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IV.

Pásmo 11. kridového útvarn v Pojizerí.

Sepsnl Ôenèk Zaháika.

Píedlo2eno lo. ledua 1902.

O rozèifenl pásma IL v Pojizerí i o geotektonice platí toté2, со

jsme uvedli o pásuiu I. Tvofít obc pásma onen pískovcovy hieben,

jenz píiléhá к jiznímu úpatl Jizerskych hor a Krkonos. V tomto

hffcbenu tvofi pásrao II., jakozto nojblíZe mladSÍ kfidové pássmo,

prouzek lemující jizuí stranu jeho (obr. 1., 2., 4., 5.). Pás ten obnasl

as 10 »i mocnosti a je tudíz ranohem uzáí nezli ostatnl Cást hfebenu,

jez pásinu I. pfísluSÍ. Znánio jest z pojednání naSeho o pásmu I., áe

jsou vrstvy skalniho hfebenu od Friedâtejna pfes Maluu Skálu az na

Suchou Skálu u Koberova píeklopeny (obr. 2., 4., 5.). Y téch místecli

leáí vrstvy pásma II. pod pásmem I. ; zajisté jií od tfetíhorni doby.

Odtud jednak ku SZ. pod JeStëd, jednak ku JV. pod Kozákov, kam

sklonu ubyvá, kde nejsou vrstvy pfekoceny, pokryto je pásmo I. vzdy

pásmem II.

Piskovce pásma II. jsou dosti podobny piskovcûm nejvySSlho

souvrství d pásma I. Jsouí kvádrové a jemnozrnné jako tyto. Na né-

kterych místech, jako na Kozákové, je pískovec àedy s nádechem do

zelena. Zelenavá barva je od glaukonitu, jenz v podobé cernych neb

tmavozelen^ch zrnek jemnych dosti byvá zastoupeu. Ostatnl nerosty

v pískovci jsou: kfemenny plsek bud s kaoliuickym neb jilovitym

tmelem a tu a tam Supinka muskovitu. Kde vétrání glaukonitu po-

krocilo vice, tam rozkladem jeho vytvofil se hydrát zelezity a pískovec

zbarven je рак do iluta. Pískovec nemá vápence. Proto v kyseliné

neSumí. Píítomnostt glaukonitu HSÍ se pásmo II. od I. znacnô. Nëkdy

váak nenl v pískovci glaukonit n$padny\ jako blize ústí nékdejáí kfi

dové Jizery do zálivu mofe kridového, na pf. na Suché Skále nad

Vèstnik král. ees. spol. náuk. Trida II. 1
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IV. 6. Zahálk

Vranovem. Tu zase ílutavá barva, hlavné ale otisky morskych skame-

nélin je vyznacují. Máme twly jako v západoceském útvaru kfidovém

i zde v Pojizefi tytéz spolehlivé znaky ku rozeznánl pasma II. od

pásraa I.

Pískovec pásraa II. je velini dobrym kainenein stavebnlm.

Poukazuji na loin u hrbitova Vraaovského na úpatí Suché Skály,

odkud se rozvází,

Zajímavé jsou tfecí plochy na lozích téchto pískovcú. Ohybeni

vrstev zdejsích trely se o sebe plocby lozí tak, ze jsou pëknè vy-

blazeny. Na Suché Skále nad Vranovem dobfe to vidéti. Nejlépe si

znázorníme a pfedstavírae, jakému tfení podrobeny byly vrstvy pasma II.,

kdyá vezmeme knihu a olineine ji tak, jak ohnuly se vrstvy pasma I.

a II. na nasera obrazci 2.

Так jako v západoceském útvaru kfidovém, tak i zde jsou vrstvy

pásraa II. s vrstvami souvrství (/ pásma I. úplué rovnobézny. Kde

jsou petrografické poméry obou sobé podobny, pfecházejí nepozorované

jedny v druhé. Z tobo následuje, te usazovánl se vrstev z doby

pásraa I. do doby pasma II. bylo nepferuseno. Ponévadz jsou ale

vrstvy pasma I. sladkovodnf a pásraa II. morské, mozno souditi, ze

jezero sladkovodní, v néiriz pásmo I. se usadilo, a které v blízkosti

more bylo, mélo hladinu svou jen malo povysenou nad bladinou sou-

sedního more, tak ze jen uialé suízení jezera stacilo, aby nastalo

smíseuí obou vod. NeDÍ vylouceuo raysliti si misto jezera liman, jenz

proménil se v záliv niofsky.

Ze se na pocátku doby pásma II. snizovala krajina, v níz íesky

útvar kfidovy je rozlozen, o tora poucné pfíklady máme v jizníra

n vychodníra okolí Kralup. Tam pásmo I. na mnohych místech chybí,

a teprvé pásmem II. pocíná tam útvar kfidovy. Bridlicnatá krajina

tato se skalisky bulizníku a s cetnyrai zilami porfyru vystupovala za

casu pásma I. со ostrov nad okolní hladinu jezerní a teprve na po-

cátku pásma II. suizila se pod okolní hladinu morskou. V tu dobu

nastalo stébovánl se iivocisstva mofského do naáich vod kfidovych,

pfi Cemz ranozstvl rozmanitych druhû ubytovalo se tara, kde vápuité

usazeniny se tvofily, kdezto v koncinách, kde se zase píscité usaze-

niny tvofily, bylo sice vodstvo téz velice oziveno, ale s mensím

mnozstvím rozmanitych druhü. Так bylo zvlááté v Pojizefi, kde nékdy

vyplnén je pískovec velkym mnozstvím skaracnélych otiskû, náleíejících

vsak, jako nad Vranovera, jeiliuému druhu: Pectén aequicostatus !

Patrem pásma II. je vgude jako v západoceském kfidovém útvaru

pásmo III., které svymi raékkyrai deskovitymi slíny od pásma II. se



Pásmo II. kridového útvaru v Pojlzen. -J

lí§í znacné. Obyêejoè byvá pásmo to pokryto pískem z pásma Lall,

sesutyin neb splavenym.

Rozeznávati rúzná souvrství v pásmu Ií. nelze. Váecky vrstvy

jsou v jednoin a témz profilu jednostejny. Jako pfíklad uvedli jsme

jiá stratigrafickou polohu pásraa tobo v profilu 1.

Pásmo II. je usazeninou mofskou. Poukazují na to skamenëliny

morské a rovnéz glaukonit, o némz jsme uejednou dokázali, ze jest

pozûstatkem jehlic spongü.

Na Kozákové nad Vescem obsahuje pásmo II.:

Pectén aequicostatus Lam.

Exogyra columba Sow.

Z Kozákova u Radostného mlyna a od Tatobit uvádí Fuie ') rovnéz:

Pectén aequicostatus Lam.

Kxogyra columba Sow.

Tamtéz a u Koberova uvádí Krejí-i *)

Pectén aequicostatus

Exogyra columba

Pinna.

V Suché Skále nad Vrauovskym hrbitovem nalezl jsem Pectén

aequicostatus.

Ve Vranové 5. d. 39 (u Kobrû) bylo v pískovci moby6ejné

mnoístvl otiskñ (obyCejnê zlomkû) po

Pectén aequicostatus.

Ze hfebenu pískovcového od Friedátejna к M alé Skále uvádí

KllEJCI3)

Pectén aequicostatus.

V pískovcích u Hodkovic nalezl FkiC:4)

Pectén aequicostatus.

'/ Korycauské vrstvy, str. 19.3.

») Siudie, str. 125.

*¡ Taiutéi, str. 9Я.

4) Korycauské vrstvy, str. 193.

1*



4 IV. С. Zahálka: Pásmo II. kHdového útvaru v PojizeH.

Kkejci s) i Fkiö* urCujl v PojizeH iiaSe pásmo II. s vyzuafcDym

Pectén aequicostatus jakoáto Korycanské vrstvy.

Bylo ji£ pfi pásmu I. vylíceno, ie je dûlezito sledovati pásma

kfidová od jiáního bfehu kHdového do PojizeH. Sledovali jsme za tou

pHcinou profil od Ouval ku Prerovu (obr. 3.). V tomto proiilu ná

sleduje po pásmu I. pásmo II. Vycboz jeho spadá mezi Kozovazy

a Chudomelûv mlyii a na vrchol Skfivánku. Deskovity glaukoniticky

pískovee tentó není zpûsobily ku stavbé, proto se nevyblrá a íádné

odkryt nebyvá. V polích mezi Kozovazy a Chudonielovym mly"nem lzc

stopy jeho nalézti.

Kkejùi 7) píáe, ie je piskovec ten u Vyáerovic 3 aá 6 stop niocuy

a ze obsahuje:

Protocardium Hillanum Sow. sp.

Trigonia sulcataria Latn.

Jak Kbejci 8; tak i Fmd9) urcujl u Vyäehofovic toto pásmo jako

Korycanské vrstvy.

s) Studie, str. 93, 125.

e) Korycanské vrstvy, str. 193.

') Studie, str. 82.

') Tamtéz.

•) Korycanské vrstvy, str. 175.



V.

List 0. Zahálky v pficinë X. pasma

adresovany tajemníku tfídy math.-pfírodovédecké.

Öten v seien! 10. ledna 1902.

V Roudnici dne 9. ledna 1902.

Prusim Vás zdvorile, aby Jste ve schüzi II. tfídy slavué Král.

Ceské Spolecnosti Náuk, která bude dne 10. ledna, laskavé sdélil,

2e pri svém sttidiu sttatigrafickych pomërû útvaru kfidového v Po-

jizefí dosel jsem к tomu, 2e pásmo X. (desáté) v západoceském

útvaru kíidovém pfecházl ve Chlomecké vrstvy, jakoá i v ty vrstvy,

které byly pod Clilomeckymi v l'ojizefí со Teplické a Bfezenskó

urcovány. ZvláSté poudny je profil ve stráui údolí Oboiy u Kosti,

od I'lakánek pfes Stfehom, kde je vidéti znamcnitou zménu faciovou

z kvádrovébo pískovce do slínu, ve vzdálenosti sotva dvou kilometrü.

l'odrobné dûvody uvefejním v clánku o pásmu X. v l'ojizefí.

Prose jeâtè jednou o laskavé pfednesení této pfedbéáné zprávy,

zimmenám se VáS v nejlilubSí úcté oddany

Ó. Zahálka.
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