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XVI.

Pásmo IV. kfidového útvaru v Pojizefí.

Sepaal Cenék Zahálka.

Pft'dloíeno v eezenf dne 21. úaora 1902.

(S obrazci 7. ai 10. na 2 tahulkách.)

Pásmo I., II. a III. vychází v Pojizefí jen málo na povrch.

Mnohem vice spatfujeme nejblíze mlailäl pásmo IV. Údolí Labe, nej-

iiolejäi cást Jizerského útlolí a údolí Vrátenské jsou to, v jichi

stráuích potkávárae se s pásmem IV. Sledovali jstne pásmo toto cetym

západoceskym útvarem kfidovym od západu к vychodu ai do Bysic

a Vsetat. Budeme je nyní sledovati dále do Pojizefí, tak daleko, az

uátoupí pásmo IV. z povrchu a nastoupí pásnia vyäSi. Tuto cestu na-

stoupíme hned a vysledky, jichi docílíme, prehledné рак na konci

tolioto pojednání shrneme.

Ve Yrátenském údolí.

Je znám náS profil ') stráné v BySicích. Pásmo IV. má tu moc-

п<ъ£ as 30 m. Za základ má pásmo III. v podobé mèkky"ch slíníi,

patrem jeho jest pásmo V. s vrstvami v plskovec precházejícími, bo-

haté Rhynchonellou plicatilis a Fucoidy. Pásmo IV. slozeno je v By-

Sicfcb z vrstev piscitych slínfi, které jsou ve vysáí poloze mnohem

pisíitéjSÍ a do nich vlozeny jsou lavice slozené z pevnéjsích koull

kieinitého vápence. Tain, kde ode dávna vrstvy inély pfllezitost zvé-

trávati, tam vycnívají z povrchu koule tyto. Ackoliv jsou nejvySsl

vrstvy pásma IV. glaukonitické (odpovídajít die nasich studií v Poohfí

') Pásmo IV. útv. kfid. v okolí Ripu, str. 88, 29. obr. 13.

Vèstnik král. ees. spol. náuk. Trida II. 1
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vrstvám fasáku u Malnic IV г.), neuvedli jsuie to v BySickéin pro

fita, ponëvadz tam glaukonit makroskopicky nápadnym nebyl, avsak

vedlejáí profil náá v Cecelicích 2) vyslovué uvádí v nejvySSlch Trstvách

velmi glaukonitické pisCité slíny.

Bysicky profil lezí v údolí, které má vznik az pod Vrátenskou

horou znélcovou u Máena, a na vûznych místech rúzné se nazyvá.

Chceme к vûli snadnèjsimu se dorozuméní nazyvati celé to údolí

Vrátenskyb údolím. V tomto údolí od Bysic vzhûru lze pásmo IV.

stopovati po obou stráních jeho stále na úpatí. V celé mocnosti

pásmo IV. ovsem jiz nenalezneme. Byvnjít nejspoduéjsí vrstvy jeho

obyèejnè zakryty náplavy, obycejné alluvialními. Základ jeho -

pásmo III. — spadá jiz pod niveau údolní. Sotva ze postoupíme nè-

kolik krokft vychodué od Bysic ku Starému inlynu, jiz rozbihajl se

tu cesty do levé i do pravé stráné, jedna к Vysokó Libni, druhá do

Ôecelic v nichz pásmo IV. i se spodní Cástí pásma V. nalézáme. Tu

vëtâl, tam menáí úryvky pásma IV. spatríme ve stráních pfes Kojo-

vice az do KoSátek. V Novych Kosátkách tfeba jiz uvésti profil levé

stráné údolní az do Horntho Slivna. Jde podlé silnice. Vrstvy pásma

IV, V. a z cásti VI. a VII. jsou dosti pfístupny. Pasmo VIII. a IX.

vyorává se v pollch pfi silnici a doplnuje a potvrzuje se téz sou-

sednfmi profily.

Profil 5. 3)

(Obr. 7. a 11.)

Kostel v Hornfm Sliyné. 896 m n m.

Diluvium. Hlína ilutá 3-6 m

292-4

d. Vápenec »Unit!/, bi\f, deskovity, zvonivy^ (Kfidlák) 8 vdpnitym

Mnem èedym se stHdajíci 8-0

be. SUn vápniiy, tmavo&edy do modra 11-4

я. Na povrchu ve $linit¿ jil rozpadlá vrstva tmarosedá .... 1-0272

2. Piskovec tlinity glaukoniticky, jemnozmny, sedy neb íluty, deskovity

S < s vápencovitymi peckami, bèlav^mi, gkuikonitickymi
S I
гЛ
Я
а-

1. Pislily stin sedy s koulemi vdpencovitéjsím,260

■) Tamtéá str. 27, 28. obr. 12.

3) U pásem uvedeny zde vímineéné mocnosti jejich. Ponévadz jsou vrstvy

sklonèny, proto nesoublaef mocnosti zanesené u jednotlivych pásem s vyskaioi

aiidmofskymi. Так má temeno pásma V. vysku 2405 m, temeno pásma VI!.

248 m. Bozdíl técbto vysek obuásí 7 6 m. Mocnost vsak obnásf as 10 m.
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-

Velmi piecité slíny sedé, velmi jemné glaukonitické, drobivó, s pevuymi

lavicemi tmavosedého dosti pisóitého kfemitého vápence, velmi jemné

glaukoMÍtickébo. I'lacky tohoto vápence vyorávají se v polich a vybirají.

Jsou zazloutlé, uvnitf sedé a bèlavé, s bêlavymi vápencovitéjsfmi pásky .218

i. Piecité sliny glaukonitické, sedé, 8 pevnymi velmi glaukoniti-

ckymi, vdpencovymi lavicemi, orniri kryté 6'0

1. Dosti piecité slin;i jemné glaukcmilieké, sedé, deskovité, blubsí

orbou se vyorávají 4 0

240-5

5. Piskovtc slinity ¡¡laukoniticky, jemnozrnny, zlutavy, Fucoidovy,

sypky 0-5

4. Velmi pisHiti eUn èedy s plackami tmavosedébo kfemitého vápence 3*0

3. Plskovec slinity, jemnozrnny^ sedy, glaukoniticky s muskovitem,

в plackami tmavosedého dosti piséitého kfemitého vápence s béla-

vymi vápencovitéjsími piûrezy 2—3 mm sirok^mi 16

2. PUkovec sypky, zlutavy, s tmavym kfemitym vdpencem 2-5

1. PUkovec jemnozrnny^ glaukoniticky s muskovitem, sypky, pro-

pleteny, velmi hojnymi FucoiJy, zlutavy^ 8 kfemitym vdpencem glau-

konitickym Mlym az sedym, dále od povrchu tmavosed^m 8 Pectén

Xlhsoni 6-0

227

3. Piicity alt it glaukoniticky, sedy, ve slinity pískovec precházející,

s tmavosedym do modra jdouclm piséitym kfemitym vdpencem . . 9'6

2. I'iskovec tlinity, glaukoniticky, drobnozrnny, mfsty e hrubsím

zrnkem kremene, sedy, deskovity, óiní pfechod z piscitého slínn,

8 Turrílellou multittriatov. S lavicí pisíitého kfemitého vápence,

tmavosedébo, méné glaulconitického 6-0

—————— Panaky dvúr.

1. Piecité tliny sedé s kfemitym vápencem tmavosedym 7'5

U Hostince c. d. 9. Zastávka dráhy „КоШку" 204.

Ssutiny zakryvaji blubsí vrstvy pásma IV 4'0 j

Náhon ndynsky' pod с. d. 9. ^———— 1Э

Alliivialni náplav piscity tvofí bfeh nábonu a dno údolí 3 0 j

Louka na dné údolí pfi severním okraji Novych KoSátek . . . 197 m n m.

Poznaväe polohu a sloáení pásma IV. u Novych KoSátek, po-

kraíajrae dále v údolí. V obou stráních údolních, jednak z Novych

KoSátek do Stfízovic, jednak ze Starych KoSátek do Krp, tu a tam

vychozy pásma IV. jsou patrny. Poucny je profil jdoucí od vychodní

strany nádrazí Vrutického podle úvozu a рак die silnice Honio-

Slivenské az ku côté 255 m. Je tu pfístupna horní cást pásma IV.

Vrstvy jsou jiz velmi piscité — takrka pískovee. OprSelé Ciní úplné

ilojem pískovcú.
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Profil 6.

Temeno stráné na siluici. Cóta 255 m n. m.

Diluvium. Hlína zlutá 1-3 ж

263-7

il

ïïtZity lim glaukoniticky, s muskovitem, deskovity, zlutavj s pcvnymi

vrstvami jemné glaukonitického kfemilého vdi>cnce tmavosedého. Tjz

se na pOTrchu V plackách povaluje. S Arca luhglabra "iDi

250-7

с

2. Pitkovec jemnozrnny, éedy, sypk^, s hntbozmnym kfemitym vdpeneem 60

1. Pitkovec glaukoniticky, raálo slinky, jemnozrnny, sypkv, zlutavv,

gí dále od povrchu sedy s vrstvami piséitého kfemilého vápenee

g glaukonitického, sedého, ktery^ se na povrchu v placky rozpadá

Souvrství to je propleteno velmi hojnymi Fucoidy 6 0

238-7

6. Velmi piafily slin glaukoniticky, sedy, nejvyse S lavicí kfemilého

vápence tmavosedého Nad lomem pfi siluici Г5

5. Velmi pitHté tliny glaukonitkké, sedé, stíídají se s lavicemi kfemi-

tého vápeiice v koulfch. V horním lomu 4-7

4. Tytéz vrstvy со v souvrství 2. 4-4

3. Tytéí vrstvy со v souvrství 2., ale s velmi hojnymi Fucoidy. Xa

povrchu jsou opríelé vrstvy jako phkovce ГЗ

2. Velmi pisiité tliny sedé, 8 kfemitym vápencem trnavosedym v kou'ich 4 5

1, Piscilé tliny sedé, ponèkud glaukonitické s muskovitem, s trnavo

sedym kfemitym vápencem v koulích. V doluím lomu 4-6

^——— Kolejnice pfi v^ch. konci nádrazi Vrutického.

Diluvialni fitina, zlutá pokryvá ve zdejií cihelné hlubsí vrstvy pasma IV.,

které se rovnëz skládají z piscitych slínú Sedych s kîemit^mi vápenci

tmavoêedymi, jak to vidéti ve stráni nékolik krokû odtud pfi siluici do

Vrutice 11 '5 «

Alluvialní písck ni ku kíízku pokryvá hlubsí vrstvy 20 .

Kfíz pfi siluici 204 m п. ш.

Tfeba, abychom téz zjistili polohu pásma IV. po pravé strané

údolí. К tomu se hodí stráñ nprostfed niezi Krpy a Vrutickym

cukrovarem (Kropácova Vrutice). Pásmo IV. píístupno je z velké

cásti v lomu pfi siluici, рак pfi cesté vedoucí vzbüru po stráui vy-

chodnö od Krpskélio dvora. Tam pfistupny jsou i vrstvy pásma V.

a pásma VI. Ná§ profil 7. prodlouzili jsme ai na temeno (Jlibmku

u Vtelna.
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Profil 7.

(Obr. 10. a 12.)

Temeno Chlomku u Vtelua. 294 m n. m.

d. Slinity vápenec bíly, v pevnych deskách, „kfidldk" zvany . . . . \

b,c. Vdpnitj вНп sedy, шёкку I 17

a. Slinity jíl, s pískem hruliym, kryty ornicí, prozraznje se na poli

jádry gastropodû a j., skamenëlin vyznacnych pro souvrstvf Xa. . 1

ae 27G

Pásma VII , VIII. a IX. mezi 243 m n. m. u Krp a Chlomkem jsou kryta

diluvialní hlinou, tudíz nepíístupna

243

-¿ \ 2. Kíemity vápenec sedy т pevnéjsí lavici U'2 | E

?\ 1. riscit'i »!in sedy v peiné desky se lámajfcí 2 0 I "

240-8

2. Slinity pískovec drobnozrnny, éedy neb zazloutly s pevnéjsími

lavicemi vâpencovitëjtimi téhoí piskovre drobnozrnného nebjemnéj-

sího zrna. V ném I'aehydiieus peramplus 8'3

1. Slinity pUkover jemnozrnny, sedy místy zluty. l'ropleten hojnymi

Facoidy. Pevné lavice jebo jsou az pül metru raocné a éinf dojein

jako by v kvádrovcovou facii pfechod cinil 6'0

226 6

10. Velmi pisèit$ slln glaukoniticky, sedy, na povrchu rozdrobcny

s vyénívajícimi lavicemi tmavosedého kfemitfho vdpence na po-

Tichu v koule se rozpadávajícího. Vsude hojnost Fueoidä

a Spongites Saxonicue 7"ú

Vrcbol lomu

9. Velmi piiciiy tUn sedy cili jemny slinity pískovec. Na povrchu

rozdrobeny, s pevnéjsími vdpencovitfjiimi lavicemi neb koulemi

pitkovee. Fucoidü vsude hojué. Spongites Saxonicui zfídka . . 2 0

8. PUcilj} slín hruhë glaukoniticky sedy, v pevné stolici. Skorem

uprostfed má koule kfemiUho vdpence, jemné glaukonitického,

modravého 13

7. Stolice hrubé glaukonitická jinak jako 8., s túmitéz kouU mi

uprostfed 0'5 i ;

6. PitHty slín velmi glaukoniticky, fucoidoey, sed^, v pevné Stolici \x>

s velmi hojnymi Fucoidy, z nichi mnohé jsou kolmo postaveny. |í3

V hornl éásti má koule kfemitiho vdpence. Tentó je blíie po

vrchu sedy, dale od povrchu tiuavosedy, do modra 10

5. Pistilt) »lin doêti glaukonitirkij s íetnymi Fucoidy. Uprostfed

s koulemi kfemitiho vdpence jako v G 0 5

4. Stolice jako 6. Má kfemity vápenec jeranéjsí glaukoniticky . Гб

3. Piífiiy din jako 4. neb 5 Г6

2. PUíity slín v di'sky na povrchu rozpadly, sedy, pevny, jemné

glaukoniticky, s pevnéjsími lavicemi kremitého vdpence, jemné

glaukonitického, na povrchu v koule rozpadlymi. Tyto jsou pfi

povrchu sedé, jádro mají modravé. Má dosti Fucoidü .... 3*0

1. l'iacity slín s kfemitym cdpencem jako 2 16

Nepfístupné vstvy pásma IV 15

Rozcesti silnice a cesty u dvora V. od Krp. 204-7 m n. m.
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Ve vrstvách 3. az 6. splyVaji koule kfemitého vápence s pff-

slusnou stolicí pisèitého slínu tak, ze je tézko od sebe rozeznati

V cerstvém lomu. Teprve kladivem lze ohledati polohy jejich. Mocnost

21*8 m zjiStënycli vrstev pásma IV. ukazuje, ze tu velky díl pásma

toho je píístupen, pfec není ale celé pásmo nad dnem údolníra vyvinuto.

Cást jebo as Vs a^ Va ce'^ niocnosti sahá pod dno údolní. Vyvérají

tudíz prameny Kropácovy Vrutice z pásma IV.

O zdejáích vrstvách jedná téz Frió 4) ve svém profilu c. 18.

Fkic neudává mocnosí svych vrstev, proto je tëzko u nékteré vrstvy

zjistiti, které vrstvé na§í odpovídá; dovollm si vsak takto je srovnati:

 

/thálkoro Friéovy vrstvy pfi cesté z Vrutic do Vtelna, obr. ¿. 18.
fUM

pretil 7.

10 Pioché dosky vápenné. 2

>,
Tytéz vrstvy со ti jaknzto sedé opuky

deskovité.

VI
m
E
>

9 1

IXc

niové !)l(lbs

8
Tytéi vrstvy со il. s rezavé cervenymi

dutinaini pu houbách.

Trigo

7
Ту tri vrstvy со tî. s koulemi nepravidel-

nymi.
ч

6
Hrubozrnné sedé vápeme s sedymi

koulemi.
V

IX ь

VIII
-ф
-=

Sledy

Kokor.

krádrü

6

4

Pískovité opuky s bladkymi shluky

kolm^mi fucoidy prostoapen^mi.
i

со

-

FucoidoTii 3 Sluba vrstva jen z fucoidft slozená.

10

Bjsické 2 Velké koule se shluky rybích supiu.

VI

orské

Vehlovické 1
Rybí opuky nahore modravé s kolmymi

fucoidy.
1—9

a

III.
о

Semické - V lídolí zakryty. Jsou jednou z pred-

nlch pfíéin vznikü mocnych pramenfl

-

Tabulée této rozuméti jest takto: Tabulka je dvojitou svislou

carou rozdelena ve dvë. V levo je naznaceno, ze Fricovy trigoniové

vrstvy v typickém nalezisku v Chorouákách odpovídají naäemu sou-

vrství с pásma IX. V pravo zase oznaöeno, ze Fricova vrstva 10.

odpovídá nasi vrstvè 2. pásma VI. v profilu 7 , kterézto pásmo VI.

je téhoz stáfí со FriCovy Vehlovické opuky, atd.

'J Jizergké vrstvy, etr. 31.
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Jak uás profil 7. uazuacuje, uejsou mezi pásmem VI. u Krp

a pásmem X. u Vtelna vrstvy pfístupny, ponévadz jsou kryty zlut-

nicí diluvialní. Neá my vime z nékolika profilu zdejsího okolí, jaká

pásma padají mezi pásmo VI. a X. Jsou to pásma VIL, VIII. a IX.,

jichá vyäka (nikoliv mocnost) die profilu 7. obnááí 33 m. Z téchto

pásem odpovídá pásmo VIII. Fricovu prvérau Kokofínskému kvádru,

kteryzto kvádr nedaleko odtud v Repínském dülu na povrch vychází. 6)

OvSem vychází v poioze (nadmofské) nizäf, an vrstvy po levé (jizní)

strané Repínského dûlu (а к tém patrí i nase vrstvy profilu 7.) sklo-

ñují se ku SSZ. *) (Srovnej s obr. 10. na tab. IV.) Nad tímto pásmem

je рак pásmo IX. se svymi souvrstvimi a, b, c, d, z nichz IX. b je

vlastním druhym Kokofínskym kvádrem FbiCovym a IX.c jsou Fricovy

trigoniové vrstvy.' To je také známo jiá z uvedené nasi Studie

o Repínském podolí (viz tarn).

Od Vrutice Kropácovy pricházíme к SuSnu. Po obou stranách

dûlu patino je pásmo IV. i na ném spodívajícl pásmo V. U Suäna

mají nejiiiááí vrstvy pásma V., spoCívající na pásmu IV., velmi mnoho

Rhyuchonell plicatilis vedle Fucoidü, jak to byvalo v okolí Bysic,

Mêhiika a odtud do Roudnicka. Ve stráni táliuoucí se po SV. strané

SiiSna odkryty jsou pékné vrstvy podle vozové cesty. Následujlcí

profil 8. podává jejich sled.

Urcili jeme v tomto profilu vrstvy pásma IV. jako pískovce

slinité; rozdíl mezi nimi a velmi pistit^mi slíny pfedeSlych piofilû

je nepatrny. Mohli jsme jiá v pfedeSlych profilech ur6ovati vrstvy

tyto jako pískovce slinité.

Profil 8.

Obr. 8.

Vrchol strané sevemé od Susoa. 261 m n. m.

Diluvium. Hlina ílutá в cicváry 4-5 m.

—. 246-6

I 1. Pttkovec » ehud¿m 'meiern vápenitjjm, drobnozrnny, üluty, hojné pro-

¿ \ pleten Fueoidy, 8 Exogyra lateralis, Oetrea temiplana a Rhynclwnella

a- 1 plicatilis. Poslední je velmi hojná i v chomáéích v nejvyisl poioze . ,4'Зя242-2

5) Zahálka: Páamo IX. Éepíuské podolí, str. 8—11. obr. 44 az 49.

•) Tamtéí, str. 3., f. 1.—2.
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5. Piskovce ëlinité, glaukonitickê, jemnozmné, deskovité, sedé, krehké,

snadno se rozpadávající те zlutavou blínu. Tu a tam Tjiniraji

z nich koule pevné, vdpnitëjH a pevná layice téhoz piskovce. La-

vice vâpencovitéjài jsou tmavoáedé nebo sedé. V souvrstTÍ tomto

je Innoceramus Brongniarti a Exogyra lateralis 10-5

4. Piskovce tlinité, glaukonitickê, sedé, jako 3. s tmavsimi koiilemi,

pevn^mi, piscitiho vdpence, têi s larici téhoz nahofe 6-fl

3. Ttskovce slinité, glaukonitickê, jemnozmné. deskovité, eedé, s hoj-

nymi tmavosedymi, do modra pisHtymi vdpenci v koulich. Je tu

Inoceramus Brongniarti, Exogyra cónica a Fucoidy Г5

2. PUkovec tlinity, zlutavé sed^, jemnozrnny, tu a tam s vètsim

zrnkem kfemene, s radou tmavosedého piscitiho vdpence v koub'cb.

Jsou tu kolmo stojící Fucoidy VO

1. Piskovec slinitlj, ilutavé sedy\ jemnozrnny, tu a tam s Tétsim zrnkem

kfemene. Pokraôuje v lomu pïilehlém hloubèji a obsahuje koule

pislilého vdpence 1*0.'

Náplavy kryji hlubsí vrstvy pásma IV 7-0 «

Most píes suchy pfíkop za SV. koncem Susna 215 2 m u. m

Po levé strané Vrátenského dûlu najdeiue pëkné odkrytou horui

íást pásma IV. v nékolika úvozech pod Rivnem a Chotétovem. Так

na pf. v lomu na úpatí strânê jiznë od SuSna pfi cestë ze Susna

do Rivna. Vrstvy âedého, jemného, pisCitého slíuu jsou tu cerstvé

odkryty v mocnosti as 9 m. Koule kremitého vápence v Cerstvé od

krytych vrstvách sotva jsou znáti; teprve oklepáváním stén najdeme

polohy tmavoSed^ch koulí. Hlavní rozsedliny sméfují od Z. ku V.

a jsou tak áiroky, to jest vrstvy jsou tak rozestoupeuy, áe skuliny

místy 5 cm az 10 cm obnááejí. Так rozeklané vrstvy vídával jsem

jen u dislokacních car. A hle srovnává se úkaz ten s geotektonikou

zdejSích vrstev. Profily sestrojené na pfíé Vrátenského údoll mezi

Byáicemi a Chotétovem ukazují, ze údolfm Vrátenskym v naznaèenyeh

místech, od Z. к V. jde dislokaCní rozsedlina, podle níz jsou vrstvy

stfechovité zlomeny a ponékud vrzeny. Nejlépe to znázorüuje náá

obr. 7. a 9.

Podle toho dluzno opraviti náá profil obr. 14. pfilozeny к na-

§im pojednáuím o pásmech v okolí Rípu tak, aby vrstvy „Na neckácli"

zapadaly ku öecelicüm.

Prolilédneme si nyní profil die cesty od Z. konce Rivna ku SSV.
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Profil 9.

Rivno, obec. 261-5 m n. m.

Diluvium. Hlina ilutó Ilm

Kaple 2504

-3

I PisHti sliny drobnozrnné, jemné glaukonitické, svétle sedé, deskovité

■I s Ostreou semiplanou a Exogyrou lateralis. S bílymi prûrezy vápenco-

I vymi ▼ páskách a kruzích 3 m

2474

с
=

'S:-

5. Piskovec s hojmjm cápencovym tmelem s brubsími zrny kfemeue,

sedy s Ostreou semiplanou Г6

4. Piskovec slinity rhynchonellovj, drobnozrnny zluty s velmi bojnou

Bhynchonellou plicatilis a hojnymi Fucoidy 16

3. Piskovec nidio slinily jemno- a drobnozrnny, dále od povrchu

sedy, na povrchu rezavy bez nápadnych Rhynchonell 3-2

2. Piskoctc slinity jako v souvrství 3., ale s vice vápnitymi skrrnami

bílymi. V ném je Rhynchonella plicatilis (h), Fucoidy (h), Vola

quinquecostata, Ostrea semiplana, Exogyra lateralis 8"2

1. Piskovec slinity na povrchu zluty 1-7

286 1

2. PiscHty slin hrubozrnny, sedy, s kfemitym vápencem tmavosedym.

Misty bez hrubj-ch zrn a ten je pislitjm slinem glaukonitickjm. I g

S Turritellou multistriatou 4*6 >«

1. Pisèity1 slin glaukoniticM/, sedy s tmavosedym kfemitym vápencem

v pevnych lavicích 147

Alluvialni pisek kryje vrstvy pasma IV Г9 m

KHz na dnè Kosáteckého údolí (na Dole) s alluvial, pískem . . 215 m n. m.

Nékolik krokû popojdera od krlsSe к severu a tu zatocl se cesta

к Chotétovu. V lomu a v úvozu jsou pouené vrstvy zvlááte s ohledem

na pásmo V.

Profil 10.

(Obr. 13.)

Temeno stráné záp. od Chotétova. 248 m n. m.

biluvium. Illína ilutó 1*9 m

246-1

j 5. Piskovec s vdpencooym tmelem, jemno- ai drobnozrnny, svétle sedy",

na povrchu rezavy. V hornl cásti s lavicí pevnéjsí, bohatou na

skamenèliny 1*5

4. Piskovec velmi slinity s hrubsími zrny kfemene óili hrubozrnny

piscity slín sedy s pevnou vápencoviléjH vrstvou 1'5

3. Piskovec slinity déle od povrchu áedy, na povrchu rezavy s velmi

hojnymi Pucoiily 2'9

2. Piscit¿ slin glaukonitick¿ s piscitovdpnit¿mi knulemi

1. Piskovec slinity sedy na povrchu zailoutiy i rezavy, в pevnéjíími svétle

ieâfmi vrstvami koxdovymi pisHtovápnitymi jemné glaukonitickymi . 4 4

234-3

S
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2. Velmi pitciti sliny glaukonitické takrka pukovce, hloube punté

sliny glaukonitické, sedé, se àpatnè znatelnymi polohami tmavsmo

kfemüého vdpenre. Veskery vrstvy jsou totiz éerstvè odkryté v lomu, I

kde se со etavební kámen vybírají. Troto se délí ua stolke as po

1 m mocuosti 6"8

I. Pitcity eliit glaukoniticky, iedy в tmavosedym kremit/jm ráptncrm . !• "

Alluvialni píiek pokryvá hlubil vrstvy pásma IV H я

Dno Vrátenského údoli s alluvialnim piskem 215 m n. m.

Malé údolí, v nëmz profil 10. je veden, sluje „Na doleckách'.

Severné od ústí tohoto údolí6ka as 200 от, je na úpatí levé stráné

Vrátenského údolí lom pod cótou 244 m. Pásmo IV. odkryto je sde

v mocnosti as 9 m. Je téze vlastnosti jako v pfedchozím profila lO.

Ve spodní lavici jsou vSak piscité slíny glaukonitické téz modravé.

Partie tëchto modrav^ch píscitych slínü jsou na prflfezu oválné,

v sedém slíuu uzavfené. V této lavici byla téz Serpula socialis. Nad

lomem znáti jsou téz vrstvy pásma V.

Západné ode dvora Chotétovského poóíná se od côty 248 m

prohlubovati údolíCko zakoncující se ve Vráteuském dûlu (zde Ceroy

dûl aneb Èivensky dûl zvaném) и rnostu silnice z Bezna do Vtelna.

Opakuje se tu profil 10. jak se die vychozû vrstev souditi dá. Vrstvy

jsou vSak casto diluvialní hlinou zakryty, tak áe se tu pouêny profil

nedá zhotoviti. V dolní 6ásti údolí bylo na jednom misté и kraje

lesa toto slozeni hlíny diluvialní:

Cervená hlína (¿ervenka) .... 0-75 m

¿lutá hlína (zlutnice) 1-60 „

Cesta.

Také na svazích severné od ftivna jsou nápadné diluvialní hlíny

èervené, v pravém slova smyslu ,cervenky.u

V pravém breliu Vrátenského dûlu pri silnici do Vtelna, v ml-

stech „U cihadla" zvaném, jest jiz pásmo IV. úplné zahaleno vrstvami

diluvialními a to zlutnicí a piskem znacné mocnosti. V jedné jámé

nalezl jsem tentó profil:

4. Zlutnice, v níi svétlé vrstvy s tmavsími se stíídají.

Obsahuje cicváry .... 1*0 »

3. Pisek jemny íluty 0-1 ai 0 3 ,

2. Stérk z úlomkú piscitych slínü O ai 0-1 ,

1. Písek jeuiny' iluty. Vrstvy svétle ilutého stfídají se

s tmavoílutym. Mimo to jsou v písku bnízda (coéky)

stérku jako ve vretvé 2. Mocnos( tohoto souvrství je

ai ke dnu jámy W <



Pasmo IV. kfidového útraru v Pojizefí. II

Souvrství 1. nenl tím jeáté ukonceno. Pokracuje hloubèji

a svédcí o velké mocnosti náplavü. Vrstvy diluvialní mají aklon ku

Vrátenskému dûlu a byly tedy splaveny s vysiny západné odtud

leiící. Vrstvy 1., 2. a 3. jsou charakteristické potocní neb fícnl

usazeniny.

Nepatrné vychozy pásma V. nalézáme v^se v poilobé jemno-

zrtmého slinitého pískovce zazloutlého s Ostreon semiplanou.

Dislokace (vrzení) Chotétovská.

Obr. 9.

Posledné popsanyini vrstvarai pásma IV. a V. západné od Choté-

tova a severué od Suäna, skorera u silnice Vtelenské, koncí se rázem

slození vrstev, jaké jsme sledovali od Byäic a Öecelic podle striin (

Vrátenského údolí ъ.1 к Chotétovu a Susnu. Za píímkou, která jdc

asi od S. konce Chotètova ku silnici Vtelenské „U Cihadel", jest

zcela jiné slození vrstev. Na misto vrstev pásma IV. a V., které by

tam pokraôovati mèly, nalezneme tarn vyhradnë vrstvy pásma IX.

Jde tedy die pfímky popsané dislokaóní rozsedlina, podle níz znacné

vríení se stalo. Budera tuto dislokaci nazyvati Chotétovskou. Po

jejím vytvofení povstal podle cáry dislokaönl zlab, v néraá pfirozené

stékala voda a naplavovala nánosy, diluvialní nahofe popsané (nás

profil na obr. 9. leíl na Z. od popsanych piscity"ch náplavü; je-li

v profilu tomto pod diluvialní hlinou téz písek a étérk, nemohli

¡sme zjistiti.

Ponévadí se severné za dislokaéní Chotétovskou rozsedlinou

objevují jiné pomèry geologické nez na stranë jizní, zménil se pioto

i ráz krajinny. Udolf Vrátenské nepokraCuje jiá ku SV., nybrá к S.

a za Kruôinou к SZ., jako celá fada jinych sousedních dûlû. Severné

za Chotétovskou dislokaCnt rozsedlinou nemá jiá údolí Vrátenské tak

povlovné stráné údolní, nybrz mnohem pfíkíejáí (úerny dûl atd.)

Jeété se chceme zmíniti o tom, jak vystupují vychozy pásma

IV. ve stráni Vrátenského údolí v torn sméru, v jakém jsme je sle

dovali. Císla mluví:
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VJàka nadmorská temene pasma IV. v pravé atráni Vrátenského údolí

209 1 m 226 6 m 242-2 m

T Bysicich u Krp u Susna

Obr. 13., str. 29. Pis. IV.

okolí Ripu.
Profil 7. Profil 8.

Vyska nadmorská temene pásma IV. v levé str ini Vrátenského údolí

218 m 227 m 238-7 m 2.16-1 . m 234-3 n

u Öeielic v Kosátkách u Stíízovic n Rivna u ChotétOTâ

Obr. 12., str. 27.

Pás. IV., okolí

1 Ripu.

Profil 6. Profil 0. Profil 9. Profil 10.

Y Labském údolí.

Na Ceceminè u VSetata v Cecelicfch7) pojeJnali jsme o pásrnu I\

v nasich pracích o útvaru kfidovém v okolí Ripu. Od Öecelic prejdeme

pfi pozorování pásma IV. téz do Labského údolí, stopujeme-li pasmo

IV. ve stráni près Konëtopy do Hlavna Sudova a Hlavna Kostelního.

Uvozy cest, které z téchto obcí vzhûru do stráni vedou, odkryvají

pásmo IV. PovSimneme si profilu ve Hlavné Sudovè. (Profil 11.)

Myslím, ze pod nejnizáími vrstvami tohoto profilu (1.) následuji

jiá sllny mékkó pásma III., které vodu nadráují. Snad by se 43*5 я

mohlo bráti za mocnosf pásma IV. ve zdejsí stráni.

Také v cestè z Kostelního Hlavna do Turic nalezncme tytei

vrstvy pásma IV., jako u predeálych obcí.

Jemny písek diluvialní, zHdka s bílym oblázkem kfeinene со

ofech vlassky velkym, pokryvá vysiny Polabské nad pásmem IV. Jafc

rozsáhlé jsou tyto písky, shledáváme na cestë z Hlavna az do Turic.

7j Pasmo IV. str. 26—28. obr. 12. a etr. 29. obr. 14.
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Profil II.

Тешепо stráné. 281-6 m п. m.

10. Velmi pisiitfj slin] sedy, takfka piskovec, s velmi pevnymi lavicemi

tinavosedého kfemitého vdpence 4-5

9. PisHté slíny sedé, dosti glaukonitické, s lavicemi tmavsiho i mo-

dravého kfemitého vdpence. Dobyvá se v nejhoïejsim lomu

S Aeanthoccras papaliforme 9-0

8. Piscité slíny sedé neb modré, dosti glaukonitické, s lavicemi

kfemitého vdpence, troavosedého, na povrchu y koule se oddèlujiciho 3 0

7. Pisíité slíny sedé, glaukonitické. s kfemilym vdpencem tmavosedjm

v koulich 3 0

6. Piscité slíny áedé glaukonitické, vespod s tmavosedou lavici kremi

tého vdpence Г6

Ilorni kruj obce.

5. Pitciti »liny glaukouitické, sedé 1*3

4. Kfemity vdpence tmavoseily, v pevnéjsi lavici 02

3. Piscité êliny dosti sedé, glaukonitické 4-3

2. Kfemity vdpenec âedy, v koulové lavici, s Inoceramus Brongniarti 0'2

1. Piscité slíny sedé, mené glaukonitické, s tmavo.sedymi, kfemitymi

vdpcncï, ve vice nez 8 lavicich, v koule se oddclujfcich íe-ó

SilnicB do Hlavna Kostelniho. ———————

Piscité slíny mékcf, rozdrobené, odkryté pri stavbé zàkladû domu pri eilnici do

Hlavna Kostelniho, pokraéuji 178 n» n. m.

Stráft Pojizerská v Tuïiclch opët je slozeua z pásma IV. jako

drive. Uvedeme odtud profily z protëjâich Pfedmèric, ac nálezl Jizer-

skému i'uloll a ne Labskému. Profil 12. vztahuje se ku severnf stráni

v PíiMlméricích. •

Profil 12.

Khz na návrsí. a08-65 m a. m.

Diluvium. Písek kfemity, jemny, rezavy neb bily, s oblázky kfemene, dosa-

hujícími velikosti pésté 2*16 m

2066

5. Piscité slíny sedé, s tfemi lavicemi kfemitébo vápence tmavoscdého 4 5

4. Piséité slíny sedé, málo glaukonitické, s lavici kfemitébo vápence 3-0

3. Piscité slíny glaukonitické, sedó, s kíemitym vápencem glaukoni-

tickym, tmavoüedym, v ncjvyésí poloze 64)

Okraj obce.

2. Piséité slíny sedé, nahofe s lavici kremicitého vápence tmavo-

sedého, spatné pfístupné 3-0

Kostel v Pfedméficích 190.

1. Piscité slíny áedé, vespod s lavici kfemitého vápence 2-0

Naves v Píedméíicích. 188 m n. m.
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Hlubsl vrstvy pfístupny jeou ve stráni, která se táhne na jih

oil Predmeíie. Jako pfíklad uvedem Profil 13. v misto, jez slove

.V rieckách" a kde je téí obecní lom.

Profil 13.

Testa polnl те

Nepfistupné vrstvy pásma IV 30

9. Pisíité sliny eedé, s tmavosedym kHmitym vdpenccm v pevnvch

lavicích nad lomem. V nejvyssí vrstvé Fucoid zfídka 6-0

8. Kfemily vdpenec modravy v pevné lavici 0'2

7. Piegité *Hny Sedé, íasto s modravymi skvrnami, velmi jcmné

glaukonitické. Zvétráním na placaté pecky se rozpadá ... .39

6. KHmity vdpenec, modravy, v koulích 0-2

6. Pulily tUn jako v 7 0-3

4. Kfemit¿ vdpenec jako »! 0-2

3. PUfiti êliny jako 7 1"5

2. Kfemity vdpenec jako 6. s Innceramem Bronrmiarti 0'3

J. PiiHlé Mny jako 7 1-1 j

Cesta 179-5.

AUvvidlni ndplav piscity pokryvá hlubsí vrstvy 2-3«.

Dno Jizerského údolí naproti Tuficüm 177-2 m n. m.

Tytéí vrstvy, jaké jsou v Pfedmëficlch, bëzi v obou stráních

Pojizerskych smërem .ku Skorkovu, mimo to к Vrutici Benátecké

a píes Starou Lysou к mèstu Lysé. Diluvialní písky Casto souvislost

jejich na povrchu zemském zakryvají. V Lysé nad Labem slozena

je stráfi, na níá se mèdto rozkládá, vyhradné z pásma IV. 0ásf tohoto

pásma pfístupna je v panském lomu po severní stranè Lysé za parkem

zámecky'm tak, jak naznaëeno jest v profilu 14. V závorkách pfi-

pojili jsme názvy hornin u skalnikû zdejáích uzívané. Vrstvy tyto

budou nálezeti nejvysSím v pásmu IV ; vyssí jsou zde ponékud glauko

nitické, nikoliv nápadné.

Na nafiem obr. 3. bylo vidéti, ze vrstvy jeho zapadají od Vyäe-

hoíovic ku Pferovu, a na Pferovském vrcliu asi od prostfedka poííná

pásmo IV. a sáhá az к vrcholu. Není tu celé pasmo vyvinuto, nybré

jen asi dolnl polovice. Pfi zapadání vrstev tile obr. 3. padne ovSem

rozhraní mezi pásmem III. а IV. hloubëji na druhé (pravé) .«tranè

Labe v Lysé. Bezpochyby do nejblubsícb míst mésta tohoto. Vrstvy

nejsou tu pfístupny.
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Profil 14.

Obr. 8.

Vrchol lomu. Asi 220 m n. m.

m

. 0-2

15. Kfemity vápenec modravy fsyelák) v pevné lavici s koulovymi

0-5

0-2

14. Fiscity si in. rozpadly, sedy (opuka) ■ 3-0

13. Kíenrity vápenec tmavosedy, do modra (svrchní kvarc). Tvofl ku-

lovité kusy, ulozené v pevnéjsl lavici sYdého piscitého slínu . . 0-5

—
0630

о-я

7. 1*8'X

» 9. Kremity vápenec modravy, kiilovity 'prostfeduí kvarc), v sedém,
с

0-5
i-

fS
7. Kremity vápenec modravy, kulovity (spodní kvarc), vlozeny do

1-8

¡
06

-.
0-3

5. Pisíit^ slfn sedy promfsen koulemi kremitébo vápence modravého 07

З'б

02

8-0 J

1. Vrstva neprokopaná, v jejími obvodu na vodu se naráií . . . —

Vrstvy Daäeho profilu 14. opakují se v celé fadé lomñ vedlejSích

opusténych a zasypan^ch. Frió8) povaíuje tyto vrstvy pásma IV.

za Vehlovické opuky fnaáe pás. VI.) a uvádl z nich :

Otodus appendiculatus.

Corax heterodon.

Oxyrhina angustidens.

Ptycliodus mammilaris.

Ptycliodus decurrens.

Macropoina speciosum.

Enoploclythia Leacliii.

Ammonites Woolgari.

Ammonites peramplus.

Aporliais Reussi var. megaloptera.

Arca subglabra.

Panopaea gurgitis.

p) Béloh. a Main, vrstvy str. 33. obr. ó. 6. Jizerské, str. 33. obr. c. 20.
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Inoceramus.

Pectén Dujardinii.

Pectén pulchellus.

Ostrea hippopodium.

Rhynchonella plicatilis.

E tomuto seznamu pfipojuji jestc:

Inoceramus Brongniarti.

Ostrea semiplana.

Fine pise (Bëloh. vrs. str. 33.): nNa Dflnovskych koulích a sliuech

semick^ch lezí raésto Lysá samo." Jinde (Jizer. vre. str. 33.) : ,Mèsto

samo (Lysá) rozkládá se na horizontu koulí Drínovsk^ch (vrstvy

Bélohorské)."

Jak jií feceno náleál vrstvy skládajlcí horní polovici Pferov-

ského vrchu, ku pásmu IV., a sice ku dolní polovici jeho. Jsou to

Sedé, piscité sllny na povrchu rozdrobené, stfídající se s pevnéjslmi

sedymi kfemitymi vápenci, dále od povrchu modravymi. Ve vySSI

poloze je ponckud ve vrstvách pozorovati makroskopickélio glaukonitu.

Inoceramus Brongniarti ukazoval se ve vrstvách nápadnéji.

Frió °) urcuje naâe pásino IV. na Pferovském vrchu jako Drí-

novské koule (pás. IV.) a nejvySSí vrstvy v moenosti asi 2 sáhú со

Vehlovické opuky (pás. VI.). V sousedním Semickéra vrchu rovnèi

urcuje Fiuc naáe pásmo IV. со Dfínovské koule a Vehlovické opuky

O nejvySáích deskovitych opukách praví, ze bezpochyby Malnickému

fasáku odpovídají (pás. IV. souv. f) Ve Vehlovickych opukách rozeznává

Fuie veSkery vrstvy podrobnému palaeontologickému vyzkumu

podrobil, i nalezl ve svych Dfínovskych koulích

 

e. Deskovité znéjící opuky, bezpochyby Maluicky fasák.

c. ¿lutavé opuky se sedymi peckami as Io moend.

a. Sypké opuky s Cctuymi Amorpliospongia rugosa.

na Pferovském vrchu: na Semickém vrcliu :

Cyclolepis Agassizi.

Nautilus sublaevigatus.

Zbytky ryb.

Nautilus sublaevigatus.

o) Bèloh. vrstvy str. 30—32. obr. 3, 4, 6.
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Ammonites Woolgari.

Scaphites Geinitzi.

Aporhais Reussi v. megaloptera.

Dentalium (hladká pecka).

Nucula pectinata.

Area subdinens.

Mytilus rudis m.

Pholadomya aequivalvis.

Avicula anómala.

Gervilia solenoides.

Inoceramus Brongniarti.

Pectén Nilsoni.

Spondylus spinosus var. duplicatus.

Exogyra lateralis.

Exogyra (cf. digitata).

Stelaster Coombi.

Frondicularia inversa.

Frondicularia augusta.

Flabellina elliptica.

Flabellina rugosa.

Vèstn к král. ces. spol. náuk. Trida П.

Ammonites Woolgari.

Ammonites Bravaisianus.

Scaphites Geinitzi.

Turrit ella multistriata.

Natica lamellosa.

Aporhais Reussi v. megaloptera.

Voluta saturai is.

Avellana Archiaciana.

Dentalium medium.

Nucula pectinata.

Isocardia sublunulata.

Eriphyla lenticularis.

Mytilus. n. ep.

Pholadomya aequivalvis.

Modiola capitata.

Leguminaria truncatula.

Avicula anómala.

Inoceramus Brougniarti.

Lima eeptemeostata.

Lima elongata.

Lima pseudocardium.

Lima Sowerbyi.

Pectén Nilsoni.

Pectén curvatue.

Pectén pulchellus.

Exogyra lateralis.

Ostrea hippopodium.

Flabellina elliptica.

Amorphospongia rugosa.

2
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V pevnejeich polohách svych Vehlovick^ch opuk nalezl Fbic

na Semickém vrchu:

Rybí obratle a Supiny.

Beryx Zippei.

Ammonites Woolgari.

Ammonites Bravaisianus.

Turritella multistriata.

Mutiella Ringmerensis.

Modiola capitata.

Inoceramus Brongniarti.

Lima septemcostata a Sowerbyi.

Pectén laminosus, pulchellus, curvatus a Dujardinii.

Exogyra lateralis.

Terebratuliua, striatula (chrysalis).

Rbynchonella plicatilis.

Cyphosoma radiatum.

Cidaris Réussi, ostny.

Flabellina elliptica.

Gristellaria.

Frondicularia.

Scyphia.

Z tohoto Fricova seznamu zkauienëliu poucujeme se o palaeonto-

logickych pomërech pásma IV. zdejSÍ krajiny a shledáváme je се1кеш

takové jako v okoli ílipu. Zvlástní je to, ze i zde v pásinu IV. je

Pectén pulchellus. (Viz poznámku ku konci pásma III.)

Frozkoumáním vrstev od Ouval na Prerovsky vrch a v Lysé

poznali jeme sled pásem útvaru kíidového od I. do IV., az do Fo-

jizefí samého i budeme moci ve sledováuí pásem od IV. ku mladSim

dále pokracovati. Jesté zakoncíme Studium pásma IV. v údolí Jizery

Y Jizerském údolí.

Pasmo IV. u Pfedmétic poznali jeme jii v profilu 12. a 13

Profil 12. byl veden z obce Pfedméfic die cesty Kochánecké ai ku

kflzi na návrsí. Temeno návrfií pokryto je jemnym pískem diluvialním.

Cesta Kochánecká vede v plsku tom na SV. az к lomu, kde odkryU

je znacná cást pásma IV. Je tu následujícl:



Pasmo IV. kHdového útvaru т Pojizerí. lit

Profil 15.

Kfíi na návrsí. 208'65 m n. m.

Diluvium. Písek kfemity, jemny, bèlavy tu a tam в oblázkem kfemeunym,

pokryvá návrsí od kflie k lomu 6-0

202-66

i 15. Kfemity vápenec tmavosedy 0"20

14. Piséité slíny sedé 410

13. Kfemity vápenec tmavosedy 0*30

12. Piséité ilíny sedé, glaukonitické 130

11. Kremity vápenec tmavosedy s Fucoidem O'Sö

10. Piscity slín sedy, glaukoniticky 0-80

9. Kfemity vápenec tmavosedy O 30

8. Piscity slin sedy, glaukoniticky 0 60

7. Kfemity vápenec . . . 0-80

6. Pisóité sllny sedé, glaukonitické Г60

5. Piscity slín sedy, glaukoniticky v pevnéjsí stolici 0-90

4. Kfemity vápenec tmavo&edy 0 20

3. Piscity slín sedy, glaukoniticky 0 20

2. Kremity vápeuec tmavosedy 0-20

1. Piscity slín sedy, místy i modry glaukoniticky 1-60 )

Dno lomu. 190 m n. m.

V levé stráni Jizerského údolí proti Kochánkám, jei KaSovem

sluje, jsou nepatrué v^chozy sedého mírné glaukouitického pistitého

sllnu s pevnymi lavicemi tmavoáedóbo kfemitóho vápence pásma IV.

Diluvialní písek neb hllna znaÈné zakryvá toto pásmo.

Prohlédneme si téz polohu pásma IV. v pravé stráni Jizerské

V Kochánkách. U taniejsí cihelny po vych. strané obce je v lomu od-

kryta nejvyääi fcást pásma IV. a na tu píikládajl se nejuizáí vrstvy

pásma V. Brzy poznáváme, ze vrstvy mají tu vlastnosti jako mezi

Krpy a Kropácovou Vruticí (viz profil 7.). Jsou tu. zejména velmi

dlouhé Fucoidy problhající vrstvami koluio, o tloustce az píes 2 cm.

Je tu následující

Profil 16.

(Obr. 7. a 14.)

Patro: Pásmo V. 193-6 m n. m.

4. Velmi piséité slíny jako 1. v mocnych stolicích se dvéma fadami

koulí а в Fucoidy jako vi 2'3

3. Velmi piscity slín в Fucoidy jako v 1., v jehoi nejvySéí poloze je

kfemity vápenec v koulích l-8

2. Velmi piscity kfemity vápenec tmavoâedy v koulích 0'2

1. Velmi piscïty slín jemné glaukoniticky в muskovitem, ieáf se

svislymi dlouhymi Fucoidy ai pfes 2 cm tluBtymi 1'3

Dno lomu. 188 m a. m.

a*
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Néco pfes 200 m na vychod od zminëné cihelny ústl se Slepecká

rokle, která má své pocátky v lese „Slepec" zvaném. Pfi ústí je téz lom,

V némz spodní vrstvy vyplñují mocné stolice pisëitého sllnu glauko-

nitického ëedého, a v nich vëzi Spatnë znatelné koule tmavosedého,

kfemitého vápence. Mocnosf této nejvyssi cásti pásma IV. obnáái tu

asi 65 m, a temeno jeho dosahuje tu vysky nadmofské 1915 m. To

je poslední misto ve sméru proti proudu feky Jizery, kde lze pásmo IV.

odkryté nalézti. Dále к Novym Benátkám ztrácí se vychoz pásma IV.

tira, áe zapadá pod dno údolní. Je totiz sklon vrstev jiiní s malou

odchylkou as 3o к vychodu. Velkost sklonu 25'. U mlyna Obodrského

tvofí nejspodnëjsl cást stráné Jizerské jiá pásmo V.

Zbyvá nám jesté promluviti o pásmu IV. mezi Lysou a Starjmi

Benátky. V profilu 14. poznali jsme vrstvy pásma IV. ve vysiné, na

iiíz je obec Lysá. Jdeme-li z Lysé po silnici Novo-Benátecké, tedy

к severu, shledáme, ze v dolíku mezi Lysou a Fiserovym lomem

(obr. 8.) kryje diluvialní písek pásmo IV. Písek ten za vétáích vétrí

vane z mista na misto a proto jej nazyvá lid sám „vátyin piskem".

ètërku má v sobé málo, tu a tarn mal y oblázek kremene bflého.

Ve Fiserovë lomu jsou podobné vrstvy onëm, jaké jsme uvedlí

z panského lomu v Lysé. Z lomu I(,iserova dále na sever prestoupirae

raírny kopec a dojdeme ku Formánkovu lomu proti Benátecké Vrutici

(obr. 8.). Mezi obéma lomy jemny písek diluvialní pokryvá návríí.

Ve Formánkové lomu jsou opét piscité elíny s kremitymi vápenti

pásma IV. jako v predeslém. Na néktery z poslednfch dvou lomú

vztahuje se poznámka Fuiôova o malém lomu s podobnou opukou.

jako u Lysé, obsahující Limu midticostatu s 20 zebry. Pfichazíiii''

nyní do Benátecké Vrutice. V obci samé jsou pfi silnici odkryté opét

pisëité slíny s kfemitynii vápenci pásma IV. Budou to nejvySSÍ vrstv)

pásma IV. Patro pásma naáeho, totiz pásmo V., uení tu pfístupao.

nebot vyásí vrstvy hrbetu JiHckého, od Vrutice az do Jiric, pokryty

jsou diluvialníin piskem a Stërkem.

Tim ukoncili jsme sledování pásma IV. v Pojizefl. Tfeba, abychoiu

vysledky nabyté pfehledné uvedli.

Prehled.

Rozsírení pásma IV. je oproti pfedchozím pásmüm v Pojizefl

vëtâi. Od Byáic a CeCelic dá se stopovati údolím Vrátensk^m ua

úpatí obou strání jeho az ku silnici Vtelensko-Bezenské, kde vrzento

vrstev dalSí pokracování jeho jest pferuseno.
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V údolí Labském tvofí stráñ, která se jií u Cecelic vyvinuje

a odtud jde pfes Hlavno Sudovo a Kostelol na druhou stranu Jizery

ai к Lysé (dále jsme je v Polabí nestudovali). Proti Lysé je na druké

strané v horní polovici Pferovského a Semického vrchu. Sem zaáli

jsme proto, áe tu je základ, pásmo III., pëknë pfístupno. V okolí

Piedmëfic tvofí pásmo IV. stráné Pojizerské. Vychozy pásma IV. za-

padají od Predmëfic к Nov. Benátkám vídy vie a vice, az koneenë

pfed Obodfi ustoupl jiz pásmu V. na úpatí stráné. Také od Lysé

zapadají vrstvy к Nov^m Benátkám a v Benátecké Vrutici zapadnou

pod povrch zemsky.

Základem pásma IV. je pásmo III., které svymi mëkkymi slíny

snadno se od vrstev piscitych sllnû a kíemitych vápencú pásma IV.

rozezná. Pod Cecenínem u Vsetat, v Cecelicích, Byäicfch a u Pferova

a Semic nalezli jsme к tomu doklady.

Patrem pásma IV. je pásmo V. Jeho piscitëjSl vrstvy, misty

v kvádrovec se vyvinující, s velmi hojnybi Fukoidy, i v chomácích

se objevující, misty s velmi ëetnymi Rhyuchonellami, tak ze se téi

i v chomáCích vyskytují, ciní patro toto velmi charakteristické a od

pásma IV. rozeznatelné.

Petrografické poméry. Vrstvy pásma IV. slozeny jsou z piscity"cli

slínú, které na severu pfecházejí v plskovce slinité. Ve Vrátenskóin

údoli mohli jsme tamnl velmi pisóité slíny zcela dobfe uröovati téz

со pískovee slinité. Na povrchu byvají rozdrobeny, ale óím dále od

povrchu se lámou, tím vice splyvaji v mocnéjsí vrstvy, obyCejnë

po 1 m moenosti. Glaukonit se ve vrstvách téchto dosti objevuje ;

ve spodních vrstvách byvá obycejnë mikroskopicky, ve vyäsich makro-

skopicky, coz pfispívá téz ku orientad polohy vrstev. Barva téchto

vrstev je obycejnë Sedá; velmi daleko od povrchu byvá nékdy

modravá (Chotëtov).

Do jmenovan^ch piscitych slínú neb pískovcú slinitych vlozeny

jsou koule kfemitého vápence jak hlava i vëtâlch. Píi povrchu koule

■ ty vyenívají a jsou áedé, avsak dále od povrchu splyvaji s vrstvou

mateení v jedno a byvají barvy tmavoáedé aneb modravé. V cerstv^ch

hluboko od povrchu zalozenych lomech jsou spatné rozeznati od

okolni vrstvy a tfeba je vyklepáváním zjistiti. Jsou tak éetnè vedle

sebe polozeny, áe tvofí vrstvu pisëitym slínem (neb pískovcem) spo-

jenou.

Geoiektonika. Ponévadz geotektonickó poméry by"vaji obyëejnô

celé soustavé pásem spoleíné, jmenovité sklon vrstev, smér roz
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sedlin, dislokace, proto pojednáme o geotektonice vSech pásem najednou

a odkazujeme na pfísluáné o torn pojednání. Go nutno bylo к vy-

svëtleni, uvedli jsme jiz.

Mocnost pásma IV. v BySicfch a Öecelicich jame stanoyili císlem

30 m. Ve HIavné Sudové, ve stráni к jihu svazené, obuáSela vySka

pásma IV. 43*5 m. Skutecná mocnost nebude od tohoto íísla nmobo

vzdálena. Také strán v Lysé, vyplnéna pásmem IV., poukazuje na

podobnou mocnost (obr. 8.)

Palaeontologie. Jaké zkamenëliny vyskytujl se v pásmu IV., to

nejlépe udávají Fbicovy seznaray zkamenëlin, jez jsme uvedli pfi

popisu tohoto pásma u Pferova a Lysé. Zde nevládne jiz Inoceramus

labiatus, jako v pásmu III., nybrz Inoceramus Brongniarti, a vyznacny

Ammonit pro toto pásmo v západo6eském útvaru kíidovém, Acantho-

ceras papaliforme, zjistén i zde.

Krejcí 10) urcoval pásmo IV. spolu s pásmem III. со Bëiohorské

vrstvy a pouze nejvysäi vrstvy pásma IV. mezi Hlavnem Kostelním

a Starou Lysou со Jizerské vrstvy.

Fric, jak uvedeno, urcoval pásmo IV. v Polabi bliäe Jizery со

Drínovské a Vehlovické opuky; v údolí Vrátenském a sice u Bysic

a Öecelic п) со Dflnovské koule, Veblovické opuky, Malnické vrstvy,

Byâické vrstvy pï-echodni; konecnë u Kropüöovy Vrutice со Semické

sliny, Vehlovické opuky, BySické vrstvy pfechoduf, Sledy Kokofinskych

kvàdrû a Trigoniové vrstvy hlubsi. Jak z nasich studií o zdpadoceskéffi

útvaru kfidovém známo, je pásmo IV. totozno s DHnovskyini koulerai

FriCovymi v okolí ítipu a Malnicky rasák Fricüv nálezí к nejvyásí

glaukonitem bohaté íásti pásma IV.

Celkem jsme poznali, ze pásmo IV. v Pojizefí má tytéz vlast-

nosti со v západoceském útvaru kíidovém.

"') Studie, str. 8в. obr. 22., str. 131. obr. 41. Zde pojal Krkjí-í ¡ pásm»

vyssi na hfbetu .lifickém ku 8Yym Bélohorsk^m vrstvám.

"j Zahálka: Die stratigr. Bedeutung etc. etr. 96.-98., obr. 1.
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