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XXVI.

Pàsmo V., VI. a VIÏ. kfidového útvaru v Pojizefí.

Sepsal Ôenék Zahàlka.

Pfedloíeno v lezeni dne 11. dubna 1902.

(8 obratci II. aï 16. na 2 tabulkéeh.)

Pasmo V. bylo slozeno v Poohfí (nehledíme-li к nejniíSímu sou-

vrstvl Va) z mékkych slinû s óetnou Ostreou seraiplaaou a vzácnou

Terebratulinou gracilis. Pásmo VI. a VII. nebylo uiozno od pásma V.

rozeznati. Tvofilat väecka tri pásma jeden petrograficky celek. U Roud-

nice rozliäujl se jiz pfesnë vsechna tfi pásma od sebe po stránce petro-

grafické i palaeontologické. Pásmo V. má sice téi mékké slíny váude,

ale ve spodní cásti poclná se v ném vyvinovati 06 m mocná vrstva

hrubozrnného pískovce s velmi slinityb tmelem (v Jalovôinë). Sledu-

jeme-li pásmo V. dále od Roudnice v Labsky"ch stráních, zvlááté

v pravé, do Mélaického okoli, mëni se toto vûcihledë. Ve spodní cásti

roste mocnosf uvedeného hrubozrnného pískovce, ktery" ztratil valné

na slinitém tmelu a v nemí Rhynchonella plicatilis poóíná hojné vy-

stupovati (Rhyncbonellovy pískovec). V horní Cásti stávají se vrstvy

tez piscitéjáí, méníce se v piscité slíny a v nejvySSí poloze i ve

hrubozrnné pisÈité slíny. Tato zinèna faciová stupíiuje se jeStë dále,

takze se vrstvy pásma V. jen z pískovcú, pisüitych slinû a kfemitych

vápencü skládají. Nejspodnéjáí vrstvy poéínají tu s hojnou Rliyncho-

nellou plicatilis a nejvyáSí koncí téz pískovci (BySice, Öecelice, Mél-

nická Vrutice).1)

Obéma profily u BySic a Öeöelic vcházime do Vrátenského údolí,

kde chceme, jako dfíve pásmo IV., nyní pásmo V. stopovati.

') Pásmo V. v okolí Hipu, str. 60—63. obr.: 12, 13, 14, 34.

Vèstnik kril. ces. spol. náuk. Tridâ II. 1
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Ve Yrátenském údolí.

Со se tyíe vyskytu pásma V. v údolí touito, platí o nèm totéí.

со o pásmu IV. Ovâem lezl pásrao V. vySe, neboí pokryvá pásmo IV.

Mocnosí pásma V. by la v Mélníku as 25 m; tato se ve Vrátenském

údoll zmeuSuje.

V téch profilecli, kde jsme shledali pásmo IV., shledáme i pásmo

V. Pfi silnici z KoSátek do Hornlho SHvna uvedli jsme

Profil 5.

Obr. 11.

V tomto profilu má pásmo V. následujícl slození:

Patro: Pásmo VI. 840 5 m n. m.

6. Píakovec ilinity, glaukoniticky, jemnoztnuy, zlutavy\ Fucoidovy, sypky 0'

1. Velmi piiiity tlin sedy s plackami tmavosedébo kremitého vdpinct . 3 0

3. IHikovec ilinity glaukoniticky, jeninozrnny, sedy, s muskovitem,

s plackami tmavosedcho dosti pi>.cilého kremitého vápence. Tentó

mi v sobé prûfrzy maisch 2 az 3 mm sirokych páskñ Pricné

prürezy jeou okrouhlé 1"5

2. Pilkovec syplíj, zlutavy' s tmavym kfemitym vdpencem

1. Pitkovee glatikouitiiky jemuozrnny^ s rauskovitem, sypky, propleleüj

velmi hojnymi Fucoidy, zlutavy, г kfemitym vdpencem glaukoniti-

ckym, bllym az Sed^m, dále od povrchu tmavosed^m s Peden

¡filuoni e-Cj

Základ : Pásmo IV. 227 в a. »

Tentó profil pásma V. poucuje nás o torn, áe jsou tu vrsUy jü

velice v pfskovec promëuëné. Jeu souvrství 3. a 4. 6iuí jestè na prví

pohled dojem piscitych slinû. V souvrství 1. nenalezl jsem sice Khyn-

chonell, najdeme je vôak jinde. Mnozství Fucoidü, jiuiiz jsou vrstvj

jeho propleteny, je váak rovnéz karakteristické.

Vychodné od Stfízovic pfi silnici do Hornillo SHvna byl «-

staven náá

Profil 6.

V nëm zaujímalo pásmo V. následující polohu:

Patro: Pásmo VI. 250 7 «i n.

•2. Piskovec málo tlinity, èedy, jemnozrnn^, sypk^ 8 hrubozrnnym

kfemitym vdpencem "'Oi

t. Pitkovec málo êl'mitj, glaukoniticky, jemnozrnuy, sypky, zluta»).

dále od povrchu èedj, s vrstvami pitfitého kí-emitého vdpena

¡¡laukonitického, sedého, ktery1 se na povrchu v placky rozpadá.

Souvrství to je propleteno velmi hojnymi Fucoidy

Základ : Pásmo IV. 238 7 я n. m.
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Vrstvy tohoto profilu nejsou pékné odkryty. Tfeba se spokojiti

se zvëtralymi vychozy mélkého úvozu v bfehu silaice.

Mnohem lépe prístupny jsou vrstvy v

Profilu 7.

Obr. 12.

podle cesty ve stráni vychodnë od Krpskélio dvora.

Patro: Pasmo VI. -.MO S m

i. Siinity pítkovec drobnozrnny, éedy neb zazloutly s pevnèjslmi

laricemi Tápencovitéjsími téhoz pískovce drobnozrnného neb jenméj-

siho zina. V ném Pachydiscus peramplue 8 3

1. Siinity pUkovee jemnozrnn^, áedy\ misty zluty. Propleten hojnymi

Fucoidy. Pevné lavice jeho jsou az pûl uietru mocné a ciui dojem,

jako by ve kyádrovcovou facii pfechod cinil fi-oj

Pasmo IV. 226-5 m п. ш.

Jak Fric urcoval vrstvy tyto, uvedli jsme prehledaë s jiuymi

vrstvaiui pfi pásmu IV. a profilu 7.

Ve stráni severnë od Susaa pHstupna je v nejvysSi poloze nej-

spodnéjsí cást pásma V. v

Profilu 8.

Dilurium: Zlutnice s cicváry. 24tî-5 m п. ш.

\ Piekovec s chud^m vdpnityin tmelem, drobnozrnny, zluty, hojné pro

of,! pleten thicoidy. Mimo to obaahuje: Exngyru lateralis, Ostreu semi-

§"|l planu, a u Telkém mnozstyí i v cbomácích Jthynchonellu plicatilù

" щ v nejvyâsi poloze 4'3 m

Pásmo IV. 242-2 m n. m.

V predchozich tfech profiled] neuaäli jsme v uejnizáí poloze

bojnou Rhynchonellu plicatilis az zde u Susna. Z toho je vidëti, ze

vyekytování jeji jest omezeno jen na jisté lokality. V následujícím

Profilu 9.

u Rivna je opët hojna. Zde spatfujem zase celë pásmo V. dosti pH-

stupaé.

1*
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Patro: Pásmo VI. 247 4 n tt. m.

5. Fiskovtc s hojnym vápencovym tmelem, sedy 16

4. Píikovec slinity drobnozrnny, rhynchonellovy, zluty g kojnymi

Fucoidy Vi

3. Piskovcc málo slinily, jemno- a drobnozrnn^ na povrchu rezan,

dále od povrchu sedf , 3-S

2. Píikovec, jako v souvrství 3., ale s hojnou Bhynchonellou plicatilis

a Fucoidy Si

1. Piskovcc slinity na povrchu zluty V7

Základ : Pásmo IV. 2361 m п. m

V souvrství Vf), je Ostrea semiplana.

V souvrství V4. je Rhynchonella plicatilis (vh)

Fukoidy (h)

V souvrství V2. je Vola quinquecostata.

Ostrea semiplana.

Exogyra lateralis.

Rhynchonella plicatilis (h)

Fukoidy (h).

ZvláStnl pozornosf zasluhuje pásmo V. v posledníni profilu na-

ëeho údolí ve stráni západné od Chotètova v

Profilu 10.

Obr. 13.

Patro: Diluvium: Zlutnice. 2464 m n. m.

5. Piskovcc vdpnitj jemno- az drobnozrnny, svêtle Sedy, na povrchu I

rezavy. V horní cásti pevnèjsi lavicka bohata skamenèlinami . . l'J

4. Piskovcc velmi slinity 8 hrubsími zrny kfemene 6ili hrubozrnny

piscity blfn sedy в pevnou vdpencovou vrslvou . . M

|^ 3. Piskovcc slinity, dále od povrchu àedy, na povrchu rezavy в velmi

hojnymi Fucoidy Ii

2. Pisiity $lin glaukoniticky s pisfilovdpnitfimi koulemi î"î|

1. Piskovcc slinitj sedy, na povrchu zazloutly i rezavy, epevnéjsfmi svétle

sedyrai vrstvami koulovymi pisiitovdpnilymi, jemné glaukonitickymi . 4'4¡

Základ : Pásmo IV. 234-3 m п.

V souvrství V 5. má v sobé pevnéjài laviöku a tato oply"

velkym mnoístvlm skamenëlin. V nékterych místech jsou jedna do

druhé vtlaCeny a pískovec je stmeluje. Co zvláátního pfekvapilo nine.
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bylo to, 2e se tu objevuje Trigonia limbata D'Orb., muäle, kteiou

jsem tak jako Fkic z pocátku pouze v souvrství IXc. (Trigoniové

vrstvy Fmóovy) pozdëji i v IXd (Bryozoickych) iialézával. Trigonia

limbata je celkem skamenëlinou vzácnou i v samych trigoniovych

vrstvách; tu najednou se vSak objevuje ve vyááí poloze pásma V.

а к toniu jeêté hojnè, tak ze v kazdém vétáím vyvráceném kusu

z bfehu cesty aspoñ jeduu jsem sbledal. Vsak uvidírae pozdéji, ze

Trigonia limbata také v souvrství Xa se objevuje. Züa tedy v Ceském

mofi kridovém die nynéjáích nálezú od doby pásma V. &l do doby

páania X.

Opét pfíspévek к dùkazûm naäim, jak maze skamenëlina zavósti

tobo, kdo jedinë die ni odhaduje stáfí vrstev.

Ve zminëné pevné vrstvë trigoniové jsou tyto druhy:

Turbo cognaccensis D'Orb? (vz)

Protocardium hillanum Sow. sp. (vz)

Trigonia limbata D'Orb. (h)

Arca subglabra D'Orb. (h)

Panopaea gurgitis Brongn. (zf)

Lima multicostata Gein. (h)

Pectén laevis Nilss. (zr)

Pectén curvatus Gein. (zf)

Vola quinquecostata Sow. sp. (zf)

Ostrea hippopodium Nilss. (vz)

Magas Geinitzi Schi, (zf)

Serpula social is Goldf. (zf)

Serpula sp.

Fucoidy (h)

Az budeme probírati pásma mladSI zdejsího kraje, budeme se

s mnohymi zde uvedenymi druhy shledávati a to tenknlte, budou-li

petrografické pomëry vrstev pásmu V. podobné.

V souvrství VI. jsou:

Inoceramus Brongniarti Sow. velky exempláf.

Pectén curvatus Gein.

Exogyra lateralis Reuss.

Serpula eocialis Goldf.

Fukoidy.
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Vrstvy V profita 10. jsou cerstvëjâi u porovnáni в predeSlym

profilem, kde jsou zvëtralejSi, trnel slinity aneb vápnity vice vyplák-

uuty. Stav zvétrání vrstev pjfi porovnáni dvou profila popsanych dluino

vídy úváziti.

Poslední stopy pásma V. poznáme jeStë na poCátku údoll, vyvi-

nujícl se západné od dvora Chotëtovského. Pod zlutnicí diluvialní

jsou tu vrstvy jako v hofejSl cásti profilu 10. Ostatní vrstvy pokryrá

tai zlutnice. PH silnici Vtelenské „U Öihadla" vycházel v bfehu

sünice jemnozrnny" slinity" piskovec s Ostreou semiplanou pásma V.

Proc nepokracuje pásmo V. dále ve Vrátenském dülu, za silnici

Vtelenskou, vysvëtlili jsrae u pásma IV.

Y Labském údolí.

O nejspodnéjéích vrstvách pásma V. na vrcholu Öecemiua u VSeUl

a Na neckách u Óecelic zmínili jsme se ve clánku naäem o pasmo V.

okolí ítipu.

Mozná, ze také v nejvySäl poloze vysociny tálmoucf se nad

Konëtopy, Hlavnem Sudovym a Kostelnlm a odtud к Tuficûm bade

cást pásma V. zachována, ale písek diluvialní, pokryvající vysocimi,

Ciní pozorování nemozn^m.

Y Jizerském údolí.

Pásmo V., které ve Vrátenském údolí tak pëknë pfístupno bylo

vcházl do vysociny Slivenské, jsouc vyááimi pásmy pokryto, a teprve

Jizerské údolí odkryvá je zase ve své stráni od Kochánek к Novym

Benátkám, avâak jen v úryvkách. Náplavy neb ssutiny pokryvají vaine

pásmo toto.

V^chodnë od Kochánek, pfi samé silnici u cihelny, odkryto je

v lomu pásmo V. spolu s pásmem IV. (viz profil 16.) Jsou tu jen

nejnizái vrstvy. VysSí kryty jsou diluvialní álutnicí.

Profil 17.

Obr. 14.

Patro: Diluvialní ¿lutnice. 195 6 ra п. ш.

> .s

I *

Рн -s?

3. Piskovec jemnozrmiy, g chudym slinityin tmelem, sypky,

sedy\ misty bezbarvy (kfemen êir^), jinde zazloutly .... 0-8

2. PUkovec s chudym sliuitym tmelem, drobnozrnny neb jemno

zrnny, sedy neb bezbarvy, a hojnou Rhynchonellou plica-

tilis, v pevnéjgi lavióce 0'2

1. Piskovec jako 3. misty se zlut^m pruhem 10

Základ: Pásmo IV. (v profilu 16.) 193 6 m п. m.
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Vrstva 2. obsaliuje pomérné vice skamenélin:

Rhynchonella plicatilia (h)

Lima multicostata.

Natica?

Fukoidy.

Néco pfes 200 m na vychod od cihelny ústl se Slepecská rokle

do Jizerského údolí. Jdeme-li od ústí této rokle, t. j. od Benátecké

cesty, аз 100 m podle rokle, na to v pravo (na vychod) do stráné,

najdeme mezi krovfm ve vyâce asi 5"5 m nade dnem rokle opèt pl-

skovce pásma V. nejnizál. Vystupují zde v kvádrech na povrch.

Profil 18.*)

Obr. 15.

P&tro: Pásmo VI. A8 202-8í> m n. m.

3. Nepíístupné vrslvy 9-0

2. Kt<ádrov¿ pUkovec s rhudym slinitym tmelem, sedy ai bezbarvy

(bélavy), sypky, jemno- ai drobnozrnny 1*35

1. Kvddrovi/ pískovec tfi CO ve 2. stolici 1-0

Základ: Pásmo IV. v bllzkém lomu pri ústí rokle. 191*6 m n. m.

V profilu 17. a 18. naSli jsme jen nejspodnéjSí 6ást pásma V.

Xejvyégí naleznem zase ve stráni holé u Novych Benátek, u mlyna

pH jiíním okraji obce Obodre.

Profil 19.

Obr. 16.

Vrchol etény nad mlynem. As 198'6 m n. m.

Diluvium, ¿lutá hlína 2 m

2. Rozpadlé vrstvy рйсЩсЬ, гЫпй 10

1. Velmi pUcité ilíny glaukonitické, oddélující se ve stcilice as po 1 m g

mocnoeti, ve svislé sténé spatné pfístupné, proto nelze т nich vy- t-

hledávati lavice kremitvch vápencü 6 0

as 189-ñ

^ I 3. PUkovec tlinity sedy, rozdrobeny, jemnozrnuy 2 0

o) 2. Kvádrovy pUkovec élinit¿, jemnozrnny, sedy 2-ü

.3 Mlyn, cesta.

1. Ssutinami zakryté vrstvy v bfehu u mlyna 4-0j

Hladina Jizery. As 181-6 m n. m.

*) Vrstvy tohoto profilu jsou odkryty v lomu píi ústí rokle, byly vsak

t- 1901. nedostupny ve svislé sténé.
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V tomto profilu nebyla vyska vrstev mcfena jako obyêejnè

prohlometrem, nybrz odhadnuta od oka. Die toho buítei posuzována

císla uvedená. V pfíkré sténé (svisló), která tu nad mlynem se ту-

píná, poznáváme nejvySSÍ vrstvy pískovcové pásma V. Vypadajl tak

jako ve Yrátenském údoll a také tak jako v profila 18. Souvrstvi 2.

je tu kvádrovcem. Celkera jsme tedy pozorovali, ze pásmo V. ménl

se ze západoéeského útvaru kfidového do Pojizefí ve facii kvádroTého

pískovce, tak jako u jinych pásem jsuie to jiz seznali (VIII., IX., X.)

Následkem toho, ze vychozy vrstev klesají od Kochánek ku

Novym Benátkám, nenajdem vice v Novych Benátkách u samé Jizery

pásnio V., nybrz VI. a VII.

Tfeba, abycliom jeSté pojednali o pomérech pásma V. men

Benáteckou Vruticf a Starfmi Benátky. V Benátecké Vrutici pflstupny

jsou v obci samé vrstvy pásma IV. Budou náleáeti ku nejvyssím

Nad obcl mèli bychom v brzku najíti vrstvy pásma V., na to i vyS

pásma VI. a VII., VIII. a IX., nebot pri severní strané obce Jific

vychází na povrch nejvysáí cást pásma IX. Zatím nenalézáme mea

Benáteckou Vrutici a mezi Jificemi zádnych vrstev, an jsou diluvial

ním plekem a àtèrkem kryty. Na severních svazlch vysiny Jirické

tedy ku Jizefe, nemüze pfi silnici do Starych Benátek pásmo V. tj-

cházeti na povrch, neboí víme, ze v Novych Benátkách od ваше

hladiny Jizery pásmo VI. а VII. vystupuje. Padá tudíz pásmo V.

i ve Starych Benátkách pod povrch zemsky. Vrstvy útvaru kfidovéb1

zapadaji od Lysó ku Starym Benátkám — od jihu к severu. Bjlo

by zajímavo zvëdèti, jak vypadá pásmo V. nad Benáteckou Vrutici,

to jest na okraji jeho. Prozatím se spokojujem s vychozy jeho v Po

jizefí Novo-Benáteckém.

Pásmo VI. vystupuje velmi ostfe do popfedí mezi ostatnf pásmy

ve stránlch Roudnického Polabí a sv^mi fysikalními, petrogi-afickpi

a palaeontologickymi zvláátnostmi zavdalo Fbióovi podnét, aby je

v oboru svych Bélohorskych vrstev osamostatnil a snaiil se pá»

toto — Vehlovické opuky — po celém íeském útvaru kfidovém urco

vati. Ponèvadi je ú6elem naâeho studia sledovati v oboru íeskéhc

útvaru kfidového vrstvy jeho na vsecky strany, tak abychom ponali

které vrstvy v rûznych krajinách cesk^ch jsou aequivalentní, zejména

рак aequivalentní oném vrstvám, jez FbiC a Krejcí со typické vzory

pásem svych vytkli, tu jsem к tomu pfihlízel, aby Fhicovv Vehlo

vické opuky v naSem Polabí Roudnicko-Mélnickém со sauiostatne
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pásmo VI. vytknuto bylo, tak abychom védéli — sledujíce pásmo

VI. do jiuych krajin — kde tara aequivalenty Vehlovickych opuk

budou.

Pásmo, které nám raezi pásmem VI. a mezi pásraera VIII. vy-

byvalo, oznacili jsme pásmem VIL a ponévadz dolní Cásti pfisoudil

FbiC ve Vehlovicích stáfí Malnického fasáku, nazvali jsrae je téá ve

sv^ch studiích v okolí Èipu „Malnické pásmo". OvSem jsme shledali

рак, kdyá jsme prodlouzili studia svá Poohrím az do Malnic, ze Mal-

flicky rasák v Malniclch není aequivalentní pásmu VII., nybrz hornímu

glaukonitickému oddélení pasma IV.

Kdyby nebylo tudlá té okolnosti, ze Finó pásmo VI. ve Vehlo

vicích (a podobné pásmo VII.) jako samostatné byl vymezil, sotva

bychom byli tak maly" komplex vrstevuy со samostatny" vylouëili.

Právé ve Vehlovicích váze se pëknë pásmo VI. ku pásmu V.

tira, ze nejhofejsí vrstvy pásma V. a nejspodnéjál pásma VI. jsou

Vetrogiaficky stejné. Také dolní cast pásma VIL srovnává se petro-

graficky s pásmem VI. (ve Vehlovicích). Váznéjáí dfkvody vsak pro

spojení pásma VI. a VIL i ku pfipojení ku jiuym vrstvám, shledali

jsme v Poohfl. Tam veSkery vrstvy pásma V., VI. a VIL tvorí jeden

petrograficky celek.

Naproti tomu tfeba zase uvésti, ze pomëry petrogratické nékolika

pásem za sebou jdoucích mohou byti stejué, aniz by nám ñapadlo

pásma tato v jedno slouciti. Právé к tomu pfinásíme doklady v nasich

studiích v Pojizefí. Ve vysociné Slivenské máme u Kochánek nad

Jizerou pásma IV., V., VI., VIL, VIII. а IX. Vsecka tato pásma,

s vyjmutím pásma V., tvoíí skorem jeden petrograficky komplex, slo-

¿eny ze samych piscitych slínú jemnë glaukonitickych s lavicemi

kfemitého vápence. na povrcliu v koule se rozpadávajících. Vystoupil

by zde vice rozdíl mezi jednotlivymi pásmy na jevo, kdybychom podrobná

palaeoutologická studia рйзеш tëch vykonali? Mozuá, ze by se néjaké

rozdlly místnf ukázaly. Také jsme vsak zkuâenost nabyli, jak v jistém

kraji pri stejnych aneb podobnych poinërech petrografickych udrzují

se v pásmech po sobé následujících stejné aneb podobné pomëry

palaeontologické. Studia naäe v Pojizefí nové к tomu dûvody po-

skytují zejména s nálezy Trigonie limbuty v pásmu V. a s Pectén

pdchellus v pásmu III. a IV. a j.

Budem tedy sledovati pásma naSe dále a v brzku se ukáze,

která z pásem naâich stfedních bude potfebno alouèiti, jiiS také

к vûli zhotovení geologickych map, na nichz pásma malych mocností

ztèika naznaciti se dají.
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V PojizeH nenl mozuo rozlouciti vádycky pasmo VI. od VIL

Máme jen málo mlst, kde lze obé pásma nalézti a kde píístupua jsou.

tam pru stejnou petrografickou povahu nelze rozhranní cáru vésü.

Poprvé shledáváme se s témito pásmy pfi silnici z Novych

KoSátek do Horního Slivna. Jsou spatné prístupny.

V profilu 5.

(Obr. 11.)

uvedli jeme, ze nad pásmem V. poCínajt vrstvy dosti piscitych simó

jemné glaukonitickych barvy sedé. Jsou deskovité a hlubsí orbou se

vyorávaji V mocnosti as 4 w. Podle vyroku hospodáfü a podle tob',

со jsme poznali v dalSích profilech Horno-SIivenské vysociny budoo

vyáe následovati pisCité slíny glaukouitické, Sedé, s pevnymi veimi

glaukonitickymi vápencovymi lavicemi o mocnosti asi 6 m. Jsou omit:

jemnè pisíitou kryty. To jsou vrstvy pásma VI. а VII.

V profilu 6.,

vy"chodné od Stfizovic, pfi silnici do Horního Slivna jsou pfistupny

pisCité slíny pásma VI. а VII. glaukonitické s ínuskovitem, deskovité

zlutavé s pevnymi vrstvami kremitého vápence jemné glaukonitického

tmavosedého. Tyz se na povrchu v plackách povaluje. Obsabaje

Arcu subglabru. Mocnosí pfístupná obnásí 3 от. VyáSích vrsteT n

tomto misté není, nebot ílutnice diluvialní pokryvá vySSí vrstvy.

V profilu 7.,

(obr. 12.)

vychodnè od Krp, poznamenali jsme opét nad pásmem V. vrdfj

pásma VI. v podobè pisèitych slínú äedych v pevné desky se láma-

jících o mocnosti 2 от, nad nimi рак pevnou lavici kfemitého vápencr

Sedou, o mocnosti 02 от. Vyssí vrstvy zakryty byly opét diluvialní

hlinou.

V profilu 9.

u Èivna opét prístupny byly piscité slíny drobnozrnné, jemné glauko

nitické, svétle Sedó, deskovité, s Ostreou semiplanou a Eiogjw
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teralis. V základní horniné byly téá prüfezy vápencové v podobé

ikych prouikû a kruhû. Mocnosf pfistupn^ch vrstev opèt malá, jen

m. Náleáí pásmu VI. VySSÍ vrstvy kryje zase zaámá álutnice.

Lépe pfístupné nalezli jsme vrstvy pásma VIL v Zelníátatech,

Z. od MefcefíSe. V úvozu cesty, která vede z MeôeHàe do Konétop,

pl tentó

Profil 20

Obr. 18.

Patro: Pásmo VIII. 242 86 m n. m.

4. Velmi pia&ilé iliny ylaukonitické, sedé g imiskovitom 1'95|

3. Vdpenec glaukonüicky sedy^ y pevné lavici s hojnon Arcou »«'/-

glabrou (na nékterfch místech), nékteré dáati jeho precházíjl v kfe-

l{ mity vdpenec velmi glaukoniticky , zelenavy, velmi pevny 0-46^ю

i. Pitcity iHn jemnë glaukonitickj g muskovitem, sedf deskovity, na я

povrchu rozpadly 1-06

¡ 1. Vdpenec velmi glaukoniticky v pevné lavicce sedé 0'20

Neprístupné vrstvy 3-60 _

Kozcestí.

Pieóity alluvialní náplav, zakry>á vrstvy 0-70

Vrba. Cota 235 m n. m.

Od naznaCeného „rozcesti" v profilu 20. jde cesta к návrál na

übenici. Blízko nad rozcestím byla v poli zahazená jama. Zdá se,

:e v ni kámen lámán byl. Tfí v úlomkach kol jámy roztrouäeny, byl

vètle Sedym deskovity"m jemnë glaukonitickym piscilym slínem. Vyska,

iterou zaujlmal, byla taková, ¿Se by spadl asi pod vrstvu VII?.

r profilu 20.

Velmi glaukonitické vrstvy profilu 20. pod pásmern VIII. upo-

nlnajl téz na glaukonitické vrstvy, které se objevovaly v pásmu VII,

Icrajiny Roudnicko-Mélnické 2), kde téz na nëkterych místech Arca

tubglabra se hojné objevuje jako zde ve vrstvé 3.

Píejdem nyní do údolí Jizery. Vychodné od Kochánek je Po-

jizerská vySina „Na Pfíkopech", táhnoucí se к Obodfi. V západní

stráni její, která tvoH zároven stráñ Slepeèské rokle, z níz uvedli

jsme pfi pásmu V. v^choz pásma V. v profilu 18., naleznem pásmo VI.

a VII. mezi pásmem V. a mezi pásmem VIII. Proto má následujfcl

profil 21. nejvètsi dûlezitost.

') Pasmo VII. v okolí Èipu, etr. 3 ai 13.
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Profil 21.

Obr. 15.

Na Pflkopech. Temeno stráné (nikoliv vyàiny). 230 m т\. m.

4. Vrstvy pokryté pûdou, v ní¿ povalují ее úlomky pisëitych Wmfl

a kfemitiho vdpenee jako y pas. VUL pfedeàlébo profilu ... 9'î5

.4. PUiitf tlin glaukoniticki), àedy g niodravymi skvrnami, s musku-

vitem M '*

2. Kfemity vdpenee glaukoniticky, tmavoàedy ... .... 01

I . Neprfstupné vrstvy piteit^ch tlinû g kfemilymi vdpenei .... .512I315

1 C. Kfemití) vdpenec modravy 01

16. IHtlity iUn àedy, glaukoniticky, g modravymi gkvrnami a musko-

vitem W

14. Kfemity vdpenec modravy M

13. Pitcit¿ $Un glaukoniticky, àedy, jako 16 01

12. Kfemity vdpenec modravy

11. I*itcity tlin glaukoniticky, àedy, jako 15 bi!>

10. Kfemity vdpenec modravy

9. Pitèity tlin glaukoniticky, àedy, jako 15.

8. Kfemity vdpenec modiavy

7. Pitèity tlin glaukoniticky, àedy, jako 15.

6. Kfemitj vdpenec modravy

6. Pitèity tlin glaukoniticky, àedy, jako 16.

4. Kfemity vdpenec modravy

5. Pitcit¿ tlin glaukoniticky , àedy. jako 15.

2. Kfemity vdpenec modravy *"J

{ 1. Pitèity tlin glaukoniticky, àedy, jako 15 *>'fl I

202-85

o-i !"

S o-i

J 0-3

S '§ 01

£ & 0-3
01
H o-i

■ 09

k¿ j 2. NepHstupné vrstvy S"0 | s

1. Kvddrovj pitkovec s chudym elinitym tmelem, jemno- ai drobno- -r!

2 I zrnny àedy az bezbarvy, sypky 2"S6| —

ы •» i Velmi pitèity tlin glaukoniticky', àedy, lámající se v moenych stolicich 1 5

. J a y téch vézi konle kfemitého vdpenee tmavosedébo v óerstvém loma u-

2 я J èpatnè znatelného.

Dno Jizerekého údolf pfi cesté do Novych Benátek. 185 m п. ш

Vyskytování se Terébratuliny gracilis ve vrstvách 3 ai 9

zajímavé, nebof v Poohfí byla tato skamenëliua v pásmu V., v pásma.

o nëmz jsrae poznamenali, ze tvoM s pásmem VI. a VII. v Poohri

jeden petrograficky celek.

Souvrstvi 2. a 3. pásma VIII. není od vrstev pásma VI. a Y II

к rozeznání po stránce petrografieké.

Vyxhodné od Kochánek v ostrohu, jenz aluje „nad Bukovou'.

lze tézce uröiti pásmo VI. a VIL Mnoáství vrstev pasma VIII. а В
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)dkryto je po západuí stráni, v níz cesta vede. Moíná, ze nejnizél

;im pHstupné vrstvy pisöitych slinû a kremit^ch vápencú náleíi

pásmu VII. Nelze váak to pfesné zjistiti pfi tak stejn^ch petro-

irafickych pomërech zdejSích vrstev a nedostatku vyznacné spolecnosti

skamenélin. Krom tobo nám chybl ku pravemu zjiSténí vrstev celá

rada vrstev horní cásti pásma V. а рак pásma VI., jez kryty jsou

ililuvialní áloutkou. Vyáka nepflstupnych vrstev íinl zde 14'2 m.

Uvedeme profil zdejsfch vrstev u pásma VIII. (viz profil 26. obr. 19.)

V pobfezní Jizerské stráni holé, po jizní strané Obodfe, zejména

u mlyna (obr. 16.) jsou cerstvé odkryté vrstvy pásma VI. a VII.

Proto vystupují v mocn^ch skorem po 1 m stolicich a lavice kfe-

mitych vápencü jsou v nich sotva znáti.

V profllu 19.

(Obr. 16.)

uvedli jame as 7 m velmi pisCitycb slinû glaukonitickych.

К témto vrstvám vztahujo se zmínka Fbicova3) o vrstvách na

pravém bfehu Jizery za obcf „Obodfi", odkud uvádí:

Beryx ornatus.

Inoceramus Brongniarti.

Pectén curvatus.

Pectén Dujardinii.

Exogyra lateralis.

Ostrea hippopodium.

FkiC povazuje tyto vrstvy za trigoniové (nase IXc).

Jiz pfi pásmu IV. zmínili jsme se o tom, ze vychozy vrstev

ve stráni Pojizerské od Kochánek к Novym Benátkám z<4padají. Proto

v Novych Benátkách nadmostem, proti továrné Carborundum nalezneme

soupásml VI. a VII. jiz nad samou hladinou feky Jizery se zdvihati.

Tvofl zde dosti cerstvé odkrytou sténu rozdèlujicl se v mocné stolice

zazloutlého, velmi pistitého slínu glaukonitického, v nëmz lavice kfe-

mitého vápence sotva jsou znatelné. V horní cásti ponékud zvétra-

lejsl jedna lavice je znatelná. U samé hladiny Jizery jsou vrstvy

modravé. PHsluény" profil 26. uvedeme pfi pásmu VIII.

*) Jizeriké vrstvy, etr. 34.
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Jiï u pasma Y. vyslovili jsroe se о torn, jak spatué pristnpo;

jsou vrstvy ve vysoiiné Jifické. Tato okolnost a velmi podobné, taktka

stejné, petrogratické pomèry vrstev stéáují velice urcovánl stárí jejich

Так ve Starych Benátkách pfi JZ. okraji, u sffky, pri silnici do

Predmëric, je lom tohoto asi slození:

Profil 22.

Vrchol lomu.

14)

ID

. «

1. KouloTá lavice velmi piscitého kremitého vdpenc? tmavosedeho . 0-ä

Sypka pfi JZ. okraji Starych Benátek.

Mocnoeí vrstev odhadnuta od oka. Fkic4) praví о tèchto vrstváA:

„Na levém bfehu íeky Jizery u sypky v St. Benátkách odkryta jea

V malém lomu opuka nemajfci skamenëlin, jejíá mohutná loïiska pre

stoupena jsou kolmymi sloupky az 1 m dlouhymi (Fucoides? coton-

naris.)"

Jak z nasich studil v Pojizefí znánio, by>aji takové Fukoid.1

zvláSté v uejvySSÍ poloze pásma IV. (a téz v pásmu V.).

Povazuji tudíz otázku o stáff vrstev tëchto za nerozhodnutoa

V Novych Benátkách zaujímá pásnio VI. a VII. stráñ роЬИи

nad Jizerou 9-6 m vysky. V daläirn pokracovánl proti proudu feb

Jizery zapadajl vrstvy tyto vídy vie a vice, az zapadnou pod d»

údolní. V Draíicích nejen, áe nenf pásmo VI. a VII. píístupno. ¿>

i valná Cást pásma VIII. je pod hladinou Jizery.

Pfehled.

Rozloha pasma V., VI. a VII. je ta sama, со u pásma IV. s tía

jen rozdílem, ze vrstvy tèchto pásem, zvlàëté VI. a VII. byvají casto

pokryty diluvialní zloutkou. Mimi to jsou nékteré vrstvy pásma VIL

velmi karakteristické, píistupny v údolí, které se vyvinuje JZ. od

*) Jizerské vrstvy, str. 33.
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Mecefíse a koncí V. od Óecelic. V Jizerském údolí zapadá pásmo

VI. a VIL pod dno údolní SV. od Novych Bcnátek, pásmo V. jiá

v Obodfi.

Základem pásma V. je pásmo IV., které svymi pisôitymi slíny

a kfemitymi vápenci se valnë HSÍ od pískovcü pásma V., jiz proto,

äe nejvyáSí poloha pásma IV. je dosti glaukonitická, Casto dlouhymi

Fucoidy prostoupená. Plskovce spodní pásma V. mívají casto velké

mnozství Rhyuchonell.

Patrem pásma VIL jsou vrstvy pásma VIII., slozené z pisöit^ch

sllnû a kfemitych vápencü. V Zelniáíatech, JZ. od MefcerlSe, kde

liásmo VIL je velmi glaukonitické, s hojnou Arcou subglabrou jako v në-

kterych místech Polabí Roudnicko-Mëlnického, tam ovsem se SDadno

rozezná pásmo VIL od pásma VIII. Jinak je to v údolí Jizery ku pf.

u Kocháüek, kde jednak Ttrebratulina gracilis а рак pfiblizná mocnost

pásma VI. a VIL ukazuje nám, kde máme asi hledati rozhraní mezi

\útmem VII. a mezi VIII., avsak s veákerou urCitostí hranici vésti

nelze.

Petrografické poméry naáich tfí pásem jsou tyto: Pásmo V. slo-

zeno je obyCejnë z pískovcü s raálo slinitym tmelem, místy kvádrov-

covité vystupující. Glaukonitu iná dosti. Tu a tam vystupují z vrstev

pevnèjài lavice vápencü kfemitych. Jsou-li zma kfemenná zjevná,

makroskopická, jraenujeme je piscitymi vápenci. Pásmo VI. a VIL

slozeno je z piscitycb slinû a kfemitych vápenciV Jsou obyüejné

glaukonitické. Téáko lze vrstvy obou pásem od sebe rozeznati pfi

stejnycb pomërech petrografickych. V Zelnigfatech, jak jsine se jiz

zmlnili, lze vrstvy pásma VIL pro jejich vétáí mnoíství glaukonitu

a hnjnou Arcu subglabru snadno vymeziti. Celkem lze fíci, ze jsou

vrstvy vsecli tfí pásem v Pojizefí piscitéjSÍ nezli byly v Polabí Mél-

niekém.

Mocnost pásma V. obnáéela v metrech pfiblizné:

u Kosátek u Stfízovic u Krp u fovna u Kochánek

135 120 14-3 U-2 11-35

Mocnost pásma VI. a VIL dohromady lze pfibliznë odhadnouti Clslem

103 m (u Kochánek). Mocnost tëchto dvou pásem se tedy mnoho

nezmènila u porovnání s krajem Mëlnickym, aväak mocnost pásma V.

je skorem polovicní.

Palaeontologie. Pfi chudobé skamenélin, jaká panuje ve vrstvách

zdejsích, zvlááté u pásma VI. a VIL, lze jen skrovny sezuam skame
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nélin podati. Vetäi pocet skamenélin nalézti spojeno by bylo g vètilm

vydáním i caeem. Ai posud nalezeny byly tyto druhy:

Beryx ornatus Ag. VI. + VIL

Pachydiscus peramplus Mant. sp. V.

Natica? V.

Turbo cogniacensis D'Orb V.

Protocardium hillanum Sow. sp. V.

Triyonia limbata D'Orb V.

Arca subglabra D'Orb. V., VI. + VII.

Panopaea gurgitis Brongn. V.

Inoceramue Brongniarti Sow. V., VI. -f- VII.

Lima multicostata Gein. V.

Pectén Nilssoni Goldf. V.

Pectén laevis Nils. V.

Pectén curvatus Gein. V., VI. -\- VII.

Pectén Dujardinii Rom. VI. + VIL

Vola quinquecostata Sow. sp. V.

Exogyra lateralis Reuss. V., VI. + VIL

Ostrea semiplena Sow. V., VI. -f- VII.

Ostrea hippopodium Nils. V., VI. -f- VIL

Magas Geinitzi Schlönb V.

Rhynchonella plicatilis Sow. V.

Terebrattdina gracilis Schlot. VI-\- VIL

Serpula socialis Goldf. V.

Serpula sp. V.

Fucoidy. V.

Krejóí e) pocítá nase pásma V., VI. a VIL spolu s pasraem VIII

a IX. na vysoôinè Slivenské ku svym Jizerskym vrstvám, jak о ш

svëdci profil jeho ua obr. 25. od Lobkovic к Slivnu.

Fhiö 6) ur6il vrstvy naselio pásma V. а VI. u Kropácovy Vrufe

со sledy Kokorínsky"ch kvádrü (t. j. nase — VIII. a IXb) а со trig"

uiové vrstvy hlubsí (t. j. со nase IXc). Vrstvy pásma VI -f VIL

u Obodfe7) blíz Novych Benátek fadí Fric ku svym Jizerskyffl

vrstvám. S urcitostí neuvádí Cien, к némuz by nálezely, \romt ?

domnlvá, ie by mohly nálezeti spolu s vysSími vrstvami ku sp^"1

tretiné jeho vrstev trigoniovych (t. j. naSemu IXc.)

) Studie, str. 94.

") Viz náí clánek o pásmu IV. v PojizeH, profil 7. a dále.

') Fhi^, Jizerské vrstvy, str. 34.
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Vysvétlení к obrazcùm 11. az 16.

Obr. 11. Prûfez levé stráné Vrátenského údolí z Novych Ko-

sátek podlé Bilnice к Hornímu Slivnu ai za cótu 242 m n. m. (Srovnej

s protilem 5. v textu.)

Obr. 12a. Prürez pravé stráné Vrátenského údoll mezi Krpy

a Kiopácovou Vruticí podle lomu a cesty vychodnè od Kvpského

dvora od silnice az ku côté 245 m n. m. (Srovnej s pronlem 7. v textu.)

Obr. 12b. Vrstva (î. pásma IV. z profilu 12a. zvétâena. Silné

cárky v obrazci zuaci Fucoidy.

Obr. 13. Prûfez levé stniué Vráteuského údolí podle cesty

zChotétova do Suâna ,Na Doleckách". (Srovnej s protilem 10. v textu.)

Obr. 14. Prûfez vrstev v lomu u cihelnv vychodnë od Kochánek

na úpatí pravé stráné Jizerského údolí. (Srovnej s prolily 16. a 17.

v textu.) Silnó cárky znací Fukoidy.

Obr. 15a. Prürez pravé stráné Jizerského údolí podle lomu

a levé stráné Slepecské rokle vychodnè od Kochánek. (Srovnej s pro-

fily 18. a 21. v textu.)

Obr. lob. Vrstvy pásma VI. a VII. v prorilu 15a. ve vétsíin

mérítku.

Obr. 16. Prûfez pravé stráné Jizerského údolí u mlyna pfi

jizním okraji Obodfe. (Srovnej s protilem 16. v textu.)
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