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III.

Pásmo I. kîidového útvaru v Pojizeri.

Sepsal Cenék Zahálka.

(Se в obrazci na 2 tabulkdch.)

Pfedloíeno dne 10. ledna 1902.

Pojizerí mezi Jizerskymi horaiui a Labem u Brandysa vyplnéno

je pfi povrchu svém hlavné mladäimi, velmi mocnybi pásmy kfido-

vého útvaru, tak 2e Jizerské údolí a jeho pobocné düly nezaryvají

se az do nejlilubSích pásem. Teprve pfi samém bfehu byvalého jezera,

snad limanu, pozdèji zálivu mofe kridového, kde horní Jizera pra-

horní a permské území opoustí, vystupuje na povrch pásmo I. Vychoz

jeho tvofí jen úzky prouáek Jizeru na píí6 píetínající.

Ku jiínlmu úpatí bfidliènatého Pohofí JeStéda pfikládají se

kvádrové pískovce vySäich pásem. Sledujeme je od Kffzan ai pod

Svètlou. Odtud aá к Ôeskému Dubu pfiléhají ku Permskym vrstvám

a porfyru. Severnê od Ôeského Dubu pocíná se objevovati prouzek

pískovcovy" pásma I. a II. smërein к Hodkovicûm a Sestronovicûm se

základem Permskych vrstev a porfyru. Od Sestroñovic près Friod-

stein, Malou Skálu, Suchou Skálu к jiznímu úpatí Kozákova, usta-

vicné od SZ. к JV. tvorí pruh ten vysoky a velmi ostry lireben. Mezi

néj a prahornl bfidliínaté horstvo Jizerské vlozen jest hfbet mela-

fyrovy jakozto základ pásma I. Od Koberova píes Tatobity к Tábotu

zabíhá váak tentó melafyrovy hfbet do permského území, a pásmo I.

uloüeno je рак na cervenych vrstvách permskych.

Ve vytknutém bfidlicnatém Pohofí Jeátéda a v pokracování jeho

к Malé Skále s melafyrovym hfbetem az ku Kozákovu sprovázeném

porfyrem a óervenymi vrstvami permskymi, jichá obrys s jizní strany

mocné nad okraj kfidového útvaru vystupuje, spatfujeme bfeh sladko-

Vëstnik král. ees. spol. náuk. Trida П. 1
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vodnfho jezera, pozdëji mofe, z Ceské doby kfidové. Na dnë jezera

ukládaly se vrstvy pásma I. vice mène vodorovné a pri bfehu maly

sklon mëly. Pozdëji, po vniknutí sousedniho mofe kfidového az do

tëchto mist, usazovala se na nëm daläi dvë pásma II. a III. VSecka

tato pásma diskordantnë pfiléhala spolu s peimskymi vrstvami к pra-

horní bfidlici jako od Ôeského Dubu к Malé Skrtle, asi tak, jako

posud pfiléhají vSecha pásma na úpatí Jestéda od Kíízan ku Svétlé.

Z nasich studií o západoCeském útvaru kfidovém je známo, ze

po ukoncení doby pásma III. vyzdvihl se velky díl dna moíského nad

hladinu mofe, ëlm octla se pásma I., II. a III. na suchu a nabyla

polohu sklonënou. S velkou pravdépodobností lze souditi, ze prouzek

útvaru kfidového slozeny z trojice pásem I., II. a III. vyzdvizen byl

na konci doby pásma III., z Cesko-Dubska pfes Malou Skálu na

Kozákov, nad hladinu mofe, nebot i zde nejsou pásma ta vyásími

pásmy kryta.

Za doby tfetihorní, do které nálezl utváfení se mnohych tekto-

nickych pouiërû naSeho útvaru, bylo pásmo I. s nejblíze mladsími

pásmy II. a III. vyzdvizeno pri samém takfka bfehu byvalého mofe

i s permskymi vrstvami jestë mocnéji, tak áe se místy az pfeklonily.

(Obr. 2.) Sklon jejich na Suchten Skalách a na Malé Skále obnásí

101° (obr. 4. a 5.) a ten je nejvétsí; dále odtud SZ. к JeStëdu, jakoz

i na JV. ku Kozákovu mírni se sklon a blizí se úhlu 45° a dále jestë

o nëco se zmensuje. Do doby tfetihorní spadá vyvfení nasich cedicû,

a ble — misto, kde pamëtihodnà dislokace se tvofila, sprovázeno je

mnozstvím ëediëovych erupcí, jez dosahujl na Kozàkovë svého maxima.

Zvlàstë jsou pozoruhodné ony erupce ÈediCové, které vézí ve vyduté

cásti dislokaëniho ohybu (obr. 2. C). Nenl pochybnosti, ze ohybnutim

vrstev tak pevnych, jako jsou kvádrovce pásma I. а П., vzniklo ne-

sëislné mnozstvi trhlin, v nichz ëedië nalezl cestu к svému vyvfení.

Tyto erupce cediëové v ojedinëlych skaliskách tvofí fadu od Hod-

kovic píes Friedstein, Koberov к Tatobitûm. Daleko vëtôi poëet

skr^vá se asi oku naäemu pod povrchem zemskym. 6ára dislokaënf,

podlé nlz se vrstvy kfidového útvaru v dobë tfetihorní ohnuly, je pod

jizním úpatíra pískovcového hfebenu skalního. Dá se snadno nalézti,

nebot je naznacena údolní ryhou (obr. 2. г.), pfi níz pficházívá oby-

ëejnë do styku pásmo III. po severní stranë s pásmem IX. po jiíní

stranë. Smër její jest v celku od SZ. к JV., souhlasn^ s dislokacními

rozsedlinami v západoíeském útvaru kfidovém. NaSe 6ára dislokaüní

místy se vlní (obr. 1. rr.) ZvláSté nápadná je vina od Friedsteina
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pfes Malou Skálu na Suchou Skálu. S carou dislokaíni rovnobézné

jde hieben skalní pásma I. а II.

Samozfejmo jest, íe vytvoíující se ohyb v popsané tuto cásti

kMdového útvaru a v prilehlych horninách útvaru permského sou-

visel s vyzdvihováním Jizerskych hor a Krkonoä.

Jiá Krejóímu1) bylo známo pfíkré vyzdvizení naSeho lifebenu

ekalniho, které pfináleál jeho Krkonosské vyzdviho.vací Cáfe. O pfe-

kocenych vrstvách se vsak nezmiñuje.

Povâimneme-li si, íe s nasi 6árou dislokaíni sousedí rovnobéáné

porfyr a melafyr, vyvfelé to horniny z doby permské, souditi mozno,

ie v místech naSich odehrávaly se dislokace jiz v dobách uinohera

staráích.

Povrch zemsky- pfi okraji naSeho útvaru od Jeâtëdu ke Kozá-

kovu je tudíz pomníkem památnych zmén na povrchu zemském:

1. z doby permské za vjvfení porfyrû a melafyrû, 2. na poCátku

íeské doby kfidové (pásma II.), kdyz snííil se kraj zdejSí pod hla-

dinu mofskou, 3. ku konci doby pásma III., kdy se jen cást kfido-

vého útvaru pfi bfehu mofském a na konci éeské doby kfidové, kdyz

vynofilo se dno mofské úplné na povrch a konecnë 4. v dobé tfeti-

hornl, kdy2 dokonCil se ohyb okraje kfidového, a vyvfel zdejSí 6ediC.

Pov§imnéme si nyní rozsedlin v pásmu I. Byli jeme uvyklí vídati

v západoceskéra útvaru kfidovém plochy rozsedlin svislé aneb málo od

evislych odch^lené. Zde vâak je tomu jinak. V Suché Skále nad

Vranovem, kde je smër vrstev SZ. 18 h 10° a sklon následkem pfe-

klonën^ch vrstev 101° ku SV. Oh 10°, mnjí

jedny a to hlavní rozsedliny smër SV. Oh 10°

a jejich sklon 58° ku JV. 6 h 10° ;

druhé rozsedliny maji sraér SV. Oh 10°

a jejich sklon je 28° ku SZ. 18 h 10°.

Oba druhy rozsedlin stojí tudíz к sobë bezmála kolmo, jsouce

odchyleny o 94°. Sklopme vsak vrstvy pásma I. do püvodní jejicli

polohy. Jaky^ nabudou рак smër oba druhy rozsedlin? Pivé, hlavní,

budou míti smér od JV. ku SZ., druhé od JZ. к SV., to jest prvé

rovnobéiny, a druhé kolmy' ku Krkonogské 6áfe dislokacní.

Ze smëry rozsedlin jsou stálé, shledáme na Malé Skále. Poblíze

Pantheonu, kde mají vrstvy pásma I. smér SZ. 19 h a sklon 100°

a2 102° ku SV. 1 h., mají

') Stndie o útTaru kfid. v C. str. 162, obr. 6.

1*
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hlavní rozsedliny smër S. Oh

a jich sklon 45° ku V. 6 h;

druhé rozsedliny maji smër SZ. 23 h 12°

a jejich sklon je 42° ku JZ. 17 h 12°.

Po sklopeni do pûvodni polohy opët budou rovnobëzny a kolmy

ku Krkonosské cáfe dislokacní.

Kolmá témëf poloha kvàdrovcû pásma I. a II. nad povrch vy-

soko vyôuivajicich, s rozsedlinami v poloze stfechovité, zpûsobuje zcela

jiné rozpadávání se vrstev Malo- a Suchoskalskfch nez u sousedniho

pískového horstva, v oboru kridového útvaru, jehoz vrstvy jsou témëf

vodorovné, a maji svislé rozsedliny. PIskovce Malo- a Suchoskalské roz-

padávajl se die rozsedlin a nabyvaji temeno zubaté. Так se jevi oku

pfi pohledu s jizní strany. Podlé kolmych skorem lozi (ploch vrstev-

natosti) tvofí se vètsi a hlubSi sluje mezi vrstvami a tyto vyCnlvaji

рак pfi pohledu od SZ. neb od JV. hfebenovitë (obr. 6.). V tom

ohledu jsou zdejSÍ skály svérázné. Nezapomenutelnym zûstane ka-

zdému pohled na Suchou Skálu s téhoz hfebenu skalniho nad Vranov-

sky"m hfbitovem. Bezdëky nám pfipomíná skalní panoráma eocenovych

Sulovskych skal slepencovych na Slovensku.

Horniny vyskytující se v pásmu I. na úpatí Jizerskych hor

a KrkonoS jsou tytéz со v západoCeském útvaru kfidovém: slepence,

pískovce a lupky.

Slepetice, Sedé neb bílé, slozeny jsou z valounkû bílého kíemene

s pleéit^m a bílym kaolinickym tmelem.

Pískovce oddélují se v kvádry. Mají barvu bllou neb sedou.

Slozeny jsou z bëlav^ch zrnek kfemene, tu a tam mají ánpinku mu-

skovitu a tmelem je blly kaolin. Zrna kfemenná jsou bucf jemná,

drobná, hrubá neb i velmi hrubá. Die toho jsou pískovce jemnozrnné

az velmi hrubozrnné. Poslední pfecházejí v slepence. I na jednom

a témz kvádru lze pfechody pískovcü pozorovati. Pískovce jsou oby-

cejnë dosti pevné, zvlàstë dále od povrchu v 6erstvém lomu. Tyto

hodl se ku stavbé.

Lupky, barvy tmavosedé, jsou vzácnéjáí. Tfpytí se v nich áu-

pinky muskovitu.

Hlavní pozornost naSi budil sled souvrstvi pásma I. èlo o to,

zdali ona ctyfi souvrstvi a, b, c, d, jez v západoCeském útvaru kfido

vém rozeznati bylo moáno, i zde existují. Brzy jsme poznali, ze i zde

zaätoupena jsou.
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Souvrství а) со nejstarsí byvá takó nejhlubäf. Kde jsou vrstvy

pfeklopeny, jako od Friedsteina ai ku Kobero\u, tam je ovSem nej-

vyááí. Lezí vzdy na horninách onéch útvarú, jez jsuie jiá v pfedu со

zaklad (podklad) útvaru kfidového vytkli. Byvá nejméuë pflstupno,

ponévadz ssutiny pískovcii a plskû shora spadl^ch a splavenych je

zakryvají. Podlé slepencû vyraezfme snadno stolici souvrství a) nále-

zejícl.

Souvrství b) obsahuje kvádrové, mocné stolice pískovce bílého

s kaolinickyin tir.elem. J.sou pevné a proto je-li poloha jeho kolmá

neb skoro kolmá, tvofí temeno skalního hfebenu. Pískovce tohoto

souvrství jsou hrubozrnné místy aü velmi hrubozrnné, do slepencû

precházejlcí. Souvrství b) je nejmocnéjéí.

Souvrství c) pozná se die lupkii, které tvofí hnízda v pískovci

drobno neb hrubozrnném. Casto väak lupky chybéjí a tu byvají

pískovce v souvrství tomto nëkdy v tenké desky rozdélené. Nékdy

je pískovec tentó i kvádrovy. Obyèejné je sypcí. Souvrství to na-

drzuje vodu, a ve Vranovè naproti Malé Skále, kde jsou vrstvy pfe

klopeny, vyvérá z ného mocny pramen kfísfálové vody.

Souvrství d) со nejmliidâl by\'á také nejvysáí v pásmu I. Tam,

kde jsou vrstvy pfeklopeny, zaujímají рак ovSem polohu nejnizáí.

Sloíeno je z jemnozrnného, bílého kvádrového pískovce s kaolinickym

tmelem. Po ném hned následuje pásmo II.

Ku posouzení tohoto sledu souvrství pásma I. zvolme si profil

jak se jeví na Suché Skále nad hfbitovein Vianovskyin, jcnz zobrazen

je na obr. 4. Profil ten vycbází od Jizery pfi ostrové pod zámkem

Maloskalskym a sméfuje skorem na jih ku novému hfbitovu. Vrstvy

tu popsané dluzno si pfedstaviti pfeklopené, jak to vyèe uvedeny

obraz naznacuje.

Profil I.

Patro: Pásmo III. Slíny. U Vranovského hfbitova.

PUkovec kvádrovy jemnozrnny, íluty neb bfly a tmelem kaolinickym,

pevnj; ku slavbé se láme. V ném je velmi hojny Pectén aequicoalatuë |0

Lam.
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Piskovec kvddrovy jemnozrnny,blly s kaolinickjm tmelem y mocné

Btolice se Umajicf. Dosti pevny 7-0

Piskovec hrubozrnnij v tenkych dcskách, misty v kvádrovec pfe-

cházející s kaolinickjm tmelem. Sypkj 2-0

Piskovec kvddrovy y mocnych stolicích, hrubozrnny ai velmi

hrubozrimy, hloubèji те slepenec pfecházející, bílf s kaolinickym

tmelem, dosti pevnj • . . . 26-0

Slepenec kvddrovy a kaolinickjm a píséitym tmelem as .... 20

V I
íh l

Melafyr mandlovcovity éerveny, tmavoàedy a íerny.

——— Zeleznice.

Zeleznicní násyp zahryvá melafyrové vrstvy 7-0 m

—^——— Péiina.^————

Alluvium. Písóity náplar Jizereky. Bíeh feky 10 m

Illudina feky Jizery u ostroта pod zámkem Maloskalskym.

Tyz profil nalezneme ve hfbetu Malé Skály, jenze tu nebyvají

nejstarSÍ vrstvy pásma I. a melafyr vzdy pfístupny. Так zejména

v Lábu u samé silnice (obr. 5.). Prikryvají je casto pískovce s hora

sesuté a splaveny" písek.

Profil 1. poucuje nás zároveñ o úhrnné mocnosti pásma naseho,

jez 37 m obnááí.

Velekovsky. ve své „K.vétené teskóho cenomanu" (str. 47—51)

uvádí z Bohdánkova u Hodkovic sotva 20 cm mocny lupek, velmi

kfehky, slohu bfidliônatého, dosti plasticky a nádechu narûzovèlého.

Lupek ten je die profilu Velenotského velmi vyzdvizen, má za pod-

klad kvá lrovy piskovec a tentó zase porfyr a permské vrstvy cervené.

Piskovce tvofivsí kdysi patro lupkû téchto jsou die Friôe splaveny.

(Perucer Schichten, 1901. str. 27—28. Fig. 14.)

Otisky Velenovskím nalezené jsou rûzovë a cervené zbarveny.

Jsou to :

Gleichenia Zippei Cda. (h)

Laccopteris Dunkeri Schk. (zf.)

Podozamites latipennis Heer, (h)

Podozamites longipennis Vel. (vh)

Podozamites lanceolatus Heer, (vh)

Zamites bohemicus Vel. (vh)

Krannera mirabilis Cda. (h)

Dammara borealis Heer, (h)
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Dammaraphyllum striatum Vel. (zf)

Sequoia heterophylla Vel. (h)

Ceratostrobus echinatus Vel. (vh)

Widdringtonia Reichii Ett. (vh)

Chamaecyparites Charonis Vel. (h)

Frenelopsis bohémica Vel. (h)

Banksiphyllum pusillum Vel. (zf)

Myricophyllum Zenkeri Ett. (zf)

Myricanthium ameutaceum Vel. (h)

Diospyrophyllum provectum Vel. (zf)

Cussouiphyllum partitum Vel. (vh)

Araliphyllum formosum Heer, (vh)

Araliphyllum Oaphnophyllum Vel. (h)

Eucalyptus Geinitzi Heer, (vh)

Eucalyptus angustus Vel. (vh)

Magnolia amplifolia Heer, (zf)

Dewalquea coriácea Vel. (h)

Butomites cretaceus Vel. (h)

Faic a Bayer (Perucer Schichteu, 1901. str. 8.) mimo to pfi-

pomínají :

Cercospora coriococcum Bayer.

Gymnogramme bohémica Bayer.

Onychiopsis capsulifera (Vel. ep.) Nath.

Podozamites pusillus Vel.

Pinus Quenstedti Heer.

(Sequoia rígida Heer.)

? Juniperus macilenta Heer.

Proteophyllum productum Vel.

? Proteophyllum cornutum Vel.

? Grevillea Dvofáki Bayer.

Hederophyllum primordiale Sap.

Ze zbytkû zivoCiänych :

Nematue cretaceus Frié.

Naáe slepence souviství La (snad i I. ¿>) povaio'val Kkejóí za

vrstvy permského útvaru.2) StarSí cast hfebenu plskovcového obsa-

2) Archiv I. Studie v oboru krid. útvaru. Str. 120.
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hujicí lupek I. с povazoval Kbejóí za Perucké vrstvy.1) Krejóí uvádí

lupek I. с ve svych Peruckych vrstvách u Malé Skály, рак u Kobe-

rova.4) Na posledním misté nalezl v lupcfch nejen zfetelné otisky

lupenû perucky"eh vistev, nybrz i flícky uhlí, které zde jako jinde

daly podnét ke kuténí na uhlí.

Frió8) ve svém profilu od Vyskfe ku Kozákovu naznacuje na§e

pásmo I. jako Perucké vrstvy s flickami uhlí a uvádí z mourovitého

lupku od Radostného mlyna (Perucer Schichten 1901. str. 27.):

Araliphyllum formosum Heer.

Eucalyptus Geinitzi Heer.

V pískovcovém hfebeiiu na severníin pouiezl útvaru kHdovébo

v Pojizefí pfístupno je pásmo I. s pásmem II. a III. Z pflcin geo-

tektonickych pouze tato pásma vycházejí na povrch, mladsí, a sice

od IV. az ku VIII., uikoliv (viz obr. 2., 4., 5.). Jinde v Pojizefí

pásma I., II. a III. nejsou pfístupna. Pro naáe studia stratigrafická

je vSak velmi dülezito zjistiti, jakou polohu zaujímají mladSÍ pásma

pojizerská ku pásmflm staráím. Jde o to, abychom i pro tentó kraj,

iteiy je na píechodu ze západoceského do vychodoceského útvaru

kfidového, zjistili sled veSkerych naáich pásem. Opustíine tedy na

chvíli naäe Pojizeíí a prohlédneme si na pH6 krajinu jiiné od Po

jizefí leztcí a sice smérem od Ouval pfes Vysehofovice, Mochov,

Pferov ku Labi u Lysé. V profilu, ktery v tom sinéru studovati

budeme, nalezneme váecka pásma staräi od I. az ku IV. Prodlouzíme-Ii

рак profil ten na druhou stranu Labe, octneme se jiz na stráních

Polabskych a Jizerskych v témz pásmu IV., na néjz píikládají se

dále do Pojizeíí váecka mladáí pásma kfidová. Tím nejlépe naváíeme

naSe Studium se západoceskym a poznáine zároveiTpfícny profil cel^m

ceskym útvarem khdovyra od Ouval na jihu az ku Malé Skále na

severu.

V tomto pojednání omezíme se pfehledné na pásmo I.

Opusttme-li huronské bfidlice v Ouvalech a dáme se pfes Ouval-

sky hrbet &í do údoll potoka Vejmoly, med Tlustovousy a Vyáe-

horovice, pfejdeme nékolik pásem etaze D útvaru silurského. Hned

nad Ouvaly odkryty jsou ve struzkách nové silnice a vySe v lomu

cervené hlinité bfidlice pásma Ddl s cetriymi stopami krevele skorem

•) Tamtéí, str. 91, 92, 93.

«) Tamtéi, str. 120.

5) Brezenské yrstvy, str. 36., obr. 20.
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ai к samému bfbetu. Zapadaji pfi sklonu 45° az 50° к severu. Na

temeni hfbetu vycnívaji bèlavé kfeinence pásma Dd2, které zabyhajf

do Tlustovous.6) Od Tlustovous к severu sejdeme do údoli Vejmoly

kráéejíce v oboru fern^ch hlinit^ch bfidlic slidnatych pásma Z)d4,

nad nimiá spocívají tu nepatrné stopy útvaru permského a v^âe

pásma I. útvaru kfidového (obr. 3.).

Ulození posledních vrstev ku pásmu DdA je diskordantní. Kdezto

vrstvy pásma Ddt zapadaji к severu pod úhlem 45", zdá se na po-

hled jakoby vrstvy útvaru permského a kfidového byly vodorovnó.

Ve skutecnosti ovsem zapadaji v témá sméru pod úhlem malym,

nebot pod severní stranou Kozováz zapadaji jiz pod povrch zeinsk^,

jsouce pokryty nejblíáe vysáími pásmy.

Po prvé nalezneme pfístupné vrstvy pásma I. v pravó stráni

potoka Vejmoly vychodnë od Horousan a JZ. od Vyáehorovic v ná-

sledujicím

Profilu 2.

Vrchol gtráné po pravé strané potoka Vejmoly.

2. Pískovec kvádrovy, jemnozrony, místy hrubozrnny, bélavy

neb zazloutiy 6 6

1. Pískovec kvádrovy, hrubozrnny, místy i ve siepenec pfechá-

zející, sedy neb zazloutly 1-9

j Lupky slídnaté (s muskovitem) sedé az cerné místy mourovité 4-0

^ 2. Pískovec kaolinicky s muskovitem, jemnozrnny, bíly . . .3*0 ^

î 1. Pískovec kvádrovy, kaolinicky s muskovitem, sedy neb iluty. ¡'

l V nejhlubsí poloze prechází i ve siepenec 4-6 >

3. Bfidlice kaolinické místy pisóité. Barvy jsou bílé a éervcné. Obé

barvy se stfídají 4 2

2. Siepenec s kaolinickym tmeiem 0-45

i. Rozpadlé na povrch u bílé pískovce a slepeuce prostoupené bíiymi

kaolinickymi a fiervenymi jilovitymi partiemi 3 5

Bfidlice éerné slídnaté, na povrchu zvéiralé, rozpadlé rezavé,

náleíející etaii D<lt 6-0 m

Potok Vejmola.

8) Kbejcí ve své Geologické mapé okolí prazského naznaéuje mezi pásmem

Шг a Ddt téz pásmo Dd¡.

^ Vrstvy tohoto útvaru upomínají stratigraficky i petrograficky na vrstvy

permského útvaru v okolí Peruce, zejména v Oldrichovë rokli a v Macáku.

(Srovnej Zahálkovo Pásmo I. útvaru kfidového v Poohff str. 4. a 6. Profil 1.

a 2. Obr. 7.)
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Ш. ,С. Zahálky:

Také V tomto profilu je sled souvrství a, bt c, d pásma I.

patrny. Od tohoto profilu dále к severu podle potoka Vejmoly tvofi

pásmo I. obé stráaé údolí píes Vyäehorovice aá pod Kozovazy a vrch

Skfivánek. V levé stráni tohoto údolí pfi JZ. stranë obce Vysehofovic

(Vyserovic) zalozeno je nëkolik lomû. V nich jsou odkryty zvlásté

lupky : Lze pozorovati, ze lupky nejdou nepfetrzitë v poloze c, nybrz

ze jsou ulozeny v pánvích. Vyklinují se tedy. Nëkdy zase pískovec

vniká do lupkû a vykliùuje se v nich. Vrstvy lupkü jsou nékde

zohybány.

Souvrství I.c nejlépe poznáme v tomto profilu JZ od VySe-

horovic pfi polní cesté a dál od stráné.

Profil 3.

Vrchol lomo as 0-6 km JZ. od Vysehororic.

3. Kvádrovy pinkovec, jemnozrnny i drobnozrnny, äedy neb ¿huy

kaolinicky, slídnatf (V lomo jen 0-2 m zachováno, vyse je mocnéjsí) 0-2

2. Tyi со 3. ale rozdrobeny 2-5

1. T¿i со 3. ale v pevné stolici • 2-6

Lupek slfdnaty, àedy, misty do cerna s hojnymi othky listû. Tvofi

hnizdo, jehoz prûfez v tomto lomu má po jiznfm kraji lomu

l'6 m, po severnim 3*25 m raocnosti. Tu se vklíní do nèho phkoeec

drobnozrnny neb hrubozrnny az 0'7 m mocnosti 3*25

(Pîtkovec kvádrovj, hrubozrnny neb drobnozrnny, äedy neb zazloutly

neb sedy se ilutimi skvrnami 3'0

vi 1

Dno lomu. Souvrstri 16. pokraíuje hloubs (tak jako l.d vyáe).

Fric a Bayeb ve své nejnovëjài práci о Perucky^ch vrstvách

(Perucer Schichten, 1901. str. 14, 15.) podává tentó profil z lomu

p. Stupeckého, jiáné od VySerovic:

5. Zerstörter plattiger Quader топ Ackerkrume bedeckt ... 1 m

4. Pflanzenarme Thonschiefer 1 „

3. Obere Quaderbank 2*6 „

2. Pflanzenreicher Thonschiefer 2-5 „

1. Untere Quaderbank 3 „

Vrstvami 1. a 5. není profil ukoncen. Vrstva 1. jest nejvysäi ze

souvrství Ib., vrstvy 2., 3., 4. nálezí ku le, a vrstva 5. je nejnizäi

ze souvrství Id.
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Pásmu I. píibyvá к severa na mocnosti; nebot v lomu, ktery"

je zaloíen ve vrchu Skfivánku u Kozovaz, dosahuje souvrstvi Lab

jiá 13 m. Je zde tentó sled vrstev:

Profil 4.

Nejvyssl dásí Vrchu Skfivánku s pásmem II.

d Kvádrovy pískovec jemnozrnny, sedy neb saíloutly nad lomem.

с Lupek sedy s otisky listó.

4. Pískovec kvádrovy, hrubozrnny az velmi hrubozrnny, sedy

neb zazloutly. Ku stavbé se vybírá

3. Lupek kedf 8 otisky listû

2. Pískovec kvádrovy^ jako 4. ku stavbé se vybírá

Dno lomu r. 1901.

j • 20

J . 6-8

I . 0-2

► . 30

1. Pískovec kvádrovy^ die skalníku hrubozrnny a drobnozrnuy

iluty (neprístupny) 3-0

Perm. Jil áedy (hloubéji i ¿erren/) vodu nadrzujfcí (die skalníkü).

Mezi Kozovazy a Chudoraelov^m mlynem zapadá pásmo I. pod

pásmo II. (obr. 3.).

Takto proSli jsme na pf!6 pruh na povrch vystupujícího pásma I.

pti samém pobrezí byvalého jezera kfidového.

Velekovskí ve své „Kvétenè ceského cenomanu" (str. 48.)

uvádí následující otisky rostlinné z Vyèehofovickych lupkü:

Gleichenia Zippei Cda. (zf)

Gleichenia rotula Heer, (zf)

Gleichenia crenata Vel. (zf)

Dicksonia punctata Stnb. (h)

Onchiopsie capsulifera (Vel. sp.) Nath. (h)

Laccopteris Dunkeri Schk. (vh)

Pteris frígida Heer, (vh)

Pteris Albertini Vel. (vh)

Acrostichum cretaceum Vel. (h)

Dipteriphyllum cretaceum (Vel. sp.) Krasser, (zf)

Jeanpaulia carinata Vel. (h)

Kirchnera árctica Heer, (vh)

Marsilia cretácea Vel. perucensis Bayer, (h)

Selaginella dichotoma Vel. (zf)



III. 6. Zabalka:

Microzamia gibba Cda. (vh)

Krannera mirabilis Cda. (vh)

Cunninghamia elegans Cda. (vb)

Dammara borealis Heer, (vh)

Sequoia heterophylla Vel. (zf)

Sequoia minor Vel. (vh)

Ceratostrobus eehiuatus Vel. (zf)

Widdringtonia Reichii Ett. (vh)

Juníperas macilenta Heer, (zf)

Echiuostrobus squammosus Vel. (vhj

Plutonia cretácea Vel. (h)

Pinus protopicea Vel. (zf)

Pinus Quenstedti Heer, (h)

Picea cretácea Vel. (h)

Frenelopsis bohémica Vel. (zf)

Platanus laevis Vel. (vh)

Crotonophyllum cretaceum Vel. (h)

Proteopsis Proserpinae Vel. (vh)

Grevilleophyllum constans Vel. (h)

Banksiphyllum Saportanum Vel. (zf)

Myrica Zenkeri Ett. (vh)

Myrica serrata Vel. (vh)

Myricanthium amentaceum Vel. (vh)

Araliphyllum trilobum Vel. (zf)

Araliphyllum Kowalewskianum Sap. (vh)

Araliphyllum minus Vel. (zf)

Araliphyllum transitivum Vel. (zf)

Araliphyllum propinquum Vel. (vh)

Araliphyllum Daphnophyllum Vel. (vh)

Araliphyllum furcatum Vel. (zf)

Araliphyllum decurrens Vel. (zr)

Hederophyllum primordiale S. (vh)

Hederophyllum credneriaefolium Vel. (h)

Sapindophyllum pelagicum Ung. sp. (vh)

Sapindophyllum apiculatum Vel. (h).

Cissophyllum exulum Vel. (h)

Ternstroemiphyllum crassipes Vel. (h)

Eucalyptus Geinitzi Heer, (vh)

Eucalyptus angustus Vel. (vh)

Calli8temon cretaceum Vel. (h)
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Leptospermum cretaceum Vel. (vh)

Bombacophyllum argillaceum Vel. (zí)

Magnolia ainplifolia Heer, (vh)

Hymenaea primigenia S. (vh)

Ingophyllum latifolium Vel. (zf)

Credneria bohémica Vel. (vh)

Delwaquea coriácea Vel. (vh)

Diceras cenomanicus Vel. (zf)

Butomites cretaceus Vel. (h)

Fbic a Bayeb (v uvedené jiz práci) mimo to uvádéji :

Cercospora coriococcum Bayer, (vh)

Phacidium circumscriptum Bayer.

Puccinites cretaceus Vel.

Acrostichum cretaceum Vel.

Drynaria fascia Bayer.

Drynaria tumulosa Bayer, (vh)

Cunninghamia stenophylla Vel.

Chamaecyparites sp. Vel.

Saliciphyllum perucense Vel.

Ficus suspesta Vel.

Ficus Peruni Vel.

Aristolochia tecomaecarpa Bayer.

Credneria arcuata Vel.

Inga latifolia Vel.

Crotonophvllum cretaceum Vel.

Benthamiphyllura dubium Vel.

Carpolithes vyserovicensis Bayer.

Ze zbytkü áivocisn^ch :

? Rybí embryo Fr.

Unió regularie Fr.

? Nematus lateralis Fr.

Tinea araliae Fr.

Phryganaea micácea Fr.

Chironomites unionis Fr.

Brachinites truncatus Fr.

Lamiites simillimus Fr.

Velenovskya inornata Fr.

Chrysomelites simplex Fr.

Gomphus serialis Fr.



14 HI. G. Zahálba:

V profilu naäem od Ouval к Pfeiovu nazyvá Krejcí8) naSe

pásrao L, o mocnosti skorera 20 m, Peruckymi vrstvaini. Náá permsky

prouíek, o mocnosti skorera 8 m, neuvádi a své Perucké vrstvy hned

na bfidlice silurské Ddi staví. Mocnosí Peruckych vrstev u Nehvizd

je die Krejcího az 8 sahù (lupky ai 2 sahy, pískovec az 6 sáhn).

Fiuc9) uvádí nálezíáté Peruckych vrstev ve Vyserovicích téi ve

své studii o Peruckych vrstvách a uvádí odtud Caulopteris punctata

et Palraacites varians Göpp. a Phyllites div. sp.

•) Studie, str. 79. obr. 19.

*) Perucké vrstyy str. 168.
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Vysvètlenf ku obrazcum 1—6.

Obr. 1. Pûdorys piskovcového hfebenu od Friedsteina ai na

Suchou Skálu u Koberova. rr je cára dislokacnl.

Obr. 2. znázorüuje pfeklopení (pfekocení) vrstev ve hfebenu

pískovcovém mezi Friedsteinein a Suchou Skálou.

Obr. 3. Profil z údolí pod Tlustovousy v^chodnö od Horouäan

pfes Vyäehofovice a Mochov ku Starému Prerovu. P= permsky

útvar. Ostatní zkratky znáiné.

Obr. 4. Pfiôny" profil Suchoskalskyb hfebenem od nového hîbi-

tova Vranovského к Jizere. Viz smér ab na obr. 1.

Obr. 5. Prfífez pfíón^ Maloskalskébo hrebenu pfi pravé stranë

Jizery z Vranova к Lábu. Viz smër с/ na obr. 1. H. bf. = huronské

bfidlice. Pro roalou pfístupnost tëchto bfidlic bylo tëzko urèiti smër

a sklon vrstev. V jednom lomu nad zámkem Maloskalskjrm na pokraji

lesa stanoven smër SZ. 22 h a sklon 19° ku JZ. Toto jedinë mëfeui

ответ nestací.

Obr. 6. Pohled na Suchou Skálu nad Libentínem a Proslckera

se etrany SSZ. в vrcholu skalního hfebenu nad nov^m hfbitovem

Vranovskym u Malé Skály.
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Friedstein

Suchá. Sheila.
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