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XXXII.

Pasmo IX. kfidového útvaru v Pojizefí.

Sepsal Cenék Zahálka.

S tabulkou.

rfcillozeuo T sezení dne 12. cervna 1903.

Úvod.

Vysledky, jichá docílili jsme studiem pasma IX. v Pojizefí, jsou

velnii düleáity. Pasmo IX. zaujímá totiz zuaôuy díl povrchu zemského

v oboru onèch vrstev, jez nazyvali geologové „Jizerskymi vrstvami".

Ve stráních údolí Jizery obsazené Jizerské vrstvy byly geologum

typickymi, proCez jim nejvétSÍ pozornost vénovali. Sledováním vrstev

kfidového útvaru az do Pojizefí docílili jsme tedy koneCného úsudku

i o typickych jizerskych vrstvách mnohych fckoumatelû. Sotva o né-

kteryxh jinych vrstvách tolik rozmanitych se vyménilo náhledu o jejich

stáfí jako o tèchto vrstvách. Cela íada zásluznych geólogo domácích

i cizích bádala ve skalách pojizerskych a pokousela se vysvëtliti

stratigrafickou polohu jejich v oboru vrstev naáeho íeského kfidového

útvaru. Jsou to: Kkejcí, Frió, Jokély, Gümbel, Schlonbach, Hoch-

stetteb. Tfeba vysledky jejich bádání nevedly ku zádoucímu cíli, pfec

dluzno jejich snahy ku poznání védecké pravdy náleíité oceñovati.

Zvlááté zásluáné jsou práce Fiucovy, jení mnohé vrstvy zdejáí pa-

laeontologicky prozkoumal.

V Pojizefí je pasmo IX. spolu s pásmem X. nejpfístupnéjsí

z pásem kfidového útvaru, zvlááté po pravé strané Jizery. Tu zíídka

pokryto je pásmem X. v malych osamélych ostrüvkách. V levém Po-

Vüstník král. ceské «pol. náuk. THda II. 1
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jizefí vëak je pffstupno jen v úzkém pruhu, jenz tvofi levy breh

Jizerského údolí a odtud vybíhá jen na dvou místech i dale od Jizery.

Pfednë v krajinë mezi Novymi Benátky, Jiricemi, VSejany a LuStë-

nicemi, za druhé, následkem geotektonickych pomërû, v Roveñském

dislokaCním tarasu jiz od Óeského Dubu près Hodkovice a Vranov

do Roveñska. Vsude jinde pokryto je pasmo IX. po levé stranë Jizery

pásraem X.

V úzk^ch pruzích na obou strmych stránfch Jizerského údoli a na

sirokych plochách v Polabí mezi Slivnem a VSejany, pokryvá diluvialní

pisek a átérk, tam jizersky, zdc labsky, pasmo IX. Mezi Ceskym

Dubem a Hodkovicemi pokryto je páümo IX. jeátédskym Stérkem.

Velikou rozlohu pasma IX. pokryvá diluvialní hlfna po pravé stranë

Jizery mezi Msenem, Hostinou, Novymi Benátky a Bakovem; meusí,

Casto pretrzenou plochu mezi Mnichovo Hradistëm, Öeskym Dubem

a Turnovem; v okolí Mnichova Hradiâté i po levé stranë Jizery.

NaSe pasmo IX. je v kaádém ohledu jedno z nejzajímavejsích

pásem ëeského kfidového útvaru. Pfedevátm pokud se tyôe faciovych

zmín, je2 nabyvá z jednobo kraje do druhélio. Zuámo, ze pasmo IX.

udrzuje z okolí Roudnice az do Postolopit ráz slinitych jílu. Je to

pasmo, jez nazyváno naáimi geology v Poohrí Brezenskymi vtstvami.

Naproti tomu méní se pasmo IX. z okolí Roudnice pfes ètétf do

Polomenych Hor a Pojizefí ve facie piscité, v nichz kvádrové pískovce,

místy i slepence, jsou jaksi maximern faciovych zraën. Toto pasmo IX.

v Polomenych Horách (Kokofín atd.) spolu 8 pásmem VIII. ba místy

i s mnohem staraími vrstvami, urcováno bylo naáimi geology jako

Jizerské vrstvy. Tyto jizerské vrstvy byly váak povazovány za vrstvy

mnohem starsí nezli Bfezenské u Loun, nebof mezi ne a Bfezenské

kladeuy jeâté Teplické vrstvy (naáe pasmo X. !), o nichz jsme v celém

západoCeském kíidovém útvaru, v mnoha a mnoha profilech dokázali,

ze nelezl nikdy pod Bfezenskymi vrstvami (pásmem IX.) nybrz vzdy

nad nimi. Так tomu jest ovâem i v Pojizerí.

Pasmo IX. od Repínského dulu pocato, dalo se v Polomenych

Horách rozdëliti na Ctyfi mocná souvrství IXa., 1X6., IXc, iXd. (zdola

nahoru), která pfesla v následující vrstvy Frioovy u Kokoíína a Ka-

niny, ale nikoliv v jinycli krajinách:

IXd. = Bryozoické vrstvy u Kaniny.

IXc. = Trigoniové vrstvy (nikoliv u ChorouSek).

IX b. = Druby Kokofínsky kvádr.

IXa. = Hledsebské opukové vlozky.
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К tomu poznamenávám, 2e Frió nazval své trigoniové vrstvy

tez Chorouseck^mi vrstvami. Pfi sledování váak naSich souvrství

щш IX. aá do ChorouSek shledali jsme, ze Faióoyt Chorousecké

ci trigouio?é vrstvy v Chorouskách nejsou jen trigoniové, nybrá

i Biyozoické Cili Kaninské vrstvy, t. j. ze v Chorouskách jest jak

jouvrstvl IXc. tak i IXd. a ne pouze IXc.

Ze by Bfezenské jlly v Bfezné byly téboz stáfí со právé uve-

lieny oddíl Jizerskych vrstev, jisté zádny geolog netusil. VSak jsme

iokiízali skorera u vsech pásem ineusí neb vétsí zmény faciovó a do-

kMeme velkolepé zmény i u pasma X. v samém Pojizefí.

Jak vysvétliti tyto zmény faciové u pásma IX.? Bylo by sice

iépe poseckati se zodpovídánfm této otázky ai po ukoncení detailnfho

•udia i ve vychodnlin a severoceském kfidovém útvaru, nemoliu se

fäak zdrzeti, abych nepodal pfedbézny náhled svûj o torn, ponechá-

vaje si opravu jeho, bude-li tfeba, po ukoncenf onéch studil.

Zuáma je véta geologická: feky jsou tak stare (po pfípadé

i starií) jako hory, z niehi pficházejí. Nase hlavní Ceské feky, které

.son dnes ve styku s krajinou ceského kfidového útvaru, jsou : Labe,

Vltava, Ohfe a Jizera. Nemüze byti pocbybnosti, ze i za doby usazo-

vání se kfidovych vrstev v Cechách z técháe hor (tfeba ne tak

'Jäokych jako dnes), odkud feky jmenované pficházejí, jezeio a

l'otomnf záliv mofsky tekoucími vodami ziveny byly. Neinély vzdycky

onj feky tou2 délku, tvar a polobu (ani horizontální an i verti-

kálnl) jako za doby dneání, ale existovaly pfece.

Z Krkotios, za doby kfidové ni2sích ueáli dnes, pficházela do

«era a potomnlbo mofe kfidového feka, jií dovolím si Lábem kfido-

Я nazvati. Ústí její bylo v okoll Královédvorském. Soudím tak die

moenych a rozsáhlych usazenin pískovcovych starSích pásem v Králové-

■ivorské trajiné, kde Labe opoustí pennské územl a do oboru kfido-

'eno útvaru dosud vniká. Za dob mladSích pásem usazovalv se tu

Wzko ústl feky nánosy jemné. Yliv Labského i nejblfósich tokû byl

«lkem na usazeniny naseho Polabí a Pojizefí jemny\ Vädyf i dnesní

Labe, at jest jiné podnebí nez za doby kfidového útvaru, prinásí

oím usazeniny jemné piscité. Kdeíto pfevládají v Labském koryté

,J Jpindlerova mlyna v KrkonoSích balvány zulv, zmensuje se po-

ïtupem vzdálenosti nános ve Stérk menâi, a men§í, takáe mezi Lysou

> Pferovem nalézáme ji2 jemné pfséité náplavy alluvialní v koryté

libském i na dné údoli labského.

Vody Yltavské a Berounské г doby kfidové rovnéá jen jemny

táplav zanásely v ua?e kfidové mofe. Poukazuji na jemné usazeniny

i*
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jizniho Podfipska, které jejich vlivu podléhaly. Ovsem byly jejich

usazoniny pri ústí jakoz i v korytë ffcuíin hrubáí. To dokazujl hrubé

slepence a pískovce pásma I. souvrství la. i 16. nad Malou Chuchll.

Nejedaou vidél jsem zelezité hrubé slepence а pískovce, mfsty ve

Stërk а pfsek rozpadlé, v krajiné mezi Slivencem, Orechem, Karl-

âteinem a Tetínera, jak je Krejcí a Helmhacker ve své .Geologické

mapé okolí Prahy" rysují. Váak i nynejSf Vltavské náplavy alluvialnl

v okolí Èipu nebyly by tak hrubé, jak o tom svédcí praísky písek

vltavsky, kdyby na cesté své nebyla Vltava zanáSena hrubymi n.ínosy

z holych stránf skalních, slepencû kamenoukelntfch a àtérkû diluvi-

nlnícb.

Nejjemnëjâi väech rek pHnásela nános do nasebo zálivu mof-

ského Oharka kridová. O tom svédcí väechna pásma mobská v Po-

ohrí i v pfilehlém Ceském Stfedohofí a Podripsku. Dnes Oharka

usazuje hlavné bahno permské, nehledíme H ku Stérku, ktery se do

ni z nejbliüSích bfehû a strání dostane.

Jizera kridová, jejíz ústí do jezera i more kfidového bylo. jak

v pásmu X. odûvodnfme, v Lábu pod Malou Skalou, tedy tarn, kde

dues Jizera z území prahorního a permského do kfidového vniká,

pHnásela hlavnë nánosy jemné pisCité. Poukazují na to vrstvy vsech

pfístupnych pásem v Sirsíin okolí Turnova az za Mladou Boleslav.

Z toho, со jsine uvedli — vypustivse z úvahy púsobení mnohych

menSích neménë dûlezitych pro cely ná§ útvar fek a potokíi — vy-

cbizí prec na jevo, ze zádDá z dosud jmenovanych fek neméla vliv

na usazování onoho hrub§ího uáplavu, jenz se jeví v pásmu IX. cd

Sovinky u Bezna, Repina, Nebuzel a Stétí na sever do Polomenych

hor a do velké Cásti severoceského kfidového útvaru od DéCínského

Snëïnlku ai po Ojvín (v Luzici). Nezbyvá tudíz nezli domysl, íe

z uynéjáích Míseñsko-Luzickych hor zulovych krátké feky a potoky

(bystfiny) pfiDáSely onen hrubáí a neobyCejné moeny material, jímí

souvrství pásma IX. oplyvají. Proáel jsem pfehledné severocesky kri-

dovy útvar se sousedním saskym a luzick^m a p zorování, jez jsem

ucinil, neodporuje uvedenému náhledu. Pozdéjáí detailní studia osvétll

véc mnohein lépe.

Dale je pásmo IX. zajímavo po stránce palaeontologické. Jak

velká zména tu nastala ve spolecnosti skamenélin u porovnání s kra-

jinou Poohareckou. Souvisí to se zménou faciovou. Rozdíl palaeonto-

logicky z Polomenych hor do Pojizefí je maly, neboí i rozdíly faciové

jsou malé. Pfcc ale rozdíl jest. Nápadné je na pf. ponenáhlé vysky
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toTání рак ale hromadné vystupováni raka Callianassa antigua, po

y.mz jsme v pfedchozlch krajích marné pátrali.

Neméué poutá pozornost nasi neobycejné velké pribyvánl moc-

nosti pásma IX., zvlásté u souvrství IXc. a IXci. od J. к S., jakoi

i od Z. к V., t. j. ku fece Jizefe.

Studiem pásma IX. odkryli jsme mnohé, df/ve neznámé geo-

tektonické pomëry krajin pojizerskych.

Podávajíce v^sledky, jichi jsme studiem pásma IX. docllili, na

konci této práce pfehlednë, chceme pfikrociti ku probírání nejdûlezi-

téjSích nalezisek; tu vSak ku nálezitému porozumëni stratigrafickych

pomérû záleíl na torn, abychom methodicky postupovali pfi sledování

pásma IX. Za Uni úCelem budeme postupovati podle následujlcích

Tjsocin a údolí, pripojíce svá pozorováuí ku posledním krajinám,

к oimz jsme pfi sledování pásina IX. doSli, totií ku Repínskému

fodolí,1) Jeníchovskému podolf,2) Nebuiíelskému podolf3) a Kokoffn-

skému podoll ai ku Kokofínu.4)

Slivenská vysocina.

Jirická vysoCina.

Jizerské údolí od Nov^ch Benátek ai к Hruáovu.

Ëepfnsky dûl od Zaháje do Choruäic.

Chorouáecky dûl od Chorouäek ai к Nemyslovicûm.

Vrátensky dûl od Nemyslovic ai po Vrátenskou horn.

KokoHnsky" dûl od Kokofína ai к Housce.

Vysocina u Bofími a Zdérce.

Strenicky dûl od Zcfáru do Dol. Krnska.

Jizerské údolí od Krnska ai po Debf.

Bezvelsky dül od Hrdlofez ai na Bezvel.

Kosmonosská vysocina.

Jizerské údolí u Bakova.

Bélské údolí od Bakova ai na vrch Bélou.

Bezdézské údolí od Bêlé (nádraií) ai ku Bezdézskému nádraíí.

Bezdëz, J. strana.

Klokocské údolí od Nové vsi do Dolní Krupé а к Jezové.

Jizerské údoll od Klástera Hradistè ai к Malé Skále.

Údolí Malé Jizery 6i Zábrdky od KláStera ai к Mukafovu.

'j Yéstník Král. íeské Spol. Náuk. 1896.

*) TamtéZ.

•) Tamtéz.

*) Tamtéz.
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Údolí Mohelky od Mohelnice az do Hodkovic.

Vysoóina mezi Öeskyin Diibem a Hodkovicerai.

Vysocina mezi Hodkovicemi a Turnovem.

Vysocina Turnovská mezi Turnovem, Vrauovem a Roveüskem.

Prozkoumané profily päsma IX.

1. Horní Slivno.

Profil 5, 34. Übr. 7.

Protèjsek vrchu Hostinys) tvofí po levé strané Vrátenskélio

dûlu vysocina, jíz obec Horní Slivno vévodí. V blízkosti obce mezi

pásmem VIII. a X. vlozeno je pasmo IX. Je Spatnè pfístupno. Spoduí

Cást pri silnici z Koáátek do Slivna z nouze jen ze zlomkü pluhem

vyoranych a v bfehu téze silnice aneb vedlejsí, ke Vrutici vedoucí,

odkryti se dá. Na této SZ. strané Hornillo Slivna tvorí pasmo IX.

samostatn^ taras mezi 260 a 272 m n. m. o skrovné mocnosti 12 m.

Spodní vrstvy slozeny jsou ze Sedych piscity"ch slínú, málo glaukoni-

tickycli, jako souhlasné vrstvy v profilu západné od Hobtína. e) Pe-

vnéjSÍ lavice kfemitélio vápence vlozeny jsou jako tam do pfsíitych

slínú.

Lépe prístupné nalezneme nojvySáí vrstvy v úvozu Kojovické

cesty západné od Horního Slivna az ku ro/cestí, které as 300 m od

zdi panského dvoru vzdáleno jest. Má tuto polohu a slození:

Profil 34.

Patro: Pasmo X. sonvrství o. 272 m n. m.

2. Pieknvec slinity, ylaukon'Uicky, deekovity, jemnozrnny, Éedy neb

zluty s vâpencovitëjsimi, pevnéjáími malymi peckami l-6

1. Plsfily iHn glattlconiiiclcy sedy, drobiyy s koulemi neb plackami

bélavého, velmi glaukonitické/ю vápence, jichi poloba obyiejnè I

rozptylena Гв J

Pokraéování pás. IX. nepHstupno. Kozcestí. 268 8 m n. m.

b) Pasmo IX. Üepfnské podolí, etr. 13. obr. 44, 49. Véstnlk Král C<ské

Spol. Náuk. 1895.

*) Pásmo IX. y okolí Ripu str. 10 Vrstvy IX. 1, 2. Obr. 34.
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Tyto vrstvy souhlasí zase s nejvys§í polohou pasma IX. západné

pod Hostinou7) (souvrství d), které bylo 342 m mocné. Rozdíl je

pouze ten, áe zde u Slivna nejsou zrna kremenná tak hrubá. To váak

se dobfe vysvétluje polohou Slivna oproti Hostínu. Jest jiznéji polo-

zeno, tedy vzdálenéjáí vlivûm severních vod (viz úvod).

Pod jizním koncem Hornlho Slivna, pri rozcestí tfí cest byla

jama vykopána, v jejíz sténách byl tyi pískovec slinity, jako v prede-

slém profilu 1X2.; poloha jelio nadmofská byla vsak vySSí. Zapadají

tudíz vrstvy tyto jako u pasma X. к severu. Pfícinou toho je, áe

vrstvám pasma IX. smérein ku fece Jizefe pfibyvá velmi znaCné na

mocnosti (viz obr. 7.). Vidíme tu tyz úkaz jako v sousednlm Repín-

ském podolí8) od Hostína ku Vysoké Libni.

Ve stráních vysociny Slivenské bylo by moziio pod pásmem X.

i jinde úryvky pasma IX. konstatovati. Так v SV. konci obce Dolního

Slivna u cesty do Suâna as pfi 270 m n. m. vidèl jsem v jamé na

flzky rovnéz ty samé pískovce slinité s vápencovymi deskami jako

pod Horním Slivnem.

KbejCí 9) poCítal na§e pasmo IX. s veSkerymi vrstvarai naáich

pásem V., VI., VIL a VIII. ve vysociné Slivenské ku svym Jizerskym

vrstvám.

2. Mecería.

Profil 23, 24. Obr. 17, lá.

V okolí MeCefíse pokryvá diluvialní stërk a hlína na velké pióse

pasmo IX. Proto jen na stráních podle cest pfístupno byvá. Západné

od Mecefiäe je navrât „U Sibenicea'zvané. Bllzko kôty 278 m n. m.

jde cesta do „ZelniSfat". Pri ni nalézáme ve vyäi od 263 do 267-5 m

velmi píscité slíny svëtle Sedé, jemnë glaukonitické se Sedymi vrstvami

vápence. Diluvialní písek pokryvá tu vysSí vrstvy, hlubSÍ zase diluvialní

hlína (profil 23. obr. 17.)- V sousední cesté, vychodné od pfedeâlé, do

Meíeríae vedoucí, mame nejnizSí vrstvy pasma IX. nad pásmem VIH.

(profil 24. obr. 18.). Jsou to tez píscité slíny sedé, v^se glaukonitické

s lavicemi kfemitého vápence. Dosti tézce lze tu vésti hranici mezi

pásmem VIII. a IX. pfi tak velini petrograficky podobuych vrstvách

jako ve zdejáím kraji jsou. Dale na vychod odtud liai se jiz fysikal-

ními vlastnostmi pasmo IX. vice od pasma VIII.

7) Pasmo IX 7 Repínskóm podolí. Sir. 13. Vrstva IXá. Obr. 44.

") Tamtéí, str. 13. ai 17. Obr. 49, 44, 45.

") Studie v oboru kíid. útvaru v Cechách, str. 94, obr. 25.
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Skamenélinarai jsou zdejäi vrstvy vübec chudy. Pokousel jsem

se, zdali by se ve vybrusech mikroskopicky nedaly zjistiti Foramini-

fery aneb Bryozoi, zvláSté ve vápencovych peckách 1X2. profilu 34.,

vsak marné.

3. Kochánky.

Profil 26. Obr. 19., 7.

Znacny díl pásma IX., a sice spodních vrstev, nalezli jsme SV.

od Kochánek, pfi cesté vedoucí po západní stráni ostroha zvaného

„Nad Bukovou". Tu jsou vrstvy lépe odkryty. Byly téz lámány, a tu

Ize ovSem vlastnosti jejich blíze poznati. Az postoupíme v Pojizerí

dále к severu, shledáme, ze vrstvy pásma IX. mají zvláétní loupatel-

nost. Tíeba byly vrstvy jejich vodorovny (ovSem jen na pohled

v nálezisku samém ; jinak nejsou nikde vrstvy ví dorovny ; sklon né-

kolika minut jeví se váude), piece po brzkém zvétránl odlucují se

jednotlivé kusy od sebe Sikmo. Tím vznikají kusy nepravidelné oby-

cejnë podloublé, podobné hrubym tfískám. Mimo to byvají vápnité

koule nejen v lavicích uloáené, ale casto v nepofádku (vrstva 1X3.

obr. 19.) sem tarn v souvrství rozpt^lené. Tentó úkaz jen zfídka kdy

v pásmu VIII. se jevil. Jmenované vlastnosti fysikalní jeví se téï

v pásmu IX. profilu 25. u Kochánek. Prvá vlastnost u píséit^ch slínfl

Sedych jemnë glaukonitickych, druliá u kfemit^ch vápencü. Ph'stupno

je zde vrstev o mocnosti 7 5 m a jsou znacnè hloubèji polozené

ízáklad 233 8 m n. m.) nezli v Hornlm Slivné (základ 260 от n. m.)

(Obr. 7.)

Mocnost pásma IX. Ize u Horního Slivna odhadnouti die profilu:

na S. stranë obce asi na 12 m, na J. strané na 22 от ; u Kochánek

niela by byti mocnost jeáté vétsí, nejsou tu vsak vrstvy ууШ zachovány.

4. Nové Benátky.

Profil 26. Obr. 8., 34*.

Jak z profilu 26. známo, sahá pásmo VIH. v Jizerské stráni

v Novych Benátkách az do vySe 2161 от n. m. (u 6. d. 43.). V/Je

následuje pásmo IX. Toto je tak zastaveno budovami mésta, íe je

treba obrátiti se ku jiné nejblizsí stráni, v níá bychom zdejáí vrstvy

pásma IX. seznali. К tomu cíli hodí se prohyb stráné, kterou vede

silnice z Obodfe do Slivna. Spodní Cást tohoto prohybu v obci Obodfi

je pokryta mocnou diluvialní hlínou ai ku cihelné. Nad cihelnou jsou

v bfehu odkryty píscité slíny glaukonitické Sedé, které se následkem
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Sikmé loupatelnosti rozpadávají v nerovné kusy a tfísky. Ye slínech

rézl koule kfemitého vápence tmavoâedého. U nejvysfiího mista ve

stráni jsou tytéi vrstvy, ale na povrchu rozpadávají se v rezavou

pudú. To ukazuje na vètâi pHtomnost glaukonitu, jako to by>á v nej-

tjísí poloze pásma IX., v souvrstvl d.

Ve vrstvách nad cihelnou shledal jsem :

Inoceramus Brongniarti (velké exempl.).

Serpula socialis.

Fukoidy.

ètérk s pískem a na ném hlína duvialního útvaru pokryvají

nejvvssí polohu pásma IX. az ku Vioici. Místy je hlína je:i malé

mocnosti, tak ze se oráním i Stérk pod ni lezící na povrcli dostane,

místy chybí hlína. Snad poloha „Kfemeu" zvaná poukazuje na zdejsi

oblázek kfemenny. Po silnici к Slivnu dojdeine ku kopci „Vinici",

kde jiz pásmo X. je ulozeno. Hranice mezi pásmem IX. а X. burle

tn ve vysi 260 m n. m.

V nejvjSSl cásti vrchu, na nérná Nové Benátky se rozkládají,

¡m tytéz vrstvy pásma IX. (srovnej protíl 26. pfi pásrau VIII. a

obr. 8.), ale úplné zastavéné. Zde povazoval Frió10) nase [)ásmo IX.

>polu s pásmem VIII , VIL a VI. za trigoniové vrstvy sv^ch Jizer-

skych vrstev, to jest za naáe souvrstvl IXc.

Zajdeme nynl na levou stranu Jizery, na protéjáí Jifickou vy-

socinn, abychom i tam poznali pásmo IX.

5. Jifice.

Profil 35. Obr. 8.

Pfi S. okraji obce Jific byly u silnice odkopány vrstvy, z nichí

Ы zvlááté svédcily o príslusenství ku pásmu IX. (Vrstvy 2. a 3.

násled. profilu.)

Profil 35.

3. Ktemity vápence glaukonüicky, na povrchu rezav^, dale od povrchn

modravy 0-2 m

Piicity tUa glauknniticky sedy s modravymi skvrnami, sypk^ • . 3-0 „

1. Hloabéji pokraónjí pevné púcilé May glaukonitické strídající se в kulo-

ritymi modravymi, kfemitymi vápenei v pevnych lavicích.

Pásmo IX. mûze tu zaujfmati vysku mezi 230 a 246 m n. m.

u¡ Jizereké vrstvy, str. 3t. obr. 20., vrstva 5'.
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Ku tëmto vrstvám budou se vztahovati skamenèïiny, jei uvádí

Friö n) u vesnice Jiïic:

Scaphites Geiuitzi.

Isocardia sp.

Nucula sp.

Arca sp.

Litbodomus spatulatus.

Tellina sp.

Inocerainus Brongniarti.

Lima pseudocardium.

Pectén Nilssoni.

Pectén Dujardinii.

Ostrea sp.

Rhynchonella.

Micraster ?

FniC ï2) povazoval tyto vrstvy za své Byâické vrstvy. Jak známo.

nejsou BySické vrstvy v Byâicich samostatué, nybrá nálezí ku naserau

pásmu IV., 6ili ku Fricovím Dfiuovskym vrstvám.

Kiiejóí 13) radl naàe pasmo IX. na Jifické vysocinë i u Novjch

Benátek spolu s pásmem VI., VII. a VIII. ku svym Jizerskym vrstvám.

6. Ylkava.

Profil 36.

Jiznê od obce VIkavy vede cesta kolem dvou horskych ostrohû.

Prvérau fíká se „Vinice" (bllzko odtud u Zavadilky je téí návrsi

Vinice), druhému, uprostfed mezi Vlkavou a Vsejany, „Na horách-.

Tarn, kde cesta zmínéná pfechází úpatí „Vinice", pfístupno je v zá-

îezu cesty dûleiiité souvrství Xa а hned vedle па jih, kde cesta pfe

chází úpatí ostrohu „Na horách", zaloíen je pod souvrstvím Хя lorn

v oboru nejvySsích vrstev pásma IX. takto:

"j Jizerské vrstvy, str. 33.

I2) Tarntéí. Mimo to viz Zahílka: Die stratigraphische Bedeutung der

Bischitzer Uebergangsscbichten Jahrb. d. к. k. geolog. Reichsanstalt Wien, l*'.<5-

Bd. 46. H. 1.

") Studie, str. 131, 132, obr. 41.
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Profil 36.

SouTrstTÍ a pá8ma X. 210 m в. m.

3. Fitlity slm jemné glaukoniticky, nahofe zazloutly a seàf, hloubëji

modravy, se supinkairi mmkovitu. Oddêluje se v пеготпё desky

a snadno ve hlínu se rozpadá. Obsuhuje krtmitj) ñápente ménè

glaukoniticky, tmavosedy v pevnych kouHch, tvoricich bud vretvy

aneb jsou т písfitém slínu nepravidelné roztrouieny od velikosti

pésté ai о prûméru 20 cm. Pfístupné v lomu 8 m

¡ 2. Tytéz Trstvy v polích 5-8 „

1. Vrstvy kryté alhiv. náplavem. Breh potoka 1*6 .

Hladina potoka nad mlynem. 1947 m n. m.

Ve vrstvách 1X3. nalézá se :

Inoceramus Brongniarti (vel. exempl.).

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

7. Luétënice.

Profil 37.

Pri západnl stranë Luâtènic, u cesty do Brodcû, otevfeny jsou

lomy v oboru nejvyssích vrstev pásuia IX. Budou nálezeti ku nej-

mladäim Trstvám pásma IX., ponévadí v téze vyöi nadmorské za tratí

werozápadní dráhy, vychodnë od Luâtënic jeví ее jiz známky

разта X.

V jednom krajním lomu pH cestë do Brodcû jevil sc tentó

skrovny profil pH západní stranè Luêténic.

Profil 37.

Trchol lomn. 210 ai '211 m n. m.

Omite tmavosedá 0-2 ni

Pùek zluty" (diluvialni?) 0 3m

3. Pitclly ¡lia zazloutly, rozpadly, 8 koulcmi Icfemilého vdpence. Jinak

X tytéi jako dole 1*8 m

e) 1 Kfemity cápente tmavosedy, koulovity, v pevné lavici 0'2 ,

1. Velmi púiify tlín, na pooled podobny onomti z Ylkavy, avsak vice

piscity a méné glaukoniticky, zazloutly, dole tmavomodry, s jem-

nymi áiipinkami muskovitu Vybírá se ku slavbé 3-0 „

Dno lomu. 205 az 206 m n. m.
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V pevnéjsích etolicích 1X1. byly:

Rhynchonella plicatilis (zr).

Exogyra lateralis (zf), ralsty (h).

Fukoidy (vh).

8. Drazice.

Piofil_27. Obr. 20a b, 3U.

Z uvedenych az dosud nalezisek nikde neuf pásmo IX. tak úplné

prístupno jako V Draziclch. V holé stráni jizerské proti inly"nu pH-

stupno bylo pásmo VIII., jakoá i za domky nad mostem. Od lomu

uad hostincem jde рак pásmo IX. vzhüru az ku silnici Benátecké

u dvora. Mocnost jeho vzrostla tu jiz na 30 m. Vistvy jsou lu jiz

nápadné plsôitèjèi nezli drive. V profilu 27. popsali jsme vrstvy ty

podrobné. Uröujeme je jiz jako pískovce slinité po vétsinou glauko-

nitické. V nejhorejsí Cásti lámou se vrstvy deskovité (vrstvy 4. ai 11.),

ostatní vá¿ik vrstvy lámou se nerovué. Pfíciny jsou riuné. Pfednc

jsou ve vrstvách (1. a 3.) hojné boule plscitého vápence, u) faciové

to zmény kfemitych vápencú z pfedeslycli nalezi§{. Tyto jsou nékdy

ulozeny V rovinách rovnobëznych s lozemi, casto vsak nepravidelné

Kolem nich рак viuou se vrstvy slinitého pískovce jako by je obalo-

valy, címz vlnitého ulození uabyvají. Mezi tëmito vlnovitymi vrstvami

vëzl ony boule jako ocka. Na povrchu stráné boule vápencové ze zvétralé,

matecné horniny vypadávajl a se stráné dolü se svalují. V cerstvém

lomu vsak vézí pevné ve slinitém pískovci a pfi lámání obycejné se

die nich pískovec Iáme v oblé kusy tak, jak jsme se to pokusili na

obr. 20b. znázorniti. Za diuhé se jeví u zvétrávajlcích vrstev zdejsícli

loupatelnoet sikmá, jak jsme ji byli jiz popsali pH nalezisku 3. (Ko-

chánky). Za tfetí pozorovali jsme znacné trhliny mírné zakfivené a

èikmé, které i cerstvymi vrstvami procházejí a die nichz se vrstvy

téz enadno oddélují. Ony nás pfi pivé náv§tévé a pohledu na stráñ

mylí. Podobají se lozím. Vrstvy pevnych písíit^ch vápencü brzy nás

vsak z omylu vyvedou a ukáÉou, jakou polohu mají loíe (plochy

vrstevnatoeti). Budiz s popisem tfm srovnán i obrazec nás 20a.

") K?emit$m vápencem nazyváme v naiicb studiích vápence, které m»ji

hojné kfemennych zrn mikroskopick^ch. Mili vsak vápenec zrna кгешепш

makroskopická, jmennjeme jej pUciiym vápencem.
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V nejspodnéjáí cásti souvrství IX 1. a sice 3 m nad pásmem VIII.

vyskjtlo se jádro skeble tëzce urcitelné, podobué

? Isocardia subluuulata d'Orb.

Pectén curvatns Gein. byl ve vrstvë 3. a 8.

9. Horky nad Jizerou.

l'rotíl 38. Obr. 84a.

Temeno pátina VIII. vidëli jsme v Novych Benátkách ve vysi

2161 »>, v Drazicích ve vysi 1951 »». Klesá tudíá znaènë, neboí

v Horkách nad Jizerou kleslo jiz úplné pod hladinu Jizery. Pásmo IX.

vídy vice v témz smèru zaujímá pojizerské stráné, az je koneënë

v Horkách úplné opanuje. Pribyváf pásmu IX. velice na mocnosti.

Kdezto byla mocnost jeho po SZ. strané Horního Slivna 12 m, moáno

ji v Zelnisíatech u MeceHse na 17'55 m odhadnouti, u Benátek jiá

píes 24 m, v Drazicích 30 65 m a v Horkách jiz okolo 44 5 m. Je

totii 44 5 m rozdíl vyèek mezi nejhloubëji pfístupnou vrstvou u hla-

diDv Jizery a nejvyàsi u silnice a lomu nad ákolou v Horkách.

Pásmo IX. muze vsak sahati i о песо hloubëji pod hladinu Jizery.

Profil 38.

Yrchol loma а stráné nad skolou т Horkách. 320 m п. m.

6. Piakoeee málo aliniti, drobnozrnné ai hrubozrnné zlutavé, rozpadlé

s pernéjsími kusy piakoccâ vápencovy'ch, v nichz hojné zkamenêlia:

Area aubglabia (h), Trigonia limbata, Pholadomya ар., Vola quinqué-

coítata, Oatrea semiplana. Magas Geinitzi (misty h), Fukoidy .... 4'0

5. Iïtkovec málo аПпЩ, glaukonilicky, jemnozrnny az drobnozrnny,

zlutavy, a Rhynchonella plieatilia a Fukoidy 6-0

—————^—— Dno lomu nad skolou 220 ————^——

1. Nepfístnpué mtvy y obci l5-6

Temeno stráné pobfezní 2046

3. Bozdrobené vrstvy, tytéí со 2 б'О

2. PUkocce aliuiti, glaukonitiekê s muskovitem, jemnozrnné, sedé do

iluta, oddélojíci se v ëerstvém lomu те stolice pûl az jeden metr

mocné. V nich vëzi velké mnozství bouli pUUlého vdpence tmavo-

sedého do modra, z nicbi nékteré udrzuji horizont, nèkteré nikoliv 110

1. PUkovec jako 2. tvori vlastnl bîeh Jizery 3'0,

Hladina Jizery u mostu pod jezem y Horkách п. J. I86 0 m п. ш.
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V Horkách u mostu odkryty jsou v lomech a v bfehu Jizery

nejnizáí vrstvy pasma IX., které jsme v profilu (27.) draáickém, sou-

vrstvím IX/. oznacili. Jsou to ty ваше slinité pískovee glaukonitické,

jemnozrnué s muskovitem a boulemi velmi jemné píscitého vápence.

VSe, со jsme o nich rekli tam, platí i zde. Zde jsou vSak dale od

povrchu odkryté a proto se lámou v mocnejSÍ stolice, pul ai jeden

metr moené. Nad Jizerou odkryto tu vrstev jen asi 19 m. VysSí

nejsou dobfe pfístupny az zase nejvySSí pfi silnici do Hrusova а рак

v lornu nad Skolou nedaleko ohybu silnicního. Asi 10 m prístupnych

tu vrstev (profil 38. vrstvy 5. a 6.) ukazuje jiz zfetelné na sou-

vrství IXd. nejen petrograficky ny'brz i palaeontologicky. Je totiz známo

z Polabí okolí Ripského, ze pfi zmenách faciov^ch pasma IX. pocue

byti nejvySSí souvrství pís6itéjSÍ; coz jiz v Bechlíne ,s) u Roudnice

naznaceno o nejvysslch vrstvách, v okolí ètëti рак a Broena pëkné

potvrzeno. Tam jiz v souvrství IX(?. mame kvádrové pískovee hrubo-

zruné, kdezto kvádrovec souvrství IXô. není tam jeSto vyvinut, nybrá

teprve, kdyz dale postoupíme do Polomenyeh Hor, smërem ku Vidími.

Podobny úkaz jevl se v okolí Chlomku17) u Mélnika. I zde ze

vSech vrstev pasma IX. jeví se pomërnë nejpísEitéjSí nejvySSí sou

vrství, coz jsme 10) tez na obrazci 33. vyznacili.

Konecné jsme to sliledali i po západní stranë vrchu Hostiny, ")

a rovnéz naznaceno je to na pftsluSném obrazci 34. a 44. a nynl

v Nemyslovicích (viz Шпек 18.).

Jakmile se tedy pfi sledovánl pasma IX. pfiblízíme vice к mistûm,

kde se jevil za dob kîidovych votai vliv onèch severních vod Luzi-

ckych, jak jsme se o nich v úvodu byli zmíuili, jiz shledáme 2e nej-

vyssí vrstvy pasma IX., které nálezejl souvrství IXd., ve hrubsí vrstvy

se proméñují.

Teprve v dalaím postupu pasma IX., blizSímu Luáickému vlivu,

poenou i nizSí souvrství nabyvati hrubSího (píscitéjaího) matorialu.

Nejvyssí vrstvy pasma IX. jsou jiz v Horkách oziveny. Ve

zmíneuéra lomu nad Skolou vyskytuje se jiz dosti skamenélin. Uvedli

jsme je v profilu 38. Magas Geinitzi je zvlásté pro tuto polohu nej

vyaSí v^znaenym ve zdejsím kraji.

¡:') Pasmo IX. útv. kfid. mezi Chocebuzy a Vidímí, str. 12—23.

10) Pasmo IX. v okolí Uipu str. 10. obr. 33.

") Tamtéí, str 10. obr. 34. a ílepíuské podolí str. 13. a obr. 44.
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10. Hrusov.

Profil 89. Obr. Пл.

Uvaha o souvrství IXd., v predeálém nalezUku vyslovená, do-

eházf ve stráni Hruéovské úplného potvrzení. Souvrství to má zde

jii kvádrovy pískovec. Profil HruSovsky jde z Dolního HruSova od

Jizery podle rokle na Pancavu (u silnice, kHze) a odtud do HruSova.

Profil 39.

Hrusov. Koetel. 257 m n. m.

DilnTiuni. Písek а itérk г kremene bílého 20-6 m

КШ pH silnici V Pancavé. 236 4 ——————

f í 7. / iikovce malo tlinilé, iluté, drobnozrnné, na povrchu v tenké

desky rozp idlé. Mají pevnéjáí laviéky drobnozrnného píekovce

vápencovitého s vápencovymi skvrnami (kousky). V nejvyssí

rezavé poloze nápadné jsou Bryozoi 7 5

6. Pískovec vápnitj), sedy, jemnozrnnéjsí s vápemovymi lavictmi

téhoz piskovce. Hloubèji má místy i hrubsí zrna a barvu mo-

dravou. Sautilus eublaevigttus a Exogyva lateralU v pevné vá-

pencové lavici 3 9

] 5. Kvádrovy piêkovec se slinitym sed^m tmelem, místy chudym,

drobnozrnnf, zluty, dale od povrchu sedy, s éetnymi bílymi

úlomky skorápek bflych. Má téi Ilhyncbonellu plicatilis, Volii

quinquecostatu a Fiikoidy. Vystupuje nápadné z povrch i . . 1-3

1. T$z piskovec со 5. ale drobivéjsi. Místy tvorí s kvádrem 3. a 5.

jeden celek, mfsty není kvádrovy, nybrz v desky rozpadly\

V nëm je Lima multicostala 1*6

3. Kvádi ovt) ¡thkovec jako 5 3 0

219

2. Vrstvy pokryté náplavem blinitym neb písíilym s hora spla-

venym 30'0

Uno údoll 189

1. Vrstvy pokryté Jizerskym náplavem alluvialním píséitym tvofící

zároveñ bfeh Jizery a dno Jizerského údolí 30

Illadina Jizery v Dolním Hrusové. 188 n» n. m.

V profilu Hrusovském po prvé zase nacházíme Bryozoi. Jsou

zvláSté nápadné v nejvySSÍ rezavé Cásti souvrství IXd 7. u kríze

IT Paníavó). Zde má jiz pískovec málo slinity tyi vzhled jako mél

v Bryozoickych vrstvách u Nebuzel a Kokorína. Jevl se tu stopy po

'ychz skamenélinách jako v téze poloze v Horkách. Ve hlubSím sou
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vrství 6. nalezli jsme v pevné vápencovitejáí lavici Nautüus sublae-

vigatus u Exogyru lateralis a v souvrství 4. byla tez Lima multicostata,

která v IXd. zdejáího kraje tak obycejná jest.

Skoda, ze blubSÍ souvrství pasma IX. nejsou v naáem profilu

pfístupna. Poskytovala by velmi pouëné Studium o faciovych zmenách

jejich. Nalezneme cást jejich sice v blízkém Krnsku (v jegté blizaí

rokli Certüvce jsou jen nejvysál vrstvy pfístupné), budou v§ak ná-

lezeti vedle souvrství IXd. pouze souvrství IXc. Pasmo IX. roste

klínovité tak, ze v Krnsku jii jen tato dvé souvrství jsou pfístupna

ve stráni Jizerské.

Aby studiu naàemu со nejlépe porozumëno bylo, jsme nuceni

opustit na cas Jizersky dûl a obrátiti se po Hostinë, od nélioz jsme

vySli, к jinému vychodisku v Repínském dulu a sice к Repinu a Libni.

11. Zaháje.

Profil 40. Obr. 24.

Pripamatujme si, jakych vysledku docílili jsme sledujíce pasmo IX.

v Repínském dülu 18) od Hostína az po Repín a Libeu. Kdezto se po

západní strané vrchu Hostiny 19) nedalo jestè pasmo IX. rozdéliti na

známá ctyfi souvrství a, b, c, d, uanejv^Se by se bylo mohlo sou

vrství IXd. vymeziti, toz v profilech pod Repínem i Libní jií úplué

souvrství ona se rozpoznati dala. NejspodnejSí souvrství IXa. slozeno

bylo z písóitych slinû а kfemitych vápencu; IX& bylo cbarakteriso-

váno jeho kvádrovcem, hloubëji slinitymi píslcovci s kfemitym vápencem;

IXc. nielo píscité slíny s kfemitymi vapenci, které byly ulozeny

v lavicícli neb ojedinële roztrouSené (jako v pfedchozích naleziskácb

pasma IX. casto jsme vídali): koneëuë IXd. obsahovalo plskovce

slinité, brubozrnné, z nichz vyáSí na povrcbu byly rezavé.

Základem pasma IX. byl kvddrovy pískovec pasma VIII. jeboz

v^choz podle sméru údolí, totiz od Z. к V. byl vodorovny, talf ze

pfi vystupujícím dnu údoluím bllzilo se temeao jebo vzdy vice a vice

údolnlmu dnu. Mezi Libní а Repínem bylo mené nez 6 m nade dnem.

Popojdeme-li nëkolik krokû za most b^valé silnice z Repina do Libnë,

zapadue nám koneënë pasmo VIII. pod dno dülu. Souvrství IXa.

octne se v úpatí stráné. Pfirozeno je, ze pfi nepatrném sklonu vrstev-

ním, jenz bude obnááeti jen nëkolik minut к JJZ. a pfi vetSím sklonu

") Pasmo IX. v ítppínském podolí. Véstnik Král. Ceské Spo!. Náuk. 1896.

") Pasmo IX. v okolí Ripa. str. 10, obr. 31.
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dna údolulho zapadne v brzku i souvrstvl IXa. pode dno, zvlááté

kdyz mocnosí jeho ani 13 m nedosahuje. Так stane se blízko pred

Zahajskou roklí, nacez 1X6. opanuje úpatí Repínského dûlu. Prichá-

zíme к útí Zahajské rokle odkud poucny profil zhotovíme az do

Zaháje.

Profil 40.

Obr. 24.

DTÛr v Zaháji. 291 m n. m.

Diluvium. Hlina iluta «¡оспа az ku éíslu domu 11. kryje vyssí vrstvy

pasma IX. eouvrství d 14 m

с. d. 11

к—<

o

a

48

a,

d

<'<

5. Piskovec kvádrovj se slinitym tmelem, hrubozrnny, sedy, velmi

pevny в hojnymi úlomky ústíic 1*6

4. Pitkovec kvádrovy se slinitym tmelem, hrubozrnny, sedy |

T pevné lavici > 1-0

3. Piskovec kvádrovy tyi jako 4., ale ил povrchu drobivy . . . |

2. Piskovec kvádrovy s chudym tmelem slinitym, jemnozrnny,

zlutaïy, pin íilomku Ostrei 0-5

1. Piskovec kvádrovy, hrubozrnny, slinity s bélavymi skvrnami

slínu. Obsahuje Inoceramus Brongniarti a Fnkoidy. Fukoidy

mají hojné slínu 26

6. d. 13. 271-5

4. Kvádrovy piskovec hrubozrnny, sedy a rezav^ 45

3. Kvádrovy piskovec drobnozrnny neb jemnozrnny, sedy, bëlavy^

а rezav^ Ю'5

2. Vrstvy nepfistupné, vsak dale odtud v Zahajské rokli je

t místech téchto piskovec slinily, jemnozrnny, zlutavy, deskovity 4'5

1. Piskovec slinity, jemnozrnny, sedy v mocnych stolicích ... 35

6. Pitiité slíny s< dé s hojnymi lavicemi kremilého vápence tmav-

sího, ktery^ má hrubsí zrna kíemene 3-3

c. d. 25.

5. Piséité sliny sedé S hrubslmi a vápenitljiimi lavicemi tu a tam

s bílymi slinitymi skvruami (kousky) 6'5

4. Slinity piskovec hrubozrnny, sedy s Vola quinquecoslata a Exo-

gyra cónica, tu a tam s pevnèjslmi vápnitljSimi lavicemi se

dymi. V oboru tohoto souvrstvl je eis. d. 26 3-2

3. Píslit¿ slin s hrubymi zrny kremene, sedy, s lavicemi kfemi-

tého vápence, jenz má take hrubsí zrna kfemenná

2. Píseity slin sedy, deskovity s lavickami kfemitého vápence } 9-5

iedého, hloubëji s lavicemi hvubozrnniho piskovee sedého . .

1. Piskovec drobnozrnny, slinilj, sedy, deskovity

249

Dno Repínského údolf píi ústí Zahajské rokle. U óerpadla. 226 m n. m.

Vestník král. ees. spol. náuk. Trida II. 2
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Porovnáme-li tentó profil s profily pod ííepínem a Libní, pozo-

rujeme, ze váem vrstvám pfibylo pomëraë hrubSího materiálu. Písek

kfemenny pfibyvá, vápence neb slínu ubyvá. Zvláaté bije do oíí sou-

vrství 1X6. a IXrf. svymi kvádry.

Od pana rídíclho uCitele Jos. Jansy obdráel jeera z vrstey IXd/.

následující skamenëliny :

Ostrea semiplana.

Ostrea hippopodium.

Exogyra lateralis.

Exogyra laciniata.

Serpula gordialis?

Phymosoraa radiatum Sorig.

Catopygus Albensis Gein.

Nucleolites bohemicus Nov.

Caratomus Laubei Nov.

Skamenôliny, které jsem pH hotovení profilu naäel, uvedeny jsou

v profilu.

12. Zahajská rokel.

Profil 41.

Tytéz vrstvy, jenze mène pfístupné, jsou v Zahajské rokli od

jejlho ústí v Repínském dulu az к jejímu poCátku u silnice Vtelensko-

Cborusické. Podáváme jejich profil.

Profil 41.

Siluice S. od Vtelna. Poíátek Zahajské rokle. 380 m n. m.

Diluvium. Illiiia zlutá 1 »i

2. Piskovec drobnozrnnj, tlinity, na povrchu zazloutly, dálc od povrchu

sedy. Bryozoicky.

1. Piskovec kvádrovy z povrchu v mocné stolici vyetupující, hrubozrnny

bélavy. S Тлтпи multicostatoii.

3. Piskovec hrubozrnny^ zazloutly в bélavymi slioit^mi Fukoidy.

2. Piskovec tfz со 3. s pevn^mi vápcncovitfjSími laviccmi. Má Ostreu scmi-

Iplanu a Óetné Fukoidy.

1. Nepfíetupné vrstvy.

3. Kvádrovy piskovec v^se hrubozmn^, hloubèji drobnozrnny a jemnozrnny

. ) seif a rezav^.

1 2. Piskovec tlinity v deskách, jemnozrnny, zlutavy.

' 1. Piskovec slitiity, jemnozrnny, sedy.

Dno údoH ílepínského pfi ústí Zahajské rokle. U íerpadla. 226 m n. m.
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13. ZiYOnín.

Profil 42.

Zkoumáuira profilfl u Zaháje a pîed léty v KuSálové u Zivo-

Dína *°) i po západnl strané obce poznali jsme tak dalece vrstvy

¡ilejsí. ze müieme rozpoznati vrstvy v pravé stráni Repínského dfllu

1Ю vychodnf strané Zivoulna. Nejsou tu pfístupny spodní vrstvy sou-

vrstvl IXc. Známe je väak z blízkélio Kuáálova. Vrstvy nevstoupají

v dfllu Repíoském od Zaháje ku Zivonínu tak jako dno dûlu, proto

ktádrovee souvrství 1X6. jen 16 m nade dnem dûlu se zdvihá, tvofo

pohíd prvy taras z nialebnych baSt slozeny. Pfi porovnání s vrstvami

i Zahájí, jsou tu vrstvy zvlásté v 1X6 c, písCitejáí.

Profil 42.

¿iyooín. Vych. éáet. C. d. 21. 288 m n. m.

Diluvium, ¿lutá hlína 4-5 i

283-6

2. Piskovec vápnity', drobnozrnny, sedy v kouaky a písek píi po-

vrchu rozpadly, вурку, в pevnéjáimi vápencovitéfiimi vrstvami

téhoz pískovce. Jsou v nèm nápaduy Bryozoi a Rhynchonella

,f| CucíeW. Diluvialní zloutka kryje obyôejné toto souvrství . . 6 0

1. Kcddrovy piskovec в dosti vylonzenym tmelem. Drobno- neb

hrubozrnny. àody a zluty, sypky. V nejvy&sí poloze rozpadly.

V ném je Rhynchonella plicatilig (b) a Vola quinquecostata 4-6

271!

4. Piskovec vápnity v pevné stollci, hrubozrnny, sedy. Vybírá se

v lomu 10

3. Piskovec vápnitij, drobivy, sedy s ¿etnymi bílymi, uvnitf sedynii

peckami pisíiUho vdpence 1*8

2. Piskovec vápnilj v pevné etolici, drobnozrnny, sedy s cetnymi

bèlavymi vápencov^mi skvrnami. Po zvétrání je zluty, bez

traelu, sypky, kvádrovému podobny. Láme se v lomu со kámen

stavební 0-95

1. Vrstvy kryté diluvialní zloutkou. V úvoze jsou známky podob-

nych vrstev jako v Kusálové ve spodní cásti IXc 16-0

264-26

30) Pásmo IX. útv. kfid. Jeníchovské podolí, str. 7., 8. atd., obr. 60.

2*
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5. Kcádrovy piskovee hrubozrnny ai s'epenec. Zlutavy. S piséitym

tmelém. Zrna kfemene obycejné bilá jako hrácb ai Изкоту

ofísek velká 0-35

4. Kvádrovj pUkovec hrubozrnny^ iluty neb bélav^ s bil^mi zrny

kaolinu 3*53

3. Kvádrovj slepenec s píscitjm tmelem, zluty. Zrna kfemenná

ponejvíce bilá, od velikosti bráchu ai Hskového ofísku . . . 060 }ï

2. Kvádrovy piskovee drobnozrnny, bíl/, 8 ojedinèl^mi farubifmí

zrny kfemene. S bílymi zrny kaolinu. Sypky. Bez vápence.

Hloubèji iluty kvádr jemnozrnny s kaolinem. Povrch vsude

voätinovity 9-0

1. Kvádrovy piskovee zakryty 8 bora splavenym plskem neb

zlutou vápuitou blfnou 3-0

Dno Kepínskébo dûlu pod ¿ivonínem 237-77 m n. m.

14. Chorusice.

Profil 43. Obr. 26.

Od Zivonína pustíme se Kepinsk^m dûlem a postrannl rokli do

ChoruSic. Z lesnatych strání vycnívá pH dnë dülu kvádrovec 1X6.

Ponévadz dno dfllu mocnëji vystupuje, blizí se temeno kvádrovee 1X6.

vie a vice ke dnu, az v doluí cásti rokle к Chorusicûm vedoucí zapadne

a tu dojdeme к temeni jeho. Zlutá hlína kryje v ChoruSické rokli

vrstvy spodnl cástí souvrství IXc. a kdyá pfiblízíme se к obci, pre-

jdeme v lomu vySSÍ vrstvy souvrství toho, jako 1Хс2. u Zivonína a

v nejvysSÍ poloze IXd. prístupny jsou kvádiové slepence, kleré v pro-

filu po vych. strané ChoruËic v pravé stráni ChorouSeckého dülu zá

roveñ s nizsími vrstvami velmi pëknë jsou odkryty.

Profil 43.

Obr. 26.

Chorusice, kostel. 299 m п. ш.

Diluvium. Hlina zlutá, cervenkou zvaná, postupuje v mfrném sklonu ai

do obee Chorusic Vb ■
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6. PUkovec se slinitym tmelem, drobnozrnny^ bélavy, na povrchu

rezavy\ Nejbloubèji s velmi hrubynii zmy kiemene. Má velmi

hojné úlomky ekorápek üstric). Bryotoi vzácné 1-5

5. PUkovec kvddrovy, velmi hrubozrnny, sedy, nejvyse ve êlepenec

precházejicí, jehoz zrna velikosti Hskovélio ofísku dosahuji.

Má v sobé kulovité kusy pevnéjsiho pUkonce $ vdpnitfjiim

tmelem, velmi hrubozrnného, bílého. V cele stolici je hojné

Bryozoi, zvlásté ale v onéch vápnitéjsích kusech. Hojné

zlomkû skorápek zvlásté v koulích. Velmi hojná je tu Lima

multicottata 1 °6

+. PUkovec kvddrovj, chudy tmelem, hrubozrnny, iluty neb sedy,

dale od povrchu bily. Zrna kremene jsou iedá, bílá, cervená

a íerná 3-0

3. Pitkovee kvddrovy, chudy tmelem slinitym, hrubozrnny, zlutavj.

S hojnymi zlomky skofápek bélavych, hlavné po Exogyre

lateralis. I celá Exogyra lateral'» se objevuje. S pevnou lavici

svètle sedou. Plskovec se snadno drobf jako horni vrstvy . . 3-0

2. PUkovec se slinitym tmelem, drobnozrnny, sedy, snadno se

v kousky drobici s velmi hojnymi úlomky skofápek, zvlásté

po Exogyre lateralii 2-0

1. PUkovec kvddrovy, iluty drobnozrnny, tu a tarn s hrubymi

zrny. Velmi hojné jsou tu zlomky Exogyry lateralii a velkych

skorápek po Exogyra cónica, téí Inoceramus Bronguiarti (velké

exempl.) a Spongites saxonicus. Misty nepravidelné kusy

pUkovce ë vápnitym tmelem, bélejáího a pevnèjiiho 4 9

276-6

I 6. PUkovec Exogyrovy s vápnitym tmelem, drobnozrnny, äedy, )

velmi pevny s velmi hojnou Exogyrou conicou 0'4

5. PUkocec slinity sedy s bojnou Exogyrou conicou. Na povrchu

se v desky a kousky rozpadává. S hojnymi lavicemi pevn^mi

kfemitého vdpence tmavosedého s Exogyrou conicou a s Pectcn

curvalut 3-6

1. PUkovec kvddrovy s chudym tmelem, drobnozrnny, zlutavy.

S hojnou Exogyrou conicou a velmi hojnou Exogyrou lateralU 0-7

3. PUkovec vdpnity, jemnozrnny, sedy, velmi pevny neb drobno

zrnny misty s hrubsimi zrny kremene. Má pevnèjsl, svétlejsi

sedé koule vdpniti téhoz piskovee 4 8

2. Kvddrovy1 pUkovec Exogyrovj s chudym tmelem, sedy neb

zailoutly S velmi hojnou Exogyrou conicou O'G

1. PUkovec slinity, drobnozrnny az hrubozrnny, sedy, pevny. Na

povrchu zazloutly. Snadno sc z nèho tiuel vyplákne a stane

se drobivym. V nejhlubsf poloze je vice slinitého sloiiva a pi

skovee ten ЫШ se рак pUíitému Mnu. V torn i glaukonit je

nápadny. Vybírá se v éetnych lomech со stavební kámen pfi

dné údolnim. V jednom lomu, jení zalozen byl ve streduí

cásti toboto souvrstvi, byly vrstvy úplné modré. V nejnizsí

poloze vytryskuje pramenitá voda. Vétsí studna zde zalozena 7-5

25»
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. Kvádrovij phkovec jemnozrnny s kaolinickym troelem, bèlav$r

neb zlutavy, dále od ротгсЬи hilf. Misty drobnozrny. Nej-

vyssí poloha jeho neDÍ hrubozrná ani nemá concrece limo-

nitické jako v okolí Nebusel, Kokofína, Vidími a j. Slouzi ve

zdejsi krajiné к vyrobè pilífft, patníkñ a pod 2-0 n

Duo Chorouseckébo dûlu vychodnè od Chorusic. 256 m n. m.

Porovnáme-li tentó profil s pfedeStymi profily и Zaháje a Zivo

nina, shledáme, ze souvrstvi IXJ., аб tu jen nejvyááí poloha pfístupna

jest jemnëjâi ; souvrstvi рак IXc. a IXd. stala se hrubsl. Ve stránicl

Choruáického dûlu v nèmz tentó profil die cesty byl zhotoven, pofi

naji vrstvy souvrstvi IXc 3, 4. vystupovati jako kvádrovy taras

Vstoupáme-li tedy podlé dua Chorouáeckého dûlu к Cliorouákám, za

padne náin brzy za profilein 43., po vycli. stranë ChoruSic, kvádrof«

IXb. pod dno dûlu. Po severní strané Choruáic, kde dül ten .Sionem"

sluje, bliíí se zmfnëny taras vrstev IXc 3,4. ke dnu údolnímu a

uzfíme рак pod ChoiouSkami, ze hlavnè souvrstvi IXd. opanuje stráfí

zdejáí a stává se svynii kvádry ve stráni znatelné.

15. Chorousky.

Profil 44.

Так dosli jsme sledováním vrstev zdejSích aï к onéin vrstvám

v Chorouikách, které daly podnét Fkiöovi kii pojmenování: Yrstry

Chorousecké 6ili trigoniové. Toukázali jsme jiz na to v drívéjSíeh

naSich piacích, zejména o pásmu IX. v Kokofiuském dûlu,21) ze nase

souvrstvi IXíí. pfechází v Kaniné do Friéovych Bryozoickych irstev

и Kaniny a souvrstvi IXc. do vrstev, které spadají mezi Friíovy

Bryozoické vrstvy cili naâe IXrf. a mezi Druhy kvádr Kokorínsky

Cilí naáe 1X6. Nez, tentó horizont IXc. и Kaniny nenl úplné sou-

hlasny s hoiizontem Fricovych Chorouseckych vrstev v CLorouSkách,

nybrá jeu CásteCué. Odpovídajít Fhiùovy vrstvy ChorouSecké nejen

souvrstvi IXc. (trigoniovyb) и Kaniny, nybrá i lXd. (t. j. bryozoickym

и Kaniny), jak z následujfcího bude patrno. Není tedy pojmenování

a urceni vrstev Chorouseckych v Chorouskách správné.

Nejprve uvedme. profil vrstev v levé stráni Chorouáeckého dûlu

v ChorouSkách tak, jak se jeví pfi silnici, která stráni tou je pro-

sekána.

*') Véstnfk Ifrál. Ceské Spol. Nánk 1895.
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Profil 44.

Chorouiky, c. d. J6. 300-6 m n. m.

Dilminm Zlutá hlína. 6-0 m294-5

I 3. Ktádrovj plakovec hrubozrnny^, vápnit^, místy s ojedinel^m

zrnem kfemene ai jako lískovy ofech velk^m. Píi povrchu

chudy^ tmelem a sypky. Ve blubsi polovicl má pino drobnych

zlomkû skofápek vápencovycb, т borní polovici nejsou tak

nápadny. Barva zlutá neb seda, nahofe jen ílutá. Tn a tam

má shluky a konle vápnitejáí téhoz pfskovce, pevnéjáí, svèt-

lejsí. Rada sblakft 60 cm od dola chova Limu multicottatu

a vétsí mnoiství Exogyr malych 9'0

i. Slepenec s pí?citym tmelem jako u yrstvy 1. Zrna kfemene

az jako lískovy ofíiek velká. S Ыосегатич Brongniavti . . 0-3

1. Ktádrovy piskovec hrubozrnny, sypky, sed^, iluty a rezavy.

I Má pino skorápek vápencovycb blavné od malych Exogyr . . 1*8-J83-4

Is

8. PUkovec exogyrovy, vápnity^ drobno- neb hrubozrnny, scdy,

s velmi hojnou Exogyrou conicou 0*6

7. PUkovec vdpnity jako 4., ale s velkym mnozstvim drobnych

skofápek 0-9

6. PUkovec vdpnity' jako 4 0 8

5. Piskovec vdpnity1 jako 4 0"7

4. PUkovee vdpnity, jemnozrnny, sedy a zaíloutly, místy s ojedi-

nélym hrubiím zrnem kíemene a cernymi zrnky glaukonitu.

Vétráním oddéluje se v nepravidelné desky, рак v tíísky.

S bílymi teckami vápencovitymi 0-8

Vrstvy 4—7 jsoa cerstvë v lomu odkryty, proto vápencové

koule nejsou v nich znatelné.

5. Neprístupné vrstvy Г6

2. PUkovec vdpnity, jemnozruny^ sedy s hrubsimi zrny kfemene,

s hojnymi úlomky vápencovycb skofápek, na povrchu iluty,

Sypky V ném je Arca subgldbra, Lima multicostata, Kxogyra

cónica, Fukoidy v nejvyásí poloze Г0

1. ¿lnt^, píséity náplav a ssutiny shora zakryvají hlubsí vrstvy

tohoto souvrství 3 0

Dno Chorouâeckého dülu pod Chorouskaini u mostu. 274 m n. m.

Ve své práci o pásmu IX. v Jeníchovském podolí 2i) srovnali

jsme nás profil v Kuââlovë u Zivonína s Chorouáeckym profilem jak

jej die PbazAka Friö uverejnil.23) Nyní, kdyá jsme sledovali vrstvy

") Véstník Kral. Óeskó Spolenosti Náuk 1895. St. 12.

a) Jizereké vrstvy, str. 27.
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kridové ze Zivonína pfes Clioruäice do Cuorousek, tfeba v onom

srovuáuí malou opravu uciniti a sice tu, ze FriCoty vrstvy 1. az 5.

na vykresu 5. 17. odpovídají naseinu souvrství IXc, kdezto Frióovy

6—8. nálezí nasemu IXd. Fricovy a PkazAkovy ChorouSecké vrstvy

trigoniové nejsou jen trigoniové (IXc), nybrz také bryozoické (IXd.),

jak jsme na to jiá tenkráte poukázali. Nizsí vrstvy Frióovy na profilu

(vykres c. 17.) jsou vzaty z údolí inezi Chorouskami a Chorusicemi.

Dluzno opraviti v naSem pojednání o pásmu IX. v Jenichovském po-

dolí str. 14.: „Z vrstev IXd5." na: „Z vrstev IXc5.

16. Hluboké leey.

. Profil 45.

V levé stráni ChorouSeckého dulu, západné od Neinyslovic, kde

se v „Hlubokych lesích" ríká, vystupuje na úpatí atráno kvádrovy

pískovec jemuozvuny, bíly souvrství IX¿>. do vyse 107 m. VySe ná-

sleduje IXc. a IXd. jako v Nemysloviclch. Je tu následujícl

Profil 45.

Temeno stráne záp. od Nemyslovic. 275 m n. m.

Diluvium. Hlína iluta.

d KváArovj pískovec jako v Nemyslovicích s Lima multicostata, Exogyra late-

ralis (úlomky h), Rhynchonella plicatilü var. Cnvieri, Bryozoi (h).

с JHskovce jako v Nemyslovicích, spatné prístupné, obycejnè lesem zarostlé.

b Kvádrovy piskovec s kaolinickym tmelem (v kyseliné nesumí) a mnekovitem,

jemnozrnny^ bi y, mfaty do iluta, sypky, v lomu píístupny. V hlubsí poloze

mèï pevuy skluk téltoz plskovce ale » vdpnitjjm tmelem. Tyi mél Serpulu

socialis.

Dno Chorouâeckého dûlu s Alius ¡em pískovym. 229 m n. m.

17. Hluboky dùl.

Obr. 9.

V ChorouSeckém dûlu, JZ. od Nemyslovic, pod Zelenym lifebe-

nem, byl pfi dnë údolním pfístupeu písJcovec IXb. Nebyl jií kvádrovy

jako v pfedchozím nálezisku, nybrz v tlustych deskách. Byl jeSté

jemnëjsi, s vápnitym tmelem, bíly". Je to patrnè prechodni facie
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z kvádrovycb plskovcû «lo slinitych plskovcü a píscitych slínú SH-

renské vysoöiny, ku které jsme se dosti priblízili.

18. Nemyslovíce.

Profil 46. Obr. 9, 22.

V rokli po jiání strané Nemyslovic, kterou vede téz silnice

i Nemyslovic do Chotëtova, sestrojili jsme profil 46. Souvrství IX¿>.

nemúieme tu jiz od IXc. rozeznati. Souvrství IXd. se vèak sv^mr

hádrovci dobre znamená. Opét tu potvrzeno, ze na prechodu ze

slioitych facií pásma IX. (zde ze Slivenské vysoèiny) do pískovcov^ch,

Bapfed souvrství IXd. pfejde v kvádrovcc; pozdéji (zde v Hlubokém

ilúlu) teprv jiué (1X6.).

Profil 46.

Obr. 22.

Xemvslnvice, naves, kal. 2G5 m n. m.

Diluvium. Hlína ¿hita 1-5 m

263 6

¡ 2. PUkovee s vápnitym tmelem nerovnè deskovity, rezavy neb

íluty, bryozoicky'. Má pino zlomkä od Exogyr lateralis . . . 2"2

I. fískovec kvádrovj, jemno- a drobnozrnny, ve vyásí poloze

1 i hrubozrnny, rezavy, zluty neb sedy, v térní niveau je mfsty

úplné bfly a aase rezavy s bflymi vlozkami. Má tvrdsí a bé-

lejil $hluky pUkovce kfemiéitého в vápnitejáím bil^m tmelem.

Má Lima multicostatu 13*0

248-3 6. d. 48.

4. Pí.torec jemnozrnny s méné vápnitym tmelem ne¿ pod So-

vinkon, sedy, uísíiiym slínOm podobny. Má bélejsí. vápnitljU

pteky (konle) jak pést a niara velké.

3. Ne¿irístupné vrstvy.

6| 2. PUkovce s vápnitym tmelem, jemnozrnny, na povrchu zazlontly,

dále od povrchu Sedy, v nerovné desky a trísky se lámající.

1. Pítkovee tfi со vyssí IX с 2. v lomu íerstvé odkryty, proto

se láme ve stolicích '/« « neb */« m moenych.

-:

Chmelnice. Dno Cerného dftlu pfi silnici do Chotëtova, 218 m n. m.

19. Cern^ dùl.

Vrátensky dûl mezi Nemyslovicemi a Chotètovem má název

.Ôemy dfll". Predchozl profil byl veden z tohoto dñlu die silnice do
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Nemyslovic. Die téze silnice zhotovíme profil 47. v levé stranë dûlu.

Pfi stavbé silnice byly vrstvy pëkné odkryty.

Souvrstvl IXd. jest jen z cásti odkryto. Vyàâi vrstvy kryté jsou

diluvialni hlinou.

Pri pásmu IV. popsali jsme Chotëtovskou dislokaei a sice vrzeni,

následkem kteréhoz jsou vrstvy pasma IX. v Ôerném dülu v té samé

vySi со vrstvy pásma IV. a V. u Susua a pod Chotètovem. Poukazu-

jeme na dotyôny popis a obr. 9.

Profil 47.

Krizovatka gilnic do Bezna a Cbotétova. 261 5 m n. m.

Diluvium. HHna ¿lntá kryje vyssi vrstvy lXd 80m

253-5

dl

Piskovec Icvddrovy drobnozrnny, rezavy, ilut^, sedy s vipnit^m

tmelem s hojnymi zlomky lastûiek. Obsahuje thluky kPemitiho

piskouce s vápenym tmelem pevnèjsiho a bèlavéjsiho jako IXd 1.

v protëjsi stráni v Nemyslovicích . 7 5 я

U pískovny pH gilnici Bezenské jiinè odtutl blfzko côty 250 m,

jde kvádrovec jesté v^se as о Г6 m; tam v nejvyásí poloze jcho

0-6 m, jsou Exogyra lateralis (vh) Vola quinquecostata, Rhyncho-

nella plicatilis a Bitíustra Prazaki.246 —

2. Piskoïcr. jemnozrnn^ s vápnity'm tmelem sedf, mozno jej také

za velmi píséit^ slíu povaiovati. Pfi stavbé nové silnice byl

vylámán a tu jeví se éerstvy v mocnych slolicích Ve vysi

1 m od hora vêzel Litbodomus spathulatus, Ostrea sp., Fukoidy 1Г0

l 1. PUkovefí tyz со 2. jenze na povrchu zvétraly. Rozpadává ¡ T

se v nepravidelné de-ky со trísky. Podoben je velmi píscityra

slínftm : 90

Vrstvy na úpatf stráné zakryvá splavená diluvialni hlina

¿lutá, která zaujímá i dno Cerného dûlu 80

Chmelnice. Dno Cerného dûlu pfi siln'ci z Nemyslovic do Chotétova. 218 m n. m.

Ve stránlch Vrátenskéuo (Cerného) dülu od posledních dvou

profilû az pod Kruâinu, opët se pocíná vyvinovati kvádrovec 1X6.,

tak ze na úpatí stráni pod KruSinou a Beznem cetné lomy v oboru

1X6. spatrujeme. Stráné jsou casto lesy porostlé, kde väak jsou vy-

mitëné, tam kvádrovec IXdl. se znamená. Cesty na Kruâinu a (in

Bezna odkryvaji vice vrstev, nejsou vsak pfece tak pfistupny jako

pfi nové silnici na Sovinky.
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20. Sovinky.

Profil 48. Obr. 23.

Z Vrátenského dûlu pod Kruáinou, od pískovcov^ch lomü

v oboru 1X6. az ku kalu pfi JZ. konci Sovinek, je velmi pouoné

misto к studiu naSeho pasma. Nejen ze jsou tu vrstvy pëknë pfí-

stupny ale oplyvají vice skamenëlinami, zejména Bryozoické vrstvy,

které nëkdy i na Bryozoi chudy by\ají.

Profil 48.

Obr. 23.

Pod Sovinkami, liráz kalu. 270-1 m n. ra.

Diluvium. Hlína iluta s cicváry, v níz kal zalomen 3-0 m

267 1

X

7. Slepenec s chud^m vápencov^m tmelem, bèlavy, na povrchu

rezavy. Má velmi hrubá zrna kfemenná, vétsí hráchu vedle

jemnych. Zrna kíemene jsou: belavá, seda, rfliová, bezbarvá,

ziídka zelenavá. Na oprselych plocbách by>ají chomáóe Bryozoi:

Entalopbora üeinitzj, jinak ve slepenci nelze je tak snadno

nalézti. Jsou v ném téz hojnè : Exogyra cónico, Exogyra late-

ralis, Peden Dujardinii 0'1

6. Pískovec kvádrovy, chudy^ tmelem, bfly, zluty, rezav^, drobno-

zrnny^ neb hrubozrnn^, sypky jako IX d 4. s íadou bélejsích,

vápencovilefiích kusii jako IX d 5 2-0

5. PUkovec vdpnity, bèlavy^ pfi povrchu zazloutly, v kusech de-

skovitych nppravidelné zakouóenych, tvofí lavici velmi pevnou

7. povrchu vycnívající. Je sice jemnozrnny, má vsak tu a tam

velmi hrubá zrna kfe'nenná. Mezi kusy je pískovec sypíi

jako nahofe neb do!e. Bryozoi chova malo. Cetné bilé teôky

jemné jsou zlomky skofápek 0-3

<l{
4. Pískovec kvddrovíi s velmi chudym vápnityin tmelem, drobno-

zrnny neb hrubozrnny. Nejvjssl poloha 30 cm morná prechází

jiz ve slepenec; mát zrna kremenná i vétsí hráchu. Rezavy,

zluty a bily. V témze horizontu se barvy méní. Je velmi

sypky, tak ze s ■ kopá a písku jeho upotfebuje 6-6

3. Yápente velmi pisci/y, bryozoicky, deskovity, sedy, prechází

místy v piskocec vdpnity; pin Bryozoi Entalophor Qeinitzi a

Rhynchonell plicatilis var. Cuvieri. Je zde téz Exogyra cónica,

Lima Dupinianal Lima pseudocardium, Fucoides. Oprsí-li vá-

penec podobá se piskovei a je rezavy. Lame se v lomu . . 2-0

2. Phkovec vdpnity, hryozoicky, deskovity, jako byvá ve IX (1 3. . 3 0

1. PUkovec kvddrov¿ bryozoicky s vápeucovym tmelem, zelenavy,

zazloutly, sedy a bélavy, na povrchu rezavy, jemuo- az drobno-

zinny^ s hojnymi bíl^mi úlomky a teékamilastürek. Má Rhyncho-

nellu plicatilis var. Cuvieri a Kntalophoru Geinitzi velmi hojnou.

Místy s pevnéjsími, bélejsími, vápencovitéjsími ueb kfemicitéj ■

slmi Iculooitjmi kusy ; tyto majíjeáté vice zlomkû a lastflrek. Tvoïl

vystupující taras pod Sovinkou i v Óervenéni dûlu pod Beznem 4-9

249-2

i
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4. Piskovec vápnity, jemnozrnny, sedy, na povrclm zazloutly,

piscitym sliuûm podobny, y neroyné desky a tfisky se roz-

padávající. Má mnoho úlomkü a tecek bílych po skamenélinách 4 0

3. Piskovec kvddrov¿, jemnozrnny, podobny vrstïè IX dl., zele-

navy, zazloutly a sedy, misty s chudsfm tmelem, рак je

drobivy. S úlomky misck po Inoceramua Brongniarti . . . . 2'5

2. Piskovec vápnity jako IX с 4., ale s hojnou Exogyrou conicon.

Mimo to jsou Y ném Lima mullicostata, Vola quinquecoítata,

Fukoidy 2-2

1. PUkovec vápnity jako IX с 4 со do petrografickych a fysikalnfch

vlastnostl 1*0

• 226 5 ■

Phkovec kvddrov$ s vylouienym pfi povrchu tmelera a snpin-

kami moscovitu, jemnozrnny, bfly se ilutymi neb hnédymi

teíkami a skvrnami hydrata ¿elezitého, velmi sypky, vystu-

puje V mobutnydi pilífích па úpatf strání pH samém dnu

Cerného dûlu pod Krusinou. Dobyvá se v óetnych lomech.

Pokraéuje bloubéji pod dnem dûlu.

Dno Vrátenského (Cerného) dülu pod Krusinou в AlluTialním plskem. 22бшп.ш.

21. Yselisy.

Profil 49.

Pod Sovinkami zahybá se Vrátensky dül ku VSelisúni. Stráulm

jeho píibyvá na pfíkrosti. Pfícinou tobo jsou kvádrové pískovce,

zejména souvrství IXÍ»., kteié od KruSiny ku Vselisûra vzdy víc a vice

na pouch vystupuje. Pod Kruäinou vystupovala svrchní 6ás( sou

vrství 1X6. v mocnosti jen Г5 »», pod Väelisy u Skoly vystupuje jré

10 2 m nad dno dûlu. Souvrství IXc. je bobatel na plsek. Má v sobé

téz vápencovitéjál koule, pfi povrchu sotva znatelné, které teprve pfi

láinání se odkryjí. Zde jsou lomy v souvrství IXc. na káraen stavební.

Pan uöitel Jan Kein ve VSelisech nalezl v nich:

Nautilus sublaevigatus.

Pachydiscus peramplus.

Arca subglabra.

Trigonia limbata.

Pinna decussata.

Inoceramus Brongniarti.

Lima multicostata.

Exogyra cónica.
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Inoceramus jevil se ve velkych exeinplarech takov^ch jako jsem na-

lézával u Roveuska. Exogyra cónica by>á v lavicích u velkém mnozství

jako u Chorusic. Nejlépe to vidéti pfi cesté z Velkych Väelis do

dulu.

Podrobny profil jsem tu nezhotovil, pouze zaznamenal pofádek

souvrstvl tentó:

Profil 49.

Vselisy malé. S. konce. 287 m n. m.

Diluvium. Zlutií lilíiia.

>l
d Kvádrovy pískovec drobnozrnny s chudym Imelem.

с Pískovce vápnité, sedé s tmavsími malo znatelnymi, vápencovitéjsími kouleiui.

b Kvádrovy pískoTec jemnozrnny, bily, sypk^, tvofl vystupující taras na

úpatí stráné 10-2 m

Duo Vrátenského dula u skoly vyplnéné alluv. pískem. 231 m п. m.

Z jara po tání snëhu a za vëtsich srázek, teco po dné dûlu

Vrátensky potok ; v lété je dno suché Pískovce, skládající stráné

údolní i alluvialní písek na dnu dulu, stací pohltiti menai mnozství

vody.

22. Borec.

Profil 60. Obr. 28.

Ve stniních Vrátenského dulu ze VSelis ku Bor6i pfibyvá jeèté

vice pisku ve váech vrstvách. ZvláSté to pozorovati jest v souvrstvl IXc,

které se veltni proménilo ve kvádrovce. Na cesté z dûlu do obce

Borce, die postranni rokle, vybírán byl kámen ku stavbé téméf ve

vsech vrstvách az ku 6. d 47. V takov^ch cerstvych lomech tézko

se rozeznává jedno souvrství od druhého. Так ku zjisténl temene

souvrstvl 1X6. vyméfili jsme v^sku jeho nade dnein údolí pfi ústl

Boreéské rokle a nanesli znovu na cestu a tím zjistili rozhranl

v nasem profilu mezi IX&. a IXc. Pozdéji teprve nalezli jsme taz

Fukoidovou lavici IXc/, známou z profilu u Nebuzel ") tez v prvé

vrstvé souvrství IXc.

") Pasmo IX. v okolí Ripu. Nebuzelské podolí, str. 16, 19, obr. 61.
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Profil 50.

Obr. 26.

Boreê, kfíí na návsi. 297'5 m n. m.

Diluvium. Hllna ilulá s vápnitymi teckami a óárkami jako inkrustace

kofínkú rostlinnych 5

1 292

( 12. Piekovec vdpnily, drobnozrnny, sedy neb zaíloutly, deskovity 4/8

11. Pinkovec kvddrovy, drobnozrnny, bily, sedy ncb zlutavy, pin

úlorakfi skorápek po Exogyfe laleralia ; mi téz Exogyru conicu.

Tvrdsí bélavé vdpnitijii kusy tohoto pískoTce mají jestè vice

onöcb úlomkú 3°0

10. PUkovec kvddrovj, drobnozrnny a jemnozrnny, jinak jako 1. 2-0

6. d. 47.

9. PUkovec kvddrovy, kremity, jemnozrnny, rezavy s bèlavyini,

okrouhlymi plocbami neb bélavy, místy úplné bily a velmi

pevny neb » kremitymi thluky nepravidelnymi uprostfed eyp-

kébo pískovce 7 6

8. PUkovec kvddrovjj, jemnozrnny, sedy, místy zaíloutly, sypky 2'0

7. PUkovec kvádrovj, jemnozrnny, sypky, bily a ílutym pásem I .-

uprostfed. Místy íluty pás vymizí a celá stolice je zlutá . . 1°5 V»

6. PUkovec jako 6., má vsak tu a tam Exogyru conicu .... 1 0

5. PUkovec kvddrovy, jemnozrnny, bèlavy neb ílutavy, sypky . 4 5

4. PUkovec vápiiily, jemnozrnny, podohny vrstváni píséiteho

slfou. Sedy, na povrchu y deeky a nepravidelné kuey roz-

padly. Má íerná zrnka glaukonitu. Lavice jeho jsou volmi

pevné a tvrdé. Ve spodní íásti vyvérá pramen vody (Stu-

dánka) 80

3. PUkovec kvddrovj, jemnozrnny, tmelem chudy, bèlavy neb

zlutavy, kfehky 30

2. PUkovec kvddrovy, místy velmi kíemity, jemnozrnny, bèlavy

neb zaíloutly, velmi pevny a tvrdy, místy dosti sypky ... 2*1

I. Fukoidová lavice Piekovec jemnozrnny, zluty, drobivy, pro-

pleteny Fukoidy 0-6

252-1 •

3. PUkovec kvádrovj. velmi jemnozrnny, jako 1 1*9

2. Poloha nepravidelnych thluká kfemitovdpencového i>Ukovce,

velmi pevny, jemnozrnny, bily 0'3 ê

í>{ 1. PUkovec kvddnvy, velmi jemnozrnny, ¿lutavy, místy sedy, /"

diile od povrchu pevny, na povrchu sypky. Slouíí ku zhoto-

vování kvádrü a pilifft ku stavbè ■ . . . . 9-3

Patu kvádrovcové skály pokryvá Alluoialui plsek 20

Uno Vrátenekého dûlu mezi Zamachy a Boróí pfi ústí Borerské roklc.

239 m n. ni.
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23. Zebice u Kadlina.

Profil 61.

Tytéz poméry pasma IX. jako u Borce nalézáme v daláí cásti

Vrátenského dûlu od Borecské rokle az pod Zebice. Svédcí o tom

profil 51., jeja vedli jsme ze dna dûlu pod Zebicemi v pravé etráni

podle cesty do KadKna; mocnosf vrstev odhadnuta byla jen od oka

a die toho budiz posuzována.

Profil 51.

Temeno stráné pïi cesté do Kadlina. as 302 m n. m.

Diluvium. Zlutá hlína zakr^vá vyssí vrstvy IX d (10 m)

8. Kvádrov^ piskovec sedy, s velmi hojnou Exogyrou conicou , . (1)

7. Kvádrov^ piskovec, chudy tmelem, drobuozrnny, bíly (4)

6. Kvádrovy piskovec, cluuly tmelem, zluty, misty sedy, tu a tarn

s Exogyrou conicou. Jim prosekána ulicka (7)

6. Kvádrovec sedy neb zazloutly. Exogyrová (cónica) lavice . . . (0'2)

el i. Kvádrovy" piskovec jako 7 (07)

3. Piskovec slinity, drobuozrnny, sedy. Snadnéji vetrá (l-0)

2. Kvádrovy piskovec, chuif tmelem, drobnozrnny, ilutf (+)

1. PielíOvee slinity, jemnozrnny, sedy, píscit^m slinûm podobn^,

v pevn^cb lavicích as po 1 n» na povrchu se v kousky rozpadává.

Lame se jako stavebni kámen (&)

X

o

Kvádrov^ piskovec, a chudym tmelem, drobnozrnny a jemnozrnny,

sedf neb zluty. Spodni ¿ást as 5 m zakryta splaveuyiu piskem . (26)

Dno dûlu pod Zebicemi s Âlluvialnim piskem.

Pëkny porost smrkovy a borovy zakryvá Casto vrstvy pasma IX.

ve stráních mezi Borcem a Zebicemi. V úpatí levé stráné je vâak

dosti odkryta spodni Cást souvrství 1X6. Tato je vyvinuta jako velmi

jemny kvádrovec èedf s hojnym vápencovym tmelem, podobny kre-

mitym vápencum.

Kvádrovce souvrství IXc, zejména vrstva 7., mají na povrchu

tyá vzbled, jako jsme vídávali na kvádrov^ch tarasech pasma VIII.

a 1X6. v Kokofínském dûlu. I dûlky, nékdy voátinám podobné, má

na evém povrchu. Jak snadno by geolog mohl urciti oba na§e kvá-

drové tarasy zdejáí a sice 1X6. a IXc. za oba kvádrové tarasy

z Kokoíinského dûlu (VIII. a 1X6.), jestlize by nesledoval podrobné

vrstvy ty z jedné krajiuy do diuhé!
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24. YrátnO.

Profil 62.

Srovnáme-li profily od Sovinky к Zebicûm, shledárae, ze pásmo IX.

vystupuje ve stráních Vrátenského dülu nejen die vysky nadmorské

ale i proti dnu údolnimu. Od Zebice ku Vrátnu stoupá váak dno

dülu vice neá temeno souvrství IX&., takze ve Vrátné temeno toboto

jen 148 от nade dnera strmí. V levé stráni Vráteuského dülu ve

Vrátné, die pésiny proti cestè ze Stránky (cota 276 m), je

Profil 52.

Temeno stráné u stodoly c. d. 13. ve Vrátné. 301-3 m n. m.

Diluvium. Zlutá hlína 3 m

; 298-3

с PUkovec vápnily, velmi jemnozrnny, sedy, т nerovné desky ее oddé-

lující, s peTnéjsími vdpencovitëjiimi shluky téboí plskovce, barvy

bélavé 110

287 3 ■

Ь Kvddrovj ptikovec s bilymi teékàmi kaolinu, jemnozrnny, sypky,

zluty a bíly. Lime se v lomecb ku stavbë. Ttoíí prvy vyénívající

taras T dülu MU

Dno Vrátenskébo dülu proti cesté od Stránky. 272-5 m п. ш.

25. Skramous.

Profil S3.

Od Vrátna ku Skramouäi dno dülu jen málo se zdvihá, vrstvy

útvaiu kfidového vSak vice nez v pfecházející cásti dülu. Proto )й

pred Skramouáem vychází cely kvádr souvrství 1X6. nad dno údolí

a pod nfm se i IXa. ukazuje. Ve Skramousi nad mostem dráliy po-

6íná ze dna dülu jiz i pásmo VIII. vylézati, tak íe je tu téz celé

souvrství IXa. pflstupno. Popsali jsme pffslusny sem sled vrsteT

v levé stráni ve Skramousi v profilu 33-

Souvrství IXa. láme se tu jako stavební kámen, jako pískovec

vápnity, Sedy, slabé zaZloutly, v nerovnych deskách. Obsahuje

Pachydiscus peramplus.

Fukoidy.

Pholas sclerotites v dutinách po uhlí.
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V radách rovnobëznycli s vrstevnatostí ulozeny jsou v ném

rápencotitéjsí shhiky bélavé télioz pfskovce.

Nad IXa. strmí kvádrovec IXb., jemnozrnny, bíly neb zluty\

kaolinieky. Dráha zdejáí jej prorááí v obou stranách dülu.

26. Ribéchov-Libovice-Yrátenská Hora.

Profil 29, 5.4. Obr. 32.

Nad Skramousem, zdvihá se ze dna údolního jií pásmo VIII.,

jako kvádrovy pískovec a vySSÍ vrstvy, nálezcjící pásmu IX., spatné

ííou piístupny. Proto se obraíme к Ribëchovu a odtud stopujme

vrstvy к Libovici. Nejsou zde sice vrstvy za vrstvou pristupny, nybrz

jen v úryvcíeh, pfece v§ak po v^zkumech u Ráje (profil 28.) a Housky

(profil 30.) shledáváme, ze tu jsou jiz skorem vsecky vrstvy pásma IX.,

zvlásté 1X6 ed., ve kvádrovee promënëny. V Libovici spoóívá na

[«smu IX. také pásmo X. a to pokryto je znélcem teprve na Yratenské

bofe. Podle vyrokû oböanü Libovickych má téz po Z. strané Libovic

>pocívati znèlec primo na kvádrovém plskovci souvrství IXd. Misto,

kde to byti má, nalezl jsem zasypané.

Z fíibéchovského dñlu pod Èibëchovem (die profilu 29.) рак

He silnice do Libovice a odtud die cesty к Fuëiku a na Vrátenskou

hora sestaviti Ize pfibliznë následujfcí

Profil 53.

Obr. 32.

Vrchol Vrâtenské hory. 600 m п. т.

Xeogtn. Znèlec 46 m

460

1) №n tápnity, tmavosedy ве evètl^nii skvrnanii, mékky, deskovity. Na

a| poyrchu se snadno rozpadá. Spatné pristupny 60 m

400

ed Ktádrov!/ pùkovec hrubozrnn^, sypk^, zluty. Nejvyssi íiísf souvrství

IX (i pfístnpna и Z. okroje Libovic. V ném sklepy zalozeny. Téz

v dolní éásli obre 40 m

360

s
s¡ Ь Ktádrovy phkovec jemnozrnny, iluty, casto v písek rozpadly . . 29 5 m

■ 330-5

a 2. Kcádrovy pUkovei; jemnozrnny s jemnymi zrnky kaolinu v nepravi-

dclné desky a kousky se rozpadávající. Bez vápence 19 5

!• Kvádrovy púkovec brubozrnny s cbmlym vápnitym tmelem, kíebky,

zloty, s Bhynrhontllou plicatitisfb), làma muUicoslata (h) a Fukohy (h) 0'5

310-5

Vèstnik Král. ees. spol. náuk. Trida II.
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Kvádroty piskovcc kaolinicky, nabofe hnibozrnny^ dolo jemno-

ziiiny, nabofc velmi zluty\ Dole Lily a i\ntj s povrchem vosti-

novitym 16-5

Pno Èibèchovského dûlu v itibéchovë. 294 m n. m.

^ i

II

£ (

27. Mseno.

Profil 54.

Pfi silnici ze MSena pfes Romanov lze se pouüiti о nejvyäsi

poloze souvrství IXc. a IXd. Kdo by clitèl urëovati souvrstvi tato

pfehlédnuv a srovnav zdejài profil s profilem 28. od Raje aneb

s jinym v Kokofínském dûlu píílelilém, к chybnym by dosel vy-

sledkûm. Jen sledováním vrstev z Vrátenského dûlu pod Skraniousem,

údolím IHovec do Mâena, s uvázením, ze vrstvy zdejsí mají sklon

ku JV., a sestrojenlm profilu z Chorusic (profil 43.) do Raje (profil 28 ),

vycbází preanè na jevo, kterym vrstvára pásina IX. pfinálezí jmeno-

vané vrstvy.

Profil 54.

Nejvyssí bod silnice v sedle (Rovina) nad Romanovem. 391-9 m n ra.

Diluvium. 2lutá hlína pokryvá nejen nejvyssí polobu pásma IX. ale

i sveb souvrství IX с d ku Mscnu místy i vice nez 09«

394

d Piêkovec bez tmelu, jemnozrnny, kíeliky, ihxtf, místy do bêla, na

povrebu v písek rozpadly"; mezi kh'zkrm a i. Л. 8. s pevnéjsí

lavickou ¡edou 4 1-S5

352-15 ■

с Kvádiovy pükovec s kaolineni, jemnozrnny, zlutavy a bíly. Co pevny

taras na povrcb vycbiSzí. Nejvyssí to poloba souv. IX с .... 15"l

Ппо íulolí Hlovec ve Msené u 6. d. 115 337 05 m п. ш.

Znatnávyska souvrství IXd. vysvëtluje se tím, ze vrstvy maji

sklon ku JV. a ná§ profil má vycbozy na téze JV. strané. Mocnosf

souvrství IXtZ. obnaSi tu as 25 m.

28. Ráj v Kokorínském dûlu.

I'rofil 28. Obr. 30.

Ji¿ pri popisu pásina VIII. pfinesli jsme profil 28. z Raje die

siluice Méenské. Je to profil, ktery se s pfedeSlym v sedle nad Ro-

manovem spojuje. Oba tyto profily se pëknô doplñují, neboí v pro

filu Rájském neni souvrstvf \\d. prlstupno, kdezto v pfedeSléni bylo.

Mezi Mâenem a Rájem jsou tedy vsecky vrstvy pásma IX. pfistapny
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Sonvrství IXa. а IX rf. tvofí tu pfechotl ve kvádrové pískovce a sou-

rrství 1X6. a IXc. ve kvádrovcích vystupuje.

29. Drnclík u Housky.

ГгоШ 55. Obr. SI.

Po jizní stranè Housky zdvihá se lesem pirostly vrcli, роибпу

re tfecb okoluostecli ; pfedné jsou na nèm zachována väecka souvrství

[asma IX., za diulié jsou vsecka ve kvádrové pískovce promènëna,

azatfetí dosalnije v tomto okoll pásmo IX. nejvétSi vyse nadmofáké.

Drnclík je painátny tlm, ze je to nejvyssí bod kfidového úlvaru

г Polomenych Horách — 479 m n. m., nebof na sousední Vrátenské

höre, ac tarn je i prismo X. ulozeno, pfece tam teineno pasma X.

jen 460 m, teineno pásma IX. jen 400 m a. ra., dosahuje. (Vrcbol

znélce na Vrátenské bofe zaujímá 506 m n. m.) Proto je Drnclík

[>ravym vrcliolem Polomenych Hor, pokud se tyóe útvaru kfidového,

ftd nèliof a od Housky vrstvy útvaru kfidového klesnjí, necbí je na

kteroukoliv stranu svétovou sledujeme. Proto také jest s vrcholu jeho

pfekrásná vyblídka, a v 3evern( stráni, kde nesouvisí se sousedními

vrchy, vybíhají z nébo skupiny kvádiovych pískovcü od pásma VIII.

й ku temeni souvrství lXd. v raalebnych stupnícb ainpbitheatráluícb

uad sebou.

Následující profil zhotoveu je od côty silniení 317 m n. ni.

vdúlu Schwarzleitern, mezi zámkem Houskou a Drnclíkem, die cesty

i severním úvalu Drnclíku aá na jeho vrchol.

Profil 55.

Obr. 31.

Vrchol Drnclíku. 470 m п. т.

f (/ Kvdlrovy piikovec jemnozrnny, drobnozrnny, hrubozrnn^, nejvyse

те tlepe.nec pfecliázející, в bílymi zrnky kaolinn, obycejoe zinty,

mísiy i bily, вурку. Povrch vostinovitj\ Znia kiemenná ve slppcnci

Lilá, rflzová, zlutá. Bílá a rôzovà barva nèkdy na jednom valounku.

Valoimky disabnjí velikosti Hskového ofísku. Vápence nemá ... 31

448

Л « Kvdliov$ pískovec, jemnozrnny, míaty drobuo- ai hnibozrnny s chii-

dym, kaolinickym tmelem, syp4y, zazloutly, s povrchem vostinovitym S3

115

l> Ktddrovy pUkovcr, jemnozrnny, ve vyssi poloze az hrubozrnny se

zrnky kaolinn, sypky. Inly neb zlutavy, povrch vostinovity .... 35

380

a Kvádrovy pískovec jemnozrnny s kaolin;ckym tmelem, sypky, zluty\

Nevystupuje v tarasu. Cinf pfechod sklonifv od kvádrovee IX h ka VIH 20360 —

.4"
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S I KcádroL-ij piskovee hrubozrnny, s bílymi zrnky kaolinu, bily, na po-

o! vrcliu zaílotitly, sypk^, povrch vostinovity i s vétsími jamkami

¿2 I v fadách 43 m

Cota 317 m п. m. ва silnici ve Seliwarzleitern.

30. Houska.

Profil 30. Obr. 31.

Jiz pfi pásmu VIII. pfinesli jsme profil vichu na nëmz zámek

Houska strmí. Na.l pásraem VIII. mëli jsme souvrstvl IXa., 1X6. а IXc.

Na posledním spod'vá zámek. Jeden z pilífu jelio zastaven, vycnfvá

v nádvofí a na ném pavlán je rozlozen. Souvrství IXa, 6, с soulilasí

petrograticky s onëmi na Drnclíku. Souvrství IXd. zde cliybí.

31. Borím (Borejov).

Jiz pod Ilouskou vidél jscm povalovati so hnëdé desky limo-

nitové, jaké byvají v oboru souvrství 1X6. Na jizní stráni Borímské

sliledal jsem vSak ve lirubozrnnéni kvádrovci a slepenci zarezavélém

souvrství IXi. bojnê vrstvicek '/a—3 cm tlustycb, hnídych, limitovych

velmi pevnych a tvrdych. Je to vlastné piskovee tyz jako matecny

i se zrny kaolinu, avsak má bohaty tmel pevného bnëdého limonitu.

32. Zdérec (Zdírec, Zdérec).

Ze Zdérce az do údolí, které se к Oknûm vine, lze tentó profil

nalézti.

Profil 56.

Zdérec na temcmii souvrství IX b.

b. Kvádrovij pUkovec, nejvyse ve tlepenec píecházející, drobno- neb hrubozriiiiy,

blly ncb zaáloutly, s bílymi zrnky kaolinu. Vostiiiovy4 povrcli i vítíí janiky

v fadách rovnobfznych s vrstevnatostí s nialou Exogyrou conirou. V uoj-

E > vyssí poloze jsou obydlí v ném vysekána. Tvorí druliy taras.

n. Nepfístupny, lesem porostly i pililo» zakryty piskovee. Tovreli sklonény

od tarasu VIII. kn IX h.

o

Koádrovy pískorcr hrubozrnny, bily, misty zluty, sypky. Zrna kíemene

eirá, bllá, zlutá, rüiíová. As 8 m nade dnem se vypíná, tvoíe pevny taras

v dolii.

Dno diilu pod S. stranou Zdérce.
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Aékoliv jsme tu vrstvy profilu tohoto neméfili a v^iku nad-

mofskou jednotlivych souvrstvi neustanovili, pfece lze pfiblizné souditi,

ze vrstvy útvaru kridového jsou tu v niüsí poloze nezli u Housky.

33. ¿cTár.

Obr. 21.

V pojednánl naSem o pásmu VIII. popsali jsine kvádrové pís-

kovce v okolí ZcTáru, zejména ve Zdárskyeh skalách mezi Okny,

Bezdézem a Zdarem. Nad témito kvádrovci pasma VIII. spocívá

souvrstvi IXa. v podobê piskovcû kaolinickych, jemnozrnnycb, zlutych,

sypkycb, v desky se rozpadávajících, beze stopy vápence. Souvrstvi

to mi na povrchu sklon, sprostfedkuje pfecbod ku souvrstvi IX¿».,

které zase jako druhy taras v krajiné zdejsí vystupuje. HornI cásí

obce Zdáru lezí na spodní cásti tohoto kvádrovee, ktery je obycejné

ta povrchu ve íluty písek rozpadly. Vyehodnë za obcí Zdarein nalezl

jsem pfi cestë, v místech, kam by spadala vysSí éásf souvrstvi IX¿».,

ümouitické desky hnédé jako u Bofimi.

34. Bezdédice (Bezdédicka).

Profil 32. Obr. 21.

Od Zdáru pustíme se opét do Strenického dftlu, jako pri

pásnm VIII. Z pocátku máme prílezitost jen kvádrovee pásma VIH.

pozorovati a teprve kdyz pficházíme ku Bezdédicüm, kde se dül vice

» povrchu vyhloubí, vystupuje z losních strání i druhy taras kvá-

droveû nálezejíci ku souvrstvi IX¿>. Vyááí kvádry, nálezejíci sou-

(rstrím Wcd., obycejné ze dna dûlu nepfehlédueme, ponévadá se

vysoko nad lesy rozkládají. V profilu 32. poznali jsme sloáení vrstev

pasma IX. v levé stráni Strmického dûlu v Bezdédicích. Vésti tam

rozlirauí mezi IXc. a IX<¿. je tézko. Kvádry obou jsou stejné. Sou

vrstvi IXtW je tam téz Bryozoické. Uhrnná moenosí pásma IX. je

as 83 m, tedy menáí nez u Housky.

.'55. Víska—Brezovice—Doubravice—Trnová.

Obr. 21.

Ve stráoích Strenického dülu pod Vlskou a Bfezovicemi jsou

podobné poméry jako u Bezdédic. Kromé nejspodnéjsího tarasu

bídrového pásma VIII., uálezf celá stráü púsmu IX. Souvrstvi IX«.
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priblizuje se, následkem vétsího sklonu vrstev nez-li je spád dna i'ulol-

ního, vzdy vice ke dnu dulii, az pri ústí Doubravické rokle pociuá

zapadávati i lXa. pod duo. Nade dnem vyCnívá jeáté 8 »г v podobé

zlutavého pískovce jeinnozrnaého v slabsích i mocnejsícli stolicích,

(poslední kvádrovému pískovci podobnycb), s kaolinickym tmelem.

Nad ním strmi hradby druliébo kvádru 1X6., bílého, jemnozrnného,

sypkého, s vostinovym povrchem i jamkami v íadácb umísténymi.

Pod Tniovou zapadne IX«. pod duo dûlu a tu tvorí IX¿. prvy

taras, vyáe, kde mytina v lese i meusí tarasy v oboru souvrství IXc.

a IXd. povyskoCÍ. Dno dûlu neuf rovuomërnè svazené, proto nèkdo

1X6. vice, nëkde mené nade dnem strmí. Celkem ale temeuo jeho

zapada ku JV. Západné pod Sudoméfí iiuposnntní hradby príkré

tvofl, poj'ednou vâak pod J. strauou Sudoinërskou jen malo nade

dnem vycnívá.

36. Sudomèf.

Profil 57., 58. Obr. 21 , 28.

Jeden z nejlépe odkrytych ])rofilíi zdejáílio kraje je následtijící

náá profil, ktery vede ode dna Strenického dftlu po J. straué Sudo-

niére die silnice vzhñru do obce.

Profil 57.

Obr. -.'8.

Sudomèf. SV konec obce. 311-47 m n. m.

Diluvium. Zllitá hlína -I-j m

30G 97

,1

PUkooec vápnity, deskovity, velmi jemnozruny, kfehky, sedy

ai bily. V nein zub Osyrhinaf (Reuss.: Versteinerungen, T.

VII. Fig. 17.) .4 97

303

1. Kcddrortj piskocec kaolinicky, bez vápence, jemnozrnny, nahofe

s ojcdinélym brutiym zrnem kromene, sypW, zluty, zridka

bíly se ailutymi akvrnami. Ilojné jsou v nein Bukoidij, Vyínívá

ve strané со tfetí taras na povrcb , . . 747,

29553
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J G. PUkovec tápnití¡, velnii jemnozrnny, Sed)', deskovity Я-Gl \

5. Ktádrovy pLIcovec, jemnozrnny, bily neb ¿hit/, sypky, se

fadou jamek 7*73

(. Ktádrocy pUkovec, hrubozrnny, vySe jemnozinny, iluty, sypky,

s dvémi koulovymi radami velmi pevaého cápniliho piskovce

\u lidu kvarc zvanébo), z niclú dulní je hrubozrnny, borní

jemnozrnny 412

Vrstvy 4. a 5. Ivori druby ze stráné vyénívajicí taras.

3. Kcarcová lavicka, jemnozrnná (vápuity pfskoTec), pevná. ]

Vrstvy piskovce vdpnitého, jemnozrnného, Sedého ....

Kcarcocd lavicka jako homf

,1
Vrstvy phkovce vdpnitého, jemnozrnného, sedého

s koulovou lavickou kvarcovou

I

1-ftU

Sypky pUkovec jemnozrnny, zluty bez tmelu - . .

Kvarcovd lavicka jako nahofe

2. Pitkovec vdpnity (u lidu „opuka" zvany), tmavoJedy do modra

neb sedy, velmi jemnozrnny, místy s ojedinèlym, drobnym

zrnkem kfemene a s bílymi vápnitymi teckami. Je odkryt

cerstvy V lomu daleko od povrcbu. Proto se jevl ai v Г8 m

mocnych stolicírh; t)to se рак lámou ku stavbô v nepravi-

delnych kusech. Mimo lom je souvrstvl toto jako 1. Chova

koulové lavice vdpencovitêjH tého2 pískoyce 12-3C

1. PUkovec vdpnity s vdpencovitèjiimi lavicemi jako 2., jenze v ne-

rovné desky a lousky rozpadly pfi povrchu. Barvy Sedé

a zazloutlé. V jeho oboru studna 12-36

253-85

Ь Kzádiovy pUkovec jemnozrnny, blly, kaolinicky, s velmi jemnymi

dernymi tedkami a se sedymi, pcvnymi shlnky pískovce vápnitého,

jichi poloha naznacena v profilu následujícím 7

i x>

l'ao Strenii-kého dûlu u náJrazí Sudoméfskélio. Cota 246 ni n. m.

Souvrství IX¿>. je lépe prlstupno a v loinech odkryto u nadrazí,

Ш se z pískovce jeho hotoví kvádry ku stavbé. Lomy tyto jsou

' sousedství pfedchozího profilu.

Ve vrstvách 2. az 5. zvláSté ale ve 2. následujícího profilu

jsoo :

Fukoidy (h)

Lima multicostata.
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Profil 58.

Patro : Vápnité pískovce sedé somrství IX с. 262-85 m п. ш.

б. Kvddrovy pískovec jemnozrnny, bíiy, kaolinicky. Kaolin v podobé

jumnjch büych tecek. S jemnymi óernymi teêkami glaukonkuV t-5

4. Pískovec vápnitij y pevnych podlouulych shlucich barvy sedé, bezí

V horizoutu. Jen misty znáti O l

3. Kvádrov¿ pískovec jako 5 0 45

2. Pískovec vdpuity jako 4. v koulích, eln'psoidecb aneb jinych oval-

ních shlucícb, tvorí horizont 0 2

1. Kvddrovy pískovec jako 6 C"6

Duo Slvenickélio dûlu 2 m pod nádrazím Sudomëfskym. 244 m п. m.

Následkem obratu údolního do sméru vrstev zdají se vycbozy

vrstev od Sudomcfe ke Skalsku by ti vodoiovnymi, takiíe pfi spáilu

dna údolního nalezneme ve Skalsku kvádr souvrstvf IX¿». vySe uail

sebou strmèti nez-li v Sudomëi'i (viz obr. 21.).

37. Skalsko.

Profil 69. Obr. 21. 27a, b, c.

Ve Strenickém dûlu u Skalska zhotovíme protily v obou stra-

DÍch dûlu, abycliom porovnali polobu nadinoískou stejnych horizoutñ

a pouóili se lépe o zdejáích vrstvách, neb со v jedné stráui není

dobfe pfístupno, je prístupno v drubé. Nejlépc pfístupuy jsou vrstvv

po Z. strané Skalska. Tam ústí krátká rokle do Strcnického dûlu,

pH jehoz ústí je lom v oboru IXb. Od loinu vede do Skalska cesta,

a pfi ni nëkolik lomû v oboru IXc. V souvrstvf tomto vycnívá ve

zdejáím dûlu kvádrovy pískovec, jenz tvofí druhy taras holy ve

stráuích zdejsích. Jiz pfi pásmu VIII. zmíuili jsme se o torn, 2e nil

Finí: zdejsí kvádrovoc souvrství IX¿»., jenz jest téhoz stáfí со druliy

kvádr Kokofínsky za prvy kvádr Kokofínsky, cili za пазе pasmo VIII •

kdezto kvádrovoc souvrství IXc, ktery odpovídá z cásti trigoniovym

vrstvám u Kokofína, mél Frió za druhy kvádr Kokofínsky cili za

naso IX¿». Ménó dobíe pfístupuy jsou vrstvy v obci.
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Profil 59.

Obr. 27a, b, c.

Skalsko, kostel. 313

HHna, zlutá

3 11-44

4. Piskovee vápnity, vclmi jemnozrnny, deskovity, zluty, pfi po-

vrchu rezavy, zrídka se supinkami muskovitu, málo kde

s hrubym zrnem kremene. Mí pevnéjsí shluky vápnitéjiiho

piskovee bllého, jinak téhoí со mateény s Exngyra lateralis

a Rhynchondla plicatitii. V oboiu jeho se vysekávalo proti

kostelu stavebuí misto 2'81

3. Piskovee vápnity, jemnozrnny, sedy neb zazloutly, tu a tam

s hrubsími zrny kremene, deskovity. Bílé teíky vápnité jsou

zlomky po skofiípk.icb skameuèlio. Je v ném Serpula soeialit.

Má téí pevnéjsí a vápcneovitlíjsí desky léhoz piskovee s Pectén

cmvaius. V nékteré poloze, jako ku pf. pod с. d. 35., byvá

pískovtc i bez hrubych zru kremene. Souvrství to je spatné

prístupno. Do tohoto souvrství spadá rozhraní mezi souvratvím

IX с а IX d do vyse as 297 m n. m. ... 26-53

J. Kvádrovy piskovee, jemnozrnny s velmi chudym vápnitym tme-

1еш, blly neb zazloutly ai ¿luty, sypky. Má ve hlubSí poloze

pevnéjsí a tvrdsí Muky vápnitéjiiho piskovee. Tvorl druhy

taras ve stráních dûlu 10-92

6. d. 80.

I. Piskovee vápnity, velmi jemnozrnny, píscitym slínfim podobny

(u lidu „орака"), bélavy a sedy. V ném Nautilus svblaeviyatus.

Má tmaváí a pevnéjsí lavice, vápnilijH lélwz jyhkovre. Supinky

muskovitu v obou. V cerstvéin lomu splyvají vrstvy ve Btoüce

as tri ctvrtè m moené. Tyto se vsak neoddéhijí die mvno

bëznych plocli, nybrz v nepravidelné kusy. Také vétráním

nerozpadává sc v desky, nybrz v kusy nepravidelné s krivymi

plochami, casto vlnitymi a tyto zase v kousky tí'ískám po

dobntí, brzy tupé, brzy èpicaté zakonccnym. Lame se ku

stavbé 18-72

252 46

Kvádrovy piskovee s chudym tmelem kaoliiiickym a vápnitym,

velmi jemnozrnny, bíly, zazloutly neb sedy, sypky se supinkami

nmskowtu. Obsahuje dvé nebo tri rady pevného, tvrdého, bílého

¡litkovee vápnitého v podlouhlycb, nepravidelnvch nékdy i oral-

íiích shliiclcli. Jedna poloha je v borní cásti, drubá uprostíed,

tretí dole. Povrch byvá vostinovity. Kolem shlukft jmenovanych

zvlásté se tvofí vétsí jamky. Vybírá se vsude ku stavbé zvlásté pod

Spikaly. TvoH pod Skalskem prvy taras kvádrovy ve Strenickém

dftlu v podobé stèn, hradeb, bast, vézí a dodává dûlu roman-

tického vzhledu 11-96

büo Streuickcho dûlu pod SZ. slranou Skalska. 24V6 m п. ш.
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38. Hrádek.

Profil 60. Obr. 21.

V levé stráni Strenickélio dulu, proti Skalsku, podle ccsty na

památny po stránce arcliaeologické Hiádek, jsou vrstvy sice ínéiié

píístupny, vSak temeno souvrství 1X6. a IXc. je patnié a dá se

dobre nièfiti.

Profil 60.

. Obr. 21.

Vrchol stráné na Hrádkn. 290 m n. m.

Diluvium, ¿lutá hlína 6 9 n

28(1

x

o

В
¡л
•a

( 3. Kcádrov¡¡ piskovec, totozny s IX с 2. \e Skalsku. TvoH rovnéz

druhy taras skalní v levé stráni 78

2. Piskovec vápnitij jako IX с /. те Skalsku 7-5

1. Tyi pískoyec nepíístupny 140

253-8

¿i Ktádrovy púkovec s vápnitymi shluky jako IX Ь ve Skalsku 13-5

¿eleznice ^——

\ Ty~ kvádr, kryty pískovym náplavem alluvialuím l'S

Uno Strenickélio dûlu. 239 m п. m.

Popsali jsme") jiz, jaky"ch zmén naby\ají kvádrové pískovce

vétráním a úcinkem tekoucí vody. Tytéz úkazy pozorovati lze i na

kvádrovcích Strenickélio dulu. Mimo to vsak jeden zvlástní úkaz,

kterym se vytvofují hluboké a Siroké (az pul metru) jamky ve svis-

lych sténách kvádrovych plskovcû a sice tana, kde se vyskytují ony

vápnité shluky jako ve kvádrovcích IXZ> jako to je pod Skalskem,

pfi úpatí pravé stráné Strenického dûlu, pfi cesté ku Podkováni. Tam

kde vycnívá z kvádrovóho pískovce vápnity shluk (obycejné ovální),

odpadává kolem shluku tobo pískovce, zvlásté nahofe a po stranách

jeho. Snad voda shora dolü tekoucí se shlukem zaráfí, tak ze piskovec

kol shluku je vodou vice napity a mrznutím i na to nastalym roz-

miznutím snáze se cástecky pískovce kolem shluku odtrhují nezli

jinde. Oddèluje-li se piskovec pofád kolem shluku, vypadne tentó

a povstane ve kvádiovci jamka. Na obrazci 276, с jsme úkaz ten zná-

zoinili. Jesté jiny vyklad je mozny". Shluk byl drive vétál, jako jamka

-"') Pasmo IX. atd. Kokoiínské podolí mezi Llioikou a Kokoifncni. Véstník

Král Ceské Spol. Náuk. 1895. str. а., з.
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aaeb o néco measí. Úéinkem vody vyluhuje se ze shluku vdpenec

kdyí se byl napred ve dvojuhlicitau vápenaty proménil), ttm se shluk

znieuáuje, a jamka tvorí. Takovym zpûsobem se tvofl dutiny ve kvá-

ilrovcicb na Bezcelu u Katusic. Tain totiz je kvádrovec chudsí tuielem,

tudíz propustuéjsí. Voda vnikajfc do pískovce, vyluhuje tymz zp&sc-

bem vápenec ze shlukû, az jej zcela vylouzí, takze vznikue v místecli,

kde byl shluk, dutina s volnyui pískeui. Pfi lámání kamene (jak jsem

se pfesvédcil) vypadne písek, a povstane jamka tak velká, jak velky

byl shluk. Die toho mají dutiny prûmér 10, 20 i vice cm a byvají

deláí nez sirsí.

39. Spikaly.

Profil 61.

Naproti Skalsku ústí se do Strenického dülu po levé stranè

krátky, ale velmi hluboky Spikalsky dfll; mezi níin a Stienickym

dúlem vycnívá malebny ostrob skalní, zakonceny nahore skupiuoii

pískovce kvádrového ze zdejslho druhého tarasu (IXc). To je pro-

sluly v okolí zdejáím starozitny Hiádek. Ve Spikalské rokli vycnívá

na úpatí taras kvádrového pískovce IX¿>, z néhoz se tu ve vétsíra

lunozství lomú jn'skovec lame. Odtud die pcáiny do Spikal projdeme

teiuitéz vrstvami со ve Skalsku.

Profil 61.

Spikaly, obec. 311-5 m n. ni.

biluvium. Hli'na zlutá (i za obeí) 1*6 m

310

I I PUkovec vdpnitú, ilutavy ¡;iko 3. a 4. ve Skalsku.

y i\

-¡ ' PUkovec kvádrovy, bily, jemnozrnny, tvoïlel II. taras jako 2. ve Skabku.

;! I Pitlcovec vápnity, v uerovnych deskách jako 1. ve Skalsku.

( '> rUkooee ltcádrovj, bily, jeumozrnny jako IX h ve Skalsku.

Dno dülu Spikalskéko píi úslí jeho do Strenického dülu pod Skalskem.

Mène nez 2-10 m п. т.

40. Podkováñ—Dolní Cetno.

Obr. 21.

Mezi Skalskem a I'odkovánl nókolik moenyeh pramenü vyvéní

г kvádrového pískovce IX¿>. Vyborná tato voda pískovcem profiltro-

vani zachycuje se ve velkych nádizích a téz Podkováüsky pivovár
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jl pouzívá. Sklon vrstev zdejäiho dûlu je znatelny; ncbof jdouce pc

spádu údolním dále od Podkováné ku Dolnímu Cetnu, vidíme, ze se

teineno kvádrovce IX¿»., jenz tvofil od Skalska к Podkováni prvj

taras na úpatí stráné Strenického dûlu, porád vie a vice blízí ke dmi

údolnímu, az konecné uprostfcd mezi Podkováni a Dolním Cetneni

zapadue pode dno. Tu zaujme рак souvrství IXc. a d úplné povrcb

stráni zdejgícb. Frió, jenz mèl ve Streuickém dñlu naSe souvrstvi Ш

zn svûj „Prvy kvádr Kokofínsky" (t j. nase pásmo VIII.) a kvádrovce

souvrství IXc. za svûj „Druhy kvádr Kokofínsky'' (t. j. nase 1X6.)

povazoval následkem tolio vrstvy inezi obéma kvádrovei, kteié jsinp

ve Skalsku a okolí со lXcl. poznanienali, za své HlerTsebské opii-

kové vlozky (t. j. naSe iXa.). Tim ovScm nejsou.

Finó 2B) uvádí z uich:

Koprolity.

Nautilus sublaevigatus d'Orb.

Pachydiscus peramplus Maut.

Arca subglabra d'Orb. (?)

Litbodomus spathulatus Reuss.

Lima (iseriea?)

Pectén laevis Nilss.

Pectén curvatus Gein.

Pectén Dujardinii A. Rom.

Vola quinquecostata Stol.

Exogyra cónica Sow.

Anomia subtruncata d'Orb.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Cardiaster Anancliytis Leske.

Flabellina cordât i Reuss.

Fucoides columnaris Fr.

41. Strenice-Malá Horka.

Profil G2. Our. 21.

V Dolniui Cetnë u nádrazí zaujímají nerovué deskovité pískovee

IXci ze Skalského profil u úpatí stráné. V dálsím beim ku Strenkúm

zapadajf pod duo dûlu a kvádrovy taras IXc2 ze Skalska blfii se

ke dnu údolnímu, az i tentó zaôue pod dno dûlu se ztráceti, tak2>'

ve Strenicích jiz jen dvé tíetiuy jeho nade dneiu vyenívají.

-'■) Jizerské vrstvy, str. 11., 12. a 37. „Kov:ínccJ.
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Prolilódneme si cerstvc odkryté vrstvy podle siluice od kostela

Strenického do Malych Horek v levé stráni dülu.

Profil 62.

Temeno stráné pi i záp. strané Malsch Ногек. 2G5 m n. ra.

Pihmnm. ¿lutá hlína 3-0

262

1. Kvfldrovi'i púkorec hryozoirky, vápnity, (irobnozrnny, nejvyse

7 hrubozrnné desky precházejícf, bíly, üluty uz rezav^, v re-

zavy písek se rozpadávnjící. Se sedymi koulemi vápencooi- J c

téjsimi téhoz pískovce. Horizont tentó poéíná se vlastné teprve

те kvádr vyvinovati

■ 26.!

-

7. PUkovee vápnity, drobnoznmy, sedy v pcvné stolici, podobnc

vrstvé IX a? 2-5

ß. Piskovec vápnity, jemnozn ny, sedy, v nerovné desky se od-

délnjící s Exogyra cónica a Fukoidy. Pcdobny vrstvé 2. . . . C l

5. PUkovee vápnity, drobnozrnny, sedy do zluta, v ретпй stolid.

Obsabujc liprostrcd lavici Exogyrovou S Tel. hojnou Erogyvou

conicou o moenosti asi 1 m. Ostatní pí kovec vflbec má tez

Exogyru conicu a Limit mvllicostalu 81

4. Piíkovec vápnity, jemnozrnny^ èedy neb zazloutly, т nerovné

desky se dèlfci, s hoj. Exogyrou conicou a velkymi exemplary

Inocerama Bvongniarti 3'1

3. Piskovec vápnity, jemnozrnny, sedy do zluta, místy bíly, v pcvné

Stolici. S hílymi peckami cápcncovymi S"l

2. Piskovec vápnitij, jemnozrnny, s bílymi zrnky vápencovymi

a éernymi zrnky glankonitu a drobnymi supinkami muskovitu,

sedy, do zluta, s tmavosedymi koulemi kf-emilfho vápence vclmi

pcvnébo a tvrdého, v éerstvém lomu od ostatních vrslcy

nfrozeznatelného. V éerstvém lomu délí se piskovec v moené

pevné stolice ai 1 m mocnosli, na povrebu stráné rozpada

se sikmymi trblinami v nepravidclné kusy. Jo vybornym ka-

menem stavebním. Je v nëm Nautilus sublacvigatus (uvnitr

driizy krystallinického vápence), Exogyra cónica a ve vysi

10 nt od dola by] Catopygus fastigotus Nov 171

Strenicky kostel, 218 m n. m.

1. Kvádrovy piskovec, kaolinicky, jemnozrnny, liez vápence, s éer

nymi teckami glaukonitn. Kaolin má v podobé jeoinych, bí-

lych zrnek 4 8

Ssutiny pískovce a písku zakryvají blubsí pololm kvádroven 1. 3 0

Most près potok Streniiky.

AHuciaíni náplav ]>íscity vyplñujc dno údolni 16

Hladina Strenického potoka ve Strenicích. 208-7 m n. m.
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Za vychodním koncem Strenic zapada jiz temeno kvádrovce

IXc./., jehoz piltre ve Skalsku a v protëjâim Hrádku tak vysoko ve

stráni cnèly, pod dno údolní. Mocnosti vrstev IXc2. az 7. pfibyvâ

smërem ku Jizefe, coz se jiz od Skalska do Streuic pozorovati dá.

Souvrství IXd. cím dale к Jizefe tím vice je zachováno a rovnëz na

mocnosti mu pfibyvá.

Ze Strenic do Krnska jsou stráne dosti lesem pokryté, a jen

zfídka kde odkry\á loin nëkteré vrstvy v oboru souvrství IXc aneb

IXd. Teprve pfi saniém ústi Strenickélio dûlu do Jizerskélio údolí

jsou odkryly vrstvy pasma IX. v Dolním Krnsku. Sied téclito vrstev

poslouzí nam ku zakoncení ndrysu vrstev v levé stranë Strenickélio

dûlu.

42. Dolní Krnsko—Jizerné Ytelno.

Profil О.Ч., 04., 05., 66. Obr. 29.. 21. a 34a.

V okolí Dolního Krnska a Jizerného Vtelna je nèkolik mist,

v nicliz poznati mû&eine souvrství IXc. a IXrf. pasma IX., jakoü

i pHtomnost patra jelio. Sled vrstev z Dol. Krnska do Jizerného

Vtelna, jenz odûvodnèn bude profily 64., C5. a 66. je tentó:

Profil 63.

Obr. 29.

Jizermj Vtclnn. 262 m n. m.

Г 2. Illína iluta.

Diluvium. ; . д.. , . / , •■ i .
I 1. Sterk a j)(»ek jizersky.

Pasmo / Nepfístupné vyssí vrstvy pasma X.

X. \ a Slinitv jíl s glaukonitickymi jádry gastropoda.

250

X

d IHsknvce vápnité, dcskovité, jcmnozrnné ncb drobnozrnné, bryo-

zoické a Kvtídrové ptskovre s cliudèfm vápnitym tmelcm obyéejné

hrubozniné 26 29

223-71

rískovre vdpnlté, jcmnozrnné s pcvuèjslmi a vápencovitéjíími koulemi 3240 m

Jizera. 191-31 m n. m.

43. Dolní Krnsko.

Profil 64. Obr. 29., 3ta.

Kdyz jsme probírali pasmo IX. ve stráni Jizerskélio údolí od

Benátck proti proudu Jizery, opustili jsme dalsí slcdování ve Hiusové.

Tam bylo pfístupno a pékné vyvinuto souvrství IXtf. Souvrství IXa b с

znali jsme z predcbázejícícb profila, kde nebyla jeatë souvrství tato

petrograficky rozdllná, procez se nemohla od sebe rozeznávati. Kdy-

bychom tudíi byli pfeSli lined ku profilu v Dolním Krnsku, nebyli
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byclmm mohli odüvodniti pfísluSeustvf vrstev IXci ai 5 ka souvrstvi

Kc, tak jako to mûieme nyní ufiiniti, kdyz doSli jsme do Krnska

Strenickyra dtilem.

Profil 64.

Olir. 29.

Temeno pravé stráné Jizerské v Pol. ICrnsku po J. str. viaduktu. 240-51 m n. m.

Diluvium, ¿luid hlina zakryvá vysií vrstvy pasma IX. souv. d Gm

24061

j I I. ridovec vápnity, deskovity, bryozoieky, jemnozrnny, s drob-

nymi zmky kfemenc, zrídka kde velmi hrubé zrnko, bclavy,

na povrcbu zazloutly a po rozpadnutl rezavy. Obsabuje Flabel-

linu elliptiku, nápadné mnoho Bryozoi a Volu qmnquecottalu.

Místy má sedé, pevnéjii kf-emilovdpencov¿ кишу 3-0

1. Piskovec kvddrovy, hrnbozrnny, s vápnitym tmclem, zlutavy

ai rezavy Ъа az hnédy, zríJka do seda neb do bélft .... 48

2. Pukovec s vápnitym tmelcm, velmi jemnozrnny, v desky roz-

padly, píscitym slfnñm podobny, sedy, s pevnèjsïmi vdpnitêj-

iimi peckami léhoz pitkovcc. Je pidoben petrograficky doliiím

vrstvám toboto profila z oboru IX с 1. ai 6 7 5

1. Pitkovcc kvddrovy, в cliudym tmelem vápnitym (proto velini

sypky) jemnozrnny, x izloutly s dosti bílymi úlotnky skofápck,

zejména po Kxoyyrdc.h a 8 vdpnitijiimi koulemi 1-5

Kolejnicc dráby; 223-71

f 5. VUkovcc vápnité, jemnozrnné az drobnozrnné, Sedé ai zazloutlé,

na povrchu rozpadlé a z téch vyénivají pevnéjsí a vdpniièjH

koule. Glaukonit je spory, velini jemny. Fiikoidy jsou vsude

íctné. Р-ílé, velmi m alé tecky a zlomky skofápek vápnitych

jsou ¿etné jako v nizsich vrstvách, zvláité ve vápnitéjsích

konlícb. V borní éásti Exoyyra cónica i v chomáéícb se ob-

jeviije. Dole je bojná Serpvla socialis. Dále od povrcbu v pev.

stolicícb 00

4. Pitkovce vápnité, jemuozrnné, Sedé, 8 hojnymi Fukoidy, odkryté

ve sténácb byvalého lomu (z doby, kdy stavéna ¿nleznice)

v pevnych atoliclch, majfcích sbora dolfi moenost: 0-9 m,

1*3 m, 1'2 m, 10 m, 2G m. Uprostfed stolice vdpeneové koule 7-9

3. Piskovce vápnité, s koulemi jako 4. s Pinnou decussatou.

Fukoidy hojné. Téi v lomu starém odkryté л proto v moc-

nych, pevnych stolicích ... 5-0

2. Piskovce vipnilé, в vápenymi koulemi jako vyssí, jenze roz

padlé vétriíním . . ñ-5

Cena. 199-31

Snitiny Icameni s hora pocházejícfho zakryvají vrstvy na úpatf

stráné 05

AUuvivm písíité zakryvá ncjspodnéjsí vrstvy údolí a tvofí

vlastní breb Jizery. Pfi samém spodku jebo u bladiny Jizery

ietné prameny vody vyvérajf 1-5

Jizera, hladina dnc 14. zárí 1900. 19131 m u. m.
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Rokii 1900., kdyz jscra v Doliiim Krnsku diel, byly pristupny

jeStë hlubsí o néco vrstvy a sice v obci proti mlynu. Tam lámal se

kämen zrovna na úpatí tamnèjsf skalni stëny, v níz opakují se tytéí

vrstvy со v predeslém profilu. Ponëvadz jsou cerstvé odkryté, od-

dèluji se ve stolice 1 az 2-8 m mocné.

Profil 65.

Obr. 21, 29, 34a.

Kvádrovy pískovec IX d 1. jako v preileslém profila atd. náslcduje.

Zelcznice. Stráíny domck c. 36.

Vrëtvy 2. az 5. z pfedeslého profilu as

с
л

Л

1. PUlcoicc vdpnitij, jemnozrnny, sedy, s velkym elliptickym hnizdem

tóhoz pískoYcc, ule scdoinodfe zbarvenym. Jemné tecky bile

l v piskovti tomto jevf se со úlomky skofápek. Glaukonit velnii

jemiiy a spory. Daleko od povrchu feistvc odkryty. Vyssf atolicc

tohoto pískovee je 2-8 m moená a má na samém spodku IcouU

tihoz phkovce ale vápencovitííjii. Koule dríí horizont. Nizsí stolice

má mocuosí 0 7 a jde jen 0 2 m nad niveau silnice (ulice) . . .

Ram тс vysi 5 m zakryvá od bilnice &i lia bladinô Jizcry vrstvy pásma IX.

U samé bladiny vytryskuje z pasma IX. moeny pramen kfísfálové vody. Pod

nahoíe uvedenym souvrstvím je hladina Jizery ve hloubce 4-5 m (14. zárí 1900).

Jeji prísluáná vyska nadmofská bude asi 19Г31 m.

44. Certûvka u Jizerného Vtelna.

Profil 66. Obr. 34a.

Mezi Jizernym Vtelnem a HruSovem proryvá pravou straun

Jizery hluboky dfll, öertüvka zvany. Mezi Certûvkou a Jizerskyin

údolíin vzniká ostroli, ktery obíhá u samého temene dráha, precházejíc

ze stráué pojizeráké u Krnska na pláñ u Chotétova. Podle teto zelez-

nice Ize pozorovati nejvySSÍ vrstvy pásma IX. uálezející souvrství i/.

Místy bylo potfebí pri stavbö dráliy prûsek zliotoviti, jako u stráz-

ného domku 6. 35. V takovém prûseku vystupovala nejvySSÍ vrstva

souvrství IXd. jako kvádrovy pískovee bryoz¡ieky, sypky, rezan,

s bílymi peckami neb shluky pískovee vápencovilcjsího, mnolicm pevm'j-

Sího. Jak snadno vétiá takovy kvádrovec vidéti z toho, ze v pnísokii
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íeleznicním jsou jté ve sténách püvodné hladkych, dûlky voátinovitého

slohu vytvoreny.

Od stráiného domku lia. 35., kde poCíná ieleznice opisovati

kHvku a opouátí Jizerskou stráñ, ai к viaduktu dráhy JZ. od Jizer-

ného Vtelna, pokryvá diluvialní Stérk a písek souvrstvl IXd. z Cásti

í pasmo X. ètérk tentó nabyvá nejvëtài mocnosti uprostred, to je pfi

stnízném domku, kde tvoff breh 5 7 m vysoky. Jizersky" Stérk sloien

je z kremeného písku zlutého, v némi jsou valounky bílého kremene

a nékdy nalezneme valounek zelenavé bridlice.

U viaduktu, 1 km na JZ. od Jizernélio Vtelna, ústi se do öer-

túvky rokle, v níz jsou odkryty az ku dráze tyto vrstvy.

Profil 66.

Temeno stráné Óertávky u -viaduktu dráhy. 255'5 m n. m.

\ 2. Hlfna iluta 4-2 \ S

Шипит, i j âtèrk , pí3ek jizergky 0.g fe

Studánky 251

r «

X -

z и

i s
'-. o

! Slinity jtl pfi povrchu tmavosedy, dále od povrchu modravy, misty

s brubym zrnkem kfemene, místy s malym hnízdera písku. Obsahuje

znáiuá glaukonitická jádra gastropoda, hladká, bélavá neb hnédá,

jako Natica canalículo!a a lastûrek, jako Nncula ар. i úlomky vápenné

od Ottrea aemiplana a zlomky spongií. Kde vychází na povrch a je

ode dávna zvétraly, tak 2e spodinu púdy tvoril, lze nalézti v ném

i malé bílé cicváry, s rozpraskanym vnitfkem.

¿eleznice 260.

- B

4 Kvádrovy pískovec hrubozrnny, zazloutly, bryozoifky s vápnitéj-

sími shluky téhoz pískovce 6 m

3. Kvádrovy pískovec oahofe s hrubsími zrny ukoníeny. Jeu svrchní as

2 m mocná cást pHstupna.

2. Nepffstupné vrstvy.

1. Kvádrovy piskovec u paty viaduktu.

Duo poBtrannf rokle u viaduktu, 1 km JZ. od Jizerského Vtelna.

Povsimnéme si nyní jak Fmc 27) popsal vrstvy útvaru kridového

v Dolním Krnsku a nad Öertüvkou.

n) Jizerské vrstvy, str. 35. a 36., vykr. c. 22.

Vèstnik Král. íes. spol. náuk. Trida II. 4
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Zabálkovo

prof.

53—66.

Friéovo vrstvy
Zahàl

na vykiesu с. 22. v textu str. 36. a 36.
kovo

Sedé jíly s éetnj'mi jádry trigo-

nioré vrstvy vyznaéiijící

>-

X a — — —
1

с
■c

Nejvysài polohy

vrstevtrigoniovych,

snad ze jiz vrstvy

bryozoické.

Nejvyüsí loziska v ohybu zelez

nidním, kde dráha z údolí Ji-

zerskébo vycházejicí па SZ. kii

ChotètOTu miff.

1Bryozoické

,!

d

4 6

Polohy stfidavé pevnèjsi s kreh-

kymi koulemi neb bez nich,

zkamenèlinami oplyrajfcf.

3
Dvé slabá loiiska

kvádrová oddêleuii

polohami opuko-

vymi.

Kvádrovité pevné loie s veli-

kymi vápennymi koulemi.

2

5

Nèkolik lozi kfehké opuky

IX
1 Vrstva kvádrft asi 1 m mocná

IX

Pískovité koulové

opuky 8 hojnymi

exempl. Serpula

eocialis.

Hojné polohy opuk koulovych.

Prvni fada kouli bohata Serpu

lou socialis.

о

6 4 '2 f

Stavební kámen

Podvinecky.

4 loze jemnozrnné pisîité opuky

mocnosti asi 7 m. Podvinecky

stavební kámen.

о
te

с

4 3

LoZisko s velkymi

exemplary Exo-

gyra cónica.

Zdélauá vrstva 4 m mocna s vel.

poétem Fukoides columnaris a

éct, velké Exogyra cónica.

3 2

Nejhlubsl polohy

vrstev trigoniovych.

Vrst\y s nesêetn^m mnnzstvim

Spongitcs funiformis.

2 I

1 — — —

— — -

Prameny vody pfi hladine Jizery.
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Poznámky.

1. Jak se má této tabulée rozuméti, vyloíili jsme u podobné

pfi pásmu IV. a zvlásté v práci: „Ueber die Schichtenfolge der west-

böhm. Kreideformation", zejméná na str. 8.

2. Frió povazuje „§edé jlly 8 cetnymi jádry" za nejvySáí vrstvu

svych trigoniovych vrstev (nasich IXc.) nejen zde ale i váude jinde.

Ona neleií väak v nejvyssí poloze trigoniovych vrstev, üjbrí pokryvá

Bryozoické vrstvy (naäe IXd.) a to nejen nad Certüvkou, kde ji Fiuc

uKrnska popisuje, nybrz vSude jinde v Pojizerí. Radím ji ku pásmu X.

jtko nejspodnéjSí vrstvu z pfícin petrografick^ch i palaeontologickych.

Tam kde pasmo IX. celé je vyvinuto со slinitojilovitá faciès z Roud-

nicka do Poohrí, tam rovnéz Xa. pokryvá nejvysáí cást pasma IX.

3. Ku Fricovym vrstvám bryozoicky"m dluzuo u Krnska faditi jiz

i vrstvu 5. (Frncovu). Tfeba tu nebyly v ni nápadné Bryozoi; jsout

zase jinde v témí souvrství obsazeny (Sovinka atd.)

4. Fric eestrojil svûj profil na vykr. 6. 22. u viaduktu v Dolníin

Krosku. Na tom profilu zakoncuje souvrství své 6. zároveñ s rovinou

zeleznicnlch kolejl. То se váak stane az nad roklí Certüvkou 2 km

na JZ. od viaduktu. U viaduktu, kde svûj profil Frió zobrazoval,

koncl se jeho horní cást souvrství 4. jiz u kolejí zeleznitních.

5. Pomérná mocnost vrstev, jiz Fkic vyobrazuje, nesouhlasí

s pílrodou (viz náá profil 64.).

45. Zámostí, Lhota Písková.

Profil 67. Obr. 21.

V dolnl cásti Jizerského údoll nebyvajl vrstvy v levé stráni tak

odkryty jako v pravé. V krajiné Mladoboleslavské pocínají vSak

i v levé stráni údolní vystupovati pfíkrejsí stráné a v téch byvají

pouénó profily. Je uutno, abychom se poohlédli téz po vrstvách levó

stráné a tu se nám hodl stráñ naproti Dol. Krnsku, ze Zámostí die

testy do Lhoty Pískové a okolo hostince „Na pisku" do obce StraS-

пота. Je tu následující

Profil 67.

Strasnov, vrchol kopce. 260 m n. m.

DiluTium. ¿luty pleek g oblázky bílébo kremene 2 m

268 —

« Slin, ua povrchu v àeàf jll, dále od povrchu v drobky neb sedé desky, | g

i| iu/paflly. Prístupn^ tu a tam ve vychodní stráni Strainova, kde i obec

-( téhoi jména se rozkládá. Spodní vrstvy a souvrství Xa nepMstupny. \"

————— U hostince Na písku. 244 ————————

4*
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1. Púkovec 8 vápnitym tmelem, deskovit^, drobno ni hrubozrnny,

iluty a rezavy\ Pfíetupen v obci Pískové Lhoté a pfi cesté

od hostince Na písku do Straánova 15

3. Plikovec kvddrovj/ s vápencovym tmelem, hrubozrnny, ретпу,

dál od povrchu neb ve vyjezdéné cesté bíly, pfi povrchu zloty,

s bélav^mi, vclmi pevn^mi, rápencovitéjsfmi peckami ....

2. rákovec vápnit$, drobnozrnny, sedy, deskovity. Dále od po

vrchu láman délí se ve kvádry (u hradu Zámost). Pfi povrchu

rezavy. Má Callianassu antiquu a Bryozoi (Místy pokryt dilu-

vialním pískem) W5

1. Kvádrovj) pískovec, chudy tmelera, drobnozrnny, ilutavy. Píí-

stupna jen nejvyssí eist v moenosti 10

{ Tentó pískovec sáhá jeité o nèco hloubèji

219 5

к

6. Púkovec jako 6. Nebyv lámán, nevystupuje v pilífích, iiybrz

v nerovnych deskách; jen dolní iast o moenosti 6 m pfí-

stupna. Uplná moenost bude snad 10 0

5. ñtkovcc vápnity, ilutav£, velmipevny; vystnpuje v pilífích

kvádrovému pískovei podobnych. Kfemity vápenec na stè-

nách pilifu neni vidéti; váak v cesté, ve vyjezdéném pí

skovei, vyénlvají boule jeho ,

4. Kfemitj vápener, tmavoâed^, v pevné lavici na povrchu

v koule se oddélující 0*2

3. Púkovec glaukoniticki/, sedy a ilutav^, v nerovné desky

se délící

2. Nepfíetupné vrstvy 3 0

{ 1. Splaveuy písek kryje vrstvy souvrstvi IX с 3-01

Dno Jizerského údolí pfi J. kouci Zámostí. 193 m п. n>.

Souvrstvi IXd2. je niezi hradem Zámostí a dvorem v Pískové

Lhotë pokryto diluvialuim pigizerskyMn pfskem, v nëiui povalují se

oblázky bilého kfemene a zeleného fylitu.

46. Stanice dráhy Stránov Krnsko.

Obr. 21., 34a.

Pod stanicí dráhy nejsou vrstvy píístupny. Na stanici samé

zfírae kvádrovy pískovec lULdl., známy z profilu 64. od viaduktu

v Dolníin Krnsku. Je drobnozrnny a zluty, pfístupn^ v moenosti as

1 m. Píes nèj pfecbází silnice do Horuílio Krnska. Nad kvádrovcem

lámou se \уШ pískovee s vápnitym tmelem bíl^m. Pískovec je éeáf



Pasmo IX. kHdovébo útvaru v Pojizerí. 53

oeb zaíloutly a ponëvadz je èerstvé odkryt/, láme se v mocnycb

stoliclch. Nevénoval jsem vrstvám tèmto bliááí pozornosti pro blízkost

jejich od profilû predeslych. Bude tu u nádrazí vrstev asi o moc-

Dosti 16 m pfístupno. Totiá od 223 71 (koleje) az po 240 m n. m.

Prísluál vesmës sonvrství IXd.

Mezi Pískovou Lhotou a Mladou Boleslavl je pfi silnici obec

Bezdéíln. Ve vycbodním brehu tainéjsího kalu pfístupny jsou pH

cesté do Neprevázky piskovce vápnité, iluté, v desky rozpadlé. Mají

vysku o néco menáí 220 m n. m. a pHslusí к souvrstvl IXci.'2*)

Diluvialní stérk a pfsek pokryvají tyto vrstvy, dale na vychod

illuvialní cemavka, ze splaven^ch jllu pásma X. vzniklá, velmi ne-

propustná, mastná, jllovitá pûda, kterou treba mlsty drenovati. Tai

puda pokryva i nejvySáí vrstvy pásiua IX. v místecb, kde pfikládá se

n pásmo IX. pásmo nejbllze mladâl X. Так jest vsude na úpatí

Chlomeckého hfbetu.

48. Nádrazí Mladoboleslavské v Cejtickách.

Profil 68. Obr. 34a.

Píejdeme do okoll mësta Mladé Boleslavi. Ve stráních pojizer-

àkyeh jsou tu na ranohych místecli vrstvy pHstupny. PfedevSím si

prohlédneme stráné nad nádraílm pfi silnici z ÓejtiCek do Óejtic.

lomy staré i nové odkryvají nám íerstvé vrstvy ve svisl^ch sténách,

vedle zase jsou ve skloninách pfístupny vrstvy zvétralé. Poucné je

pro stratigrafa porovnávati cerstvé v mocné lavice se délící vrstvy se

achovanym tmelem, s vrstvami zvétralymi, jichá tuiel dosti vylouíen

b/vá. Moenost souvrstvl IXc. dosti roste, uvázíme-li, áe tu mocnosí

prístupnych vrstev obnáSÍ 28 5 m, aoiá bychom byly dosáhli základu

47. Bezdécín.

1X6.

Profil 68.

Siah pfi silnici do Vel. Öejtic. 260.

 

Hlína iluta.

Jizersky stèrk a pfsek pouejvíce z bflébo kfemeue slozeny.Vrchol siráné 248

'') Vrstvy die vseho zap.idaji sem od Jizery.
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11. Piskovee kcddrovy, bryozoickg, drobnozrnny ai hrubozrnny, в váp

nitym tmelem, bíly v cerstvém loma, je-li dloubo na povrchu,

zrezavi. S cetnymi vétsimi zlomky zkamenêlia a bílymi, jemnymi

е.- teck-ami со zlomky téz po zkamenélinách. Má pevné a tvrdé

vdpencovitifii lcoule téhoz piskovee. V piskovei je dosti zkame-

uèliu : Lima mullicosUUa, Rhynchonella plicatilis var. Cuvieri, Exo

gyra cónica, Arca subglabra, Ostrea »emiplana, Bryozoa 95

238-5

( 5. Piskovee s vápnitym tmelem, jemnozrnny s drobnymi zrnky,

sedy neb íluty. Má bile tecky, jemné zlomky to zkamenélin.

V cerstvém lomu déli se те stolice 1—2 m moené, blííe po

vrchu rozpadává se v nepravidelné kusy. Také z cerstvych

stolic lame se v nepravidelné kusy. Misty má obyéejnë upro-

stïed stolic pevnéjsí vdpencovitëfii koule tmavosedé téhoz pi

skovee. Fukoidy jsou vsude. Odkryt pfi silnici v derstvych

bvislych Eténách о тузее 22-3

. Púkovec s vápnitym tmelem, sedy do iluta, v nerovné desky

se lámajfct, jemnozrnny. V cerstvém lomu tvofi levice po 1 m

8 sedymi vàpencovitijUmi koulemi. Je v nëm Exogyra cónica.

Sboduje se s vyssim 20

. Piskovee s vápnitym tmelem exoqyrovy, sedy, drobnozrnny, téi

cl s bílymi zlomky skofápek. Lavice tato lame se v nerovné

kusy. Obsahuje Trigoniu limbalu, Exogyru lateralis, Volu

quinquecostatu, zvlásté aie je hojná Exogyra cónica a co

lumba, a j 0*6

2. Piskovee kvddrovy s chudym tmelem vápnitym, sedy neb zluty,

drobivy. Té/ má bile teèky úlomky to skofápek jako 1. . . . 10

1. Piskovee s vápnitym tmelem bíly m, jemnozrnny, dale od po

vrchu sedy^ a pevny, na povrchu zluty a sypky. Malé, Mié

teéky vápnité, které se v nëm okem pozorujf, jevi se byti pod

lupou úlomky skofápek. Je odkryt v lomu u vych. konce ná-

drazi za c. d. 42. Date pfi silnici proti osobnímu nádrazí je

piskovee tentó ve slahH vrstvy rozpadh), nebot je zde zvê-

traly. Tu chova té¿ sedé kulovité kusy vdpnitëjii. V jednom

takovém kusu byla cetná Seipula soeialis 27

Ssutiny zakryvaji nizsi vrstvy utvaru kîidového ....*. 3-0

Kolejnice dráhy u 6. d. 42. v Malych Ôejticlch. Y. konec nádrazi. 207 m a. m.

49. Zámek Neuberk.

Profil G9.

V levé stráni pojizerské prohlédl jsem pfedeváím vrstvy pasma IX.

die cesty Bezdèolnské od záruku Neubeiku vzhûru. Jsou vesmés

zvétialé.
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Profil 69.

Kriiovatka cest za S. koncem Chrástu. 240 m n. m.

Diluvium. Písek a sterk.

аз 235

<î Pískovec s vápnitym tmelem, bíly\ iluty a rezav^, v tabnlky rozpadly.

Niisl éást souvretví d v nejvyssí fiásti stráné.

с PískoTec 8 vápnitym tmelem jemaozrnny, sedy, na povrchu zailoutly, g bí-

lymi teckami, v nepravidelné kousky a tfíaky rozpadly.

Zámek Neuberk. as 198 m n. m.

50. Miada Boleslav. Predméstí Podolec.

Profil 70.

Ve stráních cerstvé odkrytych v píedméstl Podolci jeví se uáin

tyi obraz со nad nádtazíin Mladoboleslavskym v Cejtickách. V Chrá-

stecké ulici, zvláSté píi stavbé novyxh domkü, рак pod híbitovem

zidovskym naäli jsme tentó

Profil 70.

-N'ejvysH éást zdi zidovského bfbitova v Mladé Boleslavi. 230 m п. ш.

Diluvium. Pisek a stérk. Poslední z bílébo kfemene 1*6 я»

2346 —

J 2. Tyi pUkooec со 1. avsak rozpadly. Obycejné zrezavèiy .... 3-0 m

rij 1. Pükovec kvádrovy s vápnitym tmelem, bryozoicky, drobno- az

( brubozrnny, bíly, po zvétráuí rezav^ ЗОи

228-5

i. Piakocec vdpnil¿, sedy, misty zailoutly, v mocné stolice se od-

délující в pfsóilymi vápenci modravymi, kulovymi 12

с. 1C6. v Benátské ulici ■

1. Pitlcovtc vápnitj jako 2. 8 tymii Yápenci. Láme se ve stolicích

az 2 m mocnych. V nejspodnéjsí cásti vyskjtuje se Exogyia

cónica 12

Chrástecká ul. 6. 72. az 6. 129.

Ssutiny s hora spadié a rum pfikr^vají nizii vrstvy i b m

I.ouka u obecní plynárny. Alluvialní náplav písíity reky Jizery. 200 m n. m.

51. Miada Boleslav. Yych. konec mésta.

Protíl 71.

Po levé strané potoka Klenice, pri vychodním konci mésta, je

otevien lom u vojenské stfelnice v misté, které sluje „Spravedlnobf".
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Je tu pfístupna nejvyéâi cásí pásma IX., souvrství d. NejvySSí poloha

tohoto souvrství uení prlstupna, jsouc kryta diluvialním pískem. Podle

cesty ke Karlovému vrchu dojdeme na páumo X.

Profil 71.

Návrií pfed côtou 232 pri cesté ka Karlovu vrchu. 233 m n. m.

Diluvium. Písek zluty s bilym ktemenem v oblázcícb mengfch pokryvá

nejvyesí polohu pásma IX souvrství d a nejniíif polobu pásma X. . .16 m")

■J18

> a

tí s.

a £,
m -as
•a 3

rUkovec vdpnit{/ so sporymi, velmi jemnymi, cernymi zrnky glau-

konitu. Vápenec tvoH bílé, velmi jemné teóky me i zrnky plskovce.

Je jemnozrnny, místy drobnozrnny. liana sedá do bêla, dale od

povrchn i modravá. Pri povrchu tvoH desky ponèkud vlnité a nc-

pravidelné, v íerstvém lomu tvori stolice pevné az Г6 m mocné.

V nejvySsí poloze lomu jsou vrstvy rozpadlé a rezavé zbarvené.

Ve stolicích pískovce nlozen je v lavicfch pUkoeec mnohem vápen-

covitijií v koulfcb (boulícb) horizont udrzujících, velmi pevny,

tmavosedy, o prüméru az 30 cm 8'5»

Alluvialní náplav a ssutiny I b m

———^— Bfeh Klenice. ————

Alluvialní náplav l ú .

Hladina Klenice pod mostem u Libuse. 206 6 ? m n. m.

Pískovec vápnity" obsahuje zde :

Callianassu antiquu (zvlásté v horních vrstvácb).

Volu quinquecostatu.

Fucoidy (málo).

Vrstva 1. v oboru souvrství IXc. profilu 70., která obsaliovala

Exogyru conicu, bude patiné souhlasná vrstvé IXc3. neb 4. profilu 68.

Jest i tarn Exogyra v téze hloubce souvrství IXc. jako zde.

Frió k) popisuje vrstvy ve stiáni v Cejtiékácb nad nádrazím

Mladoboleslavskym. Porovnejme je s naáím profilem 68.

íe) Ôlslo 16. treba opraviti, kdyby vyèka nadmofská Klenice pod mostem

u Libuse 206 6 m se neosvédcila, jelikoz je stanoveno diferencí.

ao) Jizereké vrstvy, str. 37, 38, v^kr. 23.
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Zahálkoiy

trslry prof.

68.

FricDv profil na vykreeu é. 23.
Zahál-

kovo

6
Recavé, vápenité polohy deskovité zkamenèlinami

bobaté.

«í 1 6 Diuhá yrstva pískovce 3 m mocného.

i Vápenitá vrstTa s Magas Geinitzii.

Píakovec 60 cm mocny.

>

И 3
С

с IX
'5

Vápenity pískovec 10 m mocny, jemnozrnny a zlu-

tavy (Podvinecky stavební kámen).

t»

5

2
'C
H

e 1 Sedy pevny vápenec

1
—

Poznámky.

1. Vrstvy Fbicovy 3. az 6. nalezli jsme éerstvé odkryté, kdc

splyvaly v jeden celek naäe IXdl. Frió udává mocnost vrstev 2. na

10 m. Naméñl jsem mocnost téch samych vrstev 22-3 m. Soudím

г toho, ze Fricova vrstva 1. bude tedy jesté prísluáeti iiaSemu sou-

vrstYl IXc5.

2. Fbicovt vrstvy 3—6. jsou karakteristické vrstvy bryozoickc

«IpoTidající Kaninskym IXd.

Frió nalezl ve vrstvách svych I ., 2., 4. a 6. ty to skamenéliny :

Ve vrstvách 1. (naSe IXc5.):

Pachydiscus peramplus, v obrovskych exempláfích.

Nautilus (galea) sublaevigatus.

Inoceramus Brongniarti.

Ve vrstvách 2. (na se IXc5.):

Lima multicostata s rozeklanymi zebry.

Pectén Dujardinii.

Ostrea semiplana.

Serpula macropus.
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Ve vrstvách 4. (nase \Xdl.):

Zbytky ryb.

Scaphites sp.

Trigonia limbata.

Pinna decussata.

Modiola capitata.

Modiola typica.

Lima Sowerbyi.

Lima semisulcata.

Lima sp.

Lima multicostata.

Lima iserica.

Pectén curvatus.

Pectén Dujardinii.

Vola quinquecostata

Exogyra laciniata.

Oslrea hippopodium (vesicularia).

Ostrea frons.

Anomia subtruncata.

Auomia subradiata.

Rhynclionella.

Magas Geinitzii.

Serpula socialis.

Flabellina elliptica.

Ve vrstvách 6. (na§e IXdl.):

Corax heterodon.

Pycnodus scrobiculatup.

Klepeta kraba.

Turritella iserica.

Eryphila sp.

Pectunculue sp.

Trigonia limbata.

Arca subglabra.

Solen? cf. Guerangeri.

Tellina.

Perna subspatulata.

Spondylus?

Lima pseudocardium.
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Lima multicostata.

Lima semisulcata.

Pectén laevis.

Pectén curvatus.

Vola quinquecostata.

Exogyra.

Exogyra.

Anomia subtruncata.

Rhynchonella.

Biflustra Prazaki.

Krej« 31) naznacuje ve stráni v Cejtickách tentó postup vrstev.

Diluvialní hlína.

5. Vdpnité pUkooce, v nerovué desky se rozpadávající s racími klepety Callianasea

antiqua a liojnymi cervovymi rourkami Serpala filiformis.

4. Vrslva zelezitého piekovce.

3. Hlinito-tlinitá visiva pdkovce s Magas Geinitzii.

2. Mocni lavice piskovce s Lima dicbotoma a s lutHcerai.

I. Vdpnité pükovce s pevnymi, vdpnilymi perkami, v nichí jsou velké exemplary

Inoceramus Brongaiarti a Ammonites peramplus.

52. Debf-Hrdlorezy.

Profil 72. Obr. 36., 34a.

Na dalSí pouti ve stráních pojizerskyxh volíme si profíl podle

silnice z Debfí (etanice Josefodol-Kosmonosy) do Hrdloiez. Poznáme

tu velkou mocnosí obou souvrství IXc. i d.

Profil 72.

lírdlofezy, av. kraj obce. 288 m n. m.

Diluvium. Stark s piskem па povrcba roztrousen. Témér ze samého

кгешепе slozeny^ 0-00 m

") Studie, str. 105.
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| 6. PUkovec kvádrovy, drobnozrnny, zluty az rezav^, na povrchu

sypky, s pevnymi lavicemi neb peckami bllébo neb drobno-

zrnného pUkovce tápnilého. Má mnobo zlomkti zkamenèliu,

zvlásté Ostrei; Lima multicostata a Exogyra cónica, oboje

hojné, bi velmi hojné 4-56

. PUkovec kvádrovy, hrubozrnny neb drobnozrnny, na povrchu

sypky", zluty az rfzavy, а pe\nymi lavicemi a peckami pevného

piskovce vápniliho, bllébo. s hojnymi Bryozoami Entalophora

Geinitzi. Má téi hojnô Serpttlu socialis, tu я tam Exogyra late-

ralis, Pectén curvatus a j G-84

i. d. 101.

X

h

d 4. PUkovec s vápnitym tmelcm, deskovity, na povrchu rezavy,

dale od povrchu sedy s pevnéjsimi deskami téhoz 4 10

3. rUkovec kvádrovy, jemnozrnny, sypky, zazloutly, 8 pevnéjiími

sedymi kusy léhoz piskovce 410

c. d. 59.

2. PUkovec jako IX d I. ale v kousky rozpadly, dale od povrchu

pevnj 2-74

1. Piskovec kcúdrovy, jemuozrnnv, na povrchu zailoutly (nabore

rezavy), chudy tmelem a pioto sypky. Má kfemiéitéjsi sedé

stredy v pevnéjifch laviclch. Místy v desky rozpadly v témz

borizontu, kde jinde kvádrovccm se jevil. Má Exoyyru conicv,

Fucoidy, a hojnou a nápadnou Pinnu decusatu 8-21

267-46

IV-

3. Pískovec tyí jako hlubsf, castéji v ném Exogyra cónica a 1

Fucoidy 13-68

2. Pítkevec s vápnitym tmelem, jemnozrnny, sedy, s pevnejáími

a tvrdslmi vápencovitíjiimi lavicemi téhoz piskovce. V cerstvé

odkrytém povrchu vyetupuje ve stolicích az 2 m mocnych a ty

se délí na lavice po 3/4 m silnych. Na povrchu rozpadává se

v nepravidelné kusy. Je písíitym slínum podobny. Obsahuje

Arcu mbglabiu a Fucoidy 8-21

1. Piskovec s vápnitym tmelem s kremitovápencovitejsími lavi-

ckami neb koulemi téhoz piskovce. Jednotlivé partie v nioc-

nosti 1—2 m mocné na povrchu vystupují. V doluí oásti 1-6 m

mocné jsou nápadné Fucoidy 8-21

Dlluvlalní Mina iluta pokryvá vrstvy útvaru kridového

na úpatl stráné 12-35

Kolejnice dráhy nádraíí Kosmonosského v Debíí. 215 m n. m.

Diluvia!ni itirk a pUek jizersk^ mladif; pod nádrazím odkryto .... 6 m

Alluvialni náplav piscitj jizersky spolu s pfedeslym zaktyvají starsí vrstvy

pasma IX. az ku brehu Jizery 204 m n. m.

Ze souvrství IXc. vyverá mocny pramen blíáe nádraií pod f.

73. NavStivme nyní levou stráñ pojizerskou.



Pasmo IX kridového útvaru v Pojizefí.
61

53. Debr.

Profil 73.

Niàsi vrstvy jsou ve stráni Debfské Spatuè pflstupny. Váak

г úryvkú tu a tarn prístupnych soudíuie, ze mají tytéá vlastnosti со

v protilu pfedeáléra. Lépe pfístupny jsou vrstvy IXrf. pfi silnici do

Profil 73.

Fairem: Pásmo X. Temeno stráné 260 m n. ra.

6 fíékocec kvddrovi/, vápnity aueb v nerovnych deskách, bryo-

zoicky, sypky, eedy neb zluty, po úplném zrétrání rezavy,

místy s pevn^mi pígcitovápnilymi vrstvami 8 Lima multi-

costata, Pectén curvatus, Callianassa antiqua, Petalopora

seriata 4*5

5. IHikoDec kcddroL'ij, sypky, zlaty, drobüoznmy neb jemnozrnny O'O

4. PUkocec cápnitjj, deskovity, tvrdy, jemnozmny^ i drobnozrnny,

bèlavy, s hojnymi zlomky zkamenèlii). Je v ném místy hojné

Brvozoí, zvlásté Biflustra Prazaki; mimo to: Serpula socialis,

Lima multicostata (b), Exogyra cónica (h) 1-6

3. PUkocec kvddrovy jako 1. ale s nápaduymi Bryozoami ... 1-6

•2. PUkocec jako 1. ale v pevnejsí lavici s velmi hojnymi Fukoidy

a nápadnymi Bryozoami 0*3

1. PUkocec kvádrov¿, s chudym vápnitym tmelein, proto velmi

sypky. Jemnozrnny^ bíly neb zazloutly 3-6

■ Neurcitá hranice 242-6

4. VrstTy nepfístupné. (Mozná, ze kvádrovec IX d /., jde hloubi

do toho oboru) 16-0

Konec obce v úvozu

3. PUkocec vápnity, sedy', s pevnéjéfmi vápnitéjsími koulemi neb

lavicemi téhoz pfskovce barvy tmavosedé 7*6

Rozcestí silnic u c. d. 49. ————

Î, Málo prístupné vrilvy náleiejí pMcovci vdpnitému s pevnéjsími

koulemi a lavicemi jako те 3. s nápadnymi Fukoidy (ku pf.

u è. d. 3.) " 15-1

——— Most píes Jizeru 205

1. Alluvialnl píscity náplav kryje hlubsí vrstvy 4-6

llladina Jizery v Debri u mostu. 200-5 m n. m.

54. Bukovno.

Profil 74. Obr. 46.

V Debri ústí hluboky a dosti Siroky" Bezvelsky dftl, jenz pocíná

"kolí vrchu Bezvelu z nékolika mensích roklí. Ve stránfeh jeho,
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které byvají lesem obycejné pokryté, zridka lze spatfiti odkryté vrstvy.

Teprvé v postrannim dole mezi Liny a Bukovnem, jenz sluje „U mysl

diry", lze podle cesty do Bukovna vidéti vsecky vrstvy, jez skládají

zdejSí stráné, ponèvadi se podle cesty lámou jako stavebni kamen.

Jak se brzy tvofi dûlky v povrchu kvádrového pískovce, nejlépe

je pozorovati v lomu v oboru vrstev IXdtf. V opuSténém lomu jsou

jiz na sténách seskupeny vostiuovité.

Ponëvadz jsou vrstvy dosti hluboko prístupny, vychilzl tu na

povrch téz kvádrovec souvrství 1X6.

Profil 74.

Obr. 46.

Bukovno, kostcl. 309 m n. ui.

Diluvium. Hlína ¿lutá, zvaná cervenka zakryvá vrstvy pasma X. . . 10-5 m

298-6 —

I 8. Piskovec kcddrovy, hrubozrnny, rezavy neb sedy. Misty take

deskovity. Sedé pískovce se téi s rezavymi strfdaji. Dale od

povrchu stiivii se rezavy piskorec sedym. Na povrchu iiplnê

sypké a v písek se rozpadávajicí

7. I'inkovec vdpnitj, sedy, zazloully, oa povrchu v tenké desky

rozpadly, rezavy, jemnozrnny, s pevnéjsimi lavickarai piakovce

vdjmitëjiiho, bèlavého
I

6. PUkovec £eá<Ziot$jemnozrnny az brubozrnny, zlutavy, sypky na

povrchu s dûlky vostinovitymi v horni cásti. Má pevnou lavici

a koule pUkovce vdpnitého, bflého, drobnozrného a v tom'cetné

liloniky liilych lastùiek. Stary lom 87

5 PUkovec vdpnity, jemnozrnny, velmi pevny a tvrdy, sedobily

v jedné lavici 0 4

4. Pinknvec s vápnitym tmelem, jemnozrnny, sedy neb zailoutly

v nerovné dcsl<y se rozpadávajicí. Píscitym slíní'im podobny

s pevnéJKÍmi vâpnuëjUmi koulemi téhoz pískovce 3*2

3. PUkovec tyi со Wd4., aie s velmi hojnou Exogyron conicou . 20

2. Piskovec kvádrovy sypky, zlutavy v lavici 06

1. riskovec vdpnity, sedy ve velmi pevné a tvrdé lavici .... 05

2762
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3. Piskovec a vápnitym tmelem (v bítych teíkách), jemnozrnny, sedy

ponékud zazloiitly v nerovné drsky se rozpadávajlcí. Pisóitym

slinûm podobny^ s pevnyroi kfemito-vdr.encovjmi kouleml . . 3'0

2. Exogyrovy pltkovec tyí со nejblíze vyssí ale s ve], hoj. Exogyrou

cnnieou 0"6

1. Piskovec « vdpiiitym tmelem, jemny. Je li terstvf, je sedy

a liflym vápnitym tmelem a má рак stolice 1 m az 2 m mocné.

Misty je drobnozrny\ Lame se v nepravidelné kusy jako to

v IXc. byvá. Fucoidy spatfiti lze vsude, misty hojné zvlásté

v nejdol. vrstvë. Vystupuje nékdy kvddrovitê. Má tez pevnéjsí

lavice neb koule jako horeni vrstvy 29-5

243-2

1. Plakouee kvddrov$, ¿lnty na povrchu sypky, dale od povrcbu

Ь ¡ ícdy s vápnitym tmelem. S pevnéjsími kfemilo-vdpeneovymi la-

vicémi. Vystupuje v kvádrech v lese na tipati stráné na povrcht

Náplav písdity a hlinity alluvialní na dné dûlu „Mysí dira". 237-2 m n. m.

55. Bezvel u Katusic.

Profil 75. Obr. 46.

V borní Cásti Bezvelského dûlu od „Myslivny n;i dole" az ku

vrchu Bezvelu nelze Mdny profil vrstev studovati. Les zakryvá dû-

kladnë stráné a zffdka kde vyjde na povrch holà skalka nëkterého

plskovce z oboru IXc. Teprve kdyz vyjdeme na vrchol Bezvelu objevi

se nám slození jeho vrstev, rovnèz na JZ. úpatí v Katusickém obec-

nlm lomu a podle silnice do Katusic.

Bezvel zasluhuje pro jeho zvIáStnl petrografické slození vrstev,

dosti odchylné od pfedcházejících, zvMStnlho povSimnutí. Jií Khejói 32)

pise, 2e se „Bezvel skládá z pevného svétloSedého ku kfemenci po-

dobného pískovce, kteryá z mékcích Jizerskych pískovcu jako kam^k

vyniká a velké exemplary muálí Pectén qtmdricostatus obsahuje. Zdá

se byti mistn^m útvarem kfemityra, snad pramenem vody na kyselinu

kremicitou bohatym zpûsobeny\ z néhoz by kfemity tmel jeho tvrdych

pískovcu pocházel."

Sestrojme pfedevéím profil vrstev po JZ. stráné vrchu.

**) Studie v oboru kíid. útvaru v Occhách, obr. 104.
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Profil 75.

Obr. 46.

Vrchol Bezvelu. 340 m n. m.

14. Kvádrovj piskovec (Bezvelák, kyzlen), velmi pevny a tvrdy В kre-

micitym tmelem hèlavy drobnozrnuj, brubozrnny, misty ai те

slepenec precbázejíci. Podle 6vezlého kamykujeho blííevrcholu,

ktery^ та тоспозС 9 m, Ize souditi, ze mivalmocnosf zna'non.

Nyní zacbován v jedné lavici o mocnosti 10

18. Piskovec velmi hrubozrnntf a slepenec rezavy s chudym hlinitym

rezav^m tmelem ; proto se snadno rozpadá a na vrcholu Bez

velu V jamách pískovych vybírá 1"б

12. Vrstvy témèr nepíístupné. Zdá se, ¿Se tu je piskovec velmi

hrubozrnny^ ai slepenec iluty a rezav^ jako 13. velmi spatné

prístupny^ pro lesní porost. Na povrchu stráné povalují se }¿- 1

zakalacené balvany nékdy obrovské velikosti shodujíci se I

s oním ve souvrstvi 14

—— Okraj boru a vrchol lomu 300. ——

11. Ssutioy z rozpadlého pfskovce éerveného ueb zlutéko s bez-

veláky z vrstvy 14. pocházejícfmi (rum) kryji vrstvy profilti . . 3-0

10. Piskovec jemnozrnny, mékíí s hlinitym tmelem ve ctyfech sto-

licích. Na lozích má íady dér, v nichi vézel pisek, ktery^ po od-

krytl se vysypal ; by>aly to piskovec s vápnitjm tmelem.

(Mèkké polozenf s dérami) 4-0

9. Pükovec jemnozrnny, sed^, s fialovymi skvrnami, s chudsím

tmelem hlinitym (Morka), v lavici o mocnosli 0 5

8. Piskovec jemnozrnny, pevnèjsi s hlinitym tmelem, Serven^ s tinnou

decustatou (Tvrdá íervená). Stolice jedua 20

7. Piskovec jemnozrnny, hilf, schndym hlinitym tmelem, s velkymi

¿ockami sypkého pisku, po jehoá vypadnutí zûatanou diry jako

v souvrstvi 10. (Bflá dírovitá) 2.0

G. Piskovec jemnozrnny^ s bílym kaolinickym a cervenym, hlinii^m

tmelem v pevné stolici barvy cervené (Tvrdá cervená) . . . . 10

6. Stolice piskovee hrubozrnného bez tmelu, kter^ se кора со pisek

na maltu. (Pisek) 10

Dno lomu roku 1901.

4. Piskovec jemnozrnny pevnèjif cerveny (Tvrdá óervená) jako 6. . 1-0

3. P/skovec jemnozrnny^ éerven^, podobny 6., pèknè se stípající

(Máslovka) 06

2. Piskovec jemnozrnny, cerveny^ (Zábovka), podobny 6 1*0

1. Piskovec jemnozrnny, bélavy^ (Bilá) ; ... 3-0

Nedostupné vrsty 0 9

Silnice u lomu. As 280 m п. m.
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Ponévadz nejsou souvrství 11. a 12. prístupna, nelze vésti

s jistotou rozhranf mezi IXc. a IXcZ. Slepencové vrstvy 13. a 14.

oálezejí ku nejvySáím ze souvrství IXd., kdezto jemnozrnné pískovce

I. az 10. náleáí ku IXc.

Kvádrovy pískovec a slepenee vrstvy 14. je neobyëejnë pevny

а tvidy s kremicitym tmelem. Za starodávna byl pry brán ku zhoto-

mí mlynskych iernovû. К torau clli se veluii dobfe hodil; zpraco-

vání jeho nebylo asi snadné. Na bocích Bezvelu povaluje se mnozstvl

okulacenych balvánú znaéné velikosti, jeá z oné nejvySsf vrstvy 14.

pochazejí. Jak mocná byla tato vrstva, o tom svédCí velky kamyk

3m vysoky pfi jizní straué vrcholové. Tyi vyobrazili jsme na obr. 55.

 

Obr. 55. Svcziy Bezvelák-1 pfi vrcholn Bezvelu. 1 : 200.

Zraa a malé valounky kremene slepenee tohoto, ktery v ústech lidu

fimeldk" slove, jsou takové, jaké jsme vldávali v hrubych pískovcích

útvaru kfidového jiá v Polomen^ch Horách i dále. Jsou totiá 6irái

bflá (tato dvé nejvíce jsou zastoupena), mimo to ílutá, zarûzovëlà,

>edá a modravá. Valounky dosahují az velikosti malého lískového

oHSku. Na mnobé kusy bezveláku nemèla kyselina solná vlivu ; u jed-

iwlio kousku väak prozrazoval se tu a tam velmi slaby Sum. Celkem

tbjbf v bezveláku vápenec.

Druhá zvláátnost jeví se u vrstev souvrství IXc. 1. aü 10. Jsou

to pískovce jemnozrnné, které majl chudy tmel obycejnë hlinity\

barvy éervené. óerveií ta souhlasí s Cervenl permskou na úpatí Jeâtëd-

ského pohoíí atd. Uvidime, zdaá budou i dále na sever pískovce

takto zbarvené a budeme-li moci blíze pûvod této hlinky cervené sta-

Véstník král. ceské spol. nauk. Trida II. 5
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noviti. Na pflíném prûfezu éerven^ch pískovcü byvají téz radky

bélavého kaolinického tmelu. Barva cervená u jedné a téze stolice

místy vymizí a pískovec je рак sedy. Obë barvy se Casto vselijak pro-

stupují, coz dodává pískovci stavebnímu pëkného vzbledu. Так jako

b^vá V permskych vrstvách nékdy barva fialová, tak jest i zde.

Tfetí zvlástnost je zde ta, ze zdejSí vrstvy píístupné nemají

áádn^cb shlukû, koulí, neb lavic vápencovitéjéích, jako vôude drive

jsme V nich vidëli. Za to vâak mají kulovitá, neb podloublá hnízda,

z nich mnohá udrzuji v nëkteré stolici horizont (ku pf . ve vrstvé 7.

a 10.), a tato hnízda vyplnéna jsou pískem. Pfi lámání kamene vy-

padne pisek a ve stënë loma jeví se рак díry. Ukaz ten vysvétlili

jsme jiz jednou. Misto písku, vézel v misté takovém shluk vápnitého

pískovce. Vápenec se vylouzil ze shluku a zbyl po ném písek. Vrstvy

zdejäich pískovcü jsou velmi propustny, ponévadz json chudé tmelem.

Misty i chybí, takze se vrstva kopá со písek ku hotoveni malty (vrstva5.).

Tvrdáí cervené lavice v lomu jsou vyborn^m stavebnim kamenem.

Zkamenëliuami jsou zdejsi vrstvy velmi chudé. Kbbjóí uvádí

odtud, jak jeme jii v pfedu uvedli,

Vólu quinquecostatu ve velk^ch exempláfích.

Zdá se, ze pochází ze souvrství IXc.

Také A. Popper зэ) jmenuje Skebli tuto rovnéi ve velkych

exempláfích z Cerveného a svétloSedého pískovce v Bezveli.

Mné podarilo se nalézti ve vrstvé 8.

Pinnu decusatu velk^ exempláf.

Bryozoi nadarmo jsem hledal v nejvysáích vrstvách 13. a 14. Ne-

dostatek vápence je pficinou, ze chybí.

Ku zalesnénému vrchu Bezvelu pfichází rokle od J, JZ, Z, SZ

a S. Sjednocují se v jednom dûlu, jenz v kruhu úpatí Bezvelu ob-

klicuje a na V. stranë jej opouàtl. V poloze téchto rokll nejlépe je

vidéti, jak „bezvelák" chránil jako pevny pfíkrov vrch pfed splavením

a zachoval jej со ostrov zdejáímu okolí siroko daleko viditeloy

Vrchol jeho vypíná se 340 m n. m.

56. Bakov, Trencín, Chudoplesy.

Profil 76.

Jizné od Bakova prístupny jsou vrstvy IXc. v Rybním dûlu

v lomech pfi Koprnickém potoce v mocnosti 8 az 10 m. Tu a tam

") Monografie Bélska 1891, atr. 103.
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pffstupny jsou ve stráni u Trenóína. U Chudoples, pri silnici po J.

stranë obce, shlédnouti lze nejvyssí vrstvy IXd. as pri 242 m n. m.

Na to pfikládá se jiz pasmo X. se svymi vápnitymi slíny blíze po

vrchu v jíl rozpadtymi, ku pr. na dvore 6. d. 15. v Uhudoplesích.

Z vychozû práve uvedenych sestaviti lze tentó profil.

Profil 76.

Vysoéina u Brejlova a v okoli Baby 340 m n. m.

p. y i SUny tmavosedé na povrchu т jíl rozpadlé, obyôejné ornici a po-

' \ rostem lesnim pokryté. Pozemky v torn oboru vlhké.

as 242

d Piskovec kvádrovy zazloutly s chudym vápnitym tmelem pri J. strané

Chudoples. Spodnf vrstvy tohoto souvrství nepfístupny.

с Pískovtc vdpnit¿, jemnozrnn^, bélavy a¿ svétle sed^, píi povrchu zre-

zavély, sypky, s pevnèjsimi a tvrdsfmi lavicemi vápnitéjaího pískovce

sedého, ktery se éasto v koulích jeví. V tom jsou Tice skamenéliny

obsazeny: Lima multicostata, Lima elongata, Pectén curratus, Vola

(juinquecostata, Exogyra cónica (A) a lateralis, Serpula socialis, Fukoidy.

Zlomky skofápek bílych viude hojné.

Mlyn a lom a kovárny záp. od Trencíua. 210 a 211 m n. m.

57. Debrí-Bakov.

Obr. 34a.

Ve stránlch Jizery raezi Debfl a Bakovem jsou takové vrstvy jako

z Debfí do Hrdlofez. Pfi stavbë dráhy hlavné byly odkryty pískovce

vápnité s pevnejàlmi vapencovitëjêimi lavicemi souvrství IXd. V pev-

nych vápencovitejáích lavicích poííná se, zvláSté u Bakova, castéji

vyskytovati Callianassa antiqua.

Fric 34) podává seznam skamenèlin nalezenych pri stavbë dráhy

od Krnska píes MI. Boleslav, Bakov ku Mnichovu HradiSti. Mohou

tedy pocházeti z IXc i z IXd.

Oxyrbina Mantelli. Nautilus sublaevigatus.

Osmeroides (supiny). Turritella Noeggerathiana.

Pycnodus scrobiculatus. Aporhais sp.

Pachydiscus peramplus (obrovské Cardium productum.

exempláfe). Protocardia hillana.

MJ Jizerské vrstvy, str. 39.

6*
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Crassatella austriaca.

Mutiella sp.

Oyprina quadrata.

Eripbyla lenticularis.

Trigonia limbata.

Pectunculus sp.

Arca subglabra.

Pinna decussata.

Modiola capitata.

Modiola typica.

Lithodomus spatulatus.

Pholadomya nodulifera.

Pholadomya aequivalvis.

Panopaea mandíbula.

Gervilia solenoides.

Peina subspatulata.

Tellina semicostata.

Inoceramus Brongniarti, (obrovské

exempláre).

Lima Sowerbyi.

Lima iserica.

Lima semisulcata.

Lima elongata.

Lima multicostata.

Pectén Nilssoni.

Pectén curvatus.

Pectén acuminatus.

Vola quinquecostata.

Exogyra Matheroniana.

Exogyra laciniata.

Exogyra lateralis.

Exogyra cónica.

Ostrea semiplana.

Ostrea diluviana.

Ostrea irons.

Anomia n. sp.

Anomia subradiata.

Anomia subtruncata.

Rhyncbonella plicatilis.

Krab.

Callianassa antiqua.

58. Bakov nádraéí.

Profil 77. Obr. 34a.

Sotva 200 m od SV. konce nádrazí Bakovského sestrojili jsme

profil jednak podle holé skály (IXd.), která se tu nad ¿eleznicí a

Jizerou zdvihá, jednak die cesty (silnice) vedoucí roklí vzhûru na

západ ku cihelnë a ku návrsl zvanému „U jerábu" (côta u byvalého

krizku 273 m n. m.). Stavbou nové silnice odkryto bylo pásmo X.

na nékolika místech nad i pod cihelnou s nalozenybi na nèm vrst-

vami diluvia.

Profil 77.

Návr&í „U jerábu". C6ta 273 m n. m.

Diluvium l HUna *lutá na svahu kcihelné misty inocnéjií, místy jen 0 5—0-0 m.

\ IHsek í\utf se stérkem jizerskym misty az 2 m moeny.

PdtmoX.ohyt.

diluv. stérkem

neb stérkem

a hlinou po-

kryté.

■m

Vápnitj slin tmavosedy, na povrchu ▼ sed^ neb zlutavj ma-

zlav^ jíl rozpadly\ Má dosti mikroskopického pisku kremen-

ného. Vzácné jsou kremité jehlice spongii.

a Nepristupno

■-'33
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4. Nepfistupné vrstvy as 4-25

3. Púkovec vápencovy, jemno- ai drobnozniny, misty s hrubymi

zrny kh'mene, se sporyra glaukonitem v jemuych éernych zrnkách,

s cetnymi zlomky vápencovych lastürek. Tvoíí pevné desky

barvy bílé, vétráním zloutne az zrezaví. Je bryozoicky a má

misty pevnèjsi vdpencovitëjH lavice . , 6-25

2. V popfedí vystnpujíci souvrství piskovcu v lavicích 03 i» az 0-5 m

mocnych, dosti pevnych. Vyááí lavice jsou kvádrovijm piekovcem

s chudsím vápnitym tmelem, sporym glaukonitem, s malymi

zlomky vápencovych skorápék, spatnö zachovanymi Bryozoi;

barvy sedé az zlutavé, hrubozrnny nub drobnozmny\ Dolni

lavice jsou piekovcem vápnitym velmi jemnozrnnym se sporymi

cern^mi zmky glaukonitu, s vápencem v jemnych, bilych teékách. }«?

Pískovec ten je bryozoieky, dosti pevny, s pevnéjsími konlemi

aneb lavicemi pitkovct vdpencového. I tentó je bryozoieky, jemno-

az drobnozrnny, se vzácnym cernym jemnym zrnkem glaukonitu,

s úlomky malych bilych vápencovych lastürek. Mocuosf cclého

Bouvrstvi obnási 60

1. Pitkovec vápnity, velmi jemnozrnny, se sporymi íernymi velmi

jemnymi zrnky glaukonitu, s vápencem v bilych jemnych teékách,

mené zazloutly, obycejnè bélavy, na povrchu oddéluje se v ne-

rovné desky a trisky následkem sikmé stípatelnosti, avsak

v lomech délí se podlé vretevnatosti v mocué stolice 03 m az

0 5 m moené , 7-ó

Sünice pfi ústi rokle u mostu zeleznice, 211

Alíuvialní pisek mezi brehem Jizery a viaduktem zeleznice ..... 3°0 m

——^— cota 208 pod mostem píes Jizeru. ————

Alluvialuí pisek v bfehu Jizery 16 m

Hladina Jizery pod zelezniénim mostem 206'5 m n. m.

V souvrství IXdí. jest:

Pinna decussata.

Lima niulticostata.

Exogyra cónica.

59. Mala Bélá.

Profil 78. Obr. 'AU.

Pfi ústí Bèlského údolí do údolí Jizerskébo prozkouuiáme stráu

v obci Male Béle podle cesty na návrSÍ „U jefábu", u byvalého kfíze,

côty 273 m (tyz bod со v pfedeâlém profilu).
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Profil 78.

U jefabu Cota 373 m n. m.

Diluvium. HUaa ílutá, promísená Stêrkem jizerskym 0*3 m

272-7

4. Vápnity tîin neprístupay; pokryt diluvialním piskem bilym a

itêrkem jizerskym, nad nímí je hlína diluvialní zlutá ai 6 m

mocná (v cibeluè) 35-8

Cihelna 237 4

3. Vápnity slin na povrchu ve ilutf a iedy jil zvétraty. V^se

pokryt diluvialním jizerskym piskem s oblázky stèrku . . . . 10 б

2. Vrstvy kryté diluvialním piskem a stêrkem jizerskym ... .3 0

Most píes dráhu 223 9

1. Vrstvy kryté diluvialním piskem a Stêrkem jizerskym .... 3 0220-9

3. PUkovec vápnity, jemnozrnny se sporymi zrnky glaukonitu. Vá-

penec je tu v bilych jcmn^ch teckácb. Barvy sedobilé, pevny.

Obsahuje pevnéjsí Iavice píekovce vdpencoviho jako ve hlubsiin

souvrstvi 2 30

2. PUkovec vdpencov$ ve velmi pevnych lavicicb, jemnozrnn/ ai

drobnozrnny se vzácn^m zrnkem jemného éerného glaukonitu,

s úlomky maisch bilych vápencov^ch lastûrek. Je barvy bèlavé,

brt)zoick$ a S malymi Exogyrami conicami Г5

1. Pískovec vápnity, velmi jemnozrnny, bêlav^ neb àedy s nádechem

do iluta, se sporymi jemn^mi óernymi zrnky glaukonitu, в vá-

pencem v bilych jemn^ch teckách. Y nerovné desky se láme . 3 0

—————— Silnice u é. d. 16.

Alluvialní píeek 30 m

Dno Bélského údolí v Malé Bêlé pH potoce Bêlé 210-4 m п. ш.

Hladina potoka о 60 cm hloubèji.

60. Nová Yes.

Profil 79. Obr. 34a.

Abychom pozuali tektoniku vrstev zdejâich, sestrojtme téz profil

levé stráné Bélského údolí pH jeho ústí do Jizerského údolí a sice

naproti predeálómu profilu podle silnice skrze obec Novou ves ai

naproti Cihádkám. Souvrstvi IXd. je tu velmi bohato skaineuélinaini.

Profil 79.

Ncvyssí bod silnice u Cihádek. 230 m o. m.

Diluviumr Jizeisky Itirk z bílého kremene a zeleaavého pbyllitu, jeni vézí

ve ¿lutém neb bílém ptsku kremenném. Zahaluje jiz asi pdtmo X . ■ 8 m222



Pasmo IX. kfidového útraru т Pojizeft. 71

î. Piikovec s chudym tmelem vdpnitym, jemnozmny, zluty, na po

ncha r resKtf písek rozpadly 3*0

I. Pulcovec vdpencooy, pevny^ deskovit^, jemnozrnny az drobnozrnny

se sporymi zrnky jemného cerného glaukonitu. Cerstvy^ je blly,

na povrchu твак zloutne а т rezavy pfsek se rozpadáyá. Má

hojnè zkamenêlin s vápencoyymi skofápkami a jejicb zlomky.

Zejméaa je téi bryoxoieky 4*6

Posledni domek é. 45.

AHimalní písek zakryvá hlubsí vretvy souvrství IX<í Г5 m

Cota 213 V Nové tsí

Alluríalni písek údoli bélského 2.6 m

Duo úd . Ii bélského na louce pod Malou Bélou 210 4 m п. m.

V souvrství IXdi. jest:

Iaoceramus, malé zlomky skofápek.

Lima multicostata.

Lima semisulcata.

Pectén laevis (h).

Vola quinquecostata (h), velké i maló exempl.

Exogyra cónica, malá individua.

Exogyra lateralis.

Bryozoi (h).

Callianassa antiqua, dosti casto.

Serpula socialis.

Serpula gordialis (vz).

Catopygus Albensis.

Fucoidee sp. (h).

61. Bélá, nádrazí.

Profil 80. a 81,

Pustíme se uyní do Bélského dñlu dále. Zalesnéné stráné pfi-

pouStl málo pfílezitosti ku poznáni vrstev jeho. Teprve blíze Bêlé

odkryty jsou stráné vice. U nádrafcí bélského, kde se ústí Bezdézsky

Ш do Bélského údolí, jsou pékné odkryty vretvy v pravé stráni,

podle nové silnice ku obci Ôisté.
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Profil 80.

Temeno stráné pri okruji lesa,' ' ' 286m n. m.

7- Pískovee vápnity v nerovnych deskách, sedy, na povrchu re- \

zavy S bojnou Exogyrou eonicou 6"0

6. Pískovee vápnity, deäkovity, drobnozrnny, pevny, sedy, hojná

jest v ném Exogyra cónica, proto F/xogyrová lavice. Tu a tam

Lima multicostata. Na jednom misté zprohybalo se souvrství

toto jako pánev do vrstvy 3—40 cm bluboko 0-5

6. Kvádrovy pískovee jemnozrnny, sypky, blly, místy na povrchu

rezavy jako 1 0.8

4. Pískovee vápnity velmi pevny a tvrdy, bíly s Exogyrou eonicou

a Fukoidy 0-4

3. Kvádrovy pískovee jako IXd. 3. s vápenitéjsími peckami bílymi

téhoz pískovee 4-1

2. Pískovee vápnity v nerovnych deskách se oddélující, jemno

zrnny, iedy, po zvétráui zazloutly, s pevnymi vápencovit^mi

koulemi téhoi pískovee S Exogyrou eonicou a Volou quinqué-

coatalou. Nejhloubs hojné Exogyr conic, nejvys Ostrea hippo-

podium 16 0

1. Piskovcc vápnit¿ v pevné stolici, sedy, Fukoidovy, s velk^mi

exempl. Inocerama Brongniai ti. V téze stolici na druhé btrané

údolí (v lomu o nádraií) vel. hoj. Exogyra cónica 06

— ■ 267-7

5

2. Kvádrovy pískovee sypky, jemnozrnny, uprostred hrnbozrnny,

sedy a zazloutly 1-5

1. Kvádrovy pískovee jemnozrnny, bèlavy, s Exogyrou eonicou

a Fukoidy, s chudym vápnitym tmelem. Má jemné, bilé teéky

a malé zlomky ústHc. Prístupny v lomu na protéjsí strané

u nádraií. Na pravé stráai pokryt alluvialním uáplavem zlu-

tého písku. Kvádrovec má v borní óásti dutiuu po vypadlém

písku jako na Bezvelu (viz profil 75.) . . 106

Silnice v Podolí u è. d. 127,—245 7

Alluvialni ¿luty písek kryje hlubsi vrstvy 3 0 m

Dno údolDÍ vychodné od nádraií u dráhy a potoku 242-7 m n. m.

U Hrdlorez a v Debfi nebylo v oborù IXc. zádnycli kvàdrovcû

Zde vsak jsou jiz vyvinuty. V profilu pod Bukovnem bylo pozorovati.

?.e se pocínajf jiz ranohé stolice v kvádry proméñovati.

Na protéjgt strâni (levé) tohoto dûlu, ktery sem odjiinílio úpatí

Bezdézn pficházl a do Bëlského dûlu u nádrazf se ústí, nalezneme

pli cestë ku Paninu dvoru a do Bêlé vrstvy predeâlého profilu i vySâï-

Nejsou zde tak pristupné a censtvë odkryté, nybrz vice zvétralé.

O lomu u nádrazf zmínili jsme se jiz.
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Profil 81.

Temeno stráné levé na okraji leea pri cestë ku Pauinu dvoru 282 m n. m.

2. PUkovec roztypany, zluty az rezavy 2'0

!. Piskovec kvddrovy tápe»cov¿ s jemnyrai vápencovymi zlomky sko-

fápek, jemnozrnn^, bily, v lavicícli velmi peynych. Má Callianassti

antiquu, Exogyru conicu a Fukoidy 1.8

278-2

3. Piskovec kcddrvu¿ s chudym tmelem, rozsypany na povrcbu, rezayy\

v Dékolika stoliclch.

•2. iUkovec vápnit-j, âedy v nerovné desky se oddélující. Má tu a tum

pe?néjáí a vápnitijíi реску téhoz pískovce, bojnou Exogyni conicu

a Fukoidy.

1. ritkovec vápnity, sedy^ v peroé stolici, exogyroyy, v lomu . . .0-6

b. Piskovec kvádrovj, jemnozrnny, bélavy, s chudym vípnitym tmelem,

s jemnymi bilymi tcckami a zlomky ústfic, s Exogyrou conicou a

Fukoidy. Má dutiny po vypadlém písku jak na Bezvelu. (Так т lomu).

Pfi cesté se jeví íluty az rezavy, jcmno-, drobno- a hrubozrnny.

Zridka v ném vápnitéjsí deska éedá. Obycejné roipadty. Alluvialní

písek, shora splaveny^ kryje hlubsí vrstvy.

Nádrazl Bélá. '246 ni n. m.

Vrstvy IXd., které v Hrdlofezích oplyvaly velkyra mnozstvím

Üiyozoí, stávají se na Bryozoi chudymi, ba raozno, ze se místy úplné

Tytrácejí. NenaSli jsme je v Bukovué a na Bezvelu, ac tam byly nej-

T)'§áí vrstvy souvrstvl IXd. prístupny. Tim není ovâem jeàtë reeeno,

к se tam nenalézajl. ZvláSté se zdála byti pfíhodnou ku nálezu

Bryozoi vrstva IXd/. tohoto profilu. Vyskytovaly se v ni bílé vápeu-

tové sotva 1 mm slabé vëtévky. Pod lupou nejevily vSak na povrchu

iádnych známek po Bryozolch. Mozná, ze zvëtraly, a strukturu svou

ztratili?

62. Panin dvùr.

Profil 82.' Obr. 36a b.

V Bélském dülu vystupuje od továrny na sukna (Holoubkov)

cesta v pravé stráni ku Paninu dvoru. Tam, kde cesta ze silnice vy-

boíi na dnê dülu, vyvérá ze souvrství pískovcového 1X6 mocny

pramen znauienité vody (u sv Jana). O nëco vyse, u 5. d. 178., pro-

Ш zíla tedicová pískovce souvrství IXcS. Vrstvy jsou tu éerstvë

odkryty. Jednak tu byl lámán kámen, jednak úpravou cesty (r. 1901.)

odkryty ostatní vrstvy.
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Profil 82.

Obr. 36a b.

Panin dvûr (prostfedek nádvofi) 285 m п. ш.

Diluvtum. Elina zlutá s cicváry 6-0 m

279 —^——————

d. Piskovec vápencovy, velmi ретпа lavice, jemnozrnnj, bily s jemn^mi

zlomky skoíápek 0"2

278-8

6. Piskovec vápnity, jemnozrnny^ 8 óetnymi bílymi vápnitymi

teckami, na povrchii zluty, dale sedf, misty s pevnejsími vá-

pnitéjâimi peckami Má Exogyru conicu a lateralis, Fukoidy.

Takové Trstvy sluji zde „ioupavky" 88

6. PUkovec Icoádrovy, vápnity, jemnozrnnj i drobnozrnn^, sedy^

ni bily, s cetnymi bílymi teckami, zlomky to skoíápek, sypky,

se »hluky vdpencoviteßimi téhoi piskovce, tmavohnédymi, pev-

nèjgimi a tvrdsími i brubsími zrny kfemene. Hojná je zde

Exogyra cónica a cetné zlomky Exogyr (asi lateralis) ... 6-0

4. Piskovec vápnity jako 3. s peckami vapnitëjsfmi jako ve 3. . 6 5

3. Piskovec vápnity, cerstvè odkryty\ Oddélnje se v mocnjch

stolicich po 1 m. J«i jemnozrnny, bèlavy, ioif a zluty\ na po- (

Trchu zvètran oddèluje se v nerovné desky a tfísky. Má

zridka kde pevné, piscitovápencové, jcmnozrnné a bélavé

shluky a pecky, které jsou v cerstvè odkrytych vrstvách spatnë

znáti, avsak dobie se jevi те zvëtralém povrchu. V souvrstvi

torn je Exogyra cónica. Tjto proráíí iila éedièova. Blizsl

popis о této zile ¿edióové následuje 8 0

С. d. 103.

2. Nepíístupná poloha. Vsak následujíci profil ucí nás, ¿e tn

jsou tytéz vrstvy, jako v oboru souvrstvi 3 3-0

1. Fukoidová lavice. Piskovec vápnity, sedy, jemny^ pevny, Fu

koidy propleteny 0 6

247

I-
—

b. Kvddrovy piskovec s chudym vápnit^m tmelem, jemno- ai drobno-

zrnn^, àed^ 2*0

C. d. 178.

Alluvialni náplavy píscité kryjí hlubáí vrstvy ... 3-0

Silnice u továrny —^—

Alluvialni náplavy piscité kryji blubii vrstvy 1*8

Ve spod vytéká mociiy pramen n Sv. Jana.

Dno Hélského dulu na louce u lovárny suken Holoubkov v l'ololi.

240-2 m n. m.
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O erupci cedicové v Holoubkovè.

Obr. 86a b.

V profilu predcházejícím zmínili jsme se, ze jsou vrstvy sou-

rratri ]Xc4. prorazeny vrstvou cedice. Zíla ta vyplüuje rozsedlinu

15 m Sirokou, majíc smèr od J. к S., presnë : h 1SV, a polohu svislou.

Cedic vyplnuje vlastnë stfední cásf rozsedliny v mocnosti 0-5 m

a mezi íediíem a piskovcem vlozen je cediôovy tuf. PH vychodni

stranë rozsedliny je tuf 01 m mocny\ pfi západní 0 9 m.

Ôediè je rozdëlen v malé sloupky rovnobèznostënné a ve vétrání

dosti pokroèil. Uvnitr je sloupek jeSté cerny, pH obvodë vsak éed^

ai sedohnëdy. Ze základní hmoty vystupuji zfetelnë zelená zrnka

olivinu; dále od stfedu pokrocila ve zvétrání, jsou zlutá az rezavá.

Malé lesklé plosky cerné budou nálezeti bud krystalûm augitu neb

imfibolu.

Tuf, jení po obou stranách lemuje zílu cedicovou, je Sedozelená

jílovitá hinota, té¿ v kousky rovnobèznostënné se oddélující. Má dosti

íápence neboí v kyseliné solné mocnë Sumí. Bude míti v sobé dosti

rozmëlnéné hmoty z vrstev útvaru kridového, jímz cedió cestu si razil.

Pískovec v doteku s tufem je ai do vzdálenosti 20 era od tufu

zmënën. Barva jeho je rezavá, tmavoáedá aá cernoáedá. Je ztvrdly,

rozkouskovany, kousky ty opét zpeôetëny a mezi nimi v dutinkách

je krystalinicky vápenec zazloutly. Pískovec teu v kyseliné moené

rte, coz dûkazem, ze má vápenec zachovan^. Ve vzdálenosti 20 cm

od rozsedliny je pískovec nezmënëny\ tak jak popsáno v profilu.

Z uvedeného vychází, ze tenká 211a cediëe nemëla znacného

vlivu na okolní horninu kontaktní, nebot ji ani vápence nevypálila.

Bvl tudíz èedic pH vyvfení v této poloze jiz dosti ochlazen.

S popsanou rozsedlinou eruptivni jdou rovnobëzuè okolní hlavnf

rozsedliny, neboí vySe ve stráni, u cesty к Paninu dvoru mély roz

sedliny v souvrství IXd 1. téz smër od J. к S., presnë : h 1 SV.

63. Bélá. Y Podoll u c. d. 97.

Profil 83.

Mezi Podolim pod mëstem Bëlou a mezi továrnou suken Ho-

bubkovem, shledal jsem pfi silnici odkopávku v úpatí stráné (snad

stavenisté) u с. d. 97. Vrstvy IXc2., které nebyly v pfedeâlém profilu

pristupny, zde slilédnouti mûzeme:
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Profil 83.

Porost zakryvá туШ vrstvy ve stráni.

С 2. Pískovec vápnity, Sedy i zazloutly. krehky/ jemnozrnny v nerovné

desky se oddélující, dale od povrclm v mocnych stolicích, в pev-

néjsími vápnitéjsími lavicemi, téhoz pískovce. Tyto i kulovité vy-

stupujf 4-0

1. Fukoidová lavice. Pískovec vápnity v pevnéjsí lavici, jemnozrnny,

sedy, Fukoidy propleteny 05

—•

o

В
и.
-ci

2. Kvádrovy pískovec s chudym vápnityni tmelem, jemnozrnny, bèlavy,

sedy, ¿luty • 10

——^— Silnice

{ I 1. Tyz kvádrov^ púkovcc со 2. pokracuje hloubá 1*0

Dno Bélekého dftlu mezi Podolíra u mésta a továrnou v Holonlikové.

64. Bélá, mésto.

Profil 84.

Z Bèlského dûlu v Podolí vede silnice vzhflru do mésta Bêlé

kolem zámku. Vrstvy jsou tu Spatné pfístupny, zvlááté nizSÍ. OJ

c. d. 170 pfístupny jsou vrstvy ai za Farskou cestu. Nejvysèi vrstvy

к nàmësti byly odkryty pooékud pfi stavbé kanálku tuSlm asi takto.

Profil 84.

Náméstí v méstè Bélé. as 299 m n. m.

6. Pískovec vápnity, jemnozrnny, sedy a¿ iluty, na povrchu rezavy,

v nerovné desky se oddélující s pevnymi lavicevü vápencovilijUmi

téhoí pískovce. Sluje zde „loupavka" 9-0

4. Exogyrová lavice. Pískovec vápnity s velmi hojnou Kxogyrou conicou 0-4 1 *

riк3. Pískovec vápnity jako 5

Farska cesta.

2. Pískovec vápnity v nerovné desky a kusy se oddélující, krehky,

jemnozrnny^ sedy neb zazloutly, s Exogyrou conicou 75.

Ó.d 170—281m.

1. Nepfístupné vrstvy blavné souv. IXc. prinálezející.

Souvrstvi IXrf. není tu celé pfístupno.

A. Popper ve své „Monografii Bëlska" z r. 1891. piáe: „Piskovec

ku svichu místy pfechází v tenCí nerovné desky se lámajfcí v t. zv.

loupavku. Kde víc vápence, tarn väpno se pálilo. Так ku pf. r. 1499.
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dala obec Bélská Petrovi svolení к stavbë vápenice o dvou neb

tfech rtérách, a z kazdého pálení byl Petr povineu obci odvézti sest

izberûv vápna. Kdyi dffví se zdraáilo, nevyplácelo se pálení vápna

a na pocátku toboto století opinó zaniklo. Posud se jmenuje misto

za Suchym lesem u Vrchbélé „Vápenice" a u Vrátna „Na Vápenici".

Poaledné bylo v Bêlé uïito vápna zdejáího pH stavbë kaple nejsv.

Trojice r. 1811. a kaple u Vazafcky. Nyní se pískovce jen ku stavbë

uilvá."

Fbií!3*) zmiûuje se o krajinë Bakovské a Bëlské takto: „Kdyz

jsme se byli u nádrazí Bakovskébo nálezem Bryozoû a klepet Cal-

lianas pfesvédíili o bohatosti skamenëlin a o vápenatosti skal, pfe-

kvapuje nás na daláf cesté údolím ku Bélé nenáhlé ubyváuí téchto

vrstev a pfibyvání kvádrov^ch plskovcû, ze kterychz tu podobnë jako

v údolí Krnska vystupuje jeden po druhém."

Krejcí 3e) pise ; „Písóito-vápnité pásmo Exogyrové jest рак jeSté

dale na vyeocinë u Bélé a Kufich Vod rozáífeno."

65. Yrch Bélá (Horka, Sibeñák).

Proül 85. Obr. 37.

Severné od mësta Bëlë jsou odkryté vrstvy pásma IX. v levé

stráni Bélského dûlu podle cesty od rybnlka v Podóle az na vrch

Bèluu takto :

Profil 85.

Obr. 37.

Vrchol bory Bélé. 341 m n. m.

âojîh. Cedicoeá droba sedá se zrny kfemene (z pískovce útvaru krídového)

su zilami redice éerného a s kusy proménénébo pískovce útv. kfíd. . 20 m

— 321

*'l Jizereké vrstvy, str. 40.

'*) Studie str. 104, obr. 33. Jizerské vrstvy.
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6- Kvddrov;} piskovee s kaolinov^mi zrnky, jemnozrnny, zluty,

zfídka bélavy, Telmi eypky, obyôejné v pieek rozpadly ... 6-0vrchol stráné

5. PUkovec vápnity", jemnozrnny ai drobnozrnny, bílj', na povrchu

zrezaví, ve velmi pevn^ch lavicích tvrdych в Bryozoi a s Exo-

gyrou conicou 6"0

4. Piskovec pfi povrchu bez tmelu v desky a písek rozpadly,

вурку, mÍBty pevnéjsí vdpnitijH lavióka, jemnozrnny, iluty

8 mal^mi Exogyra cónica 2"6

3. Exogljrová lavice. Piskovec vápnity, velmi jemnozrnny, evétle

sedy 3 vel. hoj. Exogyrou conicou 0'6

2. PUkovec vápnity", drobnozrnny, s bilymi teckami, sedy, v ne-

rovné desky a kousky rozpadiy, dosti pevny s Arcou sub-

glabrou 6"0

1. Pítkovec vápnity' s jemnymi teékami vápnitymi bíiymi, jemno

zrnny, svétle sedy, ve velmi pevnych lavicích в tvrdsími vá-

pencov¿mi peckami S Exogyra cónica, Exogyra lateralis, Fukoidy 3'7297-2

3. Piskovec vápnity" a bilymi teékami vápnitymi, velmi jemno

zrnny, sedy, v nerovné desky a tífsky se délící 15-0

i. PUkovec vápnity" a bilymi vápnitymi teékami, jemnozrnny,

misty s hrnbsími zrny kfemene, sedy, v mocnych st- licích

z povrchu vystupující. Dále od povrchu pevny а со stavební

kamen v kvádrech se Mme. V podzemnich chodbách üvlásté

pevny 7*5

1. Piskovec vápniijj velmi jemnozrnny, sedy, deskovity . . . . 7'5267 2 1

b. Piskovec kvádroog", vápnity velmi jemnozrnny, sedy a bélavy, dosti

pevny, v mocnych stolicích vystupující. Со stavební kamen ее upo-

tfebuje 9*5 m

Temeno hráze rybnika v Podolí pod Bélou. 267-7 m n. m.

66. Bezdéz.

Profil 86. Obr. 33.

Od Bêlé vystupují vrstvy útvaru kfidového vy§ a vySe к Bezdézu.

Pásmo IX. s nejvySäimi jeho vrstvami IXc. a IXd. tvofí tu povrcb

zemsky, jsouc jen na vysoéinè tu a tam zlutou hlínou diluvialní po-

kryto. Úryvky z téchto souvrství nalézti lze ve stráních horniho Bél-

ského dülu ve Vrchbéll a v Bezdèzském dûlu, kterym Ceská severní

dráha probíhá od Bêlé ai ku Bezdézskému nádrazí.
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Profil 86.

Obr. 33.

Vrehol Bezdézu Velkého.

606 m n. m.

Neogen. Znèlec sanidino-noseanovy (Boíicky) 151-2 mС. d 43-453-8

(

I
■a

2. Vápnity tibí na povrchu те tmavoäedy jíl rozpadly. V oboru

boro! éásti obce Bezdézu. V nejvysái cásti ssutinami znélce

Р°кгУ1У 30-0

1. Vápnity Mn tmavosedy do modra, blíie povrchu zazloutly

s modravymi skvrnami mékky, misty pevnéjsí vrstvicky. Na

povrchu rozpadá se z prvu v tenké desky, pozdèji ve slinitf

jíl. Nad é. d. 7 ...
10-5

Temeno hráze rybuíka

l a. Jtí áedy a rezavy, hrubym pískem promis eny. Bez vápenc

— 406-8

1-5 /

I

3-rt

8. PUkovec kvádrovy, velmi hrubozrnny, тЫу ve slepenCc pfe-

cházejíc/, sypky, Sed? neb zazloutly. Zrna kíemenná, jsou

seda, bílá, cervená

7. PUkovec velmi hrubozrnny az ve »lépente pfecLázející. Velmi

pevná a tvrdá lavice bllá 0.2

6. PUkovec kvádrovy drobno- az velmi hrubozrnny, sypky, za-

iloutly j 3

5. PUkovec kvádrovy drobnozrnny, sypky. Ve vyssí poloze je Exo-

gyra cónica. Má velmi pevné a tvrdé vápnité Muky téhoz

pískovce od velikosti pésté ai hlavy baivy bílé 60

4 PUkovec kvádrovy jako 6. Ve vápnitych shlucích velmi hqjná

Exogyra cónica jako ve vrstvách 3 . 3-0

■ Dolnl okraj Bezdézu obce. __

3. Exogyrová lavice. Pískovec vápnity (tmel chudy), jemnozrnny

neb drobnozrnny s ojedinélymi zrny kfemene az jako hrách

velk^mi. Pri povrchu deskovity, bíly, sedy, zlutav^ az i re

zavy. S velmi bojnou Exogyrou conicou (skorem sama mlá-

data). V tvrdsích polohach nahromadènn tolik Exogyr conic,

ze pískovec tvori jen tmel jejich. Mimo to je zde Pectén sp.,

Spongites Saxonicus 3-65

2. Piakovec kvádrovj, velmi hrubozrnny. Velmi chwty tmelem,

velmi sypky, tak ie se кора со písek. Zazloutly o-65

1 . PUkovec kvádrovfa drobnozrnny az hrubozrnny. Jinak jako 2. 050 j

387-7

S
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2. Kvddrov¿ plskovec jemnozrnny^ chud;y t meiern, svpky, sedy,

zailontly a rezvrf. Pfi silnici vycházl na povrch jen cásf

o mocnpsti 5-26 m -, 'J5-70

Kríz u silnice. 332. — ——

1. Kvádrovj piskovec nepïistupny pfi silnici 1*60

Kfüovatka silnic 3305

1.

2. Piskovec s kaoliuick^m tmelem v podobé jemn^ch zrnek bí-

lého kaolinu, jemnozrnn^, sypky^ deskovity, ¿luty, bez vá-

pence 850

Mott pfes zeleznici, 322.

Piskovec jako 2. v záíezu zelezniíním pod mostem .... 4-6931731

2. Kvádrovj phkove с cbudy tmelem vápnit^m, proto sypky. Jemno-

zrnny neb drobnozmnj, sedf neb zaíloutly, 8 vostinovym po-

vrcliem. Stéuy vostin byly najednom misté óervené со cihla.

Má velmi pevné a tvrdé pecky neb sblnky vápnité téhoz 1

pískovce, barvy bëlavé. Tvofí pilífe v rokli pod obcí blííe

silnice 1055

1. Nepristupné vrstvy pfi silnici 1945

357 7

Pasmo I Kvádrovy piskovec s jemnymi zrnky kaolinu, jemnozrnny sedy

VIH. \ a zaíloutly, sypki?, bez vápence — . . .0-76*

Koleje zeleinióní pod mostem, pH Z. konci nádrazí Bezdézského. 316-55 м n. m.

67. Bezdèzské údolí.

Profil 86., 80. a 81.

U nádrazí Bezdézského vyvinuje se údolí sinëru JV., které se

ústi u nádrazí Bèlského do Bélského údolí. Pri ústl teprve má smér

SV. V profilu 86. poznali jsme slození vrstev na poCátku údolí

u nádrazí Bezdézského. Temeno pasma VIII. ztrácí se tu právé pod

povrch zemsky, ac nedaleko odtud ve Zdárskych skalách v mocuych

kvádrovcích se jesté vyplnalo pásmo VIH. nad povrchem Vrstvy

útvaru kfidového zfetelné tu zapadají podle sklonu JV. jako Bezdézske

údolí. Ceská severní dtáha, která celym údolím probíhá, odkryvá na

nékolika místech vrstvy kfidovó. Vyjdeme-li tedy z Bezdézského

nádrazí podle traté к Bèlskému nádrazí, zapadne brzy u HlinoviSté

souvrství IXa. pode tino dúlu, naéez zprovází trat zeleznicní kvádrovec

souvrství IX¿». az ku Bélskému nádrazí. Kdezto je u HliaoviSté nej-

spodnéjsí cást souvrství IX¿>. u dna údolniho, octne se u Bélského

nádrazí jiz temeno souvrství tono blízko u dna údolniho ; naznacili jsme

to v naéich profilech 80. a 81. Na poCátku údolí tvofeny jsou nízké
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stráüé údolní jen aouvrstvím lXa., za HlinoviStëin kvádrovcem 1X6.

a deskovitym pískovrem vápnitym IXc, pri ústí údolí tvofeny jsou

jiá vysoké stráne souvrstvími 1X6., IXc. i IXd. Zapadají tedy vrstvy

pasma IX. mocnéji, nezli dno údolní. O slození vrstev zdejáích po-

ucují blíze profily: 86., 80. a 81.

68. Klokoóka-Mañkovice.

Profil 87. Obr. 38.

Vratme se opét к ústí Búlského údolí, abychom odtud podnikli

ceetu do KlokoCského údolí. Poslední údolí poííná za Hornl Krupou

a konoí se u Nové vsi a Male Bélé do Bélského údolí poblíze Jizery.

U jmenovanych dvou obcí prozkoumali jsme dva profily: 78. a 79.

Stráne Klokocské mezi Reckovem a Bílou Hlinou jsou dükladué za-

lesnéné a jen die vyjezdënych cest lze nejaky vychoz vrstev shledati.

Pukusili jsme se o zhotovení profila následujícího die silnice od My-

slivny Klokoíky u sv. Prokopa к Maukovicüm v levé stráni údolní.

Profil 87.

Obr. 88.

Les Novotín JZ. od Maiiko»ic (у таре Lovotín). Cota 289 m n. m.

Diluvium ■

Stérk s pískem. Písek je z bileho a cirého kfemene s oblázky

nejvyie o 10 cm v prûméru. Tyto jsou z bílého kfemene,

zelené bfidlice prahorni, bélavého svoru, porfyru s bílym

orthoklasem a ciryni kfemenem. Y lese NoYotíné vylnral se

do liloubky 3 m, u HájoYiiy MaükoTÍcké 1 m. U spodu by\ á

po misen jilem. Viz o torn dalsí popis dole . . 30 m

2«fi

x

CL,

Vápnity elin ncpristupny. Pokryt tymz starkem a pískem diluvialním

jako nahofe. Vápnity slín je nahofe zvétraly v jíl a promíseny

pfskem diluvialním ai 0-5 m mocnosti. Kde písek se stêrkem malé

mocnosti, tarn porost je bujnéjsí.

263-5

Vèstnik Kral. ¿es. spol. náuk. Trida II.
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I ti. Piskovec vápniuj, jemnozrnny sedobily, zazloutly aneb zluty

v tenké desky rozpadly 45

5. Kvddrovy piskovec vdpnity, jemnozrnny, s bílym dosti vápen-

eovym traelem a iernymi zrnky glaukonitu, bily a iluty,

sypky. V nèm zalozen lom t-5

4. Nepristupné vrstvy 4-5 g

l 3. Piskovec vdpnity, sedy, jemnozrnny, se sporym glaukonitem ( —

s pevnou lavici pixkovrc vdpencnviho tmavosedélio, jemno-

zrnnelio 24)

2. Neprishtpni vrstvy 2"5

1. Kvddrovy piskovec kaolinicky 8 rouskovitem, jemnozrnny,

sypky SO ,

»425

I'Ukovec vdpnitf/, sedy a zluty, jemnozrnny, v nerovné kusy se

I c' oddelujicí (vétráuím) 7"6

235

AUuvialni pisek s hora splaveny pukryvá hlubsí vrstvy IXc 3"0

Cuta 232

AUuvialni pisek s hora splaveny vyph'iuje dno údolnf 30

Illadina potoka Koketky. 229 m n. m.

U Mankovické bajnovny byl ve hloubce 1 m pod diluvialním

piskem a Stèrkera jíl ptsëity, barvy Sedé a áluté. Je to zvëtraly, vdp

nity slfn pasma X., z nëhoz vápenec je vylouáen, promiseuy Cetnymi

zrnky jemného a drobného pisku kfemeuného ze zdejáího diluvia; je

dirkovity od rostlinnych kofinkû.

Také 75 m nad souvrstvim IX</. nalezl jseui pfi silnici pfed

Maukovickou hajnovnou pisek jilovity, âedy, zluty do hnëda ai rezavy\

Obsahoval téá drobná a jemná zrnka kfemenná, mimo to kaolinová

a Supinky muskovitu. Vapence rovnëi nemèl.

69. Bílá Hlína.

Profil 88. Obr. 40.

Ve stínu príjemuého lesa pricházíme podle potoka Itoketky

к Myslivnë pod obcí Bllou Hlínou. Leva straft Klokocského dûlu od-

kryvá tu na nèkolika místech vrstvy pasma IX., pod jizní stranou

obce, jak v lomech, tak pH cestách. Zhotovíme profil od Hajnovny

die cesty ku západnímu konci Bílé Hlíny a odtud ku nejvyaáímu

domku obce pfi silnici do KMstera. Profil ten má pro nás také vétSí

cenu, ponëvadi tu zjistëno tez pasmo X. s rozhranlm mezi pásmem

IX. a X.
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Profil 88.

Obr. 40.

Nejîyigi bod T Bilé Hlinè pH siloici do Klástera. 283 m n. m.

I i. VrsUy v Sedy jil rozpadlé, voda nadrzující 3-0 '

Kfíi Z. od Obce 280

I. Yr»tvy jako 2., kryté diluvialní bliaou llutou J

Nepfístupné, die popisu vysetíeného bezpocbyby píscité soa- U y

mtti, kryté diluvialní hlinou zlutou |

277 — C. d. 26.

6. Pukoetc vdpencovy bryozoicky, se sporymi zrnky glaukonitu jemno-

nnof, sed/ do béla, velmi pevné lavioe. Drobdy se z ného vápno

pálilo 3 0

5. Púkoeec vdpnity v nerovn/ch deákách, drobnozrnny, ge sporymi

cernymi zrnky glaukonitu, iedf pfi povrcbu zazloutly, bryozoicky,

s pevnymi lavicemi púkovce vdpencovélw, bílébo, h-yozoickêho, s lioj-

nymi zlomky drobn/ch bilych skofápek 4 6

1. Y.xotjyrová lavice. Pitkovec vdpnity, drobnozrnny, bíly, ge sporym

ïlaukonitem, s vápencovym bíl/m tmelem a s cirymi zrnky kfe-

mené. S velmi bojnou Ехоцугои conicou. Tato lavice je lépe ote-

¡ ííena pfi 6. d. 31 0-6

3. Kvidrovy piskovec vdpnity, jemno- az drobnozrnny, s ojedinèl/mi

hrubymi zrnky kfemene, s dosti vápencov/m tmelem bílym a cer

nymi zrnky glaukonitu, barvy bilé, misty iluté. Vybirá ge v lomu

u c. d. 31 3-45

i. Púkoeec vdpnity jemnozrnn/, v nerovnych deskácb, se sporymi

dernymi jemnymi zrnky glaukonitu g vápencem v bilych teckách,

sedobíly 60

1. Ktádrovy pitkwec kaolinicky, bez vápence, se sporymi cernymi

i zrnky glaukonitu, jemnozrnny, sypky, sed/ se zlutymi skvrnami .1-3 j258 15

I r;

Mlutialni písele bíly a zluty s hora splaveu/, pokryvá hlubsí 6ásÉ IXdl.,

kteron se zde souvrství IXá. zakoncuje smérem dolû 7-5

Hajnovna nade dnem dñlu.

iUmlaini pitek jako nabore 3-0

Doo dûlu Klokocského u Roketky pod Hajnovnou. 247-65 m n- m.

V souvrství IXd6". je:

Pectén laevis (h).

Prûrezy Entalophora sp.

V souvrství IXcZ5. :

Colonie vëtSf Entalophor sp.

Exogyra cónica.

Callianassa antiqua.

6*
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V souvrství IXd 4 :

Lima multicostata.

Vola quinquecostata.

Exogyra cónica (vh).

V souvrstvi lXd2. :

Callianassa antiqua.

Exogyra cónica.

Fucoidy.

70. Dolní Rokyta-eevcín.

Profil 89. Obr. 41.

Dáme-li se od Bllé Hlíny proti proudu Roketky dale v Klokoc-

ském údolí, spatfíme po pravé stranê pëknë odkryté vrstvy v lomech

na vrchu èevcinë, a tu a tam otevfen je lom i u Dolní Rokyty.

Prohlédneme si vrstvy v levé stráni KlokoCského údolí podlé

silnice z Dolní Rokyty ai na vrchol èevClna.

Profil 89.

Obr. 41.

Vri'liol Sevíiua pfi silnici (lo 1\ lästern. Cöta 301 tn п. Ш.

6. IHikovec kaolinieky bez vápence, tence deskovity, jemnozrnny,

sypky, zluty, zakonceny v nejvyssí poloze pevnymi deskami

p'ukovce vápencového jeninozrnného, bílého s Lima mutticoitata a

Exogyra cónica 30

4. Kvádrovy pükovec vápnity, drobnozruny neb hrubozrnuy, bílj',

sypky, 8 jemn^mi éernymí zrnky glaukouitu. Vedle dirych zm

kfemene jsou tu i cervená Г5

3. Piekovec vápnitij velmi jemnozrnny, sedy^ a zluty, se spun m

glaukonitem, v nerovné desky a tflsky oddèlitelny s pevnéjsími

vápnitijHmi lavickami téhoz pískoTce, které viak nápadnc nc-

vystupuji. U spodu nápadná je Exogyra cónica 4'5

2. Kvádrovy piskovec s chudym vápnitym tinelem, sporym glauko

nitem, jemnozrnn^ sypk^, bíly a zazloutly\ Má boule velmi pev-

uého pískovce vápencového, velmi jemiiozrnuého, Be sporym glauko

nitem, sedobílého. Boule ty tvofí dvè rady. Prvá je 60 cm nad

základem, drubá 190 cm. Zrídka je boule mimo tyto dvè fady.

Jedna boule v prvé rade mêla délku 100 cm, vysku 30 cm, jedna

boule v drulié fade délku 70 cm, vysku 28 cm. Zlomky lastflrek

v celé stolici kvádrovce 3-3

Dno lomu 2887

1. Souvrstvi, v nèmz neni vrstva za vrstvou pfistupna. Tu a tam pfi-

Btupné vrstvy, zvlastè dolní náleií piskovci vdpnitému jemnozrnnému,

sedému do bêla, v nerovné desky se oddélujícímu, z nêhoz vyênlvaji

fady kouli vapencovilèjMo pUkovce. Do oboru toho spadá rozhranni

mezi soiivrstvim IX?. a IXd 3fV7 m

Dno Klokocského údolí na silnici v Dolní Rokytê. Cota 252 m n. m.
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Vrstvy tohoto profilu lze takto srovuati s vrstvami pfedeslóho.

Profil 89. Profil 88.

6 0

3 + 4

5

4

•Ï
3

2

1 1

nepristupné

71. Dolní Krupá.

Profil 90.

Pokusili jsme se nyni vyhledati profily mezi Dolní Krupou

a Kurími Vodami, nenalezli jsme vsak jiz tak pëkné odkryté jako píed

ïlm. Strânë jsou casto polmi neb lesy pokryté, a málo kde je v^choz

vrstev. V Dolní Krupé, vychodné od kostela, nalezli jsme v levé stráni

Klokocského údolí nëco vrstev odkryto podlé cesty ku kfízku.

Profil 90.

Vrchol stráné levé Klokocského údolí vych od kostela. 308 m n. m.

3. PUtk b(ly, bezpochyby rozrypáním kvádrového pískovce povstaly 2 0

Kííiek, côta 306

2. Púkovec vdpniiy, sedy s cetnéjáí Exogyrou conicou 1*5

1. Souvrství, v nèmz není vrstva za vrstvou pHstupna; proto neuf

téz mozno rozbraní mezi IXc. a IXd. stanoviti. Tu a tam vy-

chází pitkovce vdpnité, sedé do bêla, v nerovnych deskárli,

jemnozrnní', ve vyssí poloze i s hrubsimi zrnky kfemene. Vsude

vyskytují se pevnéjSÍ lavice vápeneového pitkovce ponèkai tmav-

elho, jemnozrnného a íetné Fitcoidy

V

I

Hostel v Dolní Krupé. As 260 m n.

72. Dolní Krupá-Yelky Radechov.

Profil 91.

Z Dolní Krupé na cedicovy Velky Radechov nenaäel jsem pfí-

znivé odkrytého profilu. Jen v postranní rokli, která vede pod Velky
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Radechov, odkiyto bylo nëco vrstev, zvlásté v úvozu cesty ve stráni

az ku c. d. 60. Die vlastnosti pûd lze konstatovati i pfítomnost pasma X.

a sestaviti tentó pravdëpodobny.

Profil 91.

Vrchol Velkého Radechova. 391 m n. m.

Neogen. Cediô v nejvyssi kupë.

Pasmo X. V oboru jilovitych pfld zalesnèn/cb.As 321

•4
I 2. Piscité pûdy bèlavd poultazují na pritomnosf pitkovrâ — blavné

kvádrovych. Bndiz porovnáno s vrstvami aouvrslví IXd. z p rôti lu 85.

ve stráni údolí Bélského proti Bêlé.

310. C. d. (iO. Temcno stninê.

¡ 1. Vdpnity piíkocer velmi jemnozrnny, s jemnymi zrnky glankonitu a

supinkami muskovitu, áedy a zazloutly v nerovné desky a tfísky se

oddèlujicf, s tmavsínii pevnymi lavicemi phkooce idpeneocélw, velmi

jemnozrnného se sporym glankonitPin. V nejvyssi poloze n 6. d. 60

json tyto vrstvy písfiléjsí a bt'lejéí. Na üpatí etráné splaveny ahora

^ ( písek kryje vrstvy un m

Dno údolní v Dolní Krupé. As 260 m n. ni.

73. Jezové u Kufích Yod.

Profil 92.

Z Dolnl Krupé dame se к Myslivnë v zátoeí. Zde opustíme

Klokocské údolí a vejdeme do postranního Jezovského údolí, po néniz

rozptyleny jsou domky obce Jezové. Vrstvy jsou tu Spatné pfístupny.

Od kaple prohlódneme vrstvy die cesty západní, která vede к Bèlské

silnici.

Profil 92.

Vrcliol hrbetu pri cesté záp. od kaple v Jezové. Asi 346 m n. m.

[ 4. Piskovec vdpnity jemné glwikoniticky, deskovity, svétle sedy, pri vrcholu

hrbeta, vel. jemnozrnny, s bílymi teíkami vápence.

Kvddrovy piskovec jemnozrnny s chudym tmelem kaolinickym, proto

velmi sypky, bez vápence, bíly, s óetnymi éernymi zrnky jemnymi glau-

konitu. Skládá stráñ od kaple die cesty na zapad. Vrstva za vrstvou

není prístupna.

Kaple v Jezové as 320 ———
i

2. Nepfístupné vrstvy.

1. Piskovec vúpnity v nepravidelné desky a tfísky se oddélující, sedy, velmi

jemnozrnny, se sporynii, jemnymi zrnky glankonitu, s Inoceramua Brongni-

arti a Fukoidy. V malém lomu na dné údolí, v lese, 700 m na JV. od

kaple, kde odbocuje rokle mala.

T)nn rtdrlí 700 m na JV. od kaple v Jezové, as 300 m п. m.
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Kvádrovy piskovec 3. právé uvedeného profilu 92., úplné v bily

a iluty písek rozsypany, lze рак die uvedené eesty sledovati ай к sil-

oiei Tedoucí z Kufích Vod do Bêlé.

Az popisovati budeme útvar kridovy v krajinè Mimoñské, shle-

dáme, le pásmo IX. i za Kufími Vodami ku Mimoni se rozäihije

a na povrch vychází.

74. Habr u Klástera.

Profil 93. Obr. 48b.

Pfejdéme opét do Jizerského údolí a pokracujem т ném dále

proti proudu feky. Posledné sezuali jsme vrstvy útvaru kfidového

Tokolí Bakova, Malé Bélé a Nové Vsi (profily: 76., 77., 78. a 79.).

V podobnych pomërech lze poznati pásmo IX. s jeho nejvyäSlm sou-

vrstvím IXrf. podlé stráné Jizerské od Nové Vsi píes Cihádka, Hruby

Ptyrov a Pt^rovec do Habru. Pod poslední obcí vtéká potok Zábrdka,

Ш Mala Jizera zvany, do Jizery. V téchto místech jsou zase vrstvy

lepe odkryty. Pod a nad c. d. 34. v Habru shledali jsme následující

slození vrstev.

Profil 93.

Kfíz na silnici pri S. strané Habru. Cota 257 m n. m.

j b. SUn iedy, mèkky, s velmi jemnymi zrnky kremene a sporého glau-

konitu, kryty diluvialnlm Jizertkym piskem zlutym a Шгкет. §térk

slozen jest z oblázkü bflého kremene a bfidlice zelené prahorní,

jejiz stopy i v kremenu nalézti lze 22-3 m

PUkovec sJinity, hrubozrnny, deakovity, sedy^ a iluty, na povrchu

zvétraly. Glaukonit je spory, zrna kfemenná místy zelenavá, jak

to byvá y glaukonitickych pískovcích 1-2 m

233-6

; i

4. Púkovec vápencovíj, jemnozrnny, bíly, bvyozoickj) v pevnych de-

skách, nahore v rezavy písek rozpadly, podlé silnice 3-3

Silnice u 6. d. 34.

3. Púkovec vdpencov¿ jako 4. v nejvyssf íásti stráné 3'0

• j 2. Kvddrov$ piskovec vápnhfi, jemnozrnny^ bíly neb zazloutly, в vá-

pencem bílym v teckách. Ohová (na povrchu spatné viditelné)

pevné lavice púkovce 'vápencoufho, boulovitého, Sedého 7-5

1. Púkovec vápnillj, jemnozrnny, sed^, s bilynii teckami vápence;

v cerstvérn lomu skládá se z lavic ав po 1 m mocnosti, na zvé-

tralém povrchu oddéinje se v nepravidelné desky a tfísky ... 4-7

" Luéiny na dné Jizerskébo údolí 215 ——-——

Allmialní náplav píscity 3 0

Hladina Zábrdky ci Malé Jizery. 212 m п. ш.
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Pékné podafilo se mi odkryti nejvysèi polohu souvrstvi Ш.

spolu s Xa. a poôàtkem Xb. v SV. stranë obce Habru ve stráni proti

Klááteru (IXd.) a v kalu u stodoly 6. d. 13. (Xa. i Xb.). Poukazuji

na pfisluâny profil pH pásmu X.

75. Kláster (Kláster Hradisté).

Profil 94. a 96. Obr. 34b., 39.

Pouôné jsou profily v KláStefe HradiSti. Obec tato rozkládá se

na skalnim ostrohu, jenz omezen je pouze na jedné (vychodni) strané

údoUm Jizery, na druhé (západní) údolím Malé Jizery cili Zábrdky.

V západní stráni toho ostrohu jsou die péâiny odkryty vrst«y zvëtralé.

ochozené, ve vychoduí stráni, podle silnice do Mnichova Hradiáté

jsou vrstvy Cerstvé odkryté. Froto se jeví mezi nimi rozdíly vice fysi-

kalní nez petrografické.

Uvedme nejprve profil západní stráné v KláStefe, proti Habiu

Profil 94.

Kostel T KláStefe Hiailisti. Cota 260 m п. ш.

-e í 4. Piakovec vdpencovy, jemnozrnuy, bíly v pevnych deskácb.

> 3. Kvádrovj piakovec vápnity, jemnozrnuy^ iluty.

o

"I 2. Piakovec vápnity, jemnozrnny, àedy, deskovity', s pevnjmi koulemi

Й pískoTce vápencovitého. . .

o

S 1. Kvádrovy piakovec kaolinicky s Exogyta tónica a mnozatvím drobnjch

g zlomkû ze skofepek skamenèlin, s koulemi piakovec vápencoviho.

Duo údolí Zábrdky v Klástere.

Mocnost vrstev téchto lze posouditi z následujícího profilu, kterv

jde po vychodní stráni v obci KláStefe, podlé silnice Mnichovo Hra-

diSíské ku kostelu, dvoru a vodárné.

Profil 95.

Obr. 39.

Vodárna pri silnici do Jiviny (pro dTür\

-

a
w

As 275 m n. m.

b. SUu sed/, mékky, pfi povrchu v jíl rozpadly. Má mikroski pická I

zrnka kfemene a glaukonitu. V ném je téí CriaCellaría rotúlala. Misty I с

je pokryt^ piakem а Шгкет diluviolnim jizerakym. ||¡

a. Nepfistupno. J
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4. Pukovec vápencovfi v pevnych lavicích, jemnozrnny, bíly; na jeho

povrchu vyrérají prameny vody (v kalu u radnice) pásmem X.

zadrzené 3-0

Kostel. 250.

3. Piakovec vápencovy tyz со vysáí 4., u kostela i rezavy na povrchu 4°6

2. Kvádrocy pískovec vápitity, jemnozrnny, vyse i drobnozrnny, bíly,

se sjiorymi jemnymi éernymi teckami glaukouitu a bilymi te-

¿kami vápencovymi, pfi povrchu sypky, s Arca tubylabra, Exo-

yyra cónica a Fuloidy (poslední dvé zvláitó т dolní poloze).

Ponévadz je pískovec ten cerstvé odkryty v lomech podle sil-

nice, lame se v mocné stolice (ku stavbë), a tím celé toto sou-

vrstvi nabyvá vzhledu kvádrového a i petrograficky od sebe se

nelisí. Místy vyskytují se pevné lavice nob koule pUkovce vd-

pencového, jinak tychz vlastností jako mutis nv pískovec .... 1,V7

Toto souvrství odpovídá souvrství 2 -(- 3 predeálého protilu.

1. Krddroey pitkovec kaoliuicky, bíly a zazloutly, jemnozrnny, s dosti

zmky glaukouitu, sypky, bez vápence 4*3

2266

в

Alluvialní písek kryje hlubsí vrstvy 4-6

Upatí stráné pfi silniri do Mnich. Hradiâtè. 'Jal m n. m.

V tomto profílu vyälo jiz takfka celé souvrství IXd. un povrch

zeraskv.

76. Mnichovo Hradisté.

Protíl 96.

V ulici Havllckové, která je pli západníui obvodu mësta, a pod

zámkein, prístupuy jsou Cerstvé odkryté vrstvy. Jsouce vylámány podlé

svislych rozsedlin, ciní dojem kvádrovych piskovcû. Viz profil 96.

na str. 90.

V profil ti tomto není celó souvrství IX<í. obsazeno. Pokracuje

hloubéji. Za to je sahore úplné zakonéeno. Vrstvy 7. jsou nejvySaí

v souvrství IXd., jak plyne z porovnání s profilem 98. u Zásadky.

VSak to souhlasí tez s porádkem vrstev na cesté od Zámku Mnichovo-

HradiStského do Podóla. V bfehu cesty nalezneme tam desky vápni-

tého pískovce IXd 7. z Mnichova Hradiâtè, které tu vice pokrocily

ve vétrání, proto jsou rezavé, a pfed Podolem jiz muzeme ve vyssí

poloze urüiti slinité jíly pasma X. Diluviabí hlína zakryvá styíué

loze obou pásem (IX. a X.).
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Pro RI 96.

Mnichovo Hradiáté 6. d. 60. As 240 m n m.

7. Vápnity piskovec iluta?)' v tenké desky neprayidelné se roz-

padávajícf s Exogyra cónica a Fukoidy 4 0

C. d. 46.

6. VdpnUj piskovec exoyyrovy pevny, sedy s pevnèjsimi vápenco-

vitéjsimi peckami tébo2 piskovce, s velmi hojnymi Exogyra cónica

a lateralis, s hojnou Lima mvllicostata, mimo to je v ném Tri-

ijonia limbata (vz) Serpula gordialis, Fukoidy 0"5

5. Vápnity piskovec jako C. aie s neaâpadoou Exogyrou cooicou . 14)

4. Kvddrovj piskovec vápnity, sypky jemnozrnny^ sedy^ a zlntavy,

s bèlejsimi peckami velmi pevného, vápnitého piskovce. Má

Spongites saxonicus 60

3. Piskovec vápnity, vzhledii kvadrového, v mocnych stolicicn od-

kryty, eedy, rozpadává se т nepravidclné desky a tffsky . . . 4 5C. d. 68.

2. Piskovec kvtidrovy, jemnozrnny, zlntavy, synky^ misty s velmi

pevn^mi shluky vápnitejiího piskovce. U Hnèvosic je ai и sil-

nico zárovéñ si 2-3

C. d. 9G.

1. Piskovec kvddrovy jako 2. i ve starém povrchu 2 0?

Louka pfi rece Jizere. Dno údoini as 219"7 m d. m.

Pou£n¿ nálezisté je následujíeí.

77. Hoskovice.

Profil 97.

Oïl Hoàkovic vine se rokle do Muichova Hradiâtë a pod zámkem

ústí se do Jizerského údolí. V rokli té lze stopovati souvrství Ш..

zvlásté vySsí vrstvy jeho, az do Hoskovic. Nad rybnfkem a u horních

domkii blííe dráhy pfístupuy jsou opét nejvyááí vrstvy souvrství IX¿,

jez jsine 7. oznaCili v Mnichové HradiSti. Jsou tu íerstvéji odkrytv

nez ve Hradièti a proto se láinou v mocnéjáích deskách (nepravidel-

n^ch). Jsou to opèt pískovce vápnité, jemnozrnné neb drobnozrnné

s hrubsíni tu a tam zrnkem kfemene, Sedé neb ¿lutavé s vápnitejSími

shluky téhoz pískovce, ba i v lavici vyvinuté. Mocnost pfístupnych tu

vrstev obnááí tu sotva vice nez 2 m a patH, jak jiá feôeno, ku nej-

vy§§ím, nebot u strázného domku dráhy, ktery je po vychodní strané

Hoákovic, poCfná nad témito vrstvami se ukazovati tmavoáedy niastny
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jil ua povrchu, rozpadlé to vrstvy slinitych jílft pásma X., o nichË

pojednáme blííe pfi pásmu X.

Profil 97.

Temeno híbetu od strázného domku do Dnebob > 260 m n. m.

Pásmo X. 1

inèjsi )
I . > Slín jilovity, tmavosidy. na povrchu v mastny jll rozpadly.

Kolejnice dráhy. 240.

Pásma IX. I PUkovec vápnity, jemnozrnny, drobnozrnny, tu a tam 8 hrub-

soiwstTÍ d. \ ¡fm zrnem kfemene, Sedy neb zluty s vdpencovitißlmi sbluky

aejvyesí Hit I neb lavicí u hornfch domkft Hoskovickych S na

78. Hrad Zásadka. Sychrovek.

Profil 78. Obr. 53.. П4.

Levá stráñ Jizerského údolí mezi Mnichovym HtadiStéin a bradera

Zásadkou vykazuje tytéz pomëry jako v Mnichové HradiSti, jeníe ne-

jsou vàude vrstvy tile pí-ístupny jako tara. V Hnévousiclch zvláSté je

pfl8topno souvrství kvádrovych pískovcü, jez jsme ve HradiSti б. 1.

a 2. poznamenali. PríliS blízko zvolené profily nevykazovaly by zde

zádnycb rozdflû, proto se obraíme az pod brad Zásadku, kde nékolik

krokû na V. od Mobelaického mostu ústí malá rokle do Jizery. Podlé

stráné pojizerské, kde jsou vrstvy od samé hladiny feky pfístupné,

a kde jií i nejvy&áí vrstvy IXc. najderae, poeneme hotoviti profil die

rokle vzhüru, &í ku vratvé Wd 4. Diluvialní blína zakryvá nám vySsí

vrstvy, ty vsak najderae u samého hradu Zásadky, kde, zvláSté

u Ovtína jií pásmo X. se sv^mi slinityrai jily se objevuje. Pfi silnici

nedaleko Ovcína navStívíme éediCovy lom a obcí Sychtovkem zhoto-

vlme рак profil aï na vrchol Kácova.

Kájov, vrchol cedicové trosky.

Profil 98.

Obr. 53.

356 m П. m.

Усоуеп

i promé-

nénjmi

Tstvami

písraa X.

8. Cedii cerny, tloupovüy, poslední trosky dosud nevyliimané 64)Pñvodní zakoníení pásma X.

2. Cedii êerny, sloupovity, uzavfrající v sobé 12 vrstev z pro-

ménáného pískovee „Kácovského kamene" a porcelanitu.

(Blizií popis pri pásmu X ) 4*5

1. Cedii sloupoyity jako nahofe stfídá se s porcelaaity a Ká-

covskym kamenrm. Hlotibéji ku c. d. 47. kryt diluvialni

zloutkoti . 28-5

317 - <J. d. 47. '■

:';) Téí Sychrov aneb Sichroy.
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j 4. Kvádrovy p'ukovec juko 3. kryty diluvialni hlinou ¿lutou 10'5

——^—^— C. d. 53. v Sychrovku. —————

. Kvádrooj piekovec sypky, s chudym hlinitym tmelem,

zluty, zfidka sedy. Tu a tam se supinkou muskoviui

a zrnkem kaolinu bilého ve starych lomech pod с. d.

53. odkryty 21-0

I i'. Slin jilovity velmi jemné piséity, sedy, v tenké desky se

loupajici, proniknuty v dolní éasti Sychrovku mocuou

zilou ëediée olivinického. (O erupci této pojednáme

zvlásté pH pasmo X.) Pokryty obycejné diluvialni zlutnici 106

—^^—— Silnice. ————

1. Slinjilovity tmavosedy do modra (dale od povrchuj v desky

rozpadly, vlhky. Y borní óáati jebo zalozena stadaa

liruilni (hradu Zasadky). Ve vyice 61 m od dola od-

kryt v jamácb, v nichiä hrncif zvétraly jíl vybíral. Po-

kryt obycejné diluvialni zlutnicí

Nejspodnéjsí souvrství Xa není pflstupno.Nejhlubsí cást bradu Zasadky 255-7 m ———

M9-3

> 03

•i

л

Рч

5. Piekovec vápnitj, zazloutly, v nerovné desky se lámající s pe-

vnymi peckami a sbluky vápencovitéjsimi téhoz piskovce .... 4-'

4. Piskovec vdpniíy ve velmi pevné lavici svítle sedé, místy bobaty

vápencem, drobnozrny s hojnou Exogyron conicou ....... 04

3. Piskovec vápnity, jemnozrnny, místy s hrubäim zrnem kíemene, bé-

lavy. obycejné sypky s pevnôjsimi peckami vdpencovitèjiimi téhoz

piskovce. Místy je pevnejií lavice hrúbosmného piskovce cápni-

tiho Tí

2. Piskovce vápnity, jemnozrnny s drobnymi tu a tam zrnky kfemene,

v nerovné desky se oddélující, sedy do ¿hita, s pevnéjsími vdpen-

covitijiimi peckami téhoz piskovce 84

Souvrství 2. a 3. je pronikauto íikmymi tihlinami (sklon az 4fi°)

die nichz vrstvv zvétralé se oddélují.

1 . Kvádrovf/ piskovec, hez tmelu. Bíl/, sed^ a zazloutly. Velmi sypky,

tak ¿e se z ného pro domácnost písek коре. Jemnozrnny. V po-

predí vystupující stolice 7 !

-_•■_> s

Púkovec vdpnit$, velmi jemnozmy, sedy, ve trísky se rozpadávající.

Sikinymi trhlinami proniknuty. Dale od povrcbn v nerovné desky

se oddélující. Oiní dojem píscitych slinù. S hojnymi jemnymi bé-

lav^mi zlomky skorápek. Bélavó vápnité tecky jsou téí malé

zlomky skorápek. Chova Trigoniu limbaíu. Tu a tam pevné

pecky vápencovitéjü téhoz piskovce. U samé hladiny Jizery vy-

tryskují prameny vody a sráiíí bvdrát íelezity.

Hladina Jizery pod hradem Zásadkoa v^ch. od mostu. 2205 m п. ш.
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Vzhledem к torau, áe v Moichovu Hradisti souvrství IX c. Ie¿í

jeáté pod hladinou Jizery avsak pod Zásadkou jiz 7'5 m vrstev nad

■Jizerou nalézáme, vychází na jevo, le vrstvy útvaru kfidového opét

proti pioudu feky vystupují.

Tlm jsme poznali dostatefcné slozenl vrstev po levé strané Ji-

zerj v okolí Mnichova Hradiété, i obraíme se zase na stranu pravou.

79. Mohelnice.

Profil 99. Obr. 34 b.

Príkrá stráú Jizerská mezi Klásterem Hradiâtëm a Mohelnicf

jeví tytéz pomëry, jaké jsme poznali mezi Mnichovo Hradiàtëin a Zá

sadkou. Dákaz podává následující

Profil 99.

Horeni Mohelnice, dvur. '286 m n. m.

. í ¿lutá hlína 2-0 m
Шипит. ! _. , . , ,

\ Písek a sterk 0 3,

i ütinity jil tmavosedy, pfi povrchu rozpadly, diluvialní i

Písmo X. J hlinou zakryty > 9 7 m

l Npjgpodnéjgí souvrství Xa není pfístupno >

274

7.

—

7. Piskovec vdpnity, hrubozrnny v nerovné desky se lámající, sed^,

na povrchu v rezavy písek rozpadly, diluvial, hlinou pokryty' 3'0

6. Piskovec vdjmilj, keif, drobnozrny s pevnou lavicí vápenrovi-

Ifjil «-0

5. P¡$kovec vdpnity, kedf, hrubozrny, nahofe ukonccny pevnou

! lavicí vdpencoviltjH 4'0

\ ^. Piskovec vdpencovitëjsi v pevntí Stolici 0-6

3. Kvádrovy pitkovec jemnozrnny, bíly, sypky 1-0

2. Pitkovec vápnity, jemnozrnny, sedy s pevnymi lavicemi bllymi

vápnitájsího pískovce se sikmou loupatelností 9-0

1. Kvádrovy piskovec jemnozrnny, sypky, sedy neb zlutavy s pevnéj-

y ¿imi peckami vdpencovitèjSlmi téhoz pískovce 7 5 j

243

Piskovec vdpnití/ v nerovnt1 desky se lámajicí na povrchu v tfísky

se rozpadávající, místy má lavice dosti rovué, jemnozrnny, sedy.

V ném je Trigonia timbóla, Pectén curcatus, Exogyra columba,

Fukoidy . . 10j

Piskovec vdpnitij, hrubozrnny^ sedy, v pevné stolici, která na

povrchu v tfísky se rozpadává. V ném je Pachydiscus peram-

plus, Lima multicostata, Vola quinquecostata, Exogyra lateralis,

Fukoidy • 8*0
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Náplavy píséité kryjí doluí vrstvy 4-5

———— Mohelka most ————

Alluvialni náplav písóity kryje Ыabisí vrstvy 15

Louka na dné Jizerekého údolí v Mohelnici 223 5 m n. ra.

80. Loukov.

Profil 100. Obr. 34 b.

Od Mohelnice a Zásadky zapadají vrstvy útvaru kíidového ve

stráních Jizery proti proudu feky près Loukovec a Hradec к Lou-

kovu a Dafenicûm, tak ¿e teineuo pasma IX. jen nèkolik metrû

nad hladinou Jizery vycnívá. Po celé té cesté kryto je pásmem X.,

které svymi slíny na povrchu v jíl rozpadlymi v§ude se prozrazujl.

Povsimnéme si piofilu v obci Loukové.

Profil 100.

Temeno brbetu S. od Loukova. 274 m n. ra.

i Hlíaa zlutá w

Diluvium < Stérk a písek Jizersky a kfemenem bllym a bridlicí zelenou ! *

l praborni v slabé vrstvé i 3

кШ 272-5

^ i h SHa lia povrchu v áedy jíl rozpadly. Misty jako ku kostelu, roz- |

о I trousen je na ném diluvialni Stérk Jizersky, a na tomto zase blfua I t

J I zlutá I £

frc 1 a Nepfípustné souvrstvf '

237-5

PUkovtc vápnit;'/, jemnozrnuy, zazloutlv, se eporym glaukonitem.

Obsahuje malo znatelné boule vápnilijiího pUkovce, iedého, jemno-

zrnného, pevného. Prikfe nad hladinou Jizery vystupuje pod ko-

stelem 10 *

II ladina Jizery pod kostelem v Loukové. 227-5 m n. m.

81. Darenice.

Profil 101.

V podobné vySi jako v Loukové, naleznem nejvySSÍ Casi pásma

IX. souvrstvl d. v Daíeniclch pri cesté od mostu к cukrovaru. Pásmo

X. nenalezneme hned nad souvrstviin IXd„ nybrz teprve dále na
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vychod u Doubravy, 2(íáru atcl. V Dafeniclch jen diluvialní stérk

s hlínou kryje pasmo IX.

Profil 101.

Darenice, dvflr. Diluvialní hlina fl m) pod ni stcik. 239 от n. m.

j" I P'tkowc vápnity, jemnozrnny, zazloutly jako v protilu 100 . . (г

npivvsSí ) Hlabil vrstvy kryté alluvialním piskem jizerskym lo

Hladina Jizery. 22!» m u. ш.

82. Koryta.

Profil 102.

Sotva 15 km na vycbod od Koryt a severué od Loukova, pri

cestë z Loukova do Jirska, v levé stráni Oujezdského údolf, odkryta

je svrcbní cást souvrství IXd. jako v Loukovë. Zde vSak je v lomu

vrstva za vrstvou pfístupna, coz a Jizery nebylo.

Profil 102.

Temcno hrbetu S. od Loukova (viz prof. 100.) 274 m n. m.

.... . | Hlína zlutá | .1

I Stërk a pisek jezcrsky ve slabé vrstve I и

272-6

kJ i Ь. SUn na povichu т setly jil rozpadly. V oboru jeho mokré pozemky. \

;. ! Obyiejné diluviem jako nahoie kryty > m

fti l a. Nepristupno I

Vrchol lomu 249

4. Vrstyy tytéi со 3. ale rozpadlé 3.0

3. Pitkovec сарпЩ, jemnozrnny, zazloutly, odkryt v ôerstvém lomu,

proto se lame v mocnych stolicfch. S Peden curvaba a Fukoidy . 4-5

2. Exogyrovd lavice. Piskovec vdpnity, jemnozrnny, zazloutly, desko- Í —

yity S hojnou Exoijyrou conicou 1.0

1. Vrstyy kryté ssutinami shora svalenymi 2-5

y

Dno Ujezdského údolí u obou niûstkû. 238 m n. m.

83. Újezd Svijansky.

Profil 103.

Vice neí na pîedeâlém stauovisku vystupují na povrch vrstvy

IX d. v obci Újezdé, podlé silnice do Sobèslavic.
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Profil 103.

Rozcestf na vrcholu osirobu S. od Újezdu As 303 m n. m.

Diluvium. ¿Iutá blfna

b. Slin sedy s dosti mikroskopickymi zniky kfemene, na povrchu

v iliobky neb jíl rozpadly. U nejvyssich doma те Btrouze silnióní

pïistupny, jinak, zvláste nad obcí, zlutou bllnou diluvialní po-

kryty ....

a. Neprístupno

260-65

4. Piekovee vápnity, jemnozrnny, zazlotitly, ge sporym glaukonitem,

sypky, strídající se v temí mnozství s pevnymi lavicemi neb

koulemi plskovce vdpnitëjHho, sedébo, jemnozrnného, se vzacnym

mikroskopickym glaukonitem. Fukoidâ dosti 12

3. Exocyrová lavice. Piekovee vápnit¿, jemnozruny. zizloutlv , desko-

vity, 8 bojnou Exogyrou cónico« 0.7 \л

Ц 2. Kvádrovy piekovee vdpnitj), jemnozruny, bfly neb zazloutly s bf-

\jmi teckami vánnitymi Г65

1. Piekovee vápnity, jemnozrnny^ glabé zazlouth , velini sypky, т не

rovné desky sikmo se oddélující, se sporym glaukonitem, s pev

nymi koulemi piekovee vdpnitíjeiho, sedébo, jemnozrnného, se

{ vzacnym mikroskopickym glaukonitem 7 7 j

Uno údoli v Ujezdé pri silnici do Svijan as 238'5 m n. m.

84. Pfepere.

Profil 104. Obr. 34 b.

Poslední profil ve stráni pojizerskó vedli jsrae v Loukovë. Od

tamtud blízí se pasmo IX. vzdy vie a vice ku hladinë Jizery, près

Svijany ku Pfepefi, tak ze sotva pul kilómetro, na vychod od po

slední obce jest temé pasma IX. jiá 1 m nad hladinou Jizery.

Profil 104.

Prav^ bfeh Jizery pfll km vych. od Pfepeí. 245 m n. m

. . ? I Шта zlutá I E

| Stérk a ptsek jízersky |$

- 2405

Pasmo IX. I Piekovee vápnitj, iedy, jemnozruny s jenmymi cernymi zrnky

souvr. d. \ glaukonitu, s malymi bllymi zlomky vápnitymi po skamené-

nejvyssí l Hnácb, y pevnych lavicích -. .... 1 m

Hladina Jizery r. 1902. 2396 m n. m.
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Dále na vychod к Nudvojovicûm zapadne úplné pásmo IX. pod

bladinu Jizery, lak ie jen stërk s hlíuou tvofí v Nudvojovicích bfeh

Jizery. DoSli jsme tak ku dislokacní óáre Libunské.

Obec Ohrazeniee zalozena je na mocné diluvialni lilíné, podnízje

stérk s pískem jizersk)'in. Pod tëmito diluvialními vretvami je ponejvíce

pasmo X., zvlásf ve vysSl poloze obce; ale v nejhlubSl poloze obce,

pri kopání studny u L d. 18 (pod ínostein, jehoz cóta je 272 m

n. m.), kryjí vrstvy diluvia pfímo nejvyssí cást pásraa IX. souv. d.

v této pfiblizné poloze:

260

ШЫ; Pásmo IX. souvr. d. I'íikovec vdpnity, jemnozrnny, tmavoiedy, dosti

pevny, dosazen pri kopánf studny.

Ponèvadz se nedoslo prokopáním diluvia na slíny pasma X¿>.

jako ve vyssí poloze obce, nybrá na pískovce, jez vodu propoustí,

nepfiélo se na vodu a studna byla opét zaházena. Mocuosí blíny

i stérku je zde uvedena pïiblizenë podlé sdëleni majitele domku

5- 18, jenz studnu tu kopal.

86. Yojenská strelnice u Ohrazenic.

Profil 106.

Mezi Ohrazenicemi a Malym Rohozcem vine se Odalnovické

údolí sméru SSZ.—JJV. (pozdëji teprvé smérem SV.—JZ.). Jeden

kilometr na SV. od Ohrazenic jest na dné údolí vojenská strelnice,

a pfi ni loin p. Václava Nováka z Ohrazenic. Lom ten zalozen je

i nejvygáf poloze souvrství IXd. Po pravé stranë údolí je ve stráni

i na návráí, smérem к Ohrazenicöm az do vyse pfes 310 m n. m.

vidéti zlutou hlínu diluvialni s podlozenym pískem diluvialním. Ve

V'éstnik Icrál. ceské spol. náuk. Trida II. 7 .

85. Ohrazeniee.

Profil 105.

Profil 105.

d. 18. pfi Z. okraji Ohrazenic. 268 m п. m.

DiluTium i *' ¿
I L Ь

 

6 m

2 m
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vySàt poloze návrSi je mezi IXd. a diluviem i pásmo X. souvrstvi ab,

nepfístupné vSak (az ve studnícb Olirazenickycb). Po levé stranë

údolí nalezneme nad souvrstvím IXd. pouze slíny pásma X. v jll na

povrchu rozbíedlé, vjichz oboru viude mokro. Jimi jde pè&ina 1езеш

к Malému Rohozci.

Profil 106.

Z. Vrchol nâvrsi as 315 m n. m. ]g Vrchol návrsi 300 m n. m. V

.Ü С .
O <1> Oí

Л/tna z!uM.

Píift a itërk jizersky za

kryvají slíny pásma X.

souv. 6. i bout. X«.

So".* X

Я _. 4i ü
: о.с н\

•3

b. Sliny na povrchu v sedy

j f 1 rozbíedlé.

NepHstupno.

275

Základ; Pásmo IX. souv. d. nejvyásí. Piikovec vápnity, jemnozrnny, íedy, se

spor^m glaukonitem, vzácn^m muscovitem, s dosti vápenitym tmelem,

v pevnych lavicích pokracuje do hloubky.

V nejvySáí poloze souvrství IXd. je:

Exogyra cónica.

Lima multicostata.

Fukoidy.

Frió uvádl ve evyck „Jizerskych vrstvách" str. 44 zkamenèliny

nalezené u Ohrazenic. Zdá se, ze pocházejí zkamenèliny tyto z tohoto

náleziska, Jsou to:

Pleurotomaria. (Jádro velikého druhu.)

Modiola typica.

Avicula anómala.

Pectén curvatus.

Lima pseudocardium.

Exogyra Matheroniana.

Anomia subtruncata.

Callianassa antiqua.

Spongites saxonicus. (Exemplár s kfemitymi jehlicemi.)

87. Dolánky, Hruby a Maly Rohozec.

Profil 107. Obr. 34b, 42.

Za Libuñskou rozsedlinou dislokacnl vystupuje jiz opét pásmo

IX. se sv^m souvrstvím IXd, nad hladtnu Jizery. Od nádrazí Tur
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aoískélio u Nudvojovic do Kottlerovy zahrady v Turnovë, к Daliraè-

iicúm a Hrubému Rohozci, porád vyá a tak ze (am jiz i sou-

viítví IXc. vychází. Nejlépe jsou prfstupny vrstvy zdejáí pri silnici

2 Dolánek na Hruby Rohozec, proto tam sled vrstev blíze pro-

studujeme.

Profil 107.

Obr. 42.

Nífrif v lese mczi Jens ivicemi a Mokfinami. 395 m n. m.

c. Ktádrncij pitkovec v pí4ek rozpadlf. Písek lude místy sesuty

bloubeji 66 м)

——— U nejvyésích domkù Malého Rohozce 340

Ь. Siiii aedy, blíio povrchu v mazlavy jll rozpadly. Pokryt dilu-

Tialni zlutuici 6l""j

a. Xepfistupno as ГЗ

Vrchol pravé stráné jizerské mezi Hr. Rohozcem a Dolánky 2877 —

(12. Pitkovec vdpnity, jemnozrnny^ s hrubymi zrny kfemene, v ne-

rovné desky se oddèlujicl, zazloutl^ 3-0

11. Pitkovec vdpuiti) v pevnéjsí lavici, jemnozrnny, àc.lj1, misty

s hrubsími zroy kíemene • . . . . • 0-5

10. Pitkovec vdpnity, jemnozrnny, tmavosedy do modra, Da povrchu

sedy, misty do iluta, nahorc v desky rozpadly s Exogyrou

vonicou 4*1

( 9. Poloha 8 Área subylabra .... Г0

Poloha s Tel. hoj. Exogyrou laie*

ralii, méné Exo¡iyra cónica a Pectén

curvatut 0 9

Poloha 8 hoj. Exogyrou conicou,

ев Oí: O ■—1 ■•

„■** .В "Э ^ «3 cß P -

•4 •>» o1" o 5 « i málo Callianatta antigua, Lima muí- i
•pvc _» г > с л g '

« >t/> ^ — > w
a ..o ¿* « d vu

ticottala, Turritella multislriata . 0'7

5. Poloha s vel. hoj. Callianassa an-

tiqua 15

'( 6. Poloha 8 Cratsatella mactodonta . 15

4. Púkovec vdpnity, jemnozrnny, 8 drobn^mi zrnky kfemeue pevny

sedy i do zluta s tvrdsimi kulovilymi tlduky 6°o

5. Pùkovf. vdpnity, drobnozrnny i в hrubsími zrnky kfemene, sedy\

pevny, s Pholadomya nodulifera, zlomky misek od Inoceramü a

Fukoidy 1-8

^Vdpnity pitkovec, jemnozrnny, sed^, pevny, píi povrchu zazloutly 1*2

Most silnicní píes ieleznici. ———

Pokracování tèhoz vápnitého pískovee со nad mostem • ... 3'2

1. Pitkovec vdpnitj, jemnozrnny ve tvrdé a pevné stolici zazloutlé

i Má bílé jemné teèky vápencové ■ . ; 0-7

261-6

") To jsou císla udavajícl vysku souvrstvf dosti sklonènych, proie/ moc-

bOät jest o mnobein mensí.



100 XXXII. Cenèk Zahálka:

t. Fitkovec vápnity, velmi jemuozruny, v uerovné desky délitelny, \

piscit^m slinûm podobny, tmavosedy do modra, na povrchu iedy

do iluta, 8 pevnéjsími sed^mi koulemi vápeucovitcjsimi . • . . 3 95

Kolejuice dráhy v prflseku

Ncpíístupné vrstvy 6-65

C. d. 0. v Dolánkách.

(Nepfistupné vrstvy 3 0 (

Louka. Duo údolí Jizery 249.

Alluvium, l'isêity jizersk^ náplav. Bfeh Jizery 4"5 m

Hladioa Jizery u mostu v Dolánkách. '244 5 m n. m.

V pfíkré levé stráni Jizerské u Dolánek, naproti Hrubéinu Ro-

hozci popsal vrstvy FhiC.*9) Vyjmeme-li z profila toho souvrstvi la

jeá je vzato z Kottlerovy zahrady, a uvázíme-li, ze FuiC neuváill

mocnost vrstev, tak ze je tëzko nëkdy srovnati jednotlivé vrstvy

s naSimi, dostaneme priblizenè tentó vysledek pri srovnávání s naslui

profilem, ktery" je po pravé strané Jizery u Dolánek.

 

Zahálkovy

vrstvy ua

prof. 107.

Friéovy vrstvy na prolilu vykresu i. 25.

life-

Zahal-

kovo

X. 1 G J í 1 y zeil

Ské

IX

12

11

11)
— Nepfístupnó vrstvy.

9

s

7
5 Lozisko exogyrové.

>

os
6 4' Poloha s Callianasami.

tl

5 3

Poloha s liojnymi exemplary rodu Pec-

tunculus.

u

•e

IV

4 2 Poloha s Pecteu acuminata. о

с 1\

3 Poloha s Pholadomya nodulifera.
a

с

•_>
tu

1
P* Poloha s Perna subspatulata.

H

1

Zlutavé opuky, obsahujícl sedé koule ve-

likosti pêsté, jei úplné jsou prostou-

peny druhem bryozoû Heteropora ma

gnifica Nov.

1 h

3") Jizerské vrstvy, str. 43, 44, vykr. é. 25.
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Z naseho souvrství IXc/. uvádi Fkic po levé stranè Jizery:

Turritella Fittoniana.

Natica Roemeri.

Turbo Goupilianus.

Rostellaria Buclii.

Card ¡um productum.

Protocardium hillanum.

Crassatella austriaca.

Crassatella macrodonta.

Mutiella ringmerensis.

Cyprina quadrata.

Cyprina sp.

Trigonia limbata.

Arca Schwabenaui.

Arca subglabra.

Modiola typica.

Pinna decussata.

Pholadomya aequivalvis.

Pauopaea gurgitis.

Tellina semicostata.

Tollina sp.

Gervilia solenoides.

Perna subspatulata.

Pectén acuminatus.

Pectén curvatus.

Spondylus sp.

Exogyra columba.

Exogyra.

Ostrea vesicularis.

Anomia subtruncata.

Rhyncbonella.

Heteropora magnifica.

V Ш1. nalezl Fríe:

Perna Bubspatulata, a

v Wd3.:

Pholadomya nodulifera

V \\d-1. nalezl Frió:

Koule s rybfmi Supinami.

Turritella Fittoniana.

Scala decorata.

Natica.

Turbo Goupilianus.

Protocardia billana.

Crassatella macrodonta.

Eripbyla lenticularis.

Pectunculus sp.

Arca subglabra.

Arca pholadiformis.

Arca Schwabenaui.

Pinna decussata.

Modiola typica.

Mytilus radiatue.

Pholadomya aequivalvis.

Pholadomya nodulifera.

Avicula anómala.

Perna subspatulata.

Inoceramus.

Lima pseudocardium.

Lima áspera.

Lima ovata.

Lima elongata.

Lima dichotoina.

Lima multicostata.
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Pectén curvatus.

Pectén acuminatus.

Vola quinquecostata.

Exogyra lateralis.

Ostrea hippopodium (vesicul.).

Terebratula.

Rhynchonella.

Callianassa antiqna.

Serpula socialis.

V IXííó. uvádí Frió:

Pectunculus,

a V loáisku Callianassovém Ш/ 6. .

Crassatella sp.

Pinna decussata.

Mytilus sp.

Lima pseudocardium.

Pectén curvatus.

Ostrea frons.

Anomia subtruncata.

Callianassa antiqua (vh.).

Lima multicostata.

Skamenèliny, je¿ uvádí Frié*0) z pravého bfehu Jizery pod Ro-

hozcem, nálezí souvrstvím IXcd. :

Perna subspatulata (vh.).

Gusibel41) popisuje vrstvy naáeho pásma IX. u Yelkého Rohozce.

snad die téze silnice u Dolánek, kudy náé profil je veden, takto.

Pfipojujeme к jebo profilu srovnání s naSimi pásmy.

V pravém krajním sloupci se vysvètluje, jaké stárí pfipisoval

GoiiBEi, svym vrstvám u Rohozce. К takovym vysledkàm se prichá:¡

pH sfudiu naüeho ceského útvaru kfidového, pàk-U íe se nestopuji rrshy

jeho г jedné krajiny do druhê со nejzcvrubnêji. Rovnice lYfe. = Vrf.

znamená, ze nejspodnéjáí vrstvy ze souvrstvi Gpmblova 1—5, pova-

zoval Gcmbel za Malnicky îasâk a Exogyrovy piskovec (nase IVr. -f e),

*") Jizer3ké vrstvy, str. 45.

") Beiträge zur Kenntnis der Procän- oder Kreideformation im nord«\

Böhmen, 1868. S. 540

Otodus appendiculatus.

Crassatella austriaca.

Cyprina quadrata.

Circe?

Trigonia limbata.

Modiola typica.

Exogyra Matberoniana.

Anomia subtruncata.

Inoceramus sp.

Lima pseudocardium.

Pectén curvatus.

Exogyra cónica.
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Za-

bálkoTa

intra oa
Giimblûv profil Turnov—Velky Rohozec

Za-

hálkovo

prof. 107.

1. bröcklicher, hellfarbiger Kalksand . 6' •вал
Я V В

2 sandigerKalk mit Glaukonitkörnchen

und zahlreichen Versteinerungen:

Cardium Ottoi, C. Hillanum, Area

cretácea, Lucina lenticularis, Magas

1erMallnitzer-u se,dassdietiefer :-undCallianassí

12

X?

Kieslw.

1—6vereinigeninsichdenCharakterс valder-Schichten,wahrscheinlichinderWei аderersteren,diemittlerendenHundorfei

Schichtenentsprechen.

11

3.

4.

thonig-kalkige und kalkig-sandige

Schichten mit einzelnen groben

Quarzkörnchen z. Tb. mit Glau

konit ■ . ■ . 8'

В .S

10

it

3

7

blaugrauer, sandiger Kalk mit spär

lichem Glaukonit voll Versteine

rungen: grosse Exemplare von

Ostrea columba, Ostrea semiplana,

Trigonia limbala, Lima canalífera,

Panopaea gurgitis, Inoceramus

Prongniarti, Pinna quadrangularis,

Serpula tiliformis, Callianassa

> >

II .
. СП

u a 2
X л .3
m « a

£C ce

III

и*

S3

л

Schichten
Kieslingsi denLagei

6

5. ähnliches Gestein, wie das von Schicht

4., jedoch mit Quarzkörnchen und

I' о

LibochVrutic
IV=VIII

5

4

3

1

6. knollig fiasrige, sandige, hellgelbe,

Mergelsteinschichten mit kalkigen

Libocher- Schichten

1

7. feiner, dichter, hellgelber Mergel

sandstein wie bei Melnik mit Pina

sp., Inoceramus labiatus .... 26'

Melniker Schichten

I il

Thalsohle.
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kteréíto vrstvy mël za stejnodobé se spodnim oddèleniin pásma V.

u Libëchova (naSe Vd.) atd. Tfeba si povâimnouti naSi Studie: „Ueber

die Schichtenfolge der westböhmischen Kreideforniation" v Jahrbuch

d. к. k. geolog. Reichsanstalt, Wien 1900. Bd. 50. Heft 2., zejména

str. 98—101.

Jak posuzoval Schlönbach **) naäe pásmo IX. v krajinè Koko-

iínské, uvedli jsme jiz. V údolí Jizery shledl Schlünbacu iS) stráné

u Krnska, na Káeove, u Mohelnice, u Rohozce a Dolánek, a na zá-

kladé tom sestavil pofádek vrstev pásma IX. souvrství с a d, jeí Ji-

zerskymi pískovci nazyvá, jak dále uvedeme. Sled vrstev Jizerskych

v údolí Jizery sestavil vsak Sohlonbach z vrstev, pocházejících z rñz-

nych lokalit, tak ze nejdou za sebou vrstvy die stáfí. Так ku pf. 9.

vrstva Scblohbaohova s malymi Exogyra columba (naSe Exog. cónica)

lient nejvySSí vrstvou Jizerskych pískovcü, nybrz patfí ku hlubsim

vrstvám, kdeíto souvrství G. (nase IXdé. v Krnsku) patfí ku nej-

vyásírn vrstvám Jizerskym.

Jako patio udává Schlönhach sv^m Jizerskym pískovcúm: Pla

stische Thone mit Ostrea sulcata. Tim myslí u Jizerného Vtelnanase

souvrství Xa., coz je správné. Jinde tím myslí i vrstvy pásma X.,

vysáf nezli X«.

Mylné váak udává základ svych Jizerskych plskovcíi v úilolí

Jizery mezi Krnskem a Turnovem. Neuvádí со základ nase Ш.,

nybrz má za to, íe tvorí základ jejich vrstvy téhoz stáfí со svrchní

6ást pásma III. a nejdolejSí cást pásma IV. na Dflnovském vrcbu

u Veltrus! Tyto vrstvy na Dfínové, tak jako Jizerské vrstvy v fecené

Cásti Jizery, povazuje za aequivalent vysSích stavebuích opuk —

t. j. pásmo III. vysái na Bllé Hofe, jez má opét za aequivalent pasma

VI. -(- VII í. ve Vehlovicích — dále Exogyrového pískovce a fasáku

— t. j. IVe. + f. v Malnicích.

Khejcí44) píée o svy"ch Jizerskych vrstvách ve skalnich sténách

u Hrubého Roho/.ce naproti Turnovu a takovyto podává pofádek vrstev

(pfipojujem oznacení naSich vrstev):

Xc = Hrubozrnny pískovec Chlomeckého pásma.

Xb = Jílovité vrstvy.

Xdl2, 11.

iJ) Ueber die Schichtenfolge der westböhm. Kreideformation, S. 104—105.

*') Die Kreideformation im Iser- Gebiete. Verhandlungen d. к. k. geolog.

Reichsanst. 1SUS. S. 250—256.

") Studie, Str. 105.
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Zibáikova

vrstra
Schlöubachovy Jizerské vrstvy u íeky Jizery

Zihslkoti

pismo

3 9. Díiunplattige (juarzreiche Kalke mit kleineren Exogyra

columba, welche sich durch ihre Fauna der Schicht 8.

mit Ausnahme der grossen Exog. columba auf Engste

anschlicaseii.

IIIvyslf+IVdolnínaDíínové.j

Rorek

3. 4

Bezdéz

10
8. Schichten wie 7. aber durch Häutigkeit sehr grosser

Exempl. т. Exogyra columba, Lima multicostata,

Janira etc. auszeichnen. Z. B. in dem Steinbruche

bei Hoskovic unweit Miincbengriitz.

Dohinky

Horek

4
IIIvyssínaBíléHofeuPrahy—VI4-Л'П1.veVehlovicleh,IVr-f-evMalnicich;

ZtUadka

7. Harte ziemlich kalkreichc Callianassen-Bäake mit

häutigen Scheeren v. Callianassa antiqua, Jauira cf.

quadricostata u. quinquecostata, kleine Poeten, Lima

pseudocardium, Anomia truncata etc. die z. B. in

den Steinbrüchen in der .Nähe des Schlosses Strenoy

gebrochen werden.

Iser-SandsteinederenGesammtmächtigkeitdurchschnittlichetwa35—40mbeträgt.

6, 1

Dolánky

C. Sandige harte Mengelkalke mit einer reichen Fauna.

Ausser den bereits in den tiefereu Schichten er

wähnten Bivalven, tiuden sich kleine n. riesige Am

monites peramplus, kleine Seeigel der Gattungen

Hemiaster (Toucasanus ?) n. Catopygus gehörig, bei

Zamost oberhalb dea Niveau der Eisenbahn.

4

Krnsko

8 5. Petrefactenarmer mürber Quarzsandstein, der gewöhn

lieh durch Verwitterung dunkelbraun gefärbt ist.Krnsko

S-,
N
W•U

4. Horizont mit Magas Geiuitzi, kleine Janireu (cf.

quinquecostata), grosse Pinna, Crassatella, Cy-

prina etc. neben kleinen Exemplaren von

Exogyra columba.

в -а
.2 я

I l -S

и g j¡¡
к .

■i. Horizont, der ausgezeichnet ist durch das häufige

Vorkommen von Brachiopoden (Rhynchonellen

u. Magas Geinitzi) in Begleitung von Panopaea

gurgitis, Pectunculus sp. Trigonia cf. limbata,

Modiola, Lima multicostata u. pseudocardium,

arcuaten Pectén, vereinzelten Bryozoen.

^ '■—:

M t «- 1Я

S*

a g ce

□ <-
■о

s s*

i"-S

<2 .S

2. Bänke mit zahlreichen grossen Exemplaren

Exogyra columba u. riesigen Inoceramen (wahr

scheinlich Brongniarti), ferner Trigonien (cf.

Trigonia limbata) und häufigeren anderen

Bivalven ein.

Sandsteinindickbankigennahe

an20mmächtigenSchichten.

IXc
1 . Schichten in denen fast nur fukoidenartige, sten

gelige Bildungen von '/з—Vs zoU Duchmesser

neben Exogyra lateralis, einem kleinen verruca-

tenPecten, Inoceramen-Fragmente u. Serpulen

(ähnlich der Serp. filiformis) vorkommen, welche

fastsämmtlichbisin die Callianassen-Schichten

hinaufreichen.
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Xd 7—10. = Pískovec s obrovskymi Exogyrami (columba).

IXd 6. = Tuhé vápnité plskovce s racími klepety Callianassa

antiqua a s muâlemi Anomya truncata, Lima pseudocardium, Pinna

a jiné.

IX(Z 5. = Pískovec, v пётг je nejaky- Pectunculus hojny.

IXd 1— 4. = Slinité pfskovce s Pinna, Peina lanceolate, Phola-

domya caudata, Lucina, Crassatella.

IXc 1. = Vápnity" pískovec, ktery je iièkdy tak bohat na vá-

pennou hmotu, 2e se covápenny kámen namaltuláme; chovávsobé:

Turritelly, Trigonia alaeformis, Gervilia solenoides, Pholadomya caudati.

88. Skalice nad Yazovcem.

Profil 108.

V Dolánkách ústí se údolí od Kaäkovic sein pfieházející. Nad

sousední obcl Vazovcem v údolí tomto, pfístupny jsou v malém lomu,

nálei&ejícímu obci Malému Itohozci, nejvy§Sí vrstvy souvrství Ш.

v nejvyásl casti pravé stráné údolní. Vrstvy zdejáí poznamenali jsme

souhlasny'mi Císly s aequivalentními vrstvami profilu 107. u Dolánek.

Zde téz jako u Dolánek není vidéti v souvrství 12. zádnych shlukú

vápnitéjsích, avSak v cesté hned vedle lomu, kde souvrství 12. je

vyjezdéno, vyónívají tvrdé a pevné shluky na povrch. Zde je Callia

nassa antiqua i v nejvySsích vrstvách karakteristická.

Profil 108.

Temeno stráné Ye Skaliei, visnémi osázené.

Ornice • 0-îm

Л "S

S
■a

I Г2. Pískovec vdpnittf, jemnozrnny, s hrubymi zniy kremene, v nerovné

desky ее oddélující, do iluta ai rezava zbarvené. Vedle v ceslé

vidéti ve vyjezdéuych vrstvách, ie má souvrství to i vápenitéjsi

pevné a tvrdé shluky. Je tu Callianassa antiqua 311

11. Pískovec vápnity v pevné a tvrdé stolici v éerstvém lomu sedo-

mndry, raísty ilutoiedy s hrubymi zrny kremene, s Callianassa

antiqua 0"»

10. Pískovec vápnily s hrubymi zrny kíemene, scdomodry místy do

zlutoseda, se So-pula socialis, odkryt jen do hloubky l'°

Duo lomu.
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89. Rohliny.

Profil 109.

U Turnova pocíná se údolí Jizery úziti a stává se cím dále

к severa tím strméjSf, ba i svislé stráné je lemují. Následkem toho

nbyvá rolí а V témz poméru obráceném pribyvá lesû. Nejnizâi cást

levé stráné údolní od Dolánek к Louzkii tvorí plskovce vápnité,

velmi jemnozrnné ve svislé stënê az 10 m vysoké. Jsou rozdéleny

V nerovné lavice, pevné, tmavoâedé a mají v sobé jesté pevnéjSÍ

a vápencovitéjSí pecky téhoz pískovce- Tjto vrstvy nálezl souvrství

IXc. a jdou je§té vy§e nezli 10 m nade dno údolf, byvají váak oby-

cejnë neprfstupné. Vrstva IXc/. z naseho profilu v Dolánkách patfí

Ira nejvyááfm vrstvám tohoto souvrství.

Die vychozü vrstev souvrství IXrf. v Borku lze souditi, ze se

stóvají vrstvy souvrství IXd. i zde v Rohlinách jemnéjsí nezli byly

v Dolánkách. P/sek splaveny z oboru vyásího pásina X. pokryvá oby-

cejné souvrství IXd. PH cesté, která vychází z údolí Jizery jiíné od

Betlemského mlyna do Rohlin, podafilo se náin na pokraji lesa blízko

n c. (1. 18. odkryti dûlezité souvrství XW. v mocnosli 1 m ve zpü-

sobé glmàonitického píscitého slínu. Následkem tobo, áe jsou nám

iMcnosti vrstev Xa. a Xôi. známy, raobli jsme ustanoviti vysku az

po jakou sahá temeno souvrství IXd. nade dnem údolí Jizery. Ta

obnáSí 60 23 m. Ponëvâdz v Dolánkách zaujlmalo temeno IXíZ. nade

Jnem Jizery jen 38 7 m, je to dûkazem, kterak mocné vystupují vrstvy

h blízké Krkonosské dislokaci. К posouzení vyáek nadmofskych

slouzl tentó :

Profil 109.

Pairo: Pásmo X souvrství а. 313-28 m n. m.

y.
<l. Neprfstupné piekovee vdpniti. Kryté piskem.

2. Nepfistupné pUkovce vápnité. Kryté piskem.

1. Vtlmi jemnozrnné phkovce vdpntié, pevné, Imavoiedé, v nerovné

lavice se dèlici, s pevnéjsimi a vápnitéjSími peckami kfemitym

vápencfim podobné 10 m

Dno Jizerského dûlu u Betlemského mtyna. 263 m a. m.

90. Borek u Malé Skály.

Profil 110. Obr. 34b , 43a b.

Obrafme se opët na pravou stranu Jizery do obce Borku. Pri

silnici od osady Kfizky zvané (k obci Borku nálezející) pfes osadu Paseky
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(rovuèz к Borku nálezející) az ku temenu prvního velmi vysokého

tarasu pod obcí Borkem u pískovcovité skupiny skalui Drabovny he

sestaviti, profil souvrství IXc. a IX<f. Neuí vgak úplny ; mnohé jsou

v nêm mezeiy nepfístupnych vrstev. Snadno si ovSem muzeme pred-

staviti jaké vlaetnosti petrogiafické mají neprístupné vrstvy, kdyz víme

ze zdejáích strání, 2e se vrstvy souvrství IXd. stávají jemnéjsími, po-

dobné vrstváin v IXc. a horniny obou jsou temer к nerozeznání.

V tora pfípadé je tëzko vésti rozhraní mezi obëma souvrstvími, kdyz

i vrstvy zdejsí právé pri rozhraní chudy jsou skanienëlinami.

Profil 110.

Obr. 43 ah.

Diluvialní blína na teineni stráné pri silnici. 340 ni n. m.

M

5. Velmi jemnozrnny piíkovtc vtípnity jako 3., jeníe v nerovné

dcsky rozpadly s pevnèjsimi a vápencovitejsimi peckami tikoi.

Nedobre zaclinvalé jádro snail od Arca tuhglabra, hojn4..Ero-

gyra cónica -

4. Stolice lihox pükocce со 3. ale s nenápadnou F.xog. сопкой.

■i. Stolice velmi jemnozmného piekorce vápencového esrogyrovt'lm.

Zrnka kremenná tézce okem rozeznati. Velmi tvrdy a pevny,

zazloutly s velmi liojnou Exogvrou conicou; zvláíte mláitat

je noi'ni jako v IX<M. na üezdezu

•2. Písek splaveny z pasma X. zakryvá vrstvy ■

J. Yelmi jemnozrnny pUkoeec, vápeucocy s mikroskopickymi zrnky

kfemene. Bohaty vápencovyin tmelem, velmi pevny a tvrdy,

svètle scdy v ncpravidelné desky, casto klikaté, rozpukany .l'od i. d. 7. v Pasekárb — .403

i C. Neprístupné vrstyy

.yo

i-i.

2-5

18 0

10-51

30,

5. Velmi jemnozrnny' piskovec vtípcncovy petrograticky podobny

IXíí3. Nahofe v desky vlnité vodorovné, dole v klikaté knsy

rozdéleny. Pevny a tvrdy, sedy, pri povrchu zazlnutty, s éetnymi

zloiuky skamenèlin vbílycb skorápkácb. S pevnéjsími peckami

Uho~

4. Neprístupné vrstvy

e l Я. Velmi jemnozrnny piskovec vápencovy jako IX<//., velmi pevny

a tvrdy, sedy, dál od povrcliu tinarosedy a modravymi

skvrnami, kreinitému vápenci podobny, v nc'mz zrnka kfe-

nienná jsou mikroskopická. S povnt'jiíiiii a jeslé vápencovi-

tijiimi slduky léhoz • .

2. Neprístupné vrstvy • .

Silnice n c. d. 2. v Knzkárh ——^—^—

2. Neprístupné vrstvy u 6. d. 2. v Kfízkách . . .

Niveau dna Jizerského údolí 258

1. Alluviální píséity náplav Jizery, zakryvá vrstvy

CO

90 !

.;

:¡-0

19 5

4-5

•J il

Hladiua Jizery pod osadou Kfízky. 25C m n. m.
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Stolice lXd3. shoduje se s IXU3, 4. na Bezdézir a s IX</7.

a vedi. V Dolánkách.

Souvnství IX(¿ 5. shoduje se s IXd 5. na Bezdézu a s IX<¿ 9, 10.

V Dolánkách.

91. Záborcí.

Profil 111. Obr. 34b.

Mezi Kíizkem a Vranovem je osada Záborcí. Od silnicního mostu

vede pésiua na skalní pískovcové skupcní pásma X. Dnibovnu. Horní

domky pod Drabovnou umístény jsou pfi nejniásliu souvrství slini-

!ych jílú pásma X., a pod ténii vycnívá v zdejsích stráních Jizerskych

ísude znatelny taras velmi jemnonninclto pískovee vápnitého souvrstrí

IXd. Tvofi velmi pevné a tvrdé lavice sedé. Odkryto je as 8-5 m

frstev. Vyssí i uizsí vrstvy jsou zakiyty. Pnjmeme-li, ze vyáka nad-

mofská dna údolí Jizerskélio je pod Záborcí 2(31 m, tu je poloha

vrstev taková:

Profil III.

Domky v Záborcí. Patro : Pásmo X. 3S8-6 mi п. ш

4. Pisek splavrny ■/. pískovcii pásma X. zakryvá nejvyssi polohu

«ouvrstvl IXcí. (Mozná, ie i Xa) 9-2

3. Velmi jemnozrimy piskovec vápnity, vel. pcvny а tvrdv, v norovné

desky se rozpadávající, sedy 8-5

2. AUuvia/m (po pfípadc i diluvialní) bilé a zluttí vrstvy písku po-

cbázejíci z pásma X. zakryvají vrstvy IXe a d v lese bukovém

a smrkovém 84-u

—— Most síIdícüí.

1. Tytíi vrstvy со ve 2. bukovym lesem porostlé 25'8

■ Dno Jizerského údolí 241 .

Alluvialni piséity náplav Jizery 3-0

Hladina Jizery pod Záborcím a Sokolem. 258 m n. m

Porovnánfm s pïedeslym profileni jde na jevo, jak moenè vy-

ätoupilo temeno pásma IX. u Krkonosské dislokace, к níz jsme se

timto profilem dostali.

\)2. Yranov.

Profil 112.

V pfedchozích dvou profilech v Borku a ZáborCi nebyly pfí-

stupny nejniíáí vrstvy v pravé stráni Jizerské. Так je tomu i v levé
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stráni. Proto je nám vhod vychoz vrstev u mlyna c. d. 3. ve Vranové

kde lined ode dna dülu Jizerského pocínají vrstvy velmi jemnozrnného

ptsJcovee vápnitého; nad silnicí u samého mlyna i skamenèliny nalézti

niûzeme. Vrstvy tyto ukazují, ze veákeré vrstvy pásma IX. Pojizer-

sk]?ch stráni, skorem od Doláuek az po Vranov, mají velmi podobné

petrografické sloáení. To je zvlásté pozoruhodné, nebof vrstvy sou-

vrstvl lXd. se V pfedchozích krajinách podstatnë llôily od vrstev

souvrství IXc. svym hrubsí materialem kremennym i tam, kde byvalo

souvrství 1X¿>. a IXa. pfístupno. Ve Vranovë jsme v místech, kde

ústila kfidová Jizera do more kfidového. Vrstvy IXrf., které byvajl

v naSem útvaru kHdovém nejhrubsi, jsou tu jemué jako v IXc. Ta

okolnost vede nás к myâlénce : nejsou téz vrstvy souvrství 1X6. a IX«.

v této krajinë téhoá sloáení со IXc. a IXd.? To ovsem rozhodnouti

nelze, kdyí pHstupny nejsou, spadajíce pod hladinu Jizery.

Profil 112.

Obr. 44.

Vrchol lomu na dvorku u mlyba c. d. 3. ve Vrauové. 267 5 m n. ra.

1. Velmi jemnozrnnj piskovec vápnity, ponèkad glaukoniticky, tmavo-

sedy, v nerovné kusy se lámajíci, s tmavomodrymi peckami a k«u-

lemi vápeneovitijHmi tihoz piskovce. Má dosti bitych tecek vápen-

cov^ch jak byvají v IXc. Mimo to supinky muskovitu. Je to Arca

subglabra, Inoceramus Brongniarli, Exogyra lateralis, Jihynchonella

plicatilis 411

Silnice u mlyba.

1. Velmi jcmnozrnny piskovec vripnity, bobatsl vápencovym tmelem,

velmi pevny a tvrd^, tmavosedy v nerovné kusy se rozpadávajfcí

s pevnéjsími vápencoviléjéimi peckami léhoz piskovec Má cetná zrnka

mikroskopického glaukonitu a supinky muskovitu i'b

Pole na dnè Jizerského údolí u ¿eleznúho mostu ve Vranové. 261 m п. m.

Hladiiia Jizery as o 2 m hloubèji.

Так sledovati jsme mohli pasmo IX. az к sauiému ústí kridové

Jizery a aá ku Krkonoáské dislokaci, nebot vedle mlyna za c. d. 49.

padá i'ú rozsedliua, podle nl¿ nastalo ohnutí u preklopenych vrstev

znázornéné na obr. 5. Vedle u 6. d. 8. je ji2 pásmo III. v téíe vysi

za rozsedlinou „»•".

1)3. Pod Sokolem.

Profil 113.

V niááí cásti levé stráué Jizerské od Rakous ku Vrauovu vidéti

je holó skály nejvysSÍ cásti souvrství IXd. Tvofí z lesa vystupující



Pásmo IX. kíidového útvaru v Pojizefí. Ill

taras pod Zbirohem a Sokolem. Roku 1901. odkryvala inytina lesní

západní boky stráné Sokolské, i pouzil jsem této prílezitosti ku zho-

tovení profilu od strázné budky za jizním koncem oádrazí Maloskal-

skébo vzhúru. Profil teu zliotoven sice к vûli pásnui X., dovídáme se

tsak z ného, jakou vysi zaujímá zde pasmo IX.

Profil 113.

Patro: Pásmo X. 427 7 m n. m.

5. Vrstvy kryté eplavenym pískem a spadlymi kvádry pískovce . . 42 7

i. Velmi jemnozrnny piakovec vdpcncovy souvrétví IXd. se zrnky

niikroskopickèho glaukonitn, sedy, velmi pevuy a tvrdy v ne-

rovnych de^kách se lámojíci s peviièjsimi a vdpencovilfjümi

¡vtchami а koulemi Uhoi phkovce. Je tu Pimm decussaln. Zrnka

kfemenná jsou mikroskopická vsude 115

3. Písek alluviální splaveny shora (z pás. X.) i se zrícenymi balvany

pískovce (z pis. X.) zakryyá vrstvy souvrství c. a d. Les smrkovy

a bukovy pokr^vá plocbu tuto 634)

Î. Písek jako ve 3. v oboru roli zakryvá vrstvy IX.- 43-7

Kolejnice dráhy. —————

1. Písek jako ve 2. a 3., s násypem traté dráby zakryvá vrstvy IXc. 6'8

s

Pole na dné údoli Jizery. 2t>0 m n. ni.

Porovnáme li vyéku teracne pasma IX. v Rohlinách s vyskou

pod Sokolem, vidíme i zde po levé stranë Jizery jak mocnë vystu-

puje pásmo IX. ku KrkonoSské dislokaci, к níz jsme tímto pro-

tilem dosli.

94. Borovice, Jivina.

Profil 114.

Erosedse páemo IX, ve stráoích údolí Jizery aneb v sousedství

jich, obraíme se do vzdálenéjsích míst pravélio Pojizefí. Poslední

Molí, kterym jsme vnikli dále od Jizery, bylo údolí Klokocské. Na-

hlednéme nyní do údolí Malé Jizery ci Zábrdky. V Klásteíe Hradisti

ústí se Malá Jizera do Jizery. Zde poznali jsme nékolik profilû: 93.

' Habra, 94. a 95. v Klaätefe. Tyto profily na pamèti majíce, podni-

taeme cestu proti proudu Malé Jizery.

Vychozy ve stráních к Dolní Bukoviné poukazují na totéz slo-

Ш vrstev pásma IX. со v KláSteíe. Temena obou stiání pokryta

¡son téz pásmem X , jehoz souvrství X6. zjistili jsme od Klástera
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píes Jiviuu aï do Neveklovic a z Habru pfes Bílou Hlínu do Horní

Bukoviny. Vysky stráuí údoluích rostou a vrstvy pásma IX. v nich

vystupují do vétáí vy§e, tak ze i souvrstvl IXc. ze dua údolniho Da

povrch se vynorí. Za stinnymi Borky pod Jivinou rozevíe se údoli

к Borovici. V levé stráni údoluí jde silnice vzhûru do Jiviny. Podlé

uí najdemc tentó

Profil 114.

Jivina. 310 m п. ш.

Diluvium. Pisck a stérk jizeisky ve slabé vrstvë.

Vrstvy blize povrchu v seáfjil rozpadlé (Xb) a pokryté sla

Pasmo X ah { bou vratvou diluvialoiko písku a stérku jizerského. Souvrství í

Xa nepiístupno. I

Okraj lesa 3' 0 •

o)
г >
t.
■л

Си

5. Piskovec vápeneovp, bttf, deskovity, pevny, píi povrchu v rezavy

písek rozpadly, láme se ku stavbé. Obsahuje dosti skamenél:u:

Exogyra cónica (h) velké i male exemplary, Lima multicoslata (h),

Vola qninquccostata, zlomky malych bílyth lasturek s Peden laeilt,

Callianassa indiqua. Serpula socialts, Eukoidy.

1. Kvádrovj piskovec, jemnozrnny, ilutavy v mocn/cli pilírích vystupujld.

3. Piskovec vdpnity deskovity, sedy ve tffsky so oddélující píi povrclm,

S Exogyra lateralis, Callianassa antigua, Fuknidy.

2. Kvádrocii piskovec vápuity, hrubozrnn^, sed^ a bily, na povrchu

zluty, pevny, 8 Exogyra cónica, Exogyra lateralis (h), Callianasta |эт

antiqua. Láme se ku stavbé.

1. Kvádrnvij piskovec jemnozrnny, zluty, ve stolici, ktcrá se pfi po

vrchu T písek rozsypává. Tvoïi s kvádrovcem 2. jeden celek.

1

•_*. Piskovec vápnity, hrubozrnny, sedy, deskovity.

1. Kvádrovy piskovec jemnozrnny, sedy a zluty, sypky.

Alluvialni náplav písíity, mocny, s hora splaveny, kryje úpatí stráné a za-

kryvá hlubáí vrstvy IXc a sahá az ke dnu údolnfmn.

Dno údolí Zábrdského v Borovici. 237 m n. m

95. Borovice. Neveklovice. Podhora.

Klikaté údolí Mohelky priblizuje se nejvíce к údolí Zábnlky

u Neveklovic. Zde jen pul diuhého kilometru siroky hrbet oddéluje

obé údolí od sebe. Blízko za Borovici u Vodárny pod Mukafovem

rozdëluje se údolí Zábrdky ve dvè úzké rokle, jichi stráné pokryté
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jsou Iesy. Opustíme zde proto údolí toto a pfejdeme do vdécnéjáího

údolí Mohelky.

Od Yodárny Mukaíovské vzhúru do Neveklovic, v levé stráni

Zábrdky opakuje se nám tyz profil со z Borovice do Jiviny (prof. 114).

3estupujeme-li рак zase z Neveklovic po pffkré stráni do údoll Malé

Mohelky, opakuje se nám jmenovany profil po druhé. Ováem, nejsou

tu vrstvy tak pèkné odkryté jako u Jiviny.

96. Kocnévice (Chocnéjovice).

Profil 116. Obr. 47., 64.

Slození vrstev údolí Mohelky poznali jsme pfi ústí jejím do Ji-

zery v Mohelnici (profil 99). Tfeba, abychom prostudovali stráné

údolí Mohelky az к JeStédskému pohofí. Tlm nejlépe poznáme vrstvy

pasma IX. v pravém Pojizefí, dále od Jizery, a dojdeme pokraóujíce

od ústí jejího ai ku JeStédskému pohofí opët ku S. okraji kfidového

litvaru, jako v Jizerském údoll u Malé Skály, i budeme moci yf-

sledky zde i tam docílené srovnati. Nejblizsl naäe stanice po Mohel

nici budou Kocnévice.

V levó stráni Mohelky, od mlyna podlé nové silnice, zvIáSté

ale podlé staró cesty v rokli, kde vyáál vrstvy dokonale jsou pfí-

stupny, ku kalu v Kocnévicích a na návrsí J. od obce, zhotovlme

Profil 115.

Obr. 47.

Khz na vrcholu návrsí J. od Kocnévic Côta 306 m n. m.

; f i. Hlina phcild, ¿lutá az 2 m

» I 1. PUek a Шгк s oblázky bílého kíeraene 0-1 m

5 I Hlina s podlozenym stérkem sahá i bloabi, pokryvajíc pásmo X.

— 3039

Ь Sltn tmavosedy, u povrchu v drobky a jfl rozpadly, Ьагту tma-

roiedé, sedé ai zlutoSedé. Má hojné mikroskopickych zrnek

kfemene a vzorek blíze povrchu vzaty mél pod mikroskopem

dosti ¿lutych limonitickych zrnek, bezpochyby promënou plau-

konitu povstalych Tyí je pfístupen nejlépe u kalu v Kocné- I 6

vicích 13 9 (■*

« Htkovec alinitj, jemnozrnny i hrubozrnny, deskovity, sedoiluty

az rezav^, s ¿etnymi zelenymi ziny kfemene, jaké byvají ve

vrstvách glaukonitickych v oboru Xa. Pfi povrchu bude as glau-

konit proménén. Pískovec tentó byvá na povrchu v rezavy pí-

sek rozpadly. Pfístupny' pod sain y m kalem v Kocnévicích . . 1'6

■ 288-5

; i

véstn¡k kril. ces. spol. náuk. THda II.
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Piskovec vdpencovy', jemnozrnny^ velmi pevny, v mocnych lavi-

cích, bíly\ Na poyrchu zvétralém b^vaji nêkt< ré vrstvy mezi

pevnymi ve zluty pisek rozpadlé. Nejlépe phstupné die 8taxé

ceety. Je tu Lima mullicottata, Exogyra cónica, Fukoidy . . . 14*5

Kvddrovyi piskovec vápnity, jemnozrnny, sypky, bily a zluty,

s velmi hoj. Exogyrami conicami (zvlááté nahoíe), hojnymi pe-

ckami piskovce vdpencovitého jemného. Prístupen pH ataré cesté 2-6

Phkovec vápnity, jemnozrnny, Sedy neb zailoutly, hlubokü od

poTrchu i modty, pfi povrchu v nerovné desky se lámající,

v cerstvém lomu (u silnice nové) v mocné lavice as po 1 m.

se láme ; je v néra Callianassa antigua, Exogyra cónica a Fu-

koidy. Má koule piskovce vdpencového, pevného, sedého neb na-

zloutlébo, jemnozrnuébo. Vybirá se u silnice ku stavbé ... 3 7

Kvddiovy piskovec jemnozrnny, bily neb zluty, sypky, na povr-

chu vostinovity i s hlubsimi jamkami. Prístupen ve staré cesté 4-2

. Kvddrovy púkovec vápnity, hrubozrnny, blly a zazloutty, a spo-

rymi, jemnymi, cern^mi zrnky glaukonitu. Zrna kremenna jsou

dirá, seda, modravá, rüzová. Pri silnici jevi se со kvádr, pH

staré cesté nikoliv, zde spíse v tfísky se rozpadává. Má hojné

koulí pevného vdpencovitého piskovce, téie Ьагту, a s tymz

glankonitem. U silnice ph'stupno 11*0

3. Piskovec vápnity, jemnozrnny, deskovity, bêlavy neb zazlouily

s jednon lavici piskovce vdpencovitého, pevného, souvrstvi to je

podobno predchozimu 1. U silnice pristupno 2D

2. Ve kvádrovy piskovec precházející (prechodní facie) piskovec

vápnity, jemnozrnny, misty s nakupenymi hrubâfmi zrny kfe-

mene, bèlav^ a slabé zazloutly, s vel. jemnymi zrnky cern^mi

glaukonitu, misty sypky jako kvádr, s koulemi piskovce vdpen

covitého, jemného, slabé zazloutlého, se vzácnjm glaukonitem.

l'fi silnici prístupen . . • • 25

I. Kvddrovy piskovec kaolinicky, jemnozrnny, bity a zluty, se spo-

rymi zrnky kaolinu, proto sypk^, misty velmi sypky, tak ze se

со „píseku kopá, bez vápence, s velmi jemnymi éernymi zrnky

glaukonitu, s koulemi, nahofe i s lavici, velmi pevného pis

kovce vdpencovitého, jemnozrnného, sedého, se sporym velmi

jemnym glaukonitein cernym 7"5

240-5

Alluvialní piséity náplav s hora, pokry>á úpatí stráné 30

Silnice a most u mb/na.

Âlluviahii písek Г0

Dno údolí Mohelky pod Kocnèvicemi u mlyna . 236-5 m n. m.

Hladina Mohelky (bfehy z téhoz alluvialniho písku ) hloubéji o 2 m 234-6 m п. ш.
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97. Burínsko, Podhorí.

V pfíjemném lesnatém údolí od Kocnèvic pfes BuHnsko do

Podhorí а к Libici jsou pfíkré stráné takfka zcela zalesnëny, takie

malo kde néjaká vrstva pásma IX. na povrch vyjde. Mezi Bufínskem

i Podhorím, рак v Podhorí, trCí na temeni levé stráné mocná ska-

iiska pískovce vápencovitého z nejvysáí polohy souvrství IXrf, Poné-

vadi vrcholky jejich и vrstevnice 340 jsou, soudíme, ze vrstvy útvaru

kfidového v údolí Mohelky mocnè vystupují, nebof v Kocnévicích

zaujímalo témé pásma IX. v^âku 288*5 m n. m.

U prvé skupiny domkû, „к Libifti" nálezejícf, zríme u silnice

poprvé nejvyásí vrstvy souvrství 1X6. na povrchu. U samóho dna

údolnfho, na úpatí levé stráné, vyfcnívá stolice kvádrového pískovce

lypkého jemnozrnného, zlutého s pevnyini koulemi pískovce vápnitého

a u paty jelio vyvérá mocn^ pramen kfíSíalové vody.

98. Libio.

V Libici otácí se Mohelka od svého Z. sméru к J. a pfijímá

Jeátédsky potok. Mezi údolírai obou tokû vycnívá skalní ostroh, na

némï Libiö je rozlozen. Jak nad Jeátédskym potokem, tak nad Mo-

helkou vystupují na úpatí stráné kvádrové pískovce souvrství 1X6.,

bílé neb iluté, jeranozrnné, tu a tam s hrubSÍ mezivrstvou, velmi

sypké, tak ze se z nich písek коре, s pevnéjsími sedobitymi lavicemi

drobnozrnného pískovce vápnitého. Ve v^äi o néco véláí nez 15 m

byla na dvore jednoho sfatku velmi pevná stolice hrubého pískovce

vápnitého, kterouz zdálo se souvrství 1X6. byti ukonceno. Také na

povrchu tohoto kvádrovce tvofí se prohlubiny voátinovité i vétSl jamky

jilo jiade.

99. Letarovice.

Profil 116. Obr. 62.

Na úpatí pravé stráné Mohelky sledujeine kvádrovec 1X6. ku

mlynu Letafovickému, jehoz základy zalozeny z cásti na tomto pí-

skovci. Podlé cesty od mlyna ku âkole Letafovické a près Horn!

Letarovice ku pláni vrchu Ovcína (kríz s côtou 411 m п. т.), obdi-

vujeme se nejen vyâi, do jaké pásmo IX. vystouplo, ale i veliké moc-

nosti jaké nabyvajl souvrství IXc. a IXd. ku okraji by"valého mofe

8*
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kfidového. Pozoruhodné je vyskytování se jehlic spongü ve souvrství

IXc2., které shledáme tez ve Tftí v téinz horizontu.

Profil 116.

Obr. 52.

Kííz na pláni vrchu Ovcína. Cota 411 m n. m.

•К

3. Piskovec vápencocy, jemnozrnny, ¿luty, deskovity, pevny, pfi

povrchu v rezavy písek rozpadly dom na Ovôiné). Vrstvy tyto

JSOU kryty diluvialni hlinou zlutou dosti pisiitou 37-5

Iloini LetaïoTice 373-5

2. Piskovec vdpencovy, velmi pevny, deskovity, zaâloutly, pH po

vrchu v rezavy písek rozpadly. V obecnim lomu, kde se lame

ku stavbé, obsahuje: Lima multicostato, Exogyra cónica (h), f»

Fukoidy. Nejhlubsi vrstvy mezi skolou a lomem v mocno.ti

as 2-5 m nejsoa pristupny Ю'5

С /

S3

E

Letafovice, kostel, 363

1. Piskovec vdpnity, sedy neb zazloutly, jemnozrnny, mlsty v re

zavy písek rozpadly s pevnéjiimi lavicemi bllého neb nazlout-

lého piskovce vdpencového jemnozrnného 7'3

365 7 ■

3. Nepfistupné vrstvy, ornici kryté. Zdá ее, ze jsou podobny

souvrstvi 2 12 6

2. Pistity slin se supinkami muskovitu a s jemnymi cernymi

zrnky glaukonitu, в bílymi teikami vápencov^mi; s éetn^mi

válcovitymi jehlickami spongii, velmi jemnymi a vápencovymi ;

barvy tmavosedé do modra, na povrchu obycejnè rozpadly

byvá ; dale od povrchu v nepravidelné desky se oddéluje die

sikmych trhlin. Ze zvétralého povnhu piscitych slinû vyíní-

vají pevné lavice neb koule kfemitého vdpence téze barvy . . 48"7

1. Piskovec vápnit¿, jemnozrnny^ sedoiluty pfechodni faciès

ce kvddrovj piskovec, se Sikmou oddélitelnosti, eypky, s pev-

nymi sed^mi plackami vápencového pískovce jemnozrnného . 7 8286-6

2. Kvddrovy piskovec, jemny, zluty, вурку, в koulemi a lavicemi

pevnéjàiho piskovce vdpiMjSiho 13"6

b{ 1. Kvddrovy piskovec jako 2. a jako 1X6 v Libidi V ném zá-

klady mlyna z óásti vyhloubeny; u bfehu Mohelky zakryt

hlinou 2-0

Hladina Mohelky u Letarovického ml^na 271 m n. m.
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100. Cesky Dub.

Profil 117.

Nespadá do rámce tohoto pojednání zaby\ati se podrobnè útvarem

kíidorfm u Ôeského Dubu. К tomu vrátlme se jindy. Ponèvad2 jsem

byl ale nucen i po stráni z Ôeského Dubu na vrch O vein jíti, pfi-

pominám, ze jsem na této cestè sbledal opakování pfedeslého profílu

116. od Letarovic, ze tu pásrao IX. vystouplo jeStë do vétál vyse, as

425 m n. m., a áe tu nejen vyslo jiz celé souvrství 1X6. na povrch,

aybrz i vrstvy souvrství IXa. v mëstë samém. Podávám tu jen po-

Trchní nácrtek profilu z Ôeského Dubu na vrchol Ovfcína.

Profil 117.

Тешеоо Ovêina. Côta 426 m n. m.

rf Púíovee vdpencovy, velmi pevn^, vybírá se y lomu u eilnice ku stavbé.

Na povrchu se rozpadá т rezavy písek.

с Pticily slín stfídající ве s kremit¿m vápencem byvá dñkladné pokryt

! porostem lesním.

b Kvádrooy púkovec jemnozrnny, zluty, вурку\ s peruymi lavicemi

pískovee vápnitého.

a Velmi píscity tlin sedy, 8 bilymi teckami Tápnitymi а Ее sporym glau-

konitem strídá ве в konlovymi vrstvami tmavosedébo kfemitiho vápence.

Hladina Jestédského potoka y Cea. Daba as 300 m n. m.

101. Fetrasovice.

Profil 118.

Souvrství písCitych slinû a kremitych vâpencû IXa. lze nëkoli-

kráte spatfiti pH silnici z Ôeského Dubu pies PetraSovice do Hod-

kovic. Tvofí zde úpatí velkého Roveñského tarasu dislokacnlho, 45)

ktery jeme jií pK studiu pásma 1. vytkli a ktery odtud près Hodko-

vice ku Vranovu a na Roveñsko se táhne. Vedle tohoto dislokacniho

tarasu jsou ohnuty, místy i pfekoceny, vrstvy pásem I., II. a III.,

jak znázornéno na obr. 2. Proti toinuto tarasu pásma IX. tvofí pro-

téjsek: pískovcovy" hieben Maloskalsky s pásmem I. а П., jená tvofí

jii úpatí Jestédského pohofí u Bohdánkova 4e) a do úvalu mezi Ro-

") Pasmo I. kfid. útv. y Pojizefí. Str. 2. Tab. I. Obr. 2.

*6) Tamtéz, str. 6.
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veñsky taras pasma IX. a Maloskalsky hieben, spadá pasmo III.,

které u Hodkovic lepe poznáme i s cárou dislokacni.

V PetraSoviclch ve stráních potoka Bystré i Oharky, zvlastè

pri silnici sjizdëjici v tëchto stráních do Petraâovic odkryto by"vá

souvrství IXa. 15 az 20 m, aniz by bylo celé odhaleno. Ve stráni

Oharecké na vychod od Petrasovic az ku vrcholu kopce, ktery" lezf

zapadnë od Hodkovic pfi silnici Petrasovické, lze pozorovati násle-

dujícl sled vrstev.

Profil 118.

Vrchol kopce Z. od Hodkovic, pri silnici do Petrasovic. Cota 408 m n. m.

с Pisiity alin sedy, s ¿etnymi velmi jemnymi zrnky glaukonitu, s jemnymi

supinkami muskovitu. Nejspodnëjsi 6ást souvrství IX с; tvofí vrchol

kopce a v пёш otevfeného lomu 8 m

b. Kvádiovy piakovce koolinicky, hrubozrnny, bèlav^, pomèrnê dosti pevny.

bez vápence, s hrubymi zniy pomêrnè dosti tuhéko kaolinu, s cetnymi

malymi supinkami muscovitu, zrna kremene: eirá, seda, íervená. Nej-

vyssí cast tohoto souvrství prístupna v lomu.

a. Velmi pUcity elin, preehodnl to faciès do piekovcâ ilinitych, sedy, tma-

vosedy, misty az do modra, na povrchu v nerorné desky se oddélu-

jící, bez napadnych skamenélin, s pcvnéjèimi lavicemi neb koulemi

kfemMho vápence. Písfiité slíny mají bílé tedky vápencové a spory" glau-

konit, kfemité vápence vzácny glaukonit. Ve vychodní stráni petraso

vické pfístupno.

Petrasovice.

Ve vyáe zmíneném lomu pozorovaljsem sklon pískovce9° к Jihu.

102. Hodkovice.

Profil 119., 120, 181. Obr. 48., 49. a 60.

Okolí mésta Hodkovic nálezí к jednomu z nejpouCnejáích míst

v na§i studii o útvaru kïidovém v Pojizerí. Jsou tu nejen zajtmavé

pomëry geologické, ale i vrstvy pèknë pflstupné. Krkonoaská dislo-

kace dá se tu velmi dobfe studovati.

Mohelka prorááejíc zde Jeátédské pohorí, odkiyvá nám prürez

vztycen^ch vrstev Maloskalského hrebenu : pasmo I. a II. i s jejich

základem, na némz spocívají, totiz porfyrem. Hodkovicky uval vy-

plnön je hlavné pískovci spongiov^mi a kvádrovymi pasma III. a IV.

a slíny pasma V.—VII. Roveñsky taras, na jehoi spodní 6á?ti etaréí



Pásmo IX. kfidového útvaru т PojizeH.
119

iást mésta spocivá, sahá az na Kalvarii a slozen je ze väech 6tyf

souvrství pásma IX.

MolosJcalsky hfeben v Hodkovicích tvofí úpatí Jestédského po-

hofí u Blazkovy továrny, kde jej diáha Liberecká prorázl. Spoóívá

na Éerveném porfyru a slozen je hlavné z pásma I. a IL, jez jsou

v dielokacní poloze vztyceny (vyzdvizeny) o úhel 38° az 45° к JZ.

Loze vrstev u pasma I. nejsou rovná, ny* brz zohybaná, proto se méni

fklon vrstev od 38° aá do 45°. Z téchze pfíCin není také smér vrstev

stejny. Jde sice od JV. ku SZ., méní se váak od 19 h 10° SZ. ай

ku 20 Л 10° SZ. 4Г) Nad silnicí u Blazkovy továrny dosahuje tentó

hreben skalní asi 45 m vyäe, avâak dále к JV. — к Radonovicûm —

se hfeben ten jeStè zvyäuje. Po JZ. boku prikládají se sestupnë az

к úpatí mladsí a mladSf vrstvy pásma III. a IV., tak ïe koueCné

n paty hfebenu pfikládá se pásmo V., které lze sledovati v Hodko-

rickém úvalu skorem az ku Z. okraji nádrazí. Také v cihelnë pfi S.

4rané nádrazí zjistil jsem podobné slfny jako u pásma V. Mocná

hlína diluvialní kryje vrstvy kfidové mezi nádrazím a Roveñskym ta-

rasem na Pétihorce. Так v hostinci u nádrazí byla ve studni 12 m

mocná. Jaky tu mají sklon vrstvy kHdové a kjakému pásmu nálezejí,

nelze pro nepfístupnost jiovédéti.

Tvar profilu Maloskalského híebenu a pHIeblého úvalu, mocnost

vrstev a ponêkud i petrograñcké slození pfekvapilo mne svou podob-

nostl profilu na obr. 13. a 14. u Lipence a Hasinova mlyna48) v Po-

ohfí (viz tarn). I zde jsou pásma III. a IV. v pískovcové facie zmé-

n¿né a chovajl velké mnozství jehlic spongií, zvlááté v pásmu III.,

jako tam Pásmo V. jako v Poohfí a okolí Éípu nápadné jeumymi

usazeninami slínu liáí se od pásem predchozích.

Sestavíme sled vrstev Maloskalského hfebenu a Hodkovického

úvaln od Blazkovy továrny az po Pétihorky jako vzdy od mladslch

vrstev к starsím a tfeba si píedstaviti jich polohu die naseho popisu

a vyobrazení. Lituji jen, ze pro stále nepfíznivou pohodu bjl jsem

nucen profil ten v deéti prozkoumávati a nemohl mu vétSl práci vé-

novati.

Profil 119.

Obr. 48, 49.

Dislokaóní rozeedlina pod Pétiborkon.

bilueicdni hlína zhitá az 12 m inocná pokr^vá nepfíatupné vrttvy velké mocnost ¡

od Roveñského tarasu s разшеш IX. na Pétihorce az ku nádrazí Liberecké dráhy.

- Nádrazí Z.

") Nebrán obled na deklinaci.

"j Pásmo П. útT. kfid. v Poohfí. Véstník Král. Cesk. Spol. Náuk; 1897.
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Slin Sedy, mèkk^, ее vzácnyxai mikroskopickymi zrnky kfemene a glau-

konitu. Dále od povrchu v pomérné pevnéjsích deskácb, na povrcbu

snadno ве rozpadá v tenké desky a sloupky, konecué т mazlavy jil. Roz-

padávání se ve sloupky bude asi náslcdek pohybu dislokaêniho. U traté

dráhy za Z. koncem nádraii prístnpny v mocnosti as 40 m

9. Kvádrovy pitkovec kaoliniclcy, jemnozrnny, iluty, podobny 8. . . 16'6

8. Piskovec vápnity, velmi jemnozrnny, tmavosedy, podobny 6. . . 0 4

7. Kvddrovy piskovec kaolinicky, jemnozrnny, iluty, podobny 3. . . 10'5

6. Pitkovec vápnití), velmi jemnozrnny, tmavosedy, velmi pevná la-

vice, s jeblicemi spongif, kremitéinu vápenci na pobled podobny . 0'4

6. Kvádrivy piskovec kaolinicky, jemnozrnny, ílnty, podobny 3. . . 11

4. Pitkovec vdpnil$, velmi jemnozrnny, tmavosedy, podobny 6. . . . 0-4

3. Kvádrovü pitkovec kaolinicky, ménè spongiovy, jemnozrnny, ¿luty,

místy áedy, ménè porovity, bez vápence 9 0

2. Pitkovec tpongiovy, velmi jemnozrnny, iluty s tmavosedymi pásky,

se Supinkami muskovitu, bez vápence, dosti pevny, s velkym

mnoistvím jehlic spongií, jichi kanálky jsou prázdné, ponévadz

z nich vylouien bezpochyby vápenec; následkem tobo je bornina

ta velmi porovitá a lehká. Shoduje se petrograficky í stratigra-

ficky в pískovcem tpongiovym vretvy 2. páema Ш. v profilu 24.,

25., 33., 34. od Lipence.") Má Exogyru columba 6 5

1. Pitkovec tlinity velmi jemnozrnny, ied^, 8 tmavosedymi skvrnami

(prouiky) jilovitymi, se sporym muskovitem, nerovné deskovity,

в íetnymi Fukoidy. Toto eouvrství odpovídi nejhlubsímu jílou-

vitému eouvrství pásma III. v Podnpsku a Poohfí, které v okolí

Brvan rovnéi pískoveové vrstvy chovalo 5°) vprofilech: 86. vretvy

1.—4., 37. vrstvy 1.—5., 38. vratva 1.— 6 as 4 5

~ í Pitkovec kaolinicky, deskovity, jemnozrnny, iluty, bez vápence, tu a tam

S i s drobnym zrnkem kfemene, s Exogyra columba (die Fríce mi ten piskovec

ó- {_ Peden aequicostatus) as 6 0 м

Kvádrovy pitkovec kaolinity, ретпу\ iluty" i bíl^, 8 muskovitem, ve vyisi

poloze brubozrnn^ в jamkami na povrcbu, v dolní poloze jemnozrnny,

s vrstviôkami tmelu zelezitého hnédé barvy. Absolutné nejniísí vrstva,

spocívající na porfyru, je nepfístupna 46 m

Základ: Porfyr ôerveny, z jehoi jemné základní hmoty cervené makroskopicky

vystupuji íedá zrna kfemene a bflé krystalky ortboklaso, poslední

nékdy dosti v kaolin promènèné. Láme se ku stavbé.

O vrstvách naSeho profilu 119. zmiñuje se ji¿ Frió.61) Své Fe-

ruché vrstvy cili nase pásmo I. zde nepoznal; rovnéá nepoznal tu

<9) Pásmo I. a III. útv. kíid. т Poohfí. Véstnik Král. Ces. Spol. Náuk, 1897.

50) Pásmo III. Tamtéi, zvlásté str. 63.—65.

*') Korycanské vrstvy, str. 193. Bélohorské vrstvy, str. 45, obr. 11.
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stáfl DaSeho pásma III. a IV. i shrnuje vSecka pasma nase od I. aá

ko IV. v jedno, со Korycanskê vrstvy. Pectén aequicostatus nalezl

patrnë Frió v nasem pásmu II., které odpovídá jeho Korycanskym

vi-stvám. Ponévadá neudává Frió mocnost téclito vrstev a blizéí petro-

graficky popis, lze je jen priblizené s naSím profil em srovnati asi

takto:

Zahálka

na prof. 119. sled vrste? u Hodkovic a na obrazci é. 11.

Friíáv
Zahálkovo

V-j-VI-f- VII.
Mékké iluté opuky. 1 Seg"^yké

v Semiclcb

III

Glaukonitické vrstry.

sa

1 Sedá opukovitá vrstva.

III+IV

Sedá vápnitá vrstva s Exogyra co

lumba. Korycanekévrsty.

3 Zluté píséité vrstvy.

v Kory-

canech

iL

2

Sedé drobivé opukovité vrstvy.

¿lutavé vrstvy 8 Exogyra columba

1 Sedá uzlovitá vrstva s Tellina, Ostrea.

i + n PHkré vrstvy pískovce.

Porfyr. Porfjr. — —

V nasem soupásmí V-|-VI-f-VII., které zde Frío 62) jakoSemické

sllny (tili naâe pásmo III. v Semicích) urCuje, nalezl tfí autor:

Rybí Supiny.

Pectén Nilsoni.

Inoceramus, mládé.

5i) Bélohorské vrstvy, str. 45. Müj citât v praci „Pásrao Ш. krid. útv.

» Pojizerl, str. 2, rádky 20-26." budii Typuátén.
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KiiEJôi63) urèuje vrstvy, o nichz jsuie právé pojednávali, takto:

Zahálka
Krejcí Zahálka

prof. 119.

V + VI + VII 0 Bëlohorské vrstvy.
na Bilé Hofe

III

I a* IV к Perucké a Korycanské vrstvy.

I + Il

V Peruci

a Korycanech

Roveñsky taras na Pétihorce v Hodkovicich zdvihá se nad vy-

chodníin koncein mésta nad Mohelkou, proti predeálému Maloskal-

skému hfebenu a nádrazí. Je tu zachováno pouze souvrství IXo. а Ш.

v této poloze:

Profil 120.

Obr. 48.

Vrchol Pétihorek Cota 400 m n. ni

Diluvium. Slërk a píaek zluty в placiókami zelené bfidlice Jestédské a

bílym kfemeneni, jení mívá stopy téie bfidlice I S «

3986

h. Kvádrovj piakovec kaolinickij, jemnozrnny, zluty, s bílym i zrnky

kaolinu, jemnymi éernynii zrnky glaukonitu, ¿upinkami muskovitu,

na povrchu snadno se ve zluty písek rozpadá; má pevné lavice na

povrchn v koule rozpadlé plakovce vápenc.oviho, jemnozrnného, se-

dého, az tmavosedého, s ôetnymi jemnymi zrnky glaukonitu a su-

pinkami muskovitu 196

379

a. Velmi pUíité Мну, tmavosedé, s dosti ninoho jemnych zrnek glau

konitu, supinkami muskovitu, píechodni to facie v jemnozrnny pU-

kovec tlinit¿. Má pevné lavice koulové kfemitiho vápence Sedého

s jemnymi zrnky glaukonitu 24 »

Louka pfi eilnici mezi Hodkovicemi a nádrazím 365 m n. ni.

Krejcí 34) povazuje naSe souvrství IXa. na Pétihorce za aequi-

valent jeho Malnickych vrstev, t. j. za svrchní cásf naSeho pásina IV.

v Malnicích. Uvádí z nich:

Ammonites Woolgari.

Lima elongata.

Nase souvrství 1X6. pocítá jiz Krejcí ku svym Jizerskym vrstvám.

5al Studie, etr. 91, 92, 100. Obr. 32.

') Studie, str. 101, obr. 32.
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FbiC i5) jinak vykládá stáfí téchto vrstev nez-li KrejCí. Povazuje

uase Bouvrstvl IXa. i 1X6. za Drínovské koule, to jest za pásmo IV.

y okolí Roudnice, a pri torn kváelrovec 1X6. má b^ti obdobou onoho

kvádrovce те Vehlovicích a u Mélníka, jenz náleií spodní óásti na-

seho pásma V. Tedy pfehledné:

Zahátka

prof. 120.

Fricüv

sled vretev na Pétihorce.
Zahálb,

1X4 k'
Kvádrovf piskovec

(Rhynchonellovy u Mélníka)

Vd

u Mél

níkaDrínovské

vrstvy

IV

IXa к Drínovské koule

IV

u Mél

nlka

u Roudnice

Ponévadz nemá Frió na svém obrazci c. 11 áádné dislokafiní

rozsedliny, klade naáe IXa. Cili jeho Dfínovské koule primo nad iiaáe

soupásml V-j-VI-f-VII. z profilu 119, které nepráveiu nazyvá Seuiické

sllny, cili naáe pásmo III. v Semieícb. Zatíin ulozeno je souvrství IXa.

aa pásmu VIII.

Fhic nalezl v naSem souvrství IXa. na Pétihorce:

Callianassa (bohémica?) Lima Sowerbyi.

Ammonites Woolgari. Lima septemcostata.

Isocardia gracilis? Pectén curvatus.

Crassatella arcacea. Pectén Dujardinii.

Pectunculus lens. Serpula gordialis.

Inoceramus Brongniarti. Flabellina elliptica.

Jesté vice vrstev pásma IX. zachováno je v Roveñském tarasu,

na profilu, ktery je veden od Mohelky vzhúru méstein Hodkoviceuii

Ira kostelu a odtud na vysoky" vrch Kalvarii.

Profil 121.

Obr. 60.

Návrsí nad Kalvarii. 447 5 m n. m.

d. Pítek zluty a bí\f, povstaly zvétráním pískovce z nejnizsích vrstev

souvrství IXil pri cesté za Kalvarii 4-3 m

Kalvarie, 443.

") Bèloborské vrstvy, str. 45, obr. U.
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4. Velmi pltciti sliny tmavosedé s jemnym glaukonitein a musko-

ritem s pevnymi lavicemi koulov^mi kfemitiho vdpence tmavo-

sedého ее sporym glaukonitem. Pod Kalvárif.

8. I'iscitè êliny tmavosedé na povrcha y tenké desky rozpadlé,

в jemnym glaukouitem, 8 pevnymi lavicemi kfemitêho vdpence

tmavoâedého se sporym glaukonitem. Nad 6. 92. by\aly lomy

otevfeny

(5. d. 92.

PistUt/ Mn tmavoeedy в dosti jemnymi zrnky glaukonitu a

muskovitu, misty в pevnèjsim kfemit$m vdpencem • 1068

Stodola.

ïl. N'eprfitapné vrstvy u 6. d. 93. bezpochyby tytéi со IXc 2 . . S03j

4554 <à

C. d. 90.— 883-8.

2 Kvddrovy piskovec kaolinicky, hrubozrnny, ï\atj neb ЫЦ, S hrub-

simi zrny bflébo kaolinu, cetnymi supinkami muskovitu, dosti

pevny 2 s

Kostel 381.

1. Kcddrovij piekovec jako 2. pokraôuje hloubëji pod kostel.

U pískovce 1X6 2. zjistili jsme sklon 9" к JZ. u с. d. 90.

Krejcí 66) povazoval, jak jsme jiz pfi profilu 120 podotkli, naSe

souvrství IXa. со aequivalent jelio Malnického rasáku, to jest, со

svrchní éásí naseho pásma IV. v Malnicích, kdezto souvrství IXc.

a IXd urèoval со Jizerské vrstvy s Callianasou antiquou.

Fbic ") urcoval ua8e vrstvy na profilu 121 takto:

Zahdlka

prof. 121.
Frííüv profil 6. 11. Zahdlka

IXc 0 Vehlovické opuky nejyy§ snad i Malnické
VI. ve Veh-

lovicich

M + h

i Iii

liritk

IXb к' KvádrovJ pískovce
Drínovské

Vd и Vthlc-

lififk IV u

IXa к Dflnovské koule
vrstvy

IT vi Vfhlo- Roadnice

Fnic uvádí z uaSeho souvrství IXc. následujfcí zkamenèlioy:

Cyclolepie Agassizi. Scaphites Geinitzii.

Oxyrhina. Turritella Fittoniana.

Klepeto kraba. Natica Roemeri.

Pachydiecue peramplus. Rostellaria Réussi var.megaloptera.

M) Studie, str. 101, 106, obr. 32.

JÎ) Béloborské vrstvy, str. 45 a 4G, obr. II.
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Isocardia sp.

Crassatella regularis.

Cyprina quadrata.

Cyprina Hübleri.

Eriphyla lenticularis.

Pectunculus lens.

Arca subglabra.

Arca subdinensis.

Lithodomus spathulatus.

Modiola capitata.

Myoconcha angusta m.

Pholadomya aequivalis.

Pholadomya n. sp.

Panopaea Ewald i.

Panopaea mandíbula.

Avicula anómala.

Gervilia solenoides.

lnoceramus Brongniarti.

Lima Sowerbyi.

Lima pseudocardium.

Lima elongata.

Lima intermedia.

Lima Mantel! i.

Lima multicostata.

Lima septemcostata.

Ostrea semiplana.

Exogyra cónica.

Exogyra lateralis.

Anomia subtruucata.

Magas Geinitzii.

Micraster sp.

Cyphosoma.

Serpula gordialis.

Flabellina elliptica.

Flabellina sp.

Cristellaiia rotulata.

103. Jílové, Hrobka (Zamlíkova).

Profil 122.

V Hodkoviclch neméli jsme pfílezitost poznati nejvyssl souvrství

pasma IX., t. j. souvrství IXd. Nad Kalvarií byl pocátek nejniásí

souvrství IXd. úplné V písek rozpadly. Tfeba se obrátiti dále od Hod-

kovic az do Jílového a ku vrchu Hrobce, chceme-li souvrství ono po

znati. V Hodkoviclch je jak známo pfístupno souvrství IXa. Pfi vy-

chodním konci mésta prestupuje silnice Mohelku a obé návrsí, mezi

nimiz silnice vstoupati робпе, mají ve vysáí 6ásti souvrství kvádrovce

КЬ. V onom po pravé ci jizní stranë jsou lomy zaloáeny, v onom

po levé ci eeverní strané poznáváme Pétihorku. Obec Jílové a dolní

¿ás< stráné, kterou je stavéna silnice az na temeno zdejäiho Roveñ-

skélio tarasu smèrem ku Zdárku, slozeno je ze souvrství IXc, zaha-

lené pûdami, a ve vySàl cásti stráné poéíná souvrství IXd. Od côty

429 pred Zdárkem dají se v rolích stopovati nejvySSÍ vrstvy souvrství

lXd. az к úpatí íediCové kupy Hrobky.

Profil 122.

Vrchol Hrobky. Trigon. boJ, 488 m a. m.

Otogen. Ôedic íernf se zroy oliviim a krystaly augitu 21 m

. 467
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'3. PUikovce vápnitj, jemno- neb hrubozrnnj, äed^, zazloutly i re-

zavy s pevnymi vdpencovitëjUmi lavicemi téhoz pískovce barvy

sedé neb zazloutlé S CaUianaisa antiqua a Lima multicoslata.

Prvy je v pûdè со písek rozpadly, druhy v plackách se vy-

orává :;>

Silnice, cola 429.

2. PUkovec vápnity, hrubozrnny, bélavy ncb zazloutly, se sporym

glaukonitem a zlulymi az rezavymi Hmonitickymi zrny, s pev-

nymi lavicemi pUkovce vápencociho jinak predesléinu podobny.

V nejvyssí poloze precházf ve kvádrovy piskovec v lomu. Spodní

vrstvy podobsjí se oném v souvrství 1., jsou vsak hrubozrnné.

Chovaji: Exogyru conieu, Limu pseudocdrdittm a nenápadnou

Callianassu antiquu 14 5 /<

1. PUkovec vápnity, jemnozrnny, zluiy, s jemnymi zmky glauko-

nitu a èupinkami muskovitu. Precházeii tu poííná ve kvádioo-

covou facii. Mfety je pevny na povrchu v nepravidelué stfepiny

se oddélujfcí, mfsty, treba jen o krok dale, íozpadává se

v písek, ktery se рак mezi pevnejsími pilíri vybíiá pro do-

mácnost. Má pevné kulovaté i hranaté a nepravidelaé shlukv

piskovce vápencovélw obyóejne v lávico seskupeny, sedy neb za

zloutly se sporym glaukonitem. V tomto je: Callianassa an

tiqua (vh), Arca subylabra, Inoceramus Brongniarti (velké kusy),

Exoyyra cónica (zf), Cyprina quadrala, Pinna decussala, íu-

koidy. V nejvyssí poloze pino Callinnassa antiqua, tak ¿e místy

v cbomácícb nakupena 0

. 408-5

2. Piskovec vápnity, velmi jemnozrnny, tmavosedy, deskovity, píscitym

slínám podobny, s bílymi teckami vápencovymi se sporym glauko

nitem a snpinkami muskovitu, s tvrdHmi peckami vápencovitejUmi 6

1. Nepfístupné vrstvy znaéné mocaosti ?

Jílové.

104. Hrobka, Yoldánovice, Jensovice.

Sejdemli z Hrobky, v pfedeslém Clánku popsané, po vychodní

stráni az ku cestè, která vede z Jllové do JenSovic, shledáme po teto

cestè nèkolik vychozû i známek po souvrství IXd. rovnèz na silnici

Turnovské kolem Voldánovic az do samycb JenSovic. Pasmo IX. se

v tomto sméru svazuje a my jsme se pohybovali porád die sklonu

nejvySSÍch vrstev souvrství IXcí. VSudejeto vápencovy piskovec pevny,

zluty, jemnozrnny neb brubozrnny, deskovity, ku stavbé se vyborné

hodící, nékde vrstvy jsou jakoby píechodní facií do kvádrovce, nékde

v písek rozpadlé, tak ze se kopá pro potfebu domácf, s vyznacnymi

pro tuto polobu zkamcnèlinami:

л
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Callianassa antiqua.

Inoceramus Brongniarti.

Lima multicostata.

Vraíme se opét do údolí Mohelky a zakonéíme tu pozorování

naíe T okoll Sycbrova.

105. SychroYSky túnel, Radimovice.

Profil 123.

V okolí Sychrovského tunelu nejsou vrstvy dobfe odkryty. Tfeba

si jich vsak pfece povsiranouti, ponèvadz nad Sychrovsk^m tunelem

uvádl Frió 58) pro nás stratigraficky vyzkum útvaru kfidového velmi

dulezity horizout Xa. Pojednáme o tomto horizontu az pfi páamu X.

Zatfui sestrojime profil podlé vychozü vrstev v záfezu zeleznicním pfi

jizDlm vchodu do tunelu a odtud die cesty do Radimovic. Nenalezneme

souvrství Xa., о nëraz Fbic se zmiñuje. V místech, kde by se nalé-

zati mohlo je mocná diluvialní hllna ornicí kryta a ty zakry>ajf

vrstvy kfidové. Bezpochyby bylo dfíve souvrství Xa. objeveno pfi

stavbé dráhy neb pfi jiné pfllezitosti.

V IXdí. jsou opét Bryozoi.

Profil 123.

Silnicp v Radimovkích pí¡ 6. d. 6.

Klunium. Hllna zlutá (iakryvà téi polohu Xa a nejvyssí IX <i) • . . . .10 m.

J Í4. PUkovec vápnity, jeinnozmny, rezav/ v tencl dcsky rozpadly

s vápencovitijiimi Muky pevnéjsími ■ . 64)

3. PUkovec vápnity, jemnozrnn/, sed/ na povrchu rezavy т desky

rozpadly в pevnéjáími vápencovitéjsími shluky. Je zde Lima

multicostata a Exotjyra cónica 7 '5

2. PUkovec vápnity, jemnozrnn/, sedy v nerovné desky se rozpa-

dávající s pevn/m vápencovitéjiim pUkovcem. V ném je Arca

lubglabraf, Eriphyla lenticulariíf, Pinna decuttata, Spongites

Saxonicu» 4*5

Dno údoli

1. PUkovec vápnity, hrnbozrnny, sed/, v peyn/ch lavicích 6 0

———Temeno zdiva portálu tunelového.

1. Pokraiování téhoz pískovce IXdí., bohatsího na zkamenèliny:

Inoceramut Brongniarti, Lima multicottata, Pectén curvatus, Exo-

gyra cónica, Bryozoi. Hojné malé zlomky zkamenélin 5 0

'") Bfezenské vrstvy, str. 84, 35.
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Й I 11. Pitkovee vápnitj, jemnozrnny, tmavosedy do modra, т tenké ne-

1 1 с < pravidelné desky rozpadly. Ve ekále mokry\ Voda z ného prfitl.

Píséit^m slfnûm na pohled podobnj 5-0

Kolejnice ¿elezniéni pH vcbodu do tanelu.

Vrstvy tohoto profilu ukazují, jakéjsou neph'stupné vrstvy IXc 4.

a IXd 5. V následujícím profilu ve stráni Mohelky uTftí. Vrstvy IXd í.

profilu pfedchozího jsou Cerstvó, proto neraají vzhled kvádrovy. Oba

profily srovnali bychora takto:

Profil 123. Profil 124.

IXd 2, 3, 4 = IXd 5

IXd 1 = IXd /, 2, 3, 4

IXc 1 = IXc 4 nejvySSí.

106. Radostín.

V záfezu zeleznióním vychodoé od Radostlna v pravé stráni

údolí Mohelky pod zámkem Sychrovem nalézá se v oboru souvrstvl

IXd. lavice Callianassová plná Callianassy antiquy. Také со do horuiny

shoduje se s onou polohou, jiz poznali jsme v Dolánkách u TurnoT.i.

Mozná, ze je téi v profilech nasich u Radimovic a Tftí. V prvém by

padala do souvrstvl málo prístupnych IXd 2, 3, 4., v druhém do

oboru nepfístupného souvrstvl IXd 5.

Také Krejóí 5e) pise, ze v Jizer&kém pásmu kolem Sychrova

objevují se tytéz zkainenèliny jako na stráních u Hrubétio Rohozce

menovitè také CaUianussa antiqua.

107. Tftí, Cervenice u Sychrova.

Profil 124. Obr. 51.

V levé lesnaté stráni údolí Mohelky podlé cesty ze Tftí ai do

lomu p. Kolomazníka z öervenic, prístupno je dosti vretev souvrstvf

с. a d. pásma IX. Pfibylo tu vrstvám na mocnosti valné. Souvrstvf

IXc./. je bohato ojedinélymi válcovit^mi jehlicemi spongil, které lupou

tézce poznati mozno. Vrstvy IXd 3. mají cetná klepeta Callianas.

V IXd3. pfekvapuje velké mnozství Limy pseudocardium. Souvrství

IXd /, 2, 3, 4. tvoH jeden cplek, kteiy jsme jiz jinde jako kvádrovy

s») Studie, str. 106, obr. 32.
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taras poznali. Pevnou lavici, 0 8 m uiocnou, v nejspodnéjsí cásti soir

vratví IXd7., uvidíme téz u Dolánek v IXdll. a poznali jsme ji téá

i Sychrovku v \Xd4. u Mnichova HradiStë, ovêem jeu v mocnosti 0'5 m.

V IXd7. jsou opët Bryozoi.

V následujícím profilu pfipojíme i pásmo X. od Cervenic az na

Hrobku.

Profil 124.

Obr. 51.

Vrcbol kopce Hrobky (Gloriet). 412 m n. m.

Seoytn. Cedit olivinick^, cerny na vrcliolu kopce Horky prostnpuje vrstvy

iHvaru krídového ... 0 0 m

< e. Souvrství glinitého jilu pokryto bylo kdysi kvddromjm piikovcem

jemnozrnnym, bélavym, sedym, zaíloutlym s tmelem kfemit^m, jeni

se shoduje petrograficky s bezvelákem u Katusic. V kyselinách ne-

iumí. Mél téz vrstvu zelezitého ktddrooce jemnozrnného s tmelem

Hmonitovym barvy bnédé. Nékde tmel limonitovy pfevládá ba i vrst-

vicky limonitu bar?y iluté, hnédé ai éerné lesklé se objeyujl. Oku-

lacené balvány techti kvádrovcü povaluji se v okolí Hrobky od

vrcholu po stránícb jejich dolo az к Rybníku 0-0 m

'. Sltnity jil, velmi jemné píscity, deskovit^, tmavoiedy, pfi po- 1

vrclm v obycejny jil rozpadly, baryy sedé, syétle sedé i zlutavé 20 б|

——— Silnice v Cervenici. 391-5. ——

Vrst?y kryté diluvialní zlatnicí. Do oboru toho padají slinité jíly

X6 a blavné souvrství Xa 8-0 j

Okraj bora а vrchol lomu pfi temeni stráné. 388 5. ——

7. Piikovec vdpnity bryozoicky, jemnozrnny^ sypk^, kfehky, dcsko-

уЩ, büf, áedy, na povrchu zluty az rezavy se 4 pevnymi a

tvrdymi lavicemi téboz pískoyce ale bohaiSím tmelem vápencovf/m.

Nejspodnéjsí je 0-8 m mocná. Vsude dosti Bryozoi, рак Exoijyra

cónica, Lima multirosíata, Fukoidy • 6"0

————— Dno lomu Kolomazníkova.

6. PUkovce vápnité jemnozrnné y nerovné desky se oddélující,

sedé, na povrchu iluté s pevnéjsími vdpencovitëjSimi peckami a

Шику téhoz pískovce. Tu je Peden curvaíus, Exogyra cónica,

Serpula, Fukoides 7 5

5. Nepfístojné vrstvy 18'0

4. Púkovec kvddrovlly, vdpnity, velmi pevny a tvrdy, hrubozrnn^,

sedy a zluty 3-0

3. Piekovec vdpnity, hrubozrnny, v pevné lavici s bohatjm vápeu-

cov^m tmelem, bèlavy, na povrchu hedf s velmi hojnou Lima

pieudocardium 0'2

2. Piskovec kvddrovity, vdpnity, hrubozrnny, sedy a zlutavy . . . 5-6

\ 1. Piikovec vdpnity jako IX d 3 ale S Oallianasiou antiquou . . . ()-2.348 1 > ■

Véstník král. íes. spol. nauk. Trida II. 9
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í 4. Nepfístupné vrstvy, bezpochyby tytéz со v souvrství hlubsím 3..

{

podlé v^chozu ve stráních zdejsíhc dñlu 18*0

3. Piekovec vápnitij, jemnozrnny, kfehkj', sypky, bèlavy, sedy neb

zluty, s pevnymi sedymi peclcami vápemovitymi téboz pígkovce.

Dale od povrchu, т derstvé skále, splyvají pecky s ostatním pis-

kovcem v jedno a tvori mocné a pevné lavice stavebnfbo ka-

mene. Chova mfsty íetná klepeta Callianassa antigua . . ■ . . 75

2. PUkovec vápnity, jemnozrnny, v nepravidelnych deskácb se lou-

pající sedy i ilnty, s pevnéjsími po rftznu leíícími [vápencovltij-

Hmi peikautl s malón Limou pseudocardium 12*0

1. Pitcity ¡Un, mékky, tmavosedy, se supinkami muskovitu s pev

néjsími vápnitéjsími lavicemi téhoz. Rozpadá se v desky. Dosti

vlhky. Má sikmé trbliny. S hojnymi bílymi te¿kami a velmi

útlymi válcovitymi vdpencocymi jehlicemi spongií lupou slabé vi-

ditelnymi, lepe mikroskopem. Ostrea. U. ó. d. 21. loin ve spodní

cásti souvrství 10-6

:

Hladina Mohelky v obci Tfti. 300 m n. m.

108. Turnovské skály.

Zby>á nám probrati jeSté nëkolik náleziSÍ v levém Pojizefí

v Turnovsk^ch skalách, v trojúhelniku mezi Turnovem, Vranovem

(u Male Skály) a Roveñskem. Onéch míst, která jsou v samém údolí

Jizery, povSimli jsme si jií, nálezíf souvrství IXcd. Turnovské skály

mají v nejvySáí poloze své vrstvy pasma X. se sklonem к údolí

Libunky. V dislokacním Roveñskem tarasu, pokud do teto vysociny

spadá, lze souvrství IXcd. stopovati od Sokola pfes Loucky, Vesec,

Lochtuä, Yolavec az do Roveñska (kde prozatím pozorování svá kon-

címe). Krom tohoto tarasu lze uejvySSÍ cast pasma IX. konstatovati

jen ve stráních onéch údolí, která se zaryvají ve vysociné teto hlou-

bëji, jako v rokli od Loucek ku Betlemskému mlynu nad Jizerou

aneb v údolí Stebenky od Lochtuse az do Turnova i v prilehlé rokli

u Bukoviny. Jsou to váude tytéá vrstvy pískovce vápnitého velmi

jemnozrnného s vápencovitéjSími lavicemi téhoá.

Fhic80) uvádi z tèchto vrstev z Louckova (u Turnova) bez bliz-

Slho udání náleziaté:

Turritella Fittoniana. Protocardium Hillanum.

Turbo Goupilianus. Modiola capitata.

eo) Jizerské vrstvy, str. 44.
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Panopaea.

Perna subspatulata (vh)

Lima iserica.

Pectén curvatus.

Ostrea.

Anomia subtruncata.

Pectén laevis.

Fric priznává jim stáfl svych Chorouáeckych vrstev.

Keejcí m) zmiñuje se o Jizerskych vrstvách u Zaduích Loucek.

Pravl o nich, ze kámen jejich je vápnity pískovec, ktery" se stává vyáe

slinilym a zkamenéliny jelio souhlasí s Rohozeck^mi.

Vrstvy pásma IX. pfístupny jsou v Roveñském tarasu pH cesté,

která vychází ze silnice mezi Srnrcím a Vescem, do stráné Fialník

zvaoé, kol c. d. 1. a 35. (k Vesci pfisluänycli). Cesta mine lom a do-

stoupí u kaplicky (côta 407 m) temena stráné (tarasu). As pul kilo

métra na J. od kaplifky, Z. od Mlynku, dosahuje váak stráñ vétSÍ

фе a jsou tu téí nejvyssí vrstvy souvrstvl IXrf.

5. Pískovec vápnity, vehni jemnozrnny, sedy, pevuy a tvrdy, s pev- 1

nèjàimi a vápencovitéjsími peckami téhoz pískovce 14-5

4. Temeno tarasu, Fialníku, u kaplicky 407.

4. Pískovec vápnity, velmi jemnozrnny (opuka zvany), sedy, dale od

povrchu modrosed^, v nerovn^ch deskách a oblych tvarech se

" oddélujicích. Odkryt v loma u 6. d. 35. Zde je: Nautilus sublac-

vigatus, Inoceramus Bromjniarli, Ostrea semiplana 2 1'2 '

¡ C. d. 1.

_3 3. Pískovec vápnity, vrtmi jemnozrnny (opuka zvany), pevny a tvrdyfi ^

Sedy s tmavâimi akvrnami ve studni právé (r. 1901) hloubené. ¡¿

i. Nepfístupné vrstvy, téhoz asi slození со ve 3 >

\ 1. Vrstvy kryté alluvialním náplavem u potoka 10

Hladina potoka. 367-7 m n. m.

Vrstvy tohoto profilu zapadají pod Klokocské skály z pásma X.

slozené se sklonem ZJZ.

61) Studio, str. 133.

109. Vesec, Rotstyn, Lochtus.

Profil 126.

Profil 125.

Temeno Roveñského tarasu Z. od Mlynku. 42 16 m п. ш.
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Fbió 65) uvádl uedaleko odtud z Loktuäe ze souvrství lXcá.

jako na profilu 125:

Peina subspatulata.

Modiola typica.

Pholadomya nodulifera.

110. Roveñsko.

Profil 126.

V témá tarasu vystupují vrstvy souvrství IXcd. od Lochtuse az

do Roveñska. Od kostela v Tynë podlé cesty do Blatce zhotovili jsme

naslednjíci

Profil 126.

Vrchol Skalky 400 m JV. od Blatec. 874 m n. m.

2. Kvddrovú pUkovec kaoliniekj, jemnozrnny, bílf se zlutymi pruhy

a ilutavy. Bez yápence. Nejvyssí vrstva v písek rozpadlá. Oea-

mocená skalka 4 0

1. Kvádrovy^ plskovec jako 2. na povrchu v písek rozpadly ípíscitá

pflda) ... • 12 2

E \ KHi, kal, 357-8.

h. JU velmi pistitj, s mikroskopick/mi zrnky kfemene, 8 ¿etn^mi jem-

njmi áupinkami muskovitu, vodu nad-íující. TJ krlíkn, v jáme, do

hloubky 1 m odkryt. Jinak je pokryty diluvialnf hHoou ilutou . . 5 7

a. Neprístupné souvrství, kryté diluvialnf hlinou ilutou, аз 13

350-8

X

4. PiaíU¿ Mn &e&f s velmi jemnybi zrnky glaukonitu a supinkami

muskovitu. S pevn^mi lavicemi koulov^mi kfemitého vápence sedcho

s vel. jemn^mi zrnky glaukonitu. Jsou tu: Serpula soeialis (h\ Tm-

ritella mullUlriata, Fukoidy 12

3. Kfemity vápenec tmavosedy S Jnoceramue Bronyuiarli, Pectén cur-

vatus, Fukoidy. Na povrchu v obtych kusech, dále od povrchu

v тоспуЧЛ stolicích. Dobyvá se v lomu 6

2. PUiity Mn sedy neb modravy s velmi jemn^m glaukonitem a mus

kovitem, s pevnymi lavicemi koulovy4ni kfemüého vápenec tmavo-

sedého se sporfm vel. jemnym glaukonitem.

1. Neprístupné vrstvy, kryté diluvialnf hlinou zlutou 168

Chrám sv. Václava v ïynè (Roveñsko). Côta 316 n n. m.

Jizeraké vrstvy, etr. 42, vykr. 24.
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Údolí Veselého potoka, v némz mésto Roveüsko je polozeno,

prorází pfi jizní stranè mésta Rovensky taras aá к obci Ktové pod

Trosky. Pfi silnici vychází tu téz vrstvy souvrstvl IXccí. na povrch

jako Sedé a modravé píscité slíny s pevnymi lavicemi tmavosedélio

kfemitého vápence. Poskytujl v lomech zde otevfenych dobry káiueu

stavební. Jiz pred 23 lety sbfral jsem tu obrovské exempláry.

Nautilus sublaevigatus (galea).

Inoceramus Brongniarti (i velké exemplary).

Ve stfedu jednoho Nautila vylozeny byly stény dutiny druzou klen-

cového vápence a na torn sedély krystaly kfISÍálu ve známé konibi-

oaci branolu s jehlancem.

Pan uCitel Bcbsa v Roveñsku nalezl zde i ve vrstvách nad ko-

stelem v Tyné:

Acanthoceras sp.

Nautilus sublaevigatus.

Turritella multistriata.

Arca subglabra.

Pinna decussata.

Inoceramus Brongniaiti.

Lima elongata.

Lima multicostata.

Pectén curvatus.

Exogyra cónica.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Serpula socialis.

Fucoides.

Z tychz vrstev v blízkém

Otodus appendiculatus.

Turritella Fittoniana.

Eriphyla lenticularis.

Crassatella sp.

C.vprina quadrata.

Panopaea gurgitis.

Panopaea inandibula.

Perna subspatulata.

Blatci uvádí Frió03)

Lima multicostata.

Vola quinquecostata.

Exogyra laciniata.

Exogyra Matheroniana.

Ostrea hippopodium.

Ostrea semiplana.

Anomia subtruncata.

") Jizereké Trstvy, str. 4á.
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Prehled.

Rozloha pásma IX.

Pásmo IX., jsouc pfedposledníin clenem uaSeho kíidovélio útvaru.

zaujímá vysokou polohu v Pnjizefí a je pfirozeuo, le tam, kde nenl

pásrao X. souvisle zaehováno, zaujímati bude nejvíce povrch zemsky.

I tam, kde diluvialní âtërk a písele, zvlàâtè ale hlína znacné plochy

pásma IX. pokryvá, pfístupno byvá pasmo to dosti, uebot Pojizeíi

vybrázdéno je pravj'm bludistém hlubokych údoK, dûlû04), roklí,

v nichz, zvbistè po pravé strané Jizery, pásmo IX. velmi pèknë byvá

odkryto. Sledujeme-li rozlohu pásma IX. od J. к S , shle^áme se

s ním po prvé na temeni Jifické vysociny u Benátek, tedy po levé

strané Jizery. Mocny diluvialní átérk a písek pokryvá pásmo IX. od

Jific a Jizery ku VSejanûm, Luâtënicûm a v uzsím pruliu près Bez-

dé6ín az do okoli mësta Mladé Boleslavi a jeu v malych ostrûvkâcli

zpod diluvia na povrch vyjde. Zde jiz pfikládá se pá-mo X. na pásiuo

IX. tvoflc náhle stoupající vysoky taras s pocátku jen ze slinû

sloáeny^ od Chlomku u MI. Boleslavi i pískovcem sprovázeny, od

Mnichova HradiSté рак a¿ к úpatí Krkonoâ s pfevládajicím kvádroveem.

Poslední pokryvá pásmo IX. po pravé strané Jizery mezi Vranovera,

Malym Rohozcem a Bukovinou.

V levé stráni údolí Jizery odkryto je dosti pékné pásmo IX. od

Brodce proti Horkám pfes Zámost a Neuberg do Mladé Boleslavi;

odtud pfes Josefodol, Trencín, Bakov, Veselou do Mnichova Hradisté

Z HradiSté zabíhá v úzké rokli do HoSkovic a rovnëz die stráné Ji

zereké près Zásadku az ku Bíeziné. Kdekoliv néjaká rokle neb úvoz

ceety neb silnice stráñ tu proryvá, tum oby&ejné vrstvy lépe jsou

pfístupny. Následkem tektonickych pomérü zmizl pásmo IX. z povrchu

od Bfeziny az к Turnovu a jeho misto zaujme pásmo X. Teprve od

Turnova vystupuje opét pásmo IX. ve spodnl cásti levé stráné feky

Jizery pfes Rakousy ai ku Vranovu u Malé Skály. Následkem dislo-

kace odkryto je pásmo IX. ve stráni dislokaCního tatasu od Vranova

к Louckám, Vesci, Lochtuái a az do Roveñska. Také ve skalní vyso-

**) Údolí podobná americk^m „canonlm" hledím naz^vati pHpadnym ce-

sk\ in slovem dü!.
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cinè Turnovské brázdí si Stebenka cestu az do pásma IX., ba i po

stran! rokle její zaryvají se casto az do pásma naáeho.

Daleko vétsí rozsírení na povrchu zemském má pásmo IX. po

pravé strané Jizery, ponëvadz je zde slinitá facies pásma X. jen v inalych

ustrúvkách zachována. Pu prvé se s pásmem IX. setkáme na Sli-

venské vysocinë. Daleko vétsí rozsírení má ve Msenské pláni mezi

Novymi Benátky, Msenem, Bakovem a Jizerou. Ac pokryvá pláñ tuto

pfeúrodná diluvialni hlína, pri Jizere i úzky pás diluvialního stérku,

prec ve stráuích cetnych dûlû bezpoctu profilú je pfístupno. Düly ty

mají obycejné smér od SZ. ku JV. Sem patfí Vrátensky" s poboönym

ChorouSeckym dûlem, Strenicky a Bezvelsky dûl a j. kratsl neb po-

boÉnf duly a rokle.

Zcela odkryto je pásmo IX. v piscité vrchoviué Bëlské mezi

Bezdézem, Kufimi Vodami a Jizerou od Mnichova Hradiâtë ku Ba-

kovu. V jejích stráuích údoluich, jako je v Bëlském dûlu s postranim

Klokocskym dûlem, az do údolí Malé Jizery (Zábrdky), pïistupna jsou

vysáí souvrství pásma IX.

Vysocina Ceskodubská mezi Pohofím Jestëda s Maloskalskym

hfebenem, Malou Jizerou, Certovou Zdi a Jizerou od Mnichova Hra

diâtë ai ku Vranovu u Malé Skály, odkryvá vrstvy pásma IX. v ëetnych

stránlch pofiCí Mohelky. Její svazina Sychrovská mezi Mohelkou a Ji

zerou pokryta je mocnou diluvialni hlínou, ale i tu v mensích roklích

od SZ. к JV. sméfiijíclch, vidéti je vrstvy pásma IX.

Nejlépe jsou ovsem odkryty vrstvy pásma IX. v pravé stráni

údolí Jizery. Z poCátku od Kochánek ku Novy^n Benátkám omezeno

je pásmo IX. na nejvyésí polohu stráué, od Benátek ku Drazicûra

kleeá hloubëji. V Horkách zaujímá jiz celou stráñ a pfi dalsím za-

padání vrstev, tvofi рак od Krnska az do Vranova u Malé Skály

pouze souvrství IX с d. skalní stráné, jez stavbou dráhy a mnoh^ch

silnic znamenitë jsou odkryty.

Základ pásma IX.

Základem pásma IX. je pásmo VIII. Jeho kvádrovy pískovec,

FeicCv prvy Kokofínsky kvádr, 6iní jej charakteristickym, tak áe se

snadno od souvrství IXo. rozezná. Pouze v nejjiznëjâi cásti PojizeFí

na Slivenské vysocinë a u Benátek, kde nabyvá podobného petrogra-

fického rázu jako pásmo IX., zpûsobuje rozeznánl hranic mezi obéma

pásmy na pocátku studia obtíze. Po bedlivém vSuk srovnávání podaíí
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se nám vàak pfece vystihnouti rozdíly fysikáluího rázu. Pasmo VIII.

oddéluje se v rovné vrstvy, kdezto pásmo IX. v nerovné. Vrstvy

pasma IX. oddéiují se mimo to následkem äikmych trhlin po zvétrání

v nepravidelné kusy, tfískám podobné. Pásmo VIH. má vápencovitéjsí

pískovce vice v laviclch seskupeüé, které teprvé vétránfm na povrchu

v koule se rozpadávají. Teu úkaz je v pásmu IX. vzácnéjsím. Zde

vice koule, boule a pecky vápuitéjsího pískovce nepravidelné jsou

v matecné horniné roztrouseny, jsou i v ôerstvém lomu zuáti, a pri

lámání déli se kámen die téchto boulí v nepravidelné oblé kusy.

VétSí mnozství skamenèliii v pásmu IX. a velká chudoba

v pásmu VIII., vétáí mno/ství glaukonitu zvlásté ve vyssích polohách

pásma IX. nez-li v pásmu VIH., jsou téz okolnosti, na které pfi vy-

mezení základu pásma IX. zfetel bráti dluzno.

O patru pásma IX.

Pattern pásma IX. je pásmo X. po kazdé stránce velmi char

akteristické a od pásma IX. úplné rozeznatelné. Jiz jeho nejhlubSi

souvrství, které jsme ziiauienali v západoceském útvaru kridovém Xa.

je 8véráznó. Obycejné by"vá velmi glaukonitické. V jizníni Pojizeíl je

ze slinitého jílu slozené, s vyznacnymi jádry gastiopodû, jichz hmota

pro mnozství glaukonitu byvá casto zelenavá neb tmavá, po zvétrání

i hnédá a s muozstvím Ostrea semiplana. Ponévadz tato vrstva byvá

vàak zíídka kdy prístupna, ponévadz spolu s vyssími vrstvami snailno

zvétrá a v^bornou püdu dává, neb b/vá zakryta splavenymi vyââimi

slíny neb slinitymi jíly, an mocnost je jí pouze 1 m ueb málo natl

1 m obnááí, proto nejblíze vySSÍ jíly neb slíny pásma X. nad sou-

vretvím Xa mohou by"ti známkou pro patro pásma X. I v tom pfí-

padé, kdyz vyásí vrstvy pásma X. proméní se ve kvádrovcové facie,

jako to je zvlááté od Mnicliova Hradisté aá ku Vranovu u Male

Skály a po zvétrávání zasypávají jílovité nejhlubáí souvrství pásma X.,

pfec i tu prozrazuje se toto patro pásma IX. velkou vlhkostí, stu-

dánkami a prauieny vody. Tu byvaji úrodnéjsí pole, m yti se les, roz-

prostírajl se obce a v pfíkrych stránlch osady a chaloupky, a sklon

povrchu zemského byvá tu inírnéjsí. Zde v severnéjSích konfiinácl'.

Pojizefí podafí-li se nám odkryti souvrství Xa, jest toto píscitéjíí,

hrubé glaukonitické, gastropody nemívají jiz onen hladky zelenavy

povrch, nybr2 hnédy, od hydrátu zelezitého. I zde vàak je souvrství
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to bohato vyznacnymi skamenèlinami jako dfíve a zvlááté Ostrea semi-

plana na zvètralém povrchu nejdríve do oka nám padá.

Ostatnè o pásmu X. zvlásté pojednáno bude.

Nevlastníin patrem pásmu IX. je diluvialní Stérk, bud labsky,

jizersky neb jeStédsky. Hlína diluvialní kryje bud tyto Stérky aneb

primo pokryvá pasmo IX. Öediö tfetihorní jen zfídka kdy je nevlastním

patrem pásma IX.

Petrografie pásma IX.

Hominy vyskytující se v pásmu IX. v Pojizefí nálezl : vápencúm,

píscitym slinûm, piskovcûm a slepencüin.

Píséité slíny skládají celé pásmo IX. v nejjiznéjáí cásti Pojizefí

a z cásti u Sychrova a Hodkovic. Jsou obycejné dosti glaukonitické.

Tu a tam mají áupinku muskovitu. Nejvy§§! vrstvy byVají nejvíce

glaukonitické (Jifice, Horní Slivno). Barva jejich je sedá, vétráníin

stávají se zazloutlymi, nejvysáí, nejvíce glaukonitické, vétráním rezaví

iJirice, Nové Benátky). Oddélují se v desky, váak také následkem

sikmych trhlin v nerovné kusy a trísky se rozpadávají.

К severu vétéí díl téchto vrstev pásma IX. stává se píséitéjáím

a méní se v pískovce. Pobliä Jizery jiá v Drazicích veSkery vrstvy

píscitych sllnû pfechází v pískovce. Západné od Jizery tu a tam jeâtë

nékterá souvrství udrzují ráz píscitych slínü.

V souvrství lXc. v Zahájí u Èeplna jsou jeâtë vrstvy 2, 3, 5, 6

píséitymi slíny. U Choruâic väak i ty pfejdou jiz v pískovce, ac sou

vrství IXcl. má vrstvy dosti blízké píscitym slinûm. V Nemyslovicích

jsou jiz také vrstvy písóit^ch sllnû na pfechodu do piskovcû a pod

Sovinkou také v pískovce jiz pfeSly.

Yápeme cist^ nikde se nenalézá. Je vzdy pomläen jemnymi

zroky kfemene s vétáím neb raensím mnozstvím glaukonitu. Stálym

prûvodcem píscitych sllnû je kfetnity vápenec. Jeho zrnka kfemenná

jsou mikroskopická. Nékdy je dosti glaukonitické (Jirice). Tvofí bud

souvislé lavice aneb koule, boule a pecky. Poslední jsou v horizontu

uloíeny aneb nepravidelné ve stolici píecitého slínu roztrouseny.

Vétráním píscitych slínü vyénívají z nich koule vády víc a vice az

vypadnou.

Méní-li se facie píscitych slínü v pískovce, рак se méní i kfe-

mité vápence. Pfibyvá z pocátku makroskopického písku kfemenného

a tu nazyváme vápenec ten píscitym vápencem. I ten mívá v sobé
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nékdy dosti glaukonitu. Tvar jeho je tyz jako u kremitého vápence

V Drazicích (viz v pfedu) v pi'skovci slinitém vëzi. Tyz obaluje takrka

koule vlnovitë. РИ lámání, oddëluje se piskovec slinity v oblych

kusech podle koulí píscitych vápencu. Tyá zjev trvá i kdyz se faciové

zméní plsCité vápence v piskovce.

Stupñuje-li se zmèna faciová mateCné horniny, v niz koule vá-

pencové vézi, рак se postupné mëni i píscité vápence ve vápnité

piskovce. Udrzujl vSak po vëtSinë svûj tvar. Bud tvofí velmi pevné

a tvrdé lavice aneb koule a pecky. Mimo to se vyvioují zvlástní ne-

pravidelné kusy tez velmi pevné a tvrdé, jeá zveme shluky. Brzy se

podobají kusûm desek s klikatymi obrysy neb koulím se spicatvmi

vystupky atd.

Na Bezvelu a v okoll Bêlé vylouzil se z koulí takovych vápenec

a zbyl po nich volny písek, ktery pfi lámání se vysype a zbude po

ném ve sténách lomu dutina téhoz tvaru, jakou mël shluk ueb koule

vápnitého piskovce.

Piskovce jsou nejroíSírenejai horninou pasma IX. v PojizeH. Od

cáry spojující obce Draáice, Nemyslovice, Choruáice к severu panujl

jiz samé piskovce. Jsou ováem velmi rozmanité. V oboru souvrství

IXc pauují v údolí feky Jizery a malo na zapad od ni jemnozmé

piskovce vápenité. Lámou se v mocné stolice. Vetráním rozpadávají

se podle Sikmych trhlin na kusy nepravidelné. Mensí jsou tffskám

podobné. B^vají v nich jemné vápencové tecky bílé. Pod lu pou ne-

jednou poznáváme, áe jsou to malé zlomky skofápek bivalv, jmenovité

Ostreí a Exogyr. Puvodní barva jejich je modrá, která zfídka je

zachována ve vet§ích vzdálenostech od povrcbu. ObyCejné je Seda)

na povrchu tasto zaSloutlá. Také v souvrstvi IXd, zvláété v údolí

Jizery, bj^vá tu a tam néjaké souvrstvi z téchto pískovcu vápnitych

zvláSte v Turnovsku ; vylouáí li se z piskovce vápenec, rozsypává se

Casto v písek (Bezvel, Nova ves). Od Turnova na sever je v celém

Pojizefí zvláatní velmi jemnozmy piskovec vápnity velmi pevny, tvrdy

a hutny, na prvy pohled vápenci podobny. Má písek kfemenny mikro-

skopicky. Tyz je v souvrstvi IXc i IXd.

Óím dale na papad od Jizery, tím jsou piskovce o vétSích zrnech

kfemennych. Tu píevládají drobwzmé tam hrubozrné i velmi hrubo-

zrné. Drobnozrné niají zrna do velikosti máku; hrubozrné mají zrna

vétaí máku, a velmi hrubozrné mají zrna menai hráchu. Jich trael

byvá ponejvíce vápnity, к JZ. slinity. Jsou deskovité aneb kvádrové.

Poslední mívají chudáí tmel vápnity, jsou sypcí, kfehCí a snadno se

rozpadávají. Óím dale na Z. od feky Jizery ku Polomenym Horám,

Л
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tím vice stávají se pískovce kvádrovité. V Borci prevládají kvádry

jii ve YÔech tamn ich prístupn^ch souvrstvích pásma IX. a sice v 1X6,

IXe i v IXd. Nejhrubálho zrna pískovce prevládají v oboru souvrstvi

IXd. V nich by"vají casto hojné Bryozoi, zvlásté jsou-li bohaty vá-

pencovym tmelem.

V souvrstvi 1X6 byvá Casto pískovec kvádrovy s chudym kaoli-

nkiym tmelem, jemnozrny, bíly, v kyseliné nesumlcl. Pouzívá se jicli

hojné ve stavitelstvi.

Slepence s valounky kíemene vétái hráchu, omezeny jsou na

souvrstvi IXd hlavné na nejvyssi polohy. Mají tmel píscity, 6asto

vápnity. Vápnity tmel snadno se vyplákne, zvlásté kdyz zaujíiná vrstva

nejvyssi polohu v povrchu zemském. Tnkovy slepenec snadno se roz-

padnè. I v nëm byvají nêkdy Bryozoi hojné. V krajinè, kde pfe-

vládal pri naplavování nánosü fíCních vliv Jizery kíidové, slepencû

nikde nenl, tak jako tam není hrubozrnych pískovcú.

Pískovce hrubsí a slepence mají barvu nèkdy bílou, zvlááté

kdyz jsou bohaty vápencovym tmelem, zfídka sedou, ohycejnë zlutou

a v nejvyááí poloze souvrstvi IXd byvají i rezavé, coá pochodí od

zvétrání vétóího mnozstvi glaukonitu.

Limonitové konkrece a pískovce v nejvyssi poloze kvádrovcü 1X6

v Pojizerí nejsou.

Rozclenéní pásma IX.

V nejjiánéjáí Cásti Pojizefí, ve vysociné Jifické, Slivenské, v okolí

Nov^ch Benátek az po Horka n. J., nelze pásmo IX. rozdélovati

v nékoli к stálych souvrstvi, která by se odsebelíSila jako v daláím Po

jizefí. Pouze v nejvysáí cásti pásma IX. lze pozorovati, ku pr. v Jificícb,

u Novych Benátek, íe byvají rezavé zbarvené, coz pochodí od zvè-

tralého glaukonitu, ktery ve vétáím mnoáství pfi temeni pásma IX.

se jeví. Tuto vlastnost udrzuje рак souvrstvi IXd, zvláSté nejvySSÍ

jeho vrstvy i v daláím Pojizefí. Je tedy ponékud jiz v nejjiznéjSÍ

tásti Pojizefí naznaceno souvrstvi IXd.

V Horkách n. J. prozrazuje se souvrstvi IXd téá palaeontologicky

svym Alagas Geinitzii a j.

Ve HruSové dá se jiá souvrstvi IXd v mocuosti 17 4 m uplné

vymeziti. Niiáí vrstvy jeho tvofí jií kvádrovce, kterym souvrstvi to

Шу pofiíuá, vySSÍ vrstvy jsou jemnozrné neb drobnozrnó pískovce

vápnité deskovité obsahující Bryozoi. Podobné se jeví IXd v Ne
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înyslovicich. Zde sejeètë nedá souvrství 1X6. od IXc. oddèliti, nebof

oboje mají tfi ráz v podobé piskovcû vápnitych. BHzko vsak za

Nemyslovicemi jak v Chorouâeckém dûlu tak pod Sovinkou je jiz

souvrství IX¿>. jako jeinnozrny kvádrovec bíiy" s chudym kaolinickyin

tmelem vyvinut a od IXc. ùplnë rozeznatelny. To saraé jevi se

v Repinském dûlu u Záháje. Od cáry .Sovinka-Skalsko-Bezdéz (hrad)

na západ к Polomenym Horáro je vSude souvrství 1X6. prístupno,

a v oboru Polomenych Hor, na pf. v okolí MSena vystupuje jiz i kvá-

drovy pískovec pásuia VIII., mezi nímz a podobnym kvádrem 1X6.

pfístupno byvá i souvrství IXa. ve zpflsobu kvádrovce jemnozrunélio,

ktery snadnéji vétrá, proto porostem zakryty byvá a z povrchu holy

obycejnë tak nevystupuje jako kvádrovec VIII. neb 1X6.

Ponévadá pásmo IX. má sklon od Polomenych Hor ku Jizefe

ve sméru JV.( ztrácí se s pocátku souvrství IXa, рак 1X6. pod dna

tauiních dfllfl, tak áe v údolí Jizery od Krnska píes Mnichovo Hra-

diSté a¿ ku Vranovu u Malé Skály vychází jen souvrství IXc. a IXrf.

na den. Mozná, ze v okolí Debfe úpatl stráné pojizerské cbová 1X6,

na povrch vöak nevycházi.

Krom nejjiznéjsí cásti Pojizefl lze tedy rozeznávati v pásmu IX.

ctyfi souvrství, které shora dolû znainenánie:

IXd

IXc

1X6

IXo

Souvrství IXa" vyznaéuje se nejhrubSím slozeníui ze váech

vrstev pásma IX. Mívá téz nejvíce vápencového sloziva a hojné

Bryozoí. Stává se, ze nèkde v celém souvrství je hojné Bryozoí,

nékde vsak vymizí z nékter^ch vrstev. Kde je vice vápence, tam

byvá také dosti Bryozoí. ObyCejuè pocíná dole souvrství to brubym

Bryozoick^m kvádrem.

Souvrství IXc. obycejuè je slozeno z jemnozm^ch píscovcú váp

nitych s bllymi teckanii vápencovymi. Vétráním v nepravidelné kusy

a tHsky se rozpadává následkem Sikmych trhlin. Koule, boule a

pecky kfemitého vápence neb vápencov^ch piskovcû jsou hojné roz-

trouâeny. Vrstvy piskovcû vápnitych éasto koule ty obalují, takze

vlnité se nékdy jeví. Nejspodnéjáí lavice b^vá nékdy Fukoidová.

Souvrství 1X6. svym jeinnozrnnym kvádrem bezvápenatym snadno

se rozeznává od ostatních souvrství.
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Souvrstvi IXa. svou polohou mezi kvádrem 1X6. a mezi kvádrem

pásma VIII. se vylucuje samo sebou.

Dfívéjáí náhledy jakoby v kraji zdejsím byly jen dvé polohy

kïàdrû a sice prvy kvádr (VIII.) druhy* kvádr (1X6) Kokofíneky, ne-

jsou správny. Mûze se nëkolik kvádrй vyvinouti i i> sou

vrstvi IXc a v IXd. Nejlépe o tom svédcí naSe profily u Cho-

ruáic, BorCe, Skalska a j. a j, Ano u Housky a Bofíuii jiz vSecky

nstvy pásma IX. jak souvrstvi IXa, tak i 1X6, IXc. i IXd. pfecházl

те kvádrovce. Co tu je kvádrovovych horizontû i s kvádrem pásma VIII.

Vyskytue Ii se tedy ve stráni dvé tarasü kvádrov^ch jako na pf. ve

Skalsku, nesmf se hned dolni povazovati za prvy kvádr Kokofínsk^

i VIII.) a borní za druhy kvádr Kokorínsky (1X6), jak to Fric uCinil.

Sledováním vrstev z jednobo údolí do druhého shledáme, ie ten dolní

je vlastné drubym kvádrem Kokoflnskym (1X6) a onen vyääi ze nálezl

souvrstvi IXc!

Nase profily dokazuji, jak velice se méní facie pásma IX. zvlásté

od jihu na sever. Jinak к ústí kfidové Jizery, jinak к Jestëdu a

I.uzickym horám. Podávati pfehled jejich nebudeme. Bylo by to

opakování zbyteèné. Jestit kazdy" skorem profil jiny. Budtez po-

rovnány v pîedu, jak jsme je uvedli.

Moonost pásma IX.

Je známo z nasich pojednání o pásmu IX. v okolí Ripu, Po-

ohrí a Polomenych hor, jak se obycejné zvétâuje mocnost pásma IX.

Obnásí na pf. v Bechlíné u Roudnice jen 10 m a ve vzdálenosti né-

kolika km u Stêti v Brocné dosahuje jiz mocnosti pfes 40 m jsouc

zároven v jinou facii zmënëno. Zcela takovy prípad nalézárae v Po-

jizeri. Kdezto po S. strané Horního Slivna odhadli jsrae mocnost

pásma IX. na 12 m, obnááí jiz po J. strané téze obce okolo 22 m,

u Novych Benátek pfes 24 т. Так píibyvá к vycbodu. Mnohem

Tice vSak roste mocnosí od J. к S. V Jificích odhadli jsme mocuost

pasma IX. na 16 m, v Novych Benátkách pfes 24 m, v Drazicích

307 », v Horkách nad Jizerou pfes 44 5 m, ve Hrusové píes 50 4 m.

Jak klínovité roste pásmo IX. i dále proti proudu feky Jizery, o torn

svèdCi jiz vyêky souvrstvi IXc. a IXd. Víme, ze od Krnska к severu,

nejsou jiz vice hlubäi souvrstvi IXa. а 1X6. pfístupnn. Padajít pod

hladinu Jizery.
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Ôislo

profila

N í 1 с z i s к о
IXc

m

IXd Uhrnem

m m

G3. 324 26-3 58-7

88. Miada Holeslav (Cejtice) > 28-5 27-5 > 56-0

72. Hrdlofezy — Debí > 30 1 30-6 > 60-7

99. Mohelnice — 310 —

107. — 26-1 —

110. Borek u Malé Skály > 45-0 > 37 0 > 8i 5

Ш. Záboróí u Malé Skály - — > 127-5

113. Pod Sokolem u Malé Skály . - - — 167"

121. V Hodkovicích na Kalvarii . . . 59-2 — —

Coi kdybychom znali v konciuách tëch i mocnosf souvrstvi IXu

a 1X6! Jak mnohem vëtSimi èlsly vykázala by se mocnosf celého

pásma IX.

Pomaleji pribyvá mocnosf od Z. к V. Povâimnéme si ku pf.

vysek pásma IX. od Chlomku u Mêlnika ai do Dolulho Krnska nad

Jizerou.

Na Chlomku u Mëlnika obnásí vyäka celého pásma IX. 14 »».es)

ü Jenlchova 43 73 meí), z Cehoz má IXo = 9 72, 1X6 = 1601,

IXc = 10-50, IXd = 7 50 т. V Repiné 55 09 m"), z Cehoz pHpadá

na IXa = 12-37, na Ш = 2114, IXc = 12 31, IXá 9 27 т.

V Zaháji obnáSí necele pfístupné 1X6 = 23, IXc = 22 5, Ш = as

17-5 т. V Sovince IXc = 22 7, Ш = 17 9 т. V KríTSku Dolnlm

IXc = 324, IXd = 263 m.

Geotektonika.

Pásmo IX. hodí se lépe nez-li kterékoli jiné к posouzení geotekto-

nickych pomérû Pojizefí, ponëvac souvretvi jeho, zvlásté vy§§í, nejvíce

jsou tu pHstupna.

,s) Pásmo IX. v okolí Ripu, str. 10.

-) Pásmo IX. Repínsk^ dfll, str. 19.

Tamtéz, str. 24.
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Pfi posuzování sklonu vrstev tfeba míti na zfeteli uróitou plochu

vrstevnou, ponévadá pásmo IX. mëni se velice ve své mocnosti. Na

vysoíiné Slivenské zvláSté je pozorovati klínovité pfibyvání mocnosti

od Horního Slivna ku Kochánkám a Nov^m Benátkám (obr. 7.).

Xásledkem tobo základová piocha jeho klesá a temeno vystupuje.

V daláí cásti Pojizefí pfib^vá téz na mocnosti, ováem né v takovém

pomèru jako u Slivna. Pouh^ni океш vystihnouti lze sklon pouze

na severu. Avsak mlstnl sklon b^vá rozdílny od sklonu celkového,

jak jsrae to i v jinych krajinách útvaru kfidového, ku pf. т Poohfí,

shledali. O tom pojednáme v§ak v clánku o geotektonice útvaru kfi

dového v Pojizefí. Zatlm jen uvedeme, ze ve stfedníin Pojizefí, na

pr. mezi Sovinkou, Bukovnem a Dolním Krnskem je sklon temene

pasma IX. JJV. o velikosti 20', Podobny sklon jeví se po levé strané

Jizery. Mezi Zásadkou, Mnichovym Hradiátém a HoSkovicerai jest

JJV. a obnáSí as 17'. Na severu, a sice po pravé strané Jizery

mezi Sychrovem,. Dolánky u Turnova a Záboréfm u Malé Skály zdá

se byti skorem jiiní a nedosahuje 2o, kdezto po levé strané Jizery

mezi Sokolem, Rotstynem a Rohlinami jest ZJZ o velikosti 4°.

Podle uveden^ch sklonu fídí se sméry údolí, mnoha dülú a

roklf, které se ústí do Jizerskóho údolí.

Pfííina ku vytvofení se nynéjáího Jizerského údolí nespoCívá

jeu v erosi, njbrí také v tektonice zdejsích vrstev.

V Mobelnici vidíme na pfíCném prüfezu Jizerského údolí vrzeni

vrstev (obr. 54.).

Profil od Jific к Novym Benátkám (obr. 8.) vykazuje téí

dislokaci.

Dislokace Mnichovo-Hradiáfská ve zpûsobë vrzeni nápadna je

v Miiichové HradiSti a v Klástefe Hradiâti (obr. 34 b.).

O dislokacích v Bezvelském dûlu, Bëlském údolí a v prodlou-

¿eném sméra Libunského údolí zmínili jsme se píi vysvétlenl ku

obr. 34. a vrátíme se к nim i к jin^m dislokaclm v geotektonice

Pojizefí.

Palaeontologie.

Pásmo IX. je bohato skamenélinami ve stfední a severní 6ásti

Pojizefí, kde souvrství IXc. a IXd. panují. Souvrstvi IXi. je velmi

chudo na skamenèliny a IXe. nepatrné vystupuje na povrch a i to

skamenélinami neopl^vá. V jizním Pojizefí, kde se nedá jeSté pásmo
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IX. rozdéliti na jeho souvrství a, b, c, a, tarn rovneá chudoba skame-

nèlin se jevl.

Od Jific ai po Horka jsou v pásmu IX. tyto drnhy:

Scaphites Geinitzii.

Isocardia sp.

Trigonia limbata.

Nucula sp.

Arca subglabra.

Lithodomus spatulatus.

Pholadomya sp.

Tellina sp.

Inoceramus Brongtiiarti.

Lima pseudocardium.

Pectén Nilssoni.

Pectén Dujardinii.

Pectén curvatus.

Vola quinquecostata.

Ostrea semiplana.

Magas Geinitzi.

Rhynchonella plicatilis.

Micraster?

Kdyz se pasmo IX. rozcleuí ve ctyfi známá souvrství, tu se dá

pro nejvyááí souvrství IXd. vytknuuti následující karakteristická spo-

lecnost skamenëlin.

Trigonia limbata.

Perna subspatulata (zvlááté pro IXdl.; na pr. Dolánky,

Cejticky).

Arca subglabra.

Inoceramus Brongniaiti (vápeucové úlomky niisek obycejné).

Lima multicostata (smácklé velké exemplary v bílych neb

zazloutlych vápencovycb miskách).

Vola quinquecostata.

Exogyra cónica.

Exogyra lateralis (velké mnoustvl úlomku tvofí souEást

piskovcü).

Magas Geinitzi.

Rhynchonella plicatilis, zvlásté var. Cuvieri!

Bryozoa. Misty hojné.

Gallianasa antiqua od Zámostí к Dolánkám.
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Souvrství IXc. má jiz mensí mnoáství skamenéün. Jiz ta okol-

aost je pro IXc. vyznacná. Jodinou vyminku ciní

Exogyra cónica,

kferá se v souvrství IXc. hromadnë vyskytuje v Exogyrovych lavicích.

(\ souvrství IXd. se téz v severní casti vyvinují Exogyrové Iavice, na

phklad na Bezdëzu v IXd3., v Borku v IXd3. a i jinde liojná byvá.)

Dalsí skamenëliny, s nimií se v IXc. obycejné potkáváme, jsou :

Nautilus sublaevigatus.

Inoceranius Brongniarti, celá velká jádra.

Trigonia linibata.

Callianassa antiqua.

V nejspoduëjsi casti pásma IXc. byvá prvá lavice vypluéua nc-kdy,

jako u Nebuzel, Fucoidy. Na pf. v Borci, u Bélé, v Èibéchovë.

Kdybjchom pfiblédli к celkovému eeznamu skamenéün v sou

vrství IXc. a IXd., tu by ovsem rozdlly mezi IXc. a IXd. byly ne-

patrué.

Zvtóstností palaeontologickou v pásmu IX. v Pojizefí jest, ze

se vyskytuje v nèkterych lavicích hromadnë néktery druh. Zffdkaale

je vyskytování to stálé, Casto jen na maly okrsek je omezcno.

Exogyrové (conicové) lavice vübec nejsou stálé. Nejvíce prevlá-

dají v IXc. Netvofí vsak stály horizont. Brzy jsou v nèkterém pro

fila ve vyásích polohách souvrství IXc, brzy v nizsích. Nápadná je

lavice mládat Exogyry conicy v IXd3. na Bezdëzu a v Borku (v Nové

V'si u Bakova), Malé Bélé.

Callianassova lavice u Turno va (Dolánky) po obou stranách Ji-

Щ, ode dávna poutala pozornost gcologû. Itovnèz je u Syclirova

a Hodkovic.

Perm subspattdafa vystupuje hromadnë u Dolánek. (Fiuö.)

Bryozoi hromadnë vyskytují se v nëkterych lavicích IXd.; na

Sovince v celém souvrství; nëkde v nejhlubSl lavici, jinde ve stfedni

neb v nejvyssi jsou velmi hojné.

Exogyra lateralis, zvlááté zlomkyjejí byvaji nahromadény zvlastë

» IXd.

Lima pseudocardium vypliiuje lavici IXc 2. a IXd 3. ve Tfti

u Syclirova.

Trigonia limbata je celkeiu ridkou skamenëlinou pro pásmo IX.

'ni pise, ee) ze se v Bryozoickych vrstvach (v naáem IXd.) vübec

8ч) Jizerské vrstvy, str. 9(5.

Vistnlk Krá!. (Ses. spol. náuk. Trida II. 10



146
XXXII. Cenék Zahalka:

nenalezla. Trigonia limbata je vSak rovnëz karakteristickou skauie-

nëlinou pro Bryozoické vrstvy IX d. Vysvètleni omylu toho je jedno-

duché: Friô Bryozoické souvrstvl IX d. obycejnè urcoval со Trigoniové

vrstvy ! Jak známo nalezli jsme ji téz hojnè v pásmu V. u Chotètova.

Jehlice spongií vjskytují se hromalué v nizát poloze souvrstvi

IXc, jako ve Tftí u Sychrova, v Letahmcích u Ces. Dubu.

Fucoidy vyplñují casto prvou lavici v souvrstvl IXc.

Seznam skamenèlin nalezenych v pá&mu IX. y Pojiserl.

Pisces.

Oxyrhina Mantelli Ag. x. e*)

Oxyrbina sp. c.

Otodus appendiculatus Ag. x, c+d.

Corax heterodon Rss. d.

Pycnodus scrobiculatus Rss. d, x.

Cyclolepis Agassici Gein. c.

Zbytky ryb. d.

Coprolithy. c.

Cephalopoda.

Nautilus sublaevigatus d'Orb. c, d, c+d.

Acanthoceras sp. a, c+d.

Pachydiscus peramplus Mant. c, x.

Scapliites Geinitzi D'Orb. c.

Scaphites sp. d.

Gastropoda.

Turritella multistriata Rss. d, c+d.

Turritella iserica Fr. d.

Turritella Noeggerathiana Goldf. c, d, c+d.

Scala decorata Gein. d.

Natica Roemeri Gein. c.

í0) O skamenèlinâch znamenanych s X nevi se die Friíoeych seznamü, r°"

cházejí-H zeeouvrstvl IXc. neb IXJ. Ony, poznamenané s a, b, c, d, pocházeji к

souTrství 1Хя, IXi, IXc, IXd. U Royeñska zahrnuta eouyrství IXc i IXd т jedno.

Um pozuamenáno c+d.
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Natica sp. d.

Turbo Goupilianus d'Orb. d, c-f-d.

Aporrhais sp. x.

Aporrhais Buchi Mün. sp. c.

Aporrhais megaloptera Reuss. c.

Pelecypoda.

Protocardium Hillanum Sow. с, d, c-(-d.

Cardium productura Sow. с, x.

Isocardia sp. с.

Isocardia gracilis Fr.? a.

Crassatella cf. austriaca Zitt. c, z.

Crassatella cf. macrodonta Zitt. c, d.

Crassatella sp. c-f-d.

Crassatella regularis D'Orb. c.

Crassatella arcacea Rom. a.

Mutiella ringmerensis Gein. c.

Mutiella sp. x.

Cyprina quadrata d'Orb. c, d, x, c-j-d.

Cyprina Hübleri Gein. c.

Eriphyla lenticularis Stol. c, d, x, c-f-d.

Eriphyla sp. d.

Trigonia limbata d'Orb. c, d.

Pectunculus lens Nilss. a, c.

Pectunculus sp. d, x.

Arca subglabra c, d, c-f-d.

Arca Schwabenaui Zitt. c, d.

Arca subdinensis d'Orb. c.

Arca pholadiformis d'Orb. d.

Pinna decussata Goldf. c, d, c-|-d.

Mytilus radiatus Goldf. d.

Solen? cf. Guerangeri d'Orb. d.

Myoconcha angusta Fr. c.

Lithodomus spathulatus Rss. c, x.

Modiola capitata Zitt. c, d, x, c-f-d.

Modiola typica Forb. c, d, c-f-d.

Plioladomya aequivalvis d'Orb. c, x.

Pholadomya nodulifera Münst. d, x, c-f-d.

Pholadomya sp. c, d,



148 XXXII. Cenèk Zahálka:

Panopaea gurgitis Brongu. c, c+d.

Panopaea Ewaldi Reuss. c.

Panopaea mandíbula Sow. sp. c, x, c+d.

Panopaea sp. d, c+d.

Tellina semicostata Gein. c, x.

Tellina sp. d.

Avicula anómala Sow. c, d.

Gervilia solenoides Defr. c, x.

Peina subspatulata Rss. c, d, c+d.

Inoceramus Brongniarti Sow. a, c, d, c+d,

Lima cf. Dupiniana d'Orb. d.

Lima semisulcata Nils, d, x.

Lima elongata Sow. c, d, c+d.

Lima multicostata Geiu. c, d, c+d.

Lima septemcostata Reuss. a, c.

Lima pseudocardium Rss, c, d.

Lima intermedia D'Orb. c.

Lima Mantelli Goldf. c.

Lima iserica Fr. c, d, c+d.

Lima áspera Maut. d.

Lima ovata Rom. d.

Lima dichotoma Rss. d.

Lima Sowerbyi Gein. a, c, d, x.

Pectén Nilssoni Goldf. x.

Pectén laevis Nils, c, d, c-(-d.

Pectén curvatus Gein. a, c, d, c+d.

Pectén Dujardinii Rom. a, c, d.

Pectén acumiuatus Geiu. c, d.

Vola quinquecostata Sow. sp. c, d, c+d.

Exogyra cónica7") Sow. c, d, c+d.

Exogyra lateralis Nils, c, d, c+d.

Exogyra laciniata d'Orb. sp. d, x, c+d.

Exogyra Matheroniana d'Orb. d, x, c+d.

Ostrea diluviana Linné, x.

Ostrea irons Park, d, x.

Ostrea semiplana Sow. c, d, c+d.

*•) Nèktcïi geologové urcují tuto Kxogyru jako Ejcogyru columba. Domiiifám

se, ie liase ceská cónica i columba jsou jedan a tyz dmh. Nalézají se т temí

nálezisku casto piechody a jen zvlástní prípad píirústáDÍ nomñze byti pfiänou

zmény druhu. Podobné píípady jsou u uèkterych nasich Ostreí.
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Ostrea hippopodiura Nils, с, d, c+d.

Anomia subtruncata d'Orb. c, d, c+d.

Anomia subradiata Rss. d, x.

Anomia sp. x.

Brachiopoda.

Magas Geinitzi Sehl, с, d.

Rhynchonella plicatilis Sow. с, d.

Táz var. Cuvieri Schi. d.

Terebiatula sp. d.

Bryozoa.

Bryozoa, rûzné druhy, d.

Biflustra Praiaki Nov. d.

Entalophora Geinitzi Rss. d.

Heteropora magnifica Nov. с.

Petalopora seriata Nov. d.

Crustacea

Krab. с, d, x.

Calliauassa antiqua Otto, c, d.

Callianassa. a.

Vermes.

Serpula socialis Goldf. b, c, d, c+d.

Serpula macropus Sow. с.

Serpula gordialis Gohlf. a. c, d.

Echinodermata.

Phymosoma sp. c.

Phymosoma radiatum Sor. d.

Cardiaster ananchytis d'Orb. c.

Micraster sp. c.

Catopygus fastigatus Nov. с.

Catopygus albeusis Gein. d.

Nucleolites bohemicus Nov. d.

Ceratomus Laubei Nov. d.
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Coelenterata.

Spongites saxonicus Gein. d.

Foraminifera.

Flabellina elliptica Nils, a, c, d.

Cristellaria rotulata Lam. sp. с

Plautae?

Fucoides sp. b, c, d, c+d.

Fucoides funiformis Fr. с

Fucoides columnaris Fr. с

Závérek.

V závérku prehledné si uvedme, jak geologové v Pojizefí posu-

zovali pasmo naSe IX.

Jokély, 7l) jenz zabyval se inapovánim naSeho Pojizefí pro fiäsky

geologicky ústav ve Vidai, rozdëloval útvar kíidov^ vûbec na dva

Cleny. Spodní cien nazyvá Quaderformation, vyäsi Plänerfortnation.

Ku svéinu Quaderformation v Pojizefí poèital vSecka pasma naseho

útvaru kridového od I. az ku IX. Pouze slíny pasma III. v dislo-

kacnlm úvalu od Friedsteina ku Roveñsku fadí ku Plänru ; má je

tedy za starsí pasma IX. VSecky pískovce od pasma I. az ku IX

nazyvá Quadersandsteinern a píscité slíny neb pískovce jim podobné

má za vlozky v Quadersandsteinu a nazyvá je Quadermerglem.

Lipüi.d, ") jená mapoval nejjiznéjsí cast naäeho Pojizefí, mezi

Byèicemi, Benátky a Lysou, podobné si pocínal jako Jokély; poné-

vadz vrstvy naseho útvaru v teto krajiné jsou jeáté dosti slinit^mi

faciemi, klade Lipold hlavnë naäe pasmo I a II. jizné od Pojizefí

ku svému Quadersandsteinu, kdezto pasma III. az IX. u Pferova,

Lysé a Benátek ku Quadermerglu druzí.

") Die Quader- u. Planer- Ablagerungen des Bunzlauer Kreises in Böhmen

Jahrbuch -d. к. к. geol. Reichsaiistalt in Wien. 1862. S. 367—878.

™) Ueber die Krcideformation im östl. Theile des Prager Kreises u. im

südl. Theile des Bunzlauer Kreises. A'trhandl. d. к. k. geolog. ReichsansL

1861. S. 48.
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To jsoii prvé pokusy o rozflenénl Pojizerského ceského útvaru

kfidového a nemély tedy tak pHsné posuzovány byti jako se to se

strany nékterych geologû stalo (Носнзтеттеп).

Khkjíí zalirnul naáe pásmo IX. v Fojizefí spolu s jioymi pásmy

ku svyun Jizerskym trstvám. Krejfcl neznaje ríiznost facií naáich

pásem, rozumél Jizersk^mi vrstvami v rozmanitych krajich rüzné

komplexy vrstev. Так na vysociue Jifické a ve stráni u Novych Be-

aátek 73) mél cely complex pásem VI., VIL, VIII. a IX. za své Ji

zerské vrstvy.

U VSetat a Ceíelic74) mél Krkjcí veSkerá naáe pásma od V. ai

ku IX. za Jizerské vrstvy.

V krajiné od Vehlovic ku Kokoíínu 7S), a odtud az к Jizefe,

mél Kkejoí hlavné nase pásma VIII. а IX. za Jizerské vrstvy. I roze-

znává s hora dolû následující horizonty:

Pásmo vápnitych piskovcû s lavicemi Exogyrovymi IXcd.

Vyááí kvádrovy taras (Kokofínsky) 1X6. (snad i IX«.).

Hlubáí taras pískovcovy. VIII.

V Jizerském údolí severnëjsim, nazyvá KuejOÍ7") naáe souvrství

IXc. a IXd. svymi Jizerskymi vrstvami. Totéz ucinil v Hodkovicích,

aváak IXa. urcil jako své Malnické vrstvy, t. j. со naáe IV>". pfi

íemz V.—VII. mél za Bélohorské (cili nase III. na Bílé Hofe) а I.

az IV. za své Pei ucké (cili naSe I. v Peruci) a Koiycanské (t. j. nase

II. v Korycanech).

Schlohbacii 77) uazyval Jizerskymi vrstvami naáe vrstvy 2 a 4.

pásma VIL, рак pásmo VIII. а IX. v krajiné mezi Velilovicemi

a Nebuzely a mél je z pocátku za aequivalenty naáeho pásma V.

v Lounech, aneb X. v Teplicích, aneb vyssího oddllu pásma IX.

u Loun.

Pozdéji doáel Soulonbach 7ä) к jiiiému nábledu o svych Jizer-

skych vrstvách a povazoval je za aequivalent souvrství l\'f-\-e.

u Malnic a pásma HI. vysêfho na Bilé Hofe.

'*) Studie, sir. 121., 132. obr. il.

") Tamtéz, str. 94. obr. 25.

") Tamtéz, str. 94., 103. obr. 26.

'*) Tamtéz, str. 104., 105.

") Viz ZabálkoTo: Ueber die Scbichteiifolge der westböhm. Kreidet'. Jahr

buch d. к. k. geolog. Reichsanst. Wien 1900. S. 102.

'•) Tamtéz, str. 103.



152 XXXII. Cenék Zahálka:

V údolí Jizery urCil Sohlönbach, kdyz niël pNlezitost poznati

vrstvy V pfírodé, nase souvrství IXc. a IX<í. mezi Kmskem a Do-

lánky со Jizerské vrstvy a tak je srovnával s vrstvauii u Malnic

a Bílé Hory jako pfedeslé a mimo to s vyásíin oddélením pásma III.

a dolnl cástí pásma IV. (tam jest jen dolnl) na Dfínovském vrchu

u Veltrus atd.79)

Gcmbel80) nazyvá pasmo IX. spolu s VIII. v Nebuzelském dùlu

Jizerskymi vrstvami. Povazuje tyto za aequivalent vrstev IV., Vd.,

VI., VII. ba i X. u Mélnlka, Malnic a Teplic (viz tarn).

Velmi rozmanitë posuzuje Gümbbl naSe souvrství IXc. a lid.

u Tumova (viz v pfedu u naèeho profilu Doláneckého) ; má je za

aequivalenty pásem III. az X. v rûzn^ch krajích západo-ceského útvaru

kfidového.

Hochstetter (viz podrobny rozbor Hochstetterova profilu od Ko-

zákova az do údolí Libuñky pfi pásmu X.) naz/vá naSe souvrstn

IXc. a IXd. u Turnova Jizerskymi vrstvami. Povazuje je za aequi

valent pásem III., IV. a X. u Loun, aneb pásma III. na Bílé Hofe,

aneb pásma VI. a VII. u Vehlovic.

Fni(¡81) z posud uvedenych geologû nejvíce fasu vënoval studiu

kfidovych vrstev v PojizeFí. Nase pásmo IX. je hlavní cástí jeho Ji-

zerskjfch vrstev. Jak möoval Frió své Jizerské vrstvy západné oil

kraje v tomto pojednání popsaném, to posoudili jsme zevrubnë v naSich

studiích z okolí Ripu a zvláSté ve clánku „Ueber die Schichtenfolge

der westböhm. Kreideformation" a „Die stratigraphische Bedeutung

der Bischitzer Uebergangsschichten in Böhmen." Omezíme se tudil

pfehlednë jen na krajinu v tomto pojednání popsanou.

Pásmo IX. u Jific povazoval Fmc za své BySické vrstvy, t. j.

za nejvysSí cást pásma IV. v BySiclch.

Pásmo IX. v Novych Benátkách spolu s VIII., VIL a VI. za

Trigoniové vrstvy, t. j. za IXc. u Kokoflna.

Pásmo IX. souvrství с a (/ u Krnska, hlavnë za Trigoniové

(IXc). Jednu partii souvrství IXrf. mël za Bryozoické (IX</.)

Ve Skalsku ureil souvrství IXi. za prvy kvádr Kokofínsky,

t. j. za nase pásmo VIII.; souvrství IXcí. za Hledsebské vloiky,

") Viz v tomto pojednání profil u Dolánek a posndek Schlonbacliüv.

"•) Zahálka: Ucber die Schiclitenfolge, S. 101.

") Jizerské vrstvy. (1883 ném. vyd.) 1885. Viz citáty v pojednání tomto

zevrubné uvedené.
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t. j. za naáe IX¿». ; souvrství IXc2. za druhy kvádr Kokofínsky,

t. j. za naäe IX¿». a konecné souvrství IXd. za Trigoniové vrstvy

a snad vrstvy Bryozoické, t. j. za naäe IXc. a IXd. Podobné ve Stre-

nickém dûlu, smërem ku Krnsku.

U Mladé Boleslavi a u Turnova povazoval Fric naáe IXcd. za

své Trigouiové vrstvy, t. j. za naáe IXc.

V Chorouákách nazval souvrství IXc. (Fricovo trigoniové) i IXd.

(Faicovo Bryozoické) dohromady jakozto své typické trigoniové vrstvy.

V Hodkovicích urcuje Frió vrstvy útvaru kridového takto :

IXc. povazoval za své Vehlovické (cili naäe VI. ve Vehlovicích)

iiejvyá snad i Malnické (Cili naäe IVr. -j-Va. v Malnicích).

IXb. a IXa. povaáoval za Dfínovskó (t. j. hlavné nase IV.

» okolí Ripu).

V.— Vll. za své Semickó (t. j. naäe III. v Semicích).

/., 7/., Ш. a IV. za své Korycanské (t. j. nase II. v Kory-

canech).

Yysvetlení

к obrazcûm 34. — 64.

Obr. 34ab. Ndrys (nikoliv prûfez) pravé strânè Jizerského údolí

od Kochánek и Novych Benátek az ku Malé Skále. Rovina prúmétná

procházela body: Drazice (cota 187), Mohelnice (kostel), Loukov

(kostel), Dolánky u Turnova (most), Malá Skála (zámek); byla tedy

zlomena v Mobelnici (ZZ), v Loukovè (ZZ) a v Dolánkách (ZZ). Sraér

kaídé této cásti roviny prümétné jde od JZ. к SV., pouze z Mohel

nice do Loukova jde od Z. ku V. V tomto nárysu vyznaCen útvar

ililuvialní se sv^mi Stérky, písky a zlutnicí jen na obvodé, aby pásma

útvaru kridového nebyla v Pojizerské stráni zakryta. Není-li stráü

v nékter^ch místech ro nobëzna s pflsluänou cástí roviny prûmëtné,

jevl se na nárysu zkrácena. Proto je na ph nádrazí Miado Boleslavské

s phlehlou stráni mnoliem kratáí. Ustí-li se néjaké postraní údolí

v pravé Pojizerské stráni do Jizerského údolí äikmo, kryje jedua

stráñ poetraního údolí druhou. Tím se vysvétluje zvláátní kresba

naâich pàeem pri dislokacní rozsedliné Mnichovo-Hradiátské v Kláátefe

HradiSti. Zde není ro/sedlina znázornéna píímkou jako byvá na prú-

fezech, n^brz rovinou v nárysné obsazenou. NazuaCili jsme ji Cástecné

tremi písmeny rrr. Levá stráü údolí Zábrdky s obcí Kláéterem Hra-

liiâtëm kryje tu stráü pravou s obcí Habrem.

10»
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Tentó nárys lze povazovati za pokrafiování profila od Vyseho-

fovic na Stary" Prerov (Obr. 3. pri Pásmu I.), z údoll Labského

u Lysé do Novych Benátek (Obr. 8. pri Pásmu IV.), takze obrazci za

sebou jdoucími: Obr. 3., 8. a Mab. znázornény jsou vrstvy útvaru

kHdového celou Sífkou útvaru od Vygehofovic az ku Malé Skále.

Obrazec 3. ukazuje, jak po silurskych bridlicích Dd 4 a slabém

podkladu permském od Tlustovous к VySehofovicûm následují vrstvy

pásma I., II., III. a IV. az ku Pferovskému vrchu. Na obrazci 8. ná

sledují po pásmu IV. pásma V., VI. se VII. a VIII. Na obou profilech

zapadají vrstvy od bfebu ku stfedu byvalého zálivu kfidovébo. Na

poCátku naSeho nárysu (Obr. 34a.) u Kochánek ve stráni „Na pri-

kopech" objevují se pásma IV., V., VI. -f VII , VIII. a IX. Vyâàl

vrstvy pásma IX. vystupují od Novych Benát'ek ku Drazicûm, nafez

se pfipojují jiz i vrstvy spodnl pásma X. (které zvlásté u Sedlce mimo

náS obrazec na povrch vycház ). Vsecka tato pásma zapadají ku Dra-

ziciim. Zde nejvysSÍ cást pásma VIII. jiz blizka je hladiny Jizoiy

a mezi Drazicemi a Horkami i tato zapadne pode dno Jizerského

údolí. Od Horek n. J. pribyvá velice na mocnosti pásma IX. proti

proudu Jizery, tak ze pouze souvrství IXc. a IXd. nékdy i z tástí

spodní pásma X tvorí Pojizerskou stráñ. Jiz v Horkách pozorovati

jest vyvin souvrství IXd. z oboru pásma IX. ; za Hrusovem vyluíuje

se jiz zfetolnó i souvrství IXc, a není pochybnosti, ze by v Krnsku

jiz i souvrství 1X5. a IXa. od vysSfdi souvrství se rozloufiti dala,

kdyby byla pristupna a nepadala pod dno Jizerského údolí, jak o torn

svëdii n;iSe pozorování ve Strenickém dûlu (obr. 21. pri Pásmu VIII.)

Od Drazic près Horky n. J. к Hruáovu spodní vrstvy pásma IX

site jesté klesají, vysáí vsak vstoupají. Od HruSova vsak dale proti

proudu Jizery vstoupají vsecky vrstvy, souvrství IXc. a IXd., skláila-

jící stráñ Pojizerskou az po Bezvelsky dúl v Debfi. V Debíi nejsmi

nejspodnójsí vrstvy strânë pfistupny. Jest pravdèpodobuo, ze tu bude

jté souvrství 1X6. skládati nejspodnt'jsí ¿ást stráné. Proto jsem si do-

volil souvrství to v nárysu naznaíiti.

Bezvelskyni dûlem vy/nacena je dislokaCní cára, od niz vrstvy

zapadají ku Bélskému údolí. Souvrství IXd., které tvofilo vrchol

stráni u Hrdlorez, octne se tak u Bakova u dna dûlu. Bèlskym

údolím opét naznaCen je obrat ve sklonu vrstev, пеЬоб vrstvy pone

nálilu vstoupají ku Klásteru Hradiäti, kde údolím Zábrdky procházi

dislokacní rozsedlina. Pásmo IX. se svym souvrstvím IXd. vrzeno tu

po levé stranè Zábrdky vyáe. Od Klástera vstoupají vrstvy na nárysu

nasem aá do Moheluice. Vrstvy ty vstoupaly by i dál a dále, kdyby
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smér Jizerského údolí se nemënil. Od Mohelnice к Loukovu otácí se

Jizerské údolí od Z. ku V. a vrstvy klesají v tom smëru.

Od Loukova ku Pfeperi jde údolí (etráü pravá) skorein die smëru

vrstev, proto se jeví na níírysu skorem vodorovné. Mezi Pfepef

a Turnov spadá také Libuñská dislokaüní cáia, pioeez jeví se i v naáem

nárysu mocnëjsi vystup vrstev. Od Dolánek az po Malou skálu kloní

se smër naseho nárysu vice ku sklonn vrstev, proto vrstvy raocnë vy-

stupují. Rovina nárysu naSeho od Dolánek u Turnova do Malé Skály

protfná poloostrov Chocholku mezi Bukovinou a Kobylkou, proto stráñ

tohoto poloostrova vypadá na nárysu naáem zkrácená a zakryvá nám

i Cast stráné mezi Bukovinou a Borkem. Souvrství IXc. a IXd. na-

byvá zde na pokraji útvaru kfidového nejvètâi mocnosti — pH ústí

Jizery kfidové. Pásmo X., valnë jiz v kvádrovce pfecházející, pokryvá

tu v divokych obrysech pásmo IX.

Za Hodkovickym úvalem zakoncuje Maloskalsky hieben z pfe-

I ocenycli vrstev pásma I , II. a III. vrstvy pobfezní. Za nimi jiz

Huronská bfidlice panuje. Snad mezi ni a kvádrovce pásma I. spadá

v Lábu proud melaphyrovy jako pod Suchou skalou (obr. 4. u pás. I.)

a u Friedsteina; není vsak pflstupny (obr. 5. tamtéz). Jak známo,

obuásí sklon pfekocenych vrstev 101° (Pásmo I. str. 2., obr. 1., 2.,

4., 5., 6 ). Tentó úhel nelze váak na naáem nárysu vrejsovati, ponë-

vadz je pomér nasi délkové míry 1 : 25000 a poinér vysek 1 : 2500.

Následkem pfevySení desateronásobného jeví se vrstvy hfebenu vy-

obrazenébo skorem kolmé.

Obr. 35. Prúfez pravé stráné jizerské od nádrazi Josefodolského

v Debfi podle silaice do Hrdlofez.

Obr. 36a. Prûrez pravé stráné Bélského údolí od továruy v Ho-

loubkové (mésto Bélá) die nové silnice na Panin dvür.

Obr. 36b. Zvëtàeny vodorovny fez íedicové zíly C, z jtfedeslélio

profilu, tufem sprovázené T. Pískovec v doteku se zilou touto P.

Obr. 37. Prúfez levé stráné Bélského údolí proti niéstu Bêlé,

z Podóla na vrch Bèlou (Horka, Sibefiak).

Obr. 38. Prúfez levé stráné Klokocského údolí od côty 232

» myslivny KIokocky bllze sv. Prokopa podle silnice ku Maflkovické

hajnovnë a do lesa Novotína (v inaiië Lovotin).

Obr. 39. Prúfez pravou strání jizerskou podle silnice Mnichovo-

Hradistské do KláStera Hradiâté aá к Vodárné.
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Obr. 40. Prûfez levé strânè KIokoéského údolí v Bilé Hlinë.

Obr. 41. Priifez nejvysSÍ Cásti levé strânè Klokoëského údolí na

vrchu Sevèfnè u Dolni Rokyty.

Obr. 42. Prûfez pravé stráné jizerské z Dolánek u Turnova

podle silnice ku Hrubému Rohozci.

Obr. 43a. Prûfez pravou strání jizerskou od osady Kfizky (obec

Borek) podle silnice okolo osady Paseky (obec Borek).

Obr. 43b. Loupatelnost velini jemnozrnného pískovce vápnitého

u vrstev IXd. 1. pîedeslého profilu zvëtêena.

Obr. 44. Prûfez vrstev u mlyna c. d. 3. ve Vranovë. Vkreslen

do patîicné vySky nadraofské v sousedniin profilu na obr. 43a.

Obr. 45. Prûfez vrchu Bezvel u Katusic podle JZ. stráné jeho

od lomû u silnice к vrcholu. Pfi vrcholu znàzornën svezly kamyk,

jenz druhdy vrchol Bezvelu càsteénë pokryval.

Obr. 46. Prûfez die cesty z Myäi díry die cesty do Bukovna

u Mladé Boleslavi. Znázorüuje se jim i slození pravé stráné Bezvel-

ského dülu mezi Bezvelem a Debfí.

Obr. 47. Prûfez levou strání údolí Mohelky podle silnice do

Kocnëvic.

Obr. 4¡*. Prûfez Hodkovickym úvalem v Hodkovicích, od Malo

skalského hfebenu nad Blaákovou továrnou ai na Pétihorky.

Obr. 49. Sled vrstev pásma III. a IV. u dráhy nad Blazkovou

továrnou v Hodkovicích z pfede§lého profilu zvétSeno.

Obr. 50. Prûfez vrchu Kalvarie (Kirchbefg) od kostela v Hod

kovicích die cesty az na Kalvarii.

Obr. 51. Prûfez levé stráné údolí Mohelky z obce Tftí die cesty

do Öervenic a az na kopec Hrobku.

Obr. 52. Prûrez pruvé stráné údolí Mohelky od Letafovickélio

mlyna die cesty do Letarovic dolních a horních az na pláü u kfize

(cota 411) u vrchu Ovóína.

Obr. 53. Prûfez levé stráné jizerské od feky Jizery po vychodní

stianè hradu Zásadky podle rokle (po té2e stranë) ku hradu Zásadce,

рак die silnice obcí Sychrovkem az na vrchol èedicové trosky na

vrchu Kàcovë. С— Cediö. P — Porcelanity.
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Obr. 54. Pflcny prûfez Jizerského údolí od Kocnëvic près Mo-

helnici, hrad Zásadku, Sychrovek, vrch KáCov do Podóla u Mnichova

HradiStë. Profil tentó sestrojen téz pomoci vrstev u Hoökovic (viz

profil 97. V textu). Ponëvadz se ale na tabulku neveSel, byla cást

prürezu od Podóla na Hoäkovice odejmuta. P=z porcelanity. V tomto

prûFezu je nápadné vrzení vrstev die rozsedliny r, procházející

údolím Jizery.

Pomëry délek i vysek, v jakém nárys i prûfezy jsou zhotoveny,

také smëry jejich, naznafeny jsou u jednotliv^ch obrazcû.














