponyiovy pevny tmavosedy do

modra, die stavn zvétrání prechází do ¿i'.án i ¿luta. Tu a tain trpytí

se y nein niuskovit. Místy s velini hrubymi zrny krenieue sedymi

neb tmavozelenymi. Misty je tolik písku, ¿e prechází partie jeho

v p¡.i¡,-over. Naproti toimi jsou v horniné teto také skvmy éistsího

slimi, které kdyz nejsou zvétrané mají barvu tmavosedou do modra,

po zvétrání jsou svétlé. zlutavé do béla. Tyto skvrny jsou téz

krnhovité, místy páskované jako prftiezy po Fukoirlech. Misty jest

ve piscitéin slínii seda vdpevcnvd lavii-lu o mensím mnozství glan-

konitu. Souvrství to obsaliuje veliké mnozství spouu'ií ... . S*oj

Zaklad: Pásmo VI - VIL

Ve vrstvé VIII 4. jsou:

Exogyra lateralis Rss,

Craticularia vulgata Poe. (Ii>

Achilleum rugosum Reuss. (zr)

V souvrství VIII 2. jsou :

Lima elongata Sow. sp. (zr)

Spondylus Hpinosus Goldf. (zh

Gastrochaena ampliisbaena Gein. (vz)

Exogyra lateralis Reuss. (zr)

Exogyra cónica Sow. (vz)

Ostrea semiplana Sow. (zr)

Craticularia vulgata Poe. (vh)

? Pleurostoma bohemieum Zitt. (zr)

Pleurostouia scyphus Poe. (vz)

Pleurostoma ramosum Gerst. sp. (h)

'i Leptophragma striatopuuctata Rom. sp. (zr)

Guettardia trilobata Rom. sp. (zr)

Siphonia ficus Goldf. (vz)

Toto souvrství VIII 2. vyniká neobycejnj'm mnozstvím spongií-

Jsou v néin místy celé chomáíe si xmirií, zvlásté v liornícb vrstvách.
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Kladivein dají se tèzce vytloukati celé exemplary; za to najdeme

pèkné exemplary tarn, kde vétáí piocha vrstevná je na povrchu od-

kryta a vlivüm povëtrnosti vystavena. Vétránlm horniny a jejím

splakováním vyluhují se pevnéjsí tvary spongií na povrchu vrstev.

Nékteré spongie jsou v pyrit promënëné a vétráním mëni se v limonit

aneb sádrovec. To platí zvlásté o Craticulariích.

V souvrství VIII 1. nalézá se:

Gastrochaena amphisbaena Gein. (vz)

Exogyra cónica Sow. (zf)

Exogyra lateralis Reuss.

Ostrea semiplana Sow. (zï)

Craticularia vulgata Poe. (vh)

Craticularia Zitteli Poe. (vz)

? Leptophragma striato punctata Roem. sp. (zf)

? Pleurostoma bohemicum10) Zitt. (vz)

Pleurostoma ramosum Gerst. sp. (h)

Guettardia trilobata Rom. sp.

Diplodictyon heteromorphum Reuss. sp. (vz)

Siphouia ficus Goldf. (h)

Mnoho jinych neurcenych spongií.

Achilleum?

Fucoides sp. (zf)

I zde jsou mnohé spougie v sádrovec promènèné. V souvrství

VIII l. jsou hrubá zrna kfemenná barvy zelené a dosahuji velikosti

az 15 mm. Jsou dosti hranatá. Také se vyskytují v hominé VIH!,

hrubé kousky pískovce zeleného kfemitého az o 15 mm délky. Zd¡í

se, áe pfedchozi kfemenná zrna hrubá z nèho pochází.

Ve vrstvách VIII 3 ^4., jez mají úlirneni mocnost pouze 1*7 m,

soustfedujf se vlastnosti pásraa VIII i IX. Po stránce petrografické

raohli bychom je jiz ku pásmu IX. pocítati; po stránce palaeontolo-

gické upomínají svymi spougiemi jeáte na pásmo VIII. Pocítal-li jsem

je pfece ku pásmu VIII., stalo se tak proto, ponëvadz teprve v ná-

sledujícím vy§§ím souvrství 1X7. objevuje se vétáí mnozstvl Ostrci

semiplang, právé tak, jako v onéch nejnizáích vrstvách pásma IX.

") Zdá se, if to jsou jpn spodní ¿ásti, tedy zlnmky, od Gnettardip tri-

lobaty



X. Cenèk Zahalka:

V okolí ívipu, které byly ve sliuito jilovité facii vyvinuty jako zde

u Leneáic.

U samé peco Lenesické ciholny Izo v souvrství VIII/. vyhle-

dávati spongic mnohem lepe nez-li z profilu 85. Zde jest souvrství to

vice zvétráno, takze se z ného lepe spongic vybírati mohou. Tu je

následující

Profil 89.

Obr. i»5.

shodny s pvedchozím, jenze vrstvy jsou ve vétfiím stavu zvétrání,

ponévadz jsou vice odkryté.

l'atro : l'ásmo IX.

4. Pisrítt'i slin tjlauVonitick;) sedy, pevnt'jsí.

8. Jilnvilf) slin mélvky, modravy.
•i. Slín »ропц!пв!1 auch »Unit// vilprner upoiti/iov/j àoily do bêla a do

zlnta. Misty povnéjsí lavicky. S nenápadnym glaakoaitem. Obsahnje

hojné spongio, takó perky pyritovó na povrchn vlimonit proménéné.

1. Visé¡ti/ *lin liruhozi-iiny (jlanknnit irla) »pon¡/iov¡'i. Tmavosedy do niodra.

na poyrcbn sedy noli zazlontly, dosti ppvny. Ostatné platí o nöm

totez, го jsme popsali o vrstvé VIII/. protílu 85 1

t'esta il poco Lenesúké cihelny; ]iod cestón pokracnjo souvrství VIII/. hlmibs.

V jednotlivyeh soimstvích tohoto profilu jsou tytéí skauieneliny

jako u souhlasnych profilu 85. Nebudem je tudíz zvlásté jmenovati

odkazujíce na profil 85. I'ouze ve vrstvé VIII4. nalezli jsme zvIáStnosL

která nebyla v tézc souhlasné lavici VIII4. profilu 85. Je to ту-

skytovánf se Cetné

Terebratuliny gracilis Schlott.

Jak jsme jiz podotkli, lze v souvrství VIII/. na tomto stanovisku

snadnéji spongie vyhledávati, nez-li na profilu 85. v témze souvrství

Sklon vrstev nodal se mèfiti, zdá se vsak by'ti JV. neb JJV.

Náá profil 89. zakoncuje se svym souvrstvlm VTILf. u cesty

lined pfi S. strané pece Lenesické cihelny. Za pecí na strané J.

(obr: 55.) nepokracují vsak vrstvy profilu toho dále, nybrz nalézámf

tam pásino X. v té vy§i, kde bylo po S. strané pece souvrství НШ

V místech, kde je pee LeneSické cihelny, nalézá se tudíz dislokacnl

rozsedlina, dio níz vrstvy pasma VIII. po jedué strané dostaly se do

téze vyse со vrstvy pasma X. po strané druhé.

Asi 700 m na JZ. od Lenesické cihelny je zasly dviir Poustka

se zaslym mlynem. Od tohoto mlyna a dvora vede cesta smérem S£
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do Brvan. Cesta prejde Prazsko - Duchcovskou dráhu blízko za

Poustkou u strázného domku. Popojdeme-li za stráznym domkem je&te

i) 200 w dále po zmínéné reste a sejdeme z ni nékolik krokû v pravo

ína vychod) do pole, lze nalézti v rozoraném poli úlomky spodních

vrstev pasma VIII. jako u Lenesické cihelny, zejmena ty, které byly

ve vrstvách VIII2 profilu 85. a 89. Blízko nad tímto náleziskem po-

kraíuje pásmo IX. ve stráni jako u cihelny. Vrátíme se ku zajímavénm

tomuto místu jesté pvi pásmu IX.

Pásmo VIII. má v okolí Lenesické cihelny, jak v predchozích

profilech nvedeno, jako patio: pásmo IX., zrovna tak jako mezi

Libochovicemi a Hostenicemi a jako v celém Ripskóm okolí i v Po-

lomenych horách. Základem рак jest pásmo VIL, pfístupné u Lene

sické cihelny spolu s pásmem VI. a V. Stratigrafická poloha pasma

VIH. v Poohrí souhlasí tndíz úplné s onou v sirsím okolí ílipn

i v Polomenych horách.

Sklon vrstev pásma VIII. nodal se mëfiti, proto na obr. 55.

nebyl narysován.

Jiz Rominoer n) (1847.) zmiiiuje se o vrstvách naSeho pásma VIH.

u Lenesické cihelny. „Bei der Ziegelhütte am Ranaiberg bildet das

unterste Glied des Pläners ein wenig mächtiger grobkörniger Sand

stein, der fast aus lauter Scyphien zusammengesetzt ist; besonders

häufig sind darin

Scyphia tenuis.

Scyphia isopleura.

Scyphia heteromorpha.

Cnemidium pertusum.

u. s. w.

Darüber erst kommen die thonig sandigen Gesteine, in denen

liier dolomitische harte Kalk -Bänke ausgeschieden sind, und auf

ihnen wieder die mächtigen Thone12) mit

Ostrea sulcata ,a) und

Scyphia subseriata. ")

") Boiträge str. 050.

'*) Naseho pasma IX. cast ncjspodnéjsí — souTiství 1, 2.

") Ostrea semiplana Sow.

") Pleurostoma bohcmicura Zitt.



12 X. Ccnék Zahálka:

An der Launer Strasse und bei der Zügelhütte folgt darüber

keine andere Schicht mehr. An beiden Orten trifft man au dem

Niveau nach höheren Stellen den gelben Baustein15); bei der Zügel

hütte liegen zwischen beiden mächtige Alluvial-Thone, so dass man

sie sich also nicht berühren sieht."

Srovnejme vrstvy Romikgkrem tuto popsané s naSími:

Rominger. Zahálka.

Die mächtigen Thone mit Ostiea sulcata und о Pásrna IX.

cast

nejspodnèjsi.
с

Scyphia subseriata.
1

ш

Thonig-sandige Gesteine, in denen hier dolomitische
4

teier
harte Kalk-Папке ausgeschieden sind.

•>

\in

Р
Kin wenig mächtiger grobkörniger Sandstein, der fast

с

E

1
■cS

aus lauter Soyphicn zusammengesetzt ist.
1 a.

Slovy Unterer Pläner vyjadhije Rominuer podle Reussa spodui

cást onoho pásma. jez Kkejcí a Frió Teplickym pásmem a my

pásmeni X. nazyvámo.

Ponèkud podobné petrografické poméry pásma VIII. a spodni

éásti pásma IX. u Lenesické cihelny s vrstvami pásma Y. na Bilycli

Horkách mezi Louny a Malnicemi (an der Launer Strasse u Ro-

mingera) pfimëly RoMiNdERA к tomu, povazovati oboji vrstvy za aequi-

valentni.

Nahradíme-li tudiz pojem Rominoebûv : Unterer Planer — naSim

pásmem X., mûzeme pfedchozl urcenf Romixgkrova v uásledujícl

pfehled sestaviti, jestlize uzijeme êisla naSich pásem.

Rominger

U Lenesické cihelny Na Bílych Horkách

X.
IX. nejspodnèjsi

VIII.

X.

V.

IS) Nase pasmo III. Viz obr. 5¡j.
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Aneb jinymi slovy receno : Rominger urcil pásmo VIII. a nej-

spodnéjSí cást pásma IX. u Lenesické cihelny jako spodní cást pásma

X. a povaáoval je na stejnodobé s pásmem V. na Bílych Horkách,

jez také ku spodní cásti pásma X. pocítal.

Ze nelze povazovati vrstvy naseho pásma VIII. a nejspodnéjsí

cast pásma IX. u Lenesické cihelny za aequivaleutní s vrstvami

naáeho pásma V. na Bílych Horkách u Loun, to dokazujerne takto:

1. Odporují tomu stratigrafické pomèry. Spocívá totiz pasmo VIII.

u Leneáické cihelny na jilovitoslinitém pásmu VII., kdezto pásmo V.

na Bílych Horkách spocívá na velmi glaukonitickém pískovci

pasma IV. — Pásmo VIII 4- nejspodnéjáí Ciíst pásma IX. u Lenesi

cké cihelny iná za patro svrchnl cást Baculitovélio pásma IX. slozenou

ze sliuitych jílú. Pásmo V. na Bílych Horkách není sice vyssiin

liásmem pokryto, ponëvadz jsme vsak dokázali, ze jest pásmo V. na

Bílych Horkách со do stári totozno s pásmem V. v okolí Ripu, ne-

mohlo by mí ti jiné vrstvy patrem nez-li pásmo VI.

2. Odporují tomu palaeontologické poméry. Jmenované vrstvy

u Lenesické cihelny mají pfi podobnych pomérech petrogratickych

jinou spolecnost skamenélin nez-li vrstvy na Bílych Horkách, jak

z následujíclho pfehledu patino.
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Na Bílych Horkách.

1. ,111111,4 S]).

Lepidenteroii.

Coprolith.

Muticlla RingmereaeÍB.

Lima Hoperi.

Lima olongata.

Pectén Nilssoui.

Peden pulchellus.

Spondylus spinosus.

Exogyra lateralis.

Exogyra vesicularis.

Oltrea semiplana.

Ostrea hippopodium.

Terebratulina gracilis.

Terebratulina chrysalis.

Skofápky Ostraeodft.

Pleurostoma bohemiana.

Achilleum ruyotum.

Jehlice spongü.

Nodosarie.

Frondicularie.

Cristellarie.

Textillarie.

Globigeriny.

O'assalclla arcacea.

Pectén Dujardiuii.

Spondylus s])inosus.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Enoploclytia Leachi.

U Leneáické cihelny.

Achilleum rugosum.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Bairdie.

Ostny jczovek na Achilleich.

Graticularia vulgata.

Achilleum myosum.

Jehlice spougií.

Textillarie.

Globigeriny.

Lima elongata.

Spondylus spinosus.

Exogyra lateralis.

Exogyra cónica.

Ostrea semiplana.

(¡astroehaena amphisbaena.

Terebratulina gracilis.

Craticularia vulgata.

Graticularia Zittcli.

Leptopbragma striatopunctata.

? Pleurostoma bohemicum.

Pleurostoma scyphus.

Pleurostoma ramosum.

(Miettardia trilobata.

Diplodictyon heteromorphum.

Siphonia ticus.

Paropsites Hindei.

Elasmostoma subpeziza.

Achilleum rugosum.

V souvrstvi naseui IXí, 2. u Leneáické cihelny vyskytovala

by se zajisté hojné Pleurostoma bohemicum, jest-li ze by souvrstvi to

bylo tile Romingeba aequivalentein vySslch vrstev pasma V. na Bílych

Horkách, nebof jsou si petrograficky velmi podobné. Zatíni jseui vsak

V souvrstvi torn ani jednu Pleurostomu bohemicu nenalezl. ie) Pravf-li

tedy Rominger jak jsme jiz citovali: „und auf ihnen (kommen) wieder

") Tim iieni jestè receuo, ie se tain nenalezá.
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die mächtigen Thone mit Ostrea sulcata und Scyphia subseriata,u 17)

chtèl Uni Rominger fíci, ze vrstvy ty jsou aequivalentní onéui od

Lounské silnice (Bllé Horky), jez chovají vyznacnou spolecnost:

Ostrea sulcata a Scyphia subseriata.

Fuiô uvádi ¿ tolioto souvrstvi tak jako Romimjek Pleurostomu

bohemicu a hojnou Ostreu semiplanu, Gcmuel pouze Ostreu se

miplanu.

Ostrea semiplana vyskytuje se skutecnë u Lenesické cihelny

v souvrstvi IX/, 2. liojné. Z toho vsak neuásleduje jestè, ze by

souvrstvi to aequivalentní bylo vyááí poloze pasma V. na liilycli

Horkách. Vzdyf je nám z nasich studii o pásiuu V.1") i o spodní

cásti pasma IX.19) v okolí Ripu známo, ze jest Ostrea semiplana

hojnâ ta i tam pfi podohnych pomërech petrografickych. Pleurostomu

bohemicu nalezli jsme v pásmu IX. v okolí Ripu jen na je.diném

stanovisku (u Lecic).

3. Konecnë sluSí uváziti (to vsak nejméné na váhu paila) i po-

mèry mocnosti. Jestií nccelé pasmo V. na Bllych Horách asi 17"5 m

niocné (celé pasmo V. jest vice nez 20 m mocnó), kdezto pasmo

VÍIL — 1X1, 2. u Lenesické cihelny 12*2 m obnásí. Víme vsak

г nasich studii o pásmu III. а IV. v Poohrí, ze neubyvá mocnosti

г právé strany Ohre na levou, nybrz naopak, pfibyvá jim na mocnosti.

RoMisGEii povazuje — jak jsme citovali'-') — vrstvy nasjlto

pasma V. na Bllych Horkách, tak jako vrstvy pasma VIII. a IXí. J

'i Lenesické cihelny na spodní cást svélio Plänru. To znamená tolik,

jako bychom ony vrstvy fadili ku spodní cásti pasma X. Ze nelze

tak urcovati pásmo V. na Bílych Horkách, dokázali jsme ve své

studii o pásmu torn v Poohrí. Ze vsak nelze také vrstvy naseho

pásina VIII. a vrstvy IX 1, 2. pocítati ku spodní cásti pásina X. tu

plyne uejeu z jejich polohy stratigrafické ale jiic z toho jednoduchého

dùvodu, ze nékolik krokû jen od profil u 89. téchto vrstev (obr. 55.)

nalezneme u samé Lenesické cihelny typické nejspodnëjél vrstvy

pasma X. (spocívající na uejvyssích vrstvách pásma IX.) zcela jinych

pomërû petrografickych a s vyznacm'mi pro pásmo X. skamenélinami :

Terebratulou semiglobosou

Rhynchonellou plicatilis a j.

,:j Iîozumëj lJli■ urostomu bohemicu Zitt.

") Vinek, SZ. újiati Kipu, Vrchlaliec, Jalovëiua, Pode Klielf atd.

le) Slap nad Bechlinem, Lecice.

™) Viz také v naènin pnjednanf o pás. V. v Pooliii: „liilö Horky."
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fak о torn pfi pásmu X. podrobnë se zmínlrae.

Gümbel21) zmiñuje se téz o vrstvách naSeho pasma VIII. v jobo

protílu od Leneèické cilielny ku Brvanûm s hora dolû takto:

„6. fester, jedoch düugeschichteter, deSshalb bröcklicher, weiss-

gefleckter Grünsandstein mit Arca cretácea, llhynchonella attata.

Pectuncuius sp. 1' '

7. fester, kalkiger Grünsandstein in dicken Bänken, mit groben

oft grünen Quarzkörnchen und zahlreichen Versteinerungen, namentlirli

Lucina lenticularis in Unzahl 5'

8. weicher, grünlicher Sund, welcher hier das tiefste aufge

schlossene Glied zunächst an der Ziegelhütte ausmacht; es steht 3'

mächtig an 3'

Туto vrstvy má Gcmbkl za aequivalent jeho „Mallnitxr

Schichten." Srovnáme-li je s nasím proñlem 85. a 80, odpovídají do-

hromady pouze nasemu souvrstvi Villi.

Ve vrstvách, které zde Gümbei, popsal, uvádí se mezi jiuymi

skamenëlinami zvlásté Arca cretácea (èili nase Arca subglabra), ;i

Lucina lenticularis (cili nase Eriphyla lenticularis) in Unzahl! Ani

já ani zádny geolog pfede mnou nenalezl zde tyto skamenéliny. Т1ш

ovsem nikterak není feceno, ze by se tarn nemohla Arca subglabra

a Eriphyla lenticularis nalézati. Vzdyt je nám známo, ze obë tyto

skamenéliny se vyskytují v pásmu VIII. v okolí Ripu. Praví-li vsak

Gcmbel, ze je tarn „Lucina lenticularis in Unzahl", zajisté bychoni

tarn nalezli a s nánii i jiní geologové aspoñ jediny exemplar. Zdá se

tudíz, ze uvádéní tëchto skamenëlin se strany Gümbla jest poubá

domnénka, kterou se má odüvoduiti, ze vrstvy jmenované nálezí ku

Gümblovym Malnickym vrstvám u Malnic, kde je ovsem Arca sub

glabra i Eriphyla lenticularis velmi hojná a vyznacná.

Gombel ve zmínéném profilu uvádí téz mladsí i staráí vrstvy

nez-li jsou ony 6, 7 a 8. Pofádek tëchto vrstev nesouhlasí vsak

s pfírodou Cili se stratigrafickymi pomëry naseho kfidového útvaru-

ponëvadz Güjiblovi nebylo známo veliké nmozství dislokac mezi Le-

neáickou cihelnou a Bfvany. Dislokacemi tëmi vrzeny byly casto vedle

sebe, po obou stranách rozsedlin dislokacnich, vrstvy, со do stári

úplné rozdílné. O neobycejné velkém mnozstvl spougií, jez vrstvy 6,

7 a 8. chovají, se Gcmbel v profilu svéin nezmiüuje, ackoliv mu zdejái

Studie RoMiNGEiiovr známy byly. Pravít: „Die Profile N. von Laim am

Fusse dos Ranayer — und Chlumbergs, welche durch Romisi.kr's

") Beiträge str. 527, 62.4.
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Mittheilungen erhöhtes Interesse gewonnen haben." Vrátíine se

к protilu Giimblovu jeôté pfi pásmu IX. a X.

KrkjOi, --) tak jako Gcmbel, urCuje vrstvy naseho pasma VIII.

jako Malnické vrstvy slovy: „Teprva dale od îeky (Ohre) pod jizní

patou cedicové Immole Ranné u Leneâické cihelny pozoruje se opët

íasák s nalozenymi na uéj opukami Teplickymi a sliny Bfezenskymi,

aváak jiz s ûklonem protivnym totiz jiznim."

KrejCî pràvë tak jako Gcmbel se donmívá, ze Malnické vrstvy

jeho u Leneâické cihelny tili nase pasmo VIII. pokryty jsou Tepli

ckymi vrstvami a tyto zase Bfezenskymi. Dokázem pfi pásmu IX.

a X. pravy opak Vrstvy naâeho pasma VIII. cili Giimblovy a Krej-

ëfho Malnické vrstvy u Leneâické cihelny pokryty jsou pasmein

Bfczenskym (IX.) a na toto následuje teprve pasmo Teplické (X.)

Fric - ') urCuje zase vrstvy naâeho pásma VIII. u Leneâické

cihelny spolu s nejspodnèjâi cástí naseho pásma IX. zcela tak jako

Roiii.vtiER. Povazuje vrstvy ty za spoilní cást Teplickych vrstev a za

ai quivalentni vrstvám naseho pásma V. na Bílych llorkách u Malnic,

jei také jako spodnl cást pásma Teplického urcil. PíSe: „Nejspodneji

lezí rezavé, pisëité, na omak drsné opuky, které hojné Craticularil

Zitteli Рос. obsahují; рак následuje nahncdlá vrstva slinitá s Pleuro-

stonia bohemicum a s cetnou velkou Ostrea semiplana. Vyplav dává

velké mnozství foraminifer z rodû Globigerina a Textillaria, jakoz

i jehlice houbové. Následujfcf рак modravá vrstva obsahujc Achillenm

hisipiitiformo Fr. a Achilleum rugosum var elliptica. Souvrstvi koncí

se zde bllymi slíny. V celku jsou zde tytéz vrstvy jako na Bllé

Hofe (Lehinbiiiclie) na pravém bfehu Ohfe a souhlasnost jich by

úsilnéjáím studiein jeSté jasnéji vysla na jevo.

Posoudili jsme jiz u Rominoeka tentó znûsob ureování vrstev

naseho pásma VIII. a nejspodnéjsí cásti pásma IX. (viz v pfedu).

FriC nenié] pfílezitost vidèti základ naâeho pásma VIII., totiz

jllovitoslinité vrstvy pásma VI -j- VII. blízko Leneâické cihelny, jak

jej uvádíme na protilu 85. a znázorñujeme na obr. 54., nebot po

vazuje nejvyssí vrstvy naseho pásma III. (Bélohorské vrstvy ve

srayshi KrejCiho, nikoliv Frice) za základ naseho pásma VIII. Do

nmívá se totiz Fine, ze naso nejvyssi cást pásma III. oil Hrádku, jiz

Frió Lounskymi koulemi nazyvá, zapadá tak ku Leneâické cihelné,

ze pfichází pod naáe pásmo VIII. Tentó náhled vyvrácen jest naslm

") Studie str. 69.

") Teplické vrstvy str. -'6.

2
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problem 85. a obrazcein 54. i 55., na néz zvlááté upozorñujeme. Nase

pasmo III. od Hrádku nejen, 2e nepricházf jako základ [kkI pasmo

VIII. u Leneáické cibelny, ale ono pricbází úplné ve styk s pásinem

IX. pfi Ránské dislokacní rozsedliné (r na obr. 54. 55.; Fiuc*1) pise

o tom takto: „Nad cibelnou v Lenesicícb odkryta jsou nejhlubsí

loze Teplickycb vrstev pfíkopy a prorvami vodními. Leü tu na

opukách ponékud glaukonitickych, jez cítám jeâtè ku vrstváni Malni-

ckym. Kdyz sledujeme opuky v Hradeekycb lomecb odkryté ") podél

jib svabu к Obarce, naleznetue je téz odkryté v malém lomu'-''J nad

Leneáickou cibelnou, a iníizeme pozorovati, jak zupadají pod uihidsi

vrstvy,27) které níze v cihelné samé vystupují ve vodnicb strzích.

Jest to glaukonitická opuka,-K) která tu vlozeua jest mezi opukv

Veblovické ï9) a vrstvy Teplické30) a die skanieiièlin se tu к vrstvám

Malnickyiii a sice ku koulím Lounskym") pripocísti musí. Nalezljseoi

v nich:

üxyrbina Mautelli. 3-)

Oxyrhina angustidens.

Corax heterodon.

v4) Tepliektí vrstvy str 20. : Liolohorske vrstvy str. 40.

") Srovnej naso: Pasmo III. (Bélohorské) v Poohri, <>- a¿ 07

jni Srovnej nase: Pasmo III. (Bélohorské) v l'oohií, str. 0.*.

*') FbiO tini mini své Tejilické vrstvy н ciheluy, to jest naso pasmo VIII

**) To jest oua v malém lomu, viz Pasmo III. v PooIiH, protil 41. souvrstvi

Ш. /, 2.

a") Vrstvy, které Fair slow , Veblovické opuky1 mysli, uenálezi со do stari

ku Vehlovickym opukam ve Vehlovicícli cili к naseiiiu pásmu VI., uybrz ku pásmu III-

cili Fhk-ovym Semickym slíuüm ci Ii Кпк.тг/ни Iiélohorskyiii vrstvám. Viz о torn

podrobnéjsi posudky v nasi práci: Pasmo III. v Poohri, zvlásté na str 30 az 33.'

40, 4.', 52, Iii ai 08.

'") Vrstvy vc zminèncin loiuu nejsou pokryty ¿iduymi vrstvami uiliidsimi

útvaru kridového (viz lias profil 41.); kdyby vèak byly pokryty. nebyly by po

kryty vrstvami Teplickymi cili îiasfin pásmem X., uybrz Driuovskyuii vrstvami

cili nasím ])ásmem IV.

") Poukázali jsuie ji¿ na to pfi pásmu IV. a V.útvaru kridového v Poohri.

iv, Louuské koule v Louiiecb a Malnicich uejsou samostatnymi vrstvami ceakt'bo

útvaru kridového, r.ybrz 2e nále/.í misty ku pásmu IV. hlaviié iasáku a misty

ku uejspodnéjsi iVisti pasma V. cili ku Avcllauovvm vrstvám. 1 zde vidime mezi

Lenesiekou cibelnou a Ilrádkem, ze ty vrstvy, které Fnic jako Lounske konle

urcuje, uejsou samostatnyni horizontem Malnickych vrstev, nebot nálezi ku nej-

vyssi cá^ti pásma III. cili ku Fhkovym í'einickym slinüm cili Kbkjcíiio bélohor

sk^m vrstvám.

,J) Teuto FiueXv sezuam skanicnclia jsme v pojednáni iiasem o pásmu Ш-

v Poohri pri protílu 41. opoinenuli uvésti.
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Baculites undulatus.

Turritella multistriata.

Dentalium medium

Isocardia gracilis.

Pectunculus lens (vh.)

Tellina semicostata (vel. velky)

Panopaea gurgitis.

Lima Sowerbyi.

Lima pseudocardium.

Pectén Nilssoni.

Ostrea hippopodium (juv.j"

Poíta"3) ve svém díle: Beiträge zur Kenutniss der Spoiigien

der böhmischen Kreideformation, " zpracoval spongie vyskytujícl se

v naseiu pásmu VIII. u Leneâické ciheluy a uvádi pri popisu teehto

spoiigii jako nálezisté: Malnické a Teplické vrstvy. O spongiích

i Malnickych vrstev pravl : „Die in den Malnitzer Schichten bei

LtiieSic am Fusse des Berges Rannay gesammelten Spongien besitzen

vortrefflich erhaltene Skelete und es ist dieser Fundort der Malnitzer

Schichten in unserer Kreide der einzige, wo in der Regel Spongien

im guten Zustande vorkommen." Seznam popsanych spongil s udáním

vrstev, z nichz pochází (die Pocty) jest tentó:

Craticularia vulgata PoC. — Teplické vrstvy.

Craticularia Zitteli Poe. — Malnické vrstvy.

Leptophragma striatopunetata Iloem. sp. — Teplické vrstvy.

Pleurostoina bohemicuin Zitt — Teplické vrstvy.

Pleurostoma ramosum Gerst. sp. — Teplické vrstvy.

Guettardia trilobata Rom. sp. — Teplické vrstvy.

Siphouia ficus Goldf. — Malnické vrstvy.

Paropsite» Hindei Poe. — Malnické vrstvy.

Elasmostoma subpeziza D'Orb. — Malnické vrstvy.

Nase pasmo VIII. u Lenesické cihelny bylo tedy urcováno takto :

Zahálka Hnmiiiiter (lümbcl Krcjci Poe tu Frié

1898 1847. 1868. 1870. 1883-5. 1880.

VIII X IV IV
X

IV
X

ю) Abhandlungen der к. böhm. Ocselsch. d. Wissenschaften 1883—1884- 188Л



20 X. Cenëk Zalialka: Рамио VIII. kíiilového útvaru v Poohfí.

Mimo to Gcmbel a Fric îuèli nase pásmo VIH. za aequivalentní

s pásmem V. ua Bllycb Horkách u Malnic.

Jak z nasi studie o: „Pasmu VIII. kfidového útvaru v ukoli

Ripu" je známo, je pasmo VIH. az na nejspodnéjsí vrstvy jelio

stejnodobé s Friöovym „Prvym kvádrem Kokofinskym" v oboru Jizer-

skych vrstev v Polomenych Ilorách. Z té príéiny jest i pasmo VIII.

v Poohfí z vétsí cásti aequivalentní Fiucovu Prvému kvádru Koko-

rínskému.

V naSi studii: „Päsmo VIII. kfidového útvaru v okolí Ripu,"

srovnávali jsme pásmo VIII. s prácemi Fhiíovymi o útvaru kfidovéra

v okolí Loun a Malnic a dosli jsme к tomu úsudku, ze by pasmo

VIII. bylo aequivalentní s vrstvami, jez Fkic Loumkymi kouiemi

nazval a za stejnodobé s Reussovym Exogyrovym pískovcem povazova!.

Proto pfipojili jsme ku názvu naseho pá«ma VIII. v okolí Ripu téí

název „Lounske". Kdyz jsme vsak nyní podrohnê stopovali veSkerá

pásma kfidového útvaru v okolí Ripu Poohfím az dn okolí Loun a

Malnic, shledali jsme, ze Fricovy Lounské koule uejsou samostatnyni

horizontem ceského kfidového útvaru iVix nase pojednání o pásnui

IV, V, a VIII. kfid. útv. v Poohfí). Následkem toho uvedli jsme jiz

pfi pásinu IV., ze tím padá nase srovnání pásma VIII. s Lounskymi

kouiemi.

U pásem III az VIL v Poohfí jsme pozorovali, ze tím dale

л okolí Ripu do okolí Postoloprt, tím vice pfibyvá vrstvám jehüc

spongií. To samé platí i o pásmu VIII. V tom nep'ii jehlice spongii

u velikém mnozstvf se nalézají, ale i celé spongie. Také v tora

shoduje se pasmo VIII. s predchozími pásmy III. az VIL, ze se

stává cím dale к Postoloprtüm bohatáím glaukonitem, coz souvisí jak

víme z nasich pracl s pfibyváním jehüc spongií, ponévadi tyto Casto

z glaukonitu slozeny byvají.

Také se niéní pásmo VIII. z okolí Ripského do okolí Postoloprt

v jiné facie. ВИйе Ripu, Roudnice a Budynë sestávaly vrstvy pásma

VIII. z piscitych slínü jen místy s hrubsím zrnkem glaukonitu a

kfemene a se skrovnymi lavicemi vápencovymi. U Libochovic pfibylo

vrstvám hrubsích zrnek kfemene i glaukonitu a u Lenesic jest jich

tolik, ze nékteré partie hrubozrnného piscitélio slínu v pískovec jii

pfechází. Vysáí vrstvy pfechází u Lenesic ve vápence a slíny.

Náklailcm KrAl, Ccsité Spoleciiusti \áuk. — Titeln lita Edv. GrégrA v Yxntr



 




