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XVII.

Pàsmo X. kfidového útvaru v Pojizefí.

Sepsal éenék Zahálka

S obr. 56. az 88.

Pfedlozeno v sezeni dne 6. kvétna 1905.

Úvod.

Pfistupujeme ku nejmladâimu pásmu khdového utvaru v Po-

jizefi, kterym se ukonóuje fada pásem éeského utvaru kfidového vûbec.

Byl jsera velice zádostiv zvédéti jiá pfi studiu západoceského

utvaru kfidového, v jakém pomêru, со se tyce stáfí, stojí naâe pásma

ku Chlomeckyni vrstvám KrejCího a Frick. Zdaz nékterému z vySslch

pásem naáich budou aequivalentní, ci mladáí jeSté nezli pásmo X.?

Tato otázka tanula mi ustavicné na mysli.

V zâpadoceském utvaru kfidovém dély se jiz pokusy nalézti

v radè tamnich vrstev aequivalent Chlomeckych kvádrovych piskovcû.

Jiz Krejcimu г) se zdálo, ze vidél Clilomecké vrstvy v nejhlubâich

tretihoraích pískovcich, jez pokryvají kfidovy útvar pfi jiznim okraji

Ceského Stfedohofi od Loun près Tfiblice к Litomëficûm. Kdyz jsem

se vsak pfesvëdcil, ze plskovce tyto, spocívající na Inoceramovych

slinitych vápencích pásma X. souvrství d, chovají tfetiliorní floru, jiz

ze Zitenického náleziska u Litoméfic popsal Enoelhabdt,'-) jako floru

') Studie v oboru kfidového útvaru v Cechách, str. 69. Zahálka : Rozsírení

pyropovjch stèrkû, str. 4.

■) Srovnej Zaiialkovo: O bludivych valounech atd. v Ceském Stfedohofi,

str. 171-17-'.

Vcstnik král. ceské spol. náuk. Trida II. !
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Aquitanského stupnè spodního miocänu, tu ovsem préstala domnènka,

hledati v onéch pískovcích obdobu Chlomeck^ch vrstev. Téz se ukázalo

klamnym srovnávati s Chlomeckymi vrstvami ony písky a Stërky Ripské

vysociny, které pokryvají zminëné souvrství Xd. Tyto písky a Stérky

nálezí útvaru diluvialnímu.3)

Так züstávalo pásmo X., t. j. pásmo odpovídajicí Kbejüho

a Frice Teplickym vrstvám v Teplickh*), v nasem studiu ustavitné

nejmladSím pásmem v celém západoceském útvaru kridovém od Loun

près flip az ku rece Jizefe. Jii tato okolnost byla nápadna, neboí

Chlomecké vrstvy hned na protéjâi levé stranë Jizery rovnëi byly

uznávány jako nejmladáí pásmo v ceském útvaru kfidovém.

Pfesed na levou stranu Jizery doSel jsem ku velmi zajímavym

a prekvapujícím vysledkûm. Rozäifiv tam prohledávání pásma X., kde

toho potíeba kázala, i do vzdálenéjáích krajin, ku pf. az do Polabi

v okoll Podèbradekém, shledal jsem, íe u Podebrad shoduje se pásmo X

jeáté úplné s pásmem X. v Poohfí, v okolí Èipu a v Polomenych

Horách. Vè«k z okolí Podébrad na sever az ku cáfe Dobrovice-Libáú

pofcíná vrstvám pásma X ubyvati vápnitéjáího sloäiva, a pevnéjSí slloy,

vápuité slíny a slinité vápence jeho mèni se ponenáhle v méné pe\né

a mékké slíny.

Od óáry Dobrovice-Libáñ na sever, az ku cáre Bakov-Sobotka-

Jicín, kde zdvihá se Chlomecky hfbet, Markvartická vysocina a Ve-

líSsk^ hrbet, poclnají se pojednou vkládati vrstvy plskovce do onoho

souvrství slínú, které odpovídá v okolí Èipu souvrství Xc. Ve spodní

cásti tohoto souvrství jen tu a tam teninká vrstvicka pískovce vápni-

tého se objeví, ve vySSÍ Cásti i mocnéjSí desky, ba i kvádrovy pi-

skovec. Slíny, do néhoz kvádrové pískovce jsou vlozeny, jsou jeáté

chudSÍ vápencem nez v kraji pfedchozím, místy vytrácí se vápenec

docela a b^valé slíny z predchozího kraje nahrazeny jsou jlly casto

dosti piscitymi.

Zcela tatáz zmëna faciová v oboru souvrství Xc spadá do iáry

Mladá Boleslav-Jenàovice a postupuje od západu k v^chodu, a do cáry

VellS-Brada (u JiCína), kde postupuje od vychodu k západu.

Zminën^ pfechod faciovy jeví se tedy na pokraji okresu, ktery

má tvar trojúhelníka, jehoz vrcholy jsou Mala Skala, Mladá Bde-

slav, Jiéín.

Od obvodu tohoto trojúhelníka do vnití nastává rychlá zména

faciová vsech souvrství pásma X. — V souvrství Xc. vymizí poslední

*) Zahálka: Geologie Rohatecké vyéiny, str. 82—34. Tab. 1.

4) Nikoliv vüem Teplickym Trstvám jinych krajin.
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sllny a jíly a jich misto zaujme kvádrov^ pískovec. Slíny ve svrchnl

íásti souvrství X&. pocnou se prokládati lavicemi kvádrovcovymi,

vidy mocnéjslmi az sllny vymizf a kvádrov^m plskovcem se nahradí.

Méné rychle precházejí nejspodnëjSl sllny souvrství Xd. v plskovce.

JeSté vétsich zmén nabyvá pásmo X. od Hrubé Skály ku Maló

Skále, t. j. v severníra clpu trojúhelnlka a maximum zmén nabyvá na

Sokole a Drabovné u Malé Skály. Zde jiz celé pásmo X. slozeno je

z kvádrovych pfskovcü az na nejspodnëjSÎ vrstvy jeho nálezejfcí к sou

vrství Xa. a nejspodnëjSl cásti souvrství Xb. VSak i tyto nabyly

zde pomérné nejpiscitéjálho eloziva, neboí je zde souvrství Xa.

z pískovce glaukonitického slinitého elozeno a onen nejspodnèjâi

zbytek souvrství Xb. z piscitych slinû a pisôitych jflfl se skládá.

Kvádrové pískovce pásma X. v Pojizefí urcovali Krejcí a Frió

a po nich i mnozl jiní geologové со Chlomecké vrstvy; slíny neb jlly

pásma X. bud* со Teplické a Bfezenské vrstvy neb jen со Bfezenské

vrstvy. I tenkráte, kdyz na pfechodu faciovém vrstvy slínü (neb jílú)

s kvádrovymi pískovci se stfídají, urcovali slíny (rieb jlly) со Bfezenské

vrstvy a kvádrové pískovce со Chomecké vrstvy, tak ze не jim tyto

dvoje vrstvy rüzného stáfí nékolikráte nail sebou vystri-

dalyJ

Teplické vrstvy v Teplicích jsou tedy téhoz stáfí со Chlomecké

kvádrové plskovce v Pojizefí, nálezíf jednomu a témuz pásmu X.

Jak jednotliví geologové pásmo X. na rûzn^ch místech Pojizefí

posuzovali, o torn podrobné pojednáváme v této práci a píehledné na

konci.

Faciové zmény pásma X. y Pojizerí.

Ve sv^ch dosavádnich studilch v oboru èeského útvaru kfido

vého mèl jsem mnohokráte píílezitost póukázati na faciové zmëny

vrstev. Tyto zmény dají se jen tenkráte vypozorovati, kdyz se ne-

pfetriitè sledují vrstvy z jednoho kraje do druhóho. Zmény az dosud

nalezené nebyly na pfechodu svém nikdy náhlé, nybrz ponenáhlé. Na

pr. ponenáhlym uby>ánlm vápence a jílu ve sllnu a pfiby>áním kfe-

menného písku pfeäel jeden a tyá horizont sllnu ku pf. ve kvádrovy

pískovec. Tentó ponenáhly pfechod dél se vády v délce nékolika kilo-

metra. Nazy^vejme tuto zménu: Faciová zmëna s ponenáhlym pfechodem.

Zcela jiného druhu je vgak faciová zmëna v oboru pásma X.

v Pojizefí. Tu rázné pfechází jedna facie ve druhou, ku pf. slín ve

kvádrovy pískovec. V jednom a témze misté, v dosti skrovném lomu,

i*
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lze casto zménu faciovou vystibnouti, spadá-li do polohv prechodnl.

Ze dvou stran pfichází tu proti sobé petrograficky zcela rozné vrstvy;

z jedné slía (po pfipadë piscity jíl), z druhé kvádrovy pískovec kaoli-

nicky. Slín vysílá vybëzky do pískovce a vytrácí se v nëm klinovité

Také maze byti vrstva slínu do kvádrovce vnikající trvalejáí a vykllni

se v pískovci o mnoho metrû dále. Vrstvy slínu vnikajicí do pískovce.

proméñují se obycejnë v piscity jíl, nékdy vSak své slinité slození az

do konce udráují. Naproti tomu zase pískovec vysílá vybézky do slínu

a vytrácí se v nèm rovnéá klínovité. Так se vrstvy dvou facií do sebe

stíídave zaklinují, jsou velrai nepravidelné, nékdy zvlnéné. Vykliüo-

vání vrstvy nékteré déje se jazykovité nékdy prstovité jak na profilu

vertikálném tak horizontálném.

Porovnárae-li tentó zjev s popisem tektoniky vrstev ve vse-

obecnych geologiích, shledáme, ze odpovidá ulození vrstev strfdavése

vykliñujícich. V nasein pfípadé jeví se vsak toto stfldání vykliñujícich

se vrstev velmi nepravidelné, v divokém prostupování v^bëzkû jedné

facie ve druhou. Budeme tuto zménu faciovou v naSem éeském útvarn

kfidovém nazyvati: Faciová zména strídavé se vykliñující.

Takové zmény faciové zvlááté jsou i>fístupné v souvrství Xf.

na obvodu okresu, o némz jsme píedeslali, áe má tvar trojúhelníka

uréeného vrcboly: Malá Skála, Mladá Boleslav, Jicín. Zvlááté pékné

odkryté nalezl jsem na Chlomeckém hfbetu, Markvartické vysoCiné

a Velíáském hfbetu. Obraz 55. znázorñuje styk dvou facií jednoho

a téhoá souvrství Xf4. jak se jeví ve sténé lomu zvaného .Skála'

u Chlomecké myslivny na pronlu 147. Jedna facie slozena je z ЪМго-

vého pískovce kaolinického bílého (pb) neb zlutého (pí) jemnozrnného.

druhá facie slozena je z píscitého jflu (j). Jíl nadrzuje místy vodu (v).

Uzavreny jílem obrys pískovce uprostfed obrazce je pfíény prûrez

vybézku pískovcového, ktery se pred sténou lomu, t. j. к západu vy-

tratil, avsak к vychodu souvisí s mocnou partií téhoá kvádrovce,

kterou spatrujeme po pravé, t. j. JZ. sténé lomu. Facie kvádrového

pískovce vübec se tu к západu vytrácí a na její misto nastupuje facie

piscitébo jílu. („s" na obr. 55. znací ssutiny zakryvající hlubál vrstvy

v lomu.)

Kazd^m krokem méní se scenerie kvádrového pískovce s pisCitym

jílem. Na obrazci 56. spatrujeme styk kvádrového pískovce slinüého (p)

s pískovcem jílovitym (pj) tence deskovitym, ktery" téz ч jíl pfecházl (j)-

Je to u souvrství ponékud mladsího nezli v pfedeálém nálezisku, a sice

Xc7. profilu 145., jak se jeví ve sténé Panského lomu na pokraji

lesa, za sancemi, poblíá P. Marie, S. od obce Chlomku.
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Jakmile se dost málo vzdálíme od obvodu trojúhelnika, u nèhoz

zmëna faciová nastává, do vnitra jeho, nahrazujl se souvrství slinitá

Xc

 

i

pr

1

■ f

s

 

pb

j

S

Щ

-\"-:-\"v."-

Obr. 57. f. 100

(po pflpadé jilovitá) rychle kvádrovymi. Ten ukaz znázorñuje obr. 57.,

pfedstavující stënu panského lomu v lese S. od Novych Telib, v S.
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stráni Chlomeckého hfbetu. Vrstvy náleií (tak jako na obr. 55. a 56.)

ku svrchnf cásti souvrství Xc, a sice Xc2. ai 7. profilu 151. Zde se

dokonává faciová zména jüovitého slínu (s) ve kvádrové pískovce vá-

pencové (pv) neb kaolinické bílé a zluté (pb, pi). Tu se zakoncují

poslední zbytky slínú, aby ucinily mista v^hradné kvádrovym pfskovcûm.

Pfi faciovych zménách souvrství slínü neb jllû pásma X. ve

kvádrovy pískovec vyskytují se téi koule pískovce vápencového jemno-

zrnného. Koule tyto vlozeny jeou bucl ve kvádrovém pískovci, z jehoz

zvétralého povrchu nápadné vyCnívají, ponévadz vice vétrání vzdorují,

aneb tvofi ve slinu samostatné lavice nékolikráte se slinem se stfí-

dající. Posledni pfipad jevi se nápadné casto ve spodním oddélení

souvrství Xr.

Koule pískovce vápencového vytrácí se, postoupla-li faciová

zména ve kvádrovy piskovec ve vétáí mlfe. Na obr. 57., kde se zména

slínü ve kvádrovy pískovec ve vy§8í poloze souvrství Xc. dokonává,

vyskytují se takové koule zfídka (ku pf. v \v2 ). V 6isté kvádrovcovó

facii je рак koule vzácná.

Ze pfi tak pronikav^ch zménách faciovy'ch, jak jsme je byli

popsali, nastávají náhlé zmëuy v palaeontologickych pomérech pásma X.,

rozumí se samo sebou. O tom podrobné i pfehledné pojednáme v této

práci dále.

Jizera kridovâ a Jizerské delta morské za doby pásma X.

Obr. 68. Da Tab. L

Uvazujme nékteré vysledky, ku kterym jsme doáli studiem

pásma X. v Pojizerí.

Pod Malón Skalou ve Vranové, t. j. v místech, kde dneáni Jizera

opoustéjíc území archaické a permské, vniká do oboru kfidovébo útvaru,

je pásmo X. z celého Pojizerí nejpisCitéjôi a az na malou vyjimku

téméf celé z kvádrového pískovce slozeno. V Sokolskych skalách, kde

je pásmo X. pomérné nejlépe zachováno, dosahuje vyäka kvádrov^ch

pískovcú — od mocnosti mnoho se nelíáící — 119 5 m. Byla väak

jesté vétíí, nebof jest vy881 éást souvrství Xd. denudována. Yykazuje

zde s hora dolü:

BOQTritTÍ Xda. z kvídroTého pískovce 12 mi S

eouTrstTÍ Xc. z kvádrového pískovce a slepence - 1 '"^
107-5 m

i*souvrství Xbfi. z kvádrového pískovce

souvrství Xfta. ze slinitého piséitého jílu, pisíitého slínu a pisci- i~

tého jílu 10*6 m

souvrství Xa z glaukonitickébo slinitého pískovce VS m



8
XVII. Cenék Zahálka :

V tomto nejpiscitëjâim stavu svém poclná pásmo X. bezprostfedné

od bfehu byvalého mofe kfidového ve Vranové.

Ackoliv jsou celkem váude v Pojizefl kvádrové pískovce pasma X.

jemnozmné (tak jako v pásmu IX.), pfece objevují se u Vranova téi

hrubá zrna kfemene, vêtâi valounky kfemene, ba i vrstvicky slepence

(Chocholka, Rotsten, Sokol). Jsou zde tedy tyto usazeninv mofské

pomërnë nejhrubsí z celého Pojizefi.

Tyto okolnosti svëdci tomu, ze jiz za doby kfidové vtékala ve

Vranové do Ceského zálivu mofe kfidového îeka, pfedchûdce dnesni

Jizery, Jizera kfidová, pfinásevSi se svymi pfitoky z blizkycb. Jizer-

sk^eh hor a KrkonoS piscity náplav, hlavnè písek kfemenn^, iivcovy,

Supinky muekovitu a biotitu, zvlásté ze svého masivu zulového. Hrubä

material usazován v mofi blíze ústí Jizery kfidové. Z nëho slozeny

jsou nynëjsi kvádrové pískovce i vrstvicky slepence, jenze zivce, hlavnè

orthoklas, zvëtraly dávno jiz v kaolin. Jemnéjâi nanos piscity odplaven

dále od ústí Jizery kfidové az do kraje spadajícího mezi nynëjèi Mladou

Boleslav a Jicin. Muskovit a biotit v malych a tenkych âupinkàch

unásel proud dále od ústí a cím dále od ústí do mofe, tím vice

jemnëjàich Supinek slídy naplaveno. Ponévadz v Jizerskych horách

a Krkonosích muskovit pfevládá uad biotitem, proto onen ve vëtâim

mnozství nanesen. Proto vznikly mezi Mladou Boleslaví ч Jicínem

kvádrové pískovce s nejjemnëjsim zrnem kfemennym a 2ivco\ym

a s nejvëtâim mnoistvím Supinek obojl slídy, zvlásté muskovitu. Take

zde zivce v kaolin se promënily.

Nejlehcím materialem, jejz voda Jizery kfidové do more pfi-

nàèela, byly kousky dfev, vëtévek, listû a jejich drt, a proto také

nejdále zanááeny. Pískovce uvedené mezi Mladou Boleslaví a Jicínem

optyvají mnozstvím uhelného smetí, zuhelnënych vëtévek, dfev a misty

jsou i otisky dosti poäkozenych lupenû.

Ze Jizera kfidová pfináSela do mofe téz usazeniny jilovité,

rozumí se samo sebou. Kaolin ze zvëtralych zivcû z KrkonoS a Ji

zerskych hor, zvëtraniny z huronsky"ch bfidlic a permskych vrstev

z tehdejSího Pojizefi a PodkrkonoSi poskytly jim dosti látky. Pfi ústí

Jizery kfidové usazovaly se jen v nejstarSích dobách pásma X., a sice

za dob souvrství Xa. а ХЬа. ; dále od ústí i za dob pozdëjiich a £ím

dále od ústí tím vice.

Na jiáním okraji usazenin, na jejichz ulození mêla jeStè vliv

Jizera kfidová, zároveñ ale i jiné feky, jeví se nejméné piskovcovjích

vrstev. Vizme ku pf. sled vrstev pásma X. na Z. okraji Chlomeckého

hfbetu (viz profil 146.) i
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20-0 m

souvrství Xc/í- z pískoYce deskoyitého neb kvádrového, stfídajíclho se

10-5 m

eouvrstvl Xca. ze 8línu, т nèmz jsou nepaüué vrstvicky vápnitého

44-5 m

710 m

1-0
•m

Povâimnéme si nyni plosné rozlohy, jiz zaujímají piscité facie

jednotlivych souvrství pasma X. a jak se tyto mëni od nejstarslch

dob aá do konce doby pásma X.

O rozloze plskovcové facie nejstarSiho souvrství Xa. nemûzeme

mnobo fíci. Jesti nepatmé mocnosti 1*8 m a jen raálo kde pfístupno.

Známe je toliko z Besedic u Vranova a z Károvska v Turnovë. Na

obou místech sloáeno je z glaukonitického pískovce slinitého. Daleko

za Turnov tato pískovcová facie nejde, nybrz méni se ve facii jemnéjsí,

slinitou, vády ale znacné glaukonitickou s nepatrnymi drobefiky pí-

skovcov^mi, jak svédéí nálezisko ve Vlkavè, jizné od Dobrovice, u Ji-

zerného Vtelna a na Chloraku u Vtelna. Tolik je jiato, ze je mezi

Vranovem a Turnovem, tedy pfi ústí Jizery kfidové nejpiscitéjáí.

Jizera kridová naplavovala do mofe za doby souvrství Xa. menSÍ

mao¿ství pisku, a to jen blízko ústí, sotva dále nez za nynëjâi Turnov,

a proto mnozství vody v feciáti jejím tekoucl i rychlost její byly

mírny.

Po usazení se souvrství Xa. nastal jeáte mirnèjâi proud Jizery

kfidové, nebof na poíátku doby souvrství X&. usazovalo se v moíi

jen málo velmi jemného pfsku kfemenného poblíz ústí Jizery. Tichy^

proud ficní pfinááel pfevahoujll, 6fm dán hlavní material к utvofení

se pisèit^ch jílú, slinit^ch piscitych jílü a pisèitych slínú. Rozloha

této chudè pisCité facie spadá mezi ústí feky u Vranova, Turnov

a Roveneko a má tvar trojúhelníka éili delta, které se od ústí do

mofe rozbíhá. Dále do more od toboto delta, uby\á témto nejetarfiím

vrstvám souvrství X&a. písku а méní se ve sliny. Fatrné proud Jizery

ednasel dále od ústí jemnôjôi jílovit^ náplav, ktery éím dále do mofe

tím vice misil se s jilovitymi náplavy jinych proudù fi6ních.

Jiz na konci usazování se jemnycb náplavú z dob X&a., jichi

vyska v Jizerském delta je 7 m ai 15 m, lze pozorovati, ze poCalo

se méniti podnebí v Óechách, neboí píibyvá ' kfemenného písku ná-

plavûm v nejvyssích vrstvách, coz pfedpokládá mocnëjSi a rychlejSÍ

proud feky. Tato zména stává se vSak po usazení souvrství Xôa.

ninohem patméjSí, nebof Jizera kridová zanásela рак témèf samy
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písek kíemenny a zivcovy poblíze ústí, z nehoá se nám kvádrovy

pískovec utvoril. Z pocátku sahal tentó deltovy náplar písku jen od

ústí az ku cafe Chocholka-Blatce, za ním usazovány slíny. Pozdeji

za dob souvrství Xft(3. zaujímal piscity náplav v mofi vády rozsáhlejaí

delta, které se rozbíhalo k jihu az ku cafe Mnichovo Hradisté-Jicln.

Na západním a jizním obvodu tohoto delta t.nsüly se jiz náplavy

pisoitó a nedávaly proto vznik k nepfetrzitym vrstvám kvádrovycb.

pískovcu, ani ve smèru horizontálném ani vertikálném, nybrz jednou

byl proud jizersky mocnejSí a zanááel písek dale do mofe, po druhé

zménou podnebí neb pocasí slabSí a pisoité delta ustoupilo o ñeco

zpet, takze se usazovati mohl na pfedehozí vrstvu písku jíl, jeja pfi-

náaely proudy jiny"ch fek z protivné strany. Zanesen-li opèt vétsím

proudem jizerskym písek dale, pfikryl se jíl (dneaní jíl neb slía)

vrstvami písku. To se opakovalo nékolikráte. Proto Ize pozorovati pri

uvedeném obvodu delty stfídání se usazenin pisöitych a jilovitych.

Tím vysvëtlujeme ony faciové zmeny stfídaYé se vykliuujících vrstev.

Rozloha Jizerského pisoitóho delta mofského vzrüstala postupem

casu vzdy dál a dale od ústí a my shledáváme, ze za rasfi spodního

oddelení souvrství Xc., t. j. Xc«., zanásen byl jizerskym prondem

samy písek do delty mofskó od ústí Jizery az ku 6áfe Bakov-Jicln

nepfetrzite, a tlm dan material k mohutnym kvádrovym pískovcum

v téchíe místech. Byly v§ak v dobé té periody, kdy mocnejsí proud

jizersky zanesl písek jeaté dale a Jizerské pisíité delta mofské po-

stouplo az ku cafe Dobrovice-Libáñ-VelíS. Písek naplaveny utvofil

v rozsífené takto 6ásti deltové jen tenkou vrstvu, pokryv jilovit^

nanos proudu jinych fek, jmenovité kfidového Labe. Kdyá na to proud

jizersky se zmenail, ustoupilo zpét piscité delta a na zmínené tenké

vrstve písku usazoval se opet jilovity náplav Labského proudu po

délai dobu. Proto v souvrství Xca. jsou mezi Mladou Boleslaví a Ji-

cíoem jen slabaí vrstvy pískovce mezi mocnymi vrstvami slinñ.

Za dob vyáaího souvrství Xc , totiz X /•/»'.. dosáhly usazeniny

písku Jizery kfidové со do mocnosti i rozlohy v jejím delté mofském

svého máxima. Od ústí ai ku £áfe Bakov-Jicín usazoval se písek ne

pfetrzite, a proto ¡i/ sem tvorl kvádrové pískovce z doby té jeden

celek; aväak v nèkolika po sobé se vystfídajících periodách zaneseny

mocné vrstvy písku az ku cafe Dobrovice-Libáñ, davSe základ ku

;i;-nri[\ IM kvádrovym stolicím na Chlomeckéin híbetu, Markvartické

vysoèiné a Velíáském hrbetu. Ustoupil-li nanos tehdejSího piscitého

delta zpét, toi jen na krátko. V takovém intervalu inenâim pokryly

se mocné písky slab^mi vrstvami jilovitymi z protivné strany —
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dneání jily a slíny téchze vysocin. — Na to opèt piaèité náplavy ji-

zerské nabyly vrchu a dosáhly píedeSlého rozeahu. To jsou zase pfí-

êiny onèch stfldavé se vykliñujících faciovych zmén, které pfi zá-

padnim, zvlááté ale pH jizntm okraji Jizerského delta mofského tak

èasto v profilech nasich uvádíme. Z uvedeného je patino, ze Jizera

kfidová dosáhla podle toho nejmocnéjSlho proudu za dob vysáího sou-

vrstvl Xc

Kdezto od dob souvrství X&. ponenáhlu postu[iovala rozloha

Jizerského pisíitého delta mofského od ústí dál a dále к jihu az

na konec doby souvrství Xc, toz v období souvrství Xd. ustupovala

zase hranice této delty zpèt, avSak tempern zrychlenéjSím. Proud

Jizery se mírnil, plsek zanasen na pocátku souvrství Xd. ve skrovné

mire jen za nynëjài hrad Kosí u Sobotky, pozdéji ustoupily nánosy

plsku jeâtë vice zpét. Nepíetráité naplavován byl písek v dobë sou-

vretví Xd. jen v úzké delté od ústf u Vranova az ku nynéjsí Hrubé

Skále, kde z ného kvádrové plskovce vznikly, váude jinde opanovaly

pole usazeniny jilovité.

Na obrazci 58. znázornéna je rozloha Jizerského mofského delta

pisCitého za doby pásma X. Jemnë a huste teckovaná piocha znaCÍ

ouy do dnesního dne zachované kvádrovce ve vyááí poloze souvrství

Xc, které se stHdají jeàté s jíly neb slíny. V tu dobu bylo piscité

delta nejrozsáhlejáí. Drobné teCkovaná piocha znaCÍ rozlohu kvádrovcü

vyssí polohy souvrství X&. a celého souvrství Xc Do té zasahují jen

nepatrné a nejspodnejSí vrstvitky pískovce ze souvrství Xd. Hrubé

teckovaná piocha znací rozlohu kvádrovcü téchze souvrství jako pre-

deále, ale mimo to i z mladälho souvrství X&. a ze souvrství Xd.

ííídce a jemné teókovaná piocha poukazuje na pravdépodobnou rozlohu

Jizerského pisfitého delta mofského po ukoncení periody kfidové

v Cechách. Èeka Jizera s nejblizsími pfltoky tekla po ukoncení pe

riody té po nejvyááích pisóit^ch vrstvách souvrství Xd. mezi Vra-

novem, Turnovem a Rovenskem, a tlm si vysvétlujeme, proc je tam

souvrství Xd. tak skrovné zachováuo.

Jeàtë jsou jisté okolnosti nápadny v oboru naáeho Jizerského

delta. Pfednë sahají v^minecné piskovcové vrstvy v oboru vyáslho

souvrství Xb. az ku Zelenské Lhotë u Libânë. Za druhé je nápadno,

ze hfbety dneéních zachovan^ch kvádrovcü rozbfhají ее od ústí Jizery

kfidové a od stfední osy deltové ku západnímu a v^chodnimu obvodu

delta. Za tfeti pfiléhá v^chodní obvod deltovy ku Eozákovskému

hfbetu. Tyto okolnosti nasvédcují tomu, íe Jizera kfidová vniknuvái

do kfidového mofe rozbíhala se v nékolik hlavních proudfl (kanalú),
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tak jako to i nynejSÍ feky cinl, do mofe vniknouce. Jeden z tëchto

proudu viiiiil se stredem delta. Ту/ unáiüel písek za mladài doby sou-

vrství Xö. öd Vranova*) aá ku Zelenské Lhoté u Libáne. Od tobo

stredního proudu rozbíbala se ramena, zatácivSe se ku západnimu

a vychodnímu obvodu morského delta. Z pocátku nedaleko od ústí

smérem ku JenSovicum a Rototynu;- pozdéji ku Vseni a Rovt-usku.

na to près Ми/sky ku Kácovu a na Brada u Jicína; posléze za doby

souvrství Xf ai ku Cblomku u Mladé Boleslavi a ku Velísi u Jicína.

Vychodní proud ubíral se vzdy die Kozákovského bfehu morského od

Vranova na Roveusko a proto zde nemohou byti ony stfídave se vy-

klinující faciové zmèny, o nichz vpfedu pojednáno. Z nánosu pisoitého

hlavnícb proudú utvoril se pomérné nejpevnéjSl pískovec, ktery^ de-

nudacím v dobách pokridovych uejvíce vzdoroval а аи ро dneání dobu

v cetn^ch osamocenych hrbetech se dosti zachoval. Ováem uvidíme,

2e také tektonika vrstev píispela mnoho ku vytvofení se téchto hfbetû.

Malinkou rozlohu, u porovnání s pfedeSlym, meló piscité delta

mofské Mohelky kfidové, jehoz pravdépodobnou plochu z dob sou

vrství Xc. od Hodkovic k Sychrovu vyznaciti jsme se pokusili na

obrazci 58.

Rozclenení pasma X.

V 6ir§ím okolí Ripu dalo se pasmo X. rozcleniti ve ctyfi sou

vrství, která jsme nazyvali shora dolu

Xd.

Xc.

Xö.

X«.

V Poohfí a Polomenych Horách 6asto se stávalo, áe jsme sou

vrství Xft. a Xc. v jedno spojovali, znamenavae je X&c. Bud nebyly

vrstvy jejich tak prístupné, abychom mobli mezi nimi hranici vestí,

aneb nebylo moino rozeznati petrografick^ch a palaentologickych

rozdílu. Tak tomu jest i v západním Pojizefí — vyjímaje Turnov-

sk^ch skal — a v oné cásti v^chcdního Pojizefí, které se rozkládá

Rozuméj od nynejsího Vranova a p. i jinde.
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na jih od cáry Dobrovice-Libáü ай к Labi. Nejednou uzili jsme opét

rozdèleni ahora dolú:

Xrt\

X&c.

X«.

Petrografické a palaeontologické poméry téchto souvrství dosti

se podobají onèm v okoll Ripu a v Polomenych Horách.

V oboru Jizerského piscitého delta mofského z dob pásma X.,

shledáváme opét pásmo X. rozdélené Da ctvero souvrství shora dolü :

Xd.

Xc.

X&.

X«.

Souvrství ta vpadají zcela dobfe v ona mista pasma X., kde

byla stejnojmenná souvrství v okolí Ripu. Jak jsme jiz pfedeslali,

mají následkem zmén faciovych jiné petrografické slození a následkein

toho i jiné poméry palaeontologické. Ponëvadz faciové zmëny v jed-

notlivych souvrstvích nepokracují od obvodu delta к ústí Jizery kfi-

dové stejnomèrné, nybrz nestejuomérné, takíe se ku pf. spodní 6ást

souvrství nékteróho pomaleji méní v pískovee, svrclml cást vSak

rychleji, lze v kaidém souvrství, vyjímaje souvrství Xa., rozeznávati

opét dva horizonty: spodnl (а) а svrclml (ß). Bude tedy mozné ná-

síedující rozdélení souvrství pasma X.:

« j ¡

x». i :

X«.

U kaádého z téchto horizontä méní se vsak facie od obvodu

delta do stfedu, zvlásté к ústí Jizery kfidové. Zmíní-li se ku pf.

svrchní cást souvrství slínového Xba. v pískovee kvádrovy, bylo by tu

potrebí dalSího differencování ku pf. na spodní pozûstalou Cást slíno-

vych vrstevX&al. а na svrchní pískovee X6«2. Faciové zmény v oboru

pásma X. postupují místy dosti rychle a i v X&al. bylo by opét dalSÍ

differencování mozné. To vSak provésti je nesnadno. Proto jsem se



14 XVII. Cenék Zahálka:

rozhodl, ze fecká písmena v profílech uvedená nezna&í pro v&ecky

profily jeden a tyá complex vrstevní, ny"brz je to jen nutná poznámka

pro nase profily, upozoruujícl, áe vrstvy nálezí bud1 k nizàl neb k vySäi

cásti souvrstvl. Neni tedy X&a. v MáSove u Turaova uplne roveu

X&a. na Sokole, nybrá X&«. v Maäove jest mnohem vice neä polovice

dolní cásti souvrstvi \/> , kdezto X&a. na Sokole jest jen mala cast

nejspodnejsího souvrstvi \Л., vlastnè spodní cast od X&al.

Promëni-li se vice horizontû za sebou ve stejné kvádrové pl-

skovce, je tëzko vésti hranice inezi nimi. Tak nalezáme na Hrubé

Skále horizonty X&/Î., Xc. a Xa", ve kvádrovce promënëné. Hranici

mezi nimi vésti nemoano. Proto oznacïme veakeré vrstvy kvádrovych

piskovcû na Hrubé Skále : X&/3 + с -f d.

Souvrstvi Xa. slozeno bylo v Poohfí ze slinitóho jílu a ma

u spodu pevnëjSi Coprolithovou vrstviCku. Tato vrstviôka je vyvinuta

jeStë v Nuonickách u Terezína, vyssi vrstvy jsou vSak ponëkud zmè-

nény v glaukonitick^ vápnity slin, z nèhoa potom slozeno je souvrstvi

Xa. v celém Polabi Roudnicko-Mëlnickém, a jen podrizené jsou v nèm

teninké vrstviôky slinitého, hrubozrnného pískovce a ojedinelá hrubá,

zelená zrna kfemene. V Poohfi vyznacuje se souvrstvi Xa. velkym

mnoástvím Coprolithû i jinych zbytkû rybich a hojnou Terebratulinou

gracilis. Y okolí Ripu chova vyznaoná, olivové zelená jádra gastro

poda, irnii jsme tuto hmotu zkamenëlin со glaukoniticko-limonitick^

slin, z néhoz tu i spongie slozeny jsou. Soucást limonitická je pro

mena z pyritu. V Poohrí dosud jsou zkamenèlé spongie v souvrstvi

Xa. z pyritu. V západním Pojizefí podobue je slozeno souvrstvi Xa.

jako v okoli Ripu. Na povrchu byvá v mazlavy jil rozpadlé a dosti

zeleného, hrubého pisku v ném roztrouseno. Ona charakteristická

glaukonitická jádra gastropoda a spongií i jinych zkamenëlin s vápni-

! uni skofápkami Ostrei semiplány väude se znamenají.

Také na vychodní stranu Jizery pokracuje souvrstvi Xa. v po-

dobném slozeni, jak svedcí nálezisko u Vlkavy, kde vrstvy jeho ze

glaukonitického vápnitého slínu jsou slozeny a chovají nepatrné drobty

glaukonitického slinitého pískovce, hojnou Ostreu semiplanu a glauko-

nitické zlomky spongií.

V oboru Jizerského piscitého delta méní se vàak souvrstvi Xa.

v piseitejsí facii, takáe v Turnové a v Besedicích pod Sokolem sloíeno

je ze slinitého pískovce Telmi glaukonitického, avSak ony v^znaené

gastropody udrzuje.
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V celém Pojieefí poéíná tedy pásmo X. jaleo v pfedchozích krajích

velmi charakteristickym glaukonitickym souvrstvim Xa., které i со do

moctwsti se neméní, obnásít 1 m ai 13 m.

VyäSi, velmi moená souvrstvi Xö. a Xc. udrïujl v celém Poohfí,

v okolí Èipu, v Polomenych Horách a odtud az к Jizefe (vyjma Tur-

novska) jednu a tutéz facii vápnitych slínú; rovnéz tak v cáfe od

Novych Benátek ai na Voàkobrd u Podébrad, tedy v nejjiznéjSÍ Cásti

v^chodního Pojizefí.

Od nejjiznéjSI hranice pásma X. ve vychodním Pojizefí na sever

nabyvají souvrstvi Xft. a Xc. vice jilovitého sloáení na úkor vápence;

urcujenie je со slíny. Jsou mëkcf nez vápnité slíny, snadnéji vétrají

a vodou splakovány byvajf. V torn stavu trvají obé souvrstvi az ku

cáfe Dobrovice-Libán.

Так doàli jsme ku Jizerskému pisèitému delta mofskému. Majice

nyní na paméti pfedchozí clánky o zménách faciovych v oboru naáeho

pásma X. a o Jizerském piscitém deltu mofském, snadno porozumíme

zméuám, jei v souvrstvích X&. a Xc. od cáry Dobrovice-Libáñ к ústí

byvalé Jizery kfidové nastávají.

Souvrstvi X6. jest od této 6áry na sever slozeno z jemnych

mëkkych slinû jako dfíve ai po cáru Bakov-Sobotka. Severné od této

cáry proménují se vySäi vrstvy Xbß. ve kvádrovy pískovec a v tom

stavu vytrvají az ku Vranovu. Spodní vrstvy Xfta. udrzují své slíny

ai к údolí Libunky. Рак pocíná i svrchní óást jejich méniti se ve

kvádrovy pískovec smèrem ku Vranovu a 6ím dale ku Vranovu, tim

hlubáí vrstvy mëni se v pískovee a tim méné zústává v nejspodnéjSÍ

Cásti souvrstvi tohoto slinitych vrstev, pfibyvá jim na pisku a méní

se v pisCité slíny, slinité pisôité jíly a pisèité jíly.

Souvrstvi Xc. pocíná se mnohem dfíve méniti ve facii pískov-

covou neá X&. a sice hned od cáry Dobrovice-Libáñ к ústí Jizery

kfidové a od Cáry Mladá Boleslav-Mnichovo Hradiáté JenSovice, t. j.

od západního obvodu delta ku stfedu delta. Tato proména nedéje se

vSak u váech vrstev stejnomërnë, jako se nedéla u vrstev X6., n^brí

napfed poCínaji se proméñovati slíny vySsí Cásti, t. j. Xc/3. ve kvá-

drové pískovee, kdezto spodní Cást slinû Xc«. prokládá se jen ne-

patrnymi tenk^mi vrstvickami vápnitébo pískovee. Od cáry Bakov-

Sobotka-Jicín к ústí kfidové Jizery jest jií celó souvrstvi Xc. ve

kvádrovec ргошёпёпо a jen nékterá mista v souvrstvi Xc«. pfi zá-

padním obvodu delta jsou jeàtë slínová, jako ku pí. ve Vseni neb

u Jenäovic, ale i ta se rychle smérem ku stfedu delta ve kvádrovy

pískovec proméüují.
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Souvrství Xrf. vyznaöuje se v celém Poohfí, Oeském Stfedohorí,

v airsím okolí Ripu, v Polomeny'ch Horách a odtud &i ku Jizere

pevny"mi slinitymi vápenci, jichi ku stavbe se váude uzívá. Vodící zka-

menélinou je tu vedle onech ze souvrství X&c. zvláSte Inoceramus

Brongniarti. V tomto slození najdeme souvrství Xtf. i v jiání cásti

vychodního Pojizefí aá ku Voskobrdu u Podëbrad. K severu, t. j. ku

cafe Dobrovice-Libáñ, ztráeí na vápencovém slozivu a píibyvá mu

jílu, tak ze pevné slinité vápence mení se ve vápnité sHny mené

pevné a u cáry Dobrovice-Libáá pfejdou jiz v mékké slíny. "V torn

slození trvají malo zachované tyto vrstvy az ku cafe Bakov-Sobotka-

Jieln. Od teto cáry k ústí Jizery kfidové pocínají se nejspodnejSí

vrstvy souvrství X<Z. promeuovati v pískovce, vyaal zustávají slínové,

Cím dale k ústí Jizery, tlm vice nastává promena ve kvádrovy pí-

skovee i u vySSÍch a vyaaích vrstev, aá konecné od Hrubé Skály ku

Vranovu je v úzkém delta promena souvrství Xd. ve kvádrovy pí-

skovec dokonána.

Souvrstvím Xcí., právé tak jako v západooeském útvaru kri-

dovém, ukoncuje se rada pásein naáeho útvaru i v Pojizefí. Usazením

tohoto souvrství utuchla v Cechách cinnost mofská v dobë kfidové

a ukoncilo se vynofování dna morského nad hladinu mofe.

Prozkoumane profily pasma X.

Predeslavae, со nutného bylo ku porozumení naáeho studia

o pásmu X., pfistoupíme ku sledování nejdulezitejs'ích profilü pasma

tohoto v Pojizerí, navázajíce je ku krajináin, kde jsme posledné

pasmo X. zkoumali. Projdeme uapfed vychodní Cast Polomenych Hor

a odtud az ku Jizefe postoupíme. Na to pfejdeme na levou stranu

Jizery, prohlédneme jizní stranu vychodnlho Pojizefí a prodlouzíme

svá pozorování az do Polabí u Podébrad. Pak se obrátíme k severu

a ukoncíme svu poxorování u saniého bfehu zálivu mofe kridového mezi

Roveñskem a Hodkovicemi. Vychodní hranicí popsauého terainu je

píímka Podébrady-Roveusko.

Západní Pojizerí vyjma Turnovskych skaï a Vlastiboricka.

Jií pfi popisu pasma X. v okoli Ripu a Polomenych Hor se-

znáno, ze pasmo X. nepokryvá dues pasmo IX. na vetsí nepfetráité
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pióse, ny"brz áe je zachováno v meoäich ostrüvkách. Vrstvy pásma X.

vëtraji a splakují se snadno. Ôedicové a znélcové erupce udrzely na

mnoha místech pásmo X., zvláSté kdyá se po nich rozlily. Mnohé

zbytky nejspodnéjsích vrstev z oboru X«. a X&. dochovaly se nám

po dneSní den tím, ze jsou pfikryty mocnou diluvialní hlinou.

Ve vytknutém západním Pojizerí nalezneme souvrství pásma X.

jen ve slinitych faciích. К tomu tfeba ale podotknouti, áe u samé

feky Jizery od Mladé Boleslavi ai к Turnovu nejsou vySsí souvrství

pásma X. zachovány a nenl vylouCeno, ze, kdyby zachovány byly, ze

by se v nich zvláSté mezi Mnichovo Hradiàtëm a Turnovem i pisüité

vrstvy nalézaly. Vede nás к tomu náhledu ku pf. kvádrovy piskovec

souvrství Xc, ktery v mocnych vrstvách pokryvá vrch KáCov nad

levou stranou Jizery u Mohelnice.

1. Ytelno. Chlomek.

Profil 127. Obr. 10.

Ve studii své o pásmu IX. v Éepínském podolí e) popsali jsme

téz pásmo X. na vrchu Libni. Pásmo toto pokryvá zde pásmo IX.

pH temeni hfbetu v úzkém pruhu od vrchu Libné pfes obec Vysokou

Libeñ, Radoun az na Chlomek u Vtelna, jsouc Casto diluvialní zloutkou

pokryto. DotyCné obce zaujaly vysokou polohu na vysotiné jen ná-

eledkem pfitomnosti pásma X., ponévadz nadráuje vodu. Po jizní strané

C'hlomku nepokryvá diluvialní hlína pásmo X., tak ze se tu dá lépe

pozorovati, a6 spodní a stíední vrstvy jeho ornicí dosti jsou pokryty.

V rozoraném poli, asi ve vyâi 276 m n. m. jsou cetnó známky po

souvrství Xa., vySe zlomky vápnitého slínu souvrství Xöc, jez i pod

vrcholem Chlomku otevfeno bylo na strané jiiní i severní (zde v jáméj.

Na vrcholu odkryto рак bylo souvrství Xí7. se svym slinitym vápencem.

Jeví se tu pásmo X. v následující poloze.

Profil 127.

Temeno vrchu Chlomkn u Vtelna. 294 m п. ш.

X d. Slinil$ vápenec büf v pevnjch deskách, kíidlák zvan^ j

с be. Vdpnity ¡Un iedf, mf'kky, rozpadly . . > I S

J o. Slinit$ jil (na povrchu) в hrubáím pískem, kryty ornicí s glaukcni- 1 2

°< tickymi jádry gastropodft a j l'

Pole po i. strané Chlomku. 276 m п. m.

') Str. П.—18. Obr. 45.

Vestnik král. ceské spolecnosti náuk. Trtda II. 2
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Vrstvy jsou tu na zkamenëliuy chudy. V souvrství Xa. objevuje

ее vice zkamenèlin, a sice:

Trochus Engelhardti ?

Acteon ovum.

Aporhais stenoptera ?

Inoceraujus Brongniarti (zlomky).

Ostrea sp. (zlomky).

Parasmilia centralis.

Ventriculites sp.

2. Horni Slivno.

Profil 128.—130. Obr. 7.

NejvyàSi polohu Slivenské vysoíiny mezi Horním Slivnem, Dolofm

Slivnem, Vinicí a Mecefísí zaujímá nad pásmem IX. pásmo X. Je

kryto v okolí Hoiuího a Dolního Slivna diluvialni hlinou, nékdy ai

4 m mocnou, v okolí МебеШе opét diluvialním átérkem a piskem.

Souvrství Xa&c. odkryta byla úpravou cesty po západní stranè

Horniho Slivna do Kojovic. Odtud popsali jsme jiz nejhofejài Cast

pasma IX. Také pûl kilométra na SV. od Horniho Slivna poclná se

vyvinovati údoll, kde se odkopáním vrstev zjistilo ve stráni souvrství

X&c Nad poÉátkem tohoto údoll pfi cestë do Dolního Slivna dobyvá

se jiz ode dávna slinity vápenec (kfidlák) souvrství Xrt\ Také mezi

Horním Slivnem, silnicl к Dolnlmu Slivnu a návrsím Lipkou vidèti

jsou v polích do dnes znaCné prohlubné, kde pod diluvialní hlinou

kfidlák byl vybírán. Na zàkladè väech uvedenych nálezisek sestavil

jsem

Profil 128.

Horn! Slivno, kostel. 296 m n. in.

Diluvium. Hlína ¿lutá 3 6 «

292-4

И

К.

í f 3. Slinity vápenec v pevnych deskách, zvonivy, hilf, hloubs i mo-

j I dravy в bílymi skvrnami. S Inoceramus Brongniarti 1-0

2. Vápnit$ Мп sedy, mékky, nepHstupny 1 7-e

1. Slinity vápenec v pevné stolid, bíly, nepfístupny "I

284-4. Zed dvora. ——————

6. Vápnitj slin, mékky, modravy, na povrchu v iedy jil rozpadly . 7*4

4. SliniUj vápenec pfi povrchu úplné rozpadly. Jinak tyz со 2. . . 01

3. Vápnit$ tlín mékky, modravy, na povrchu v sed^ jíl rozpadly . 1-5

2. Slinüjj vápenec pevnèjsi, bôlav^ s modravymi skvrnami . . . . 0-J

1. Vápnitj Mn mékky, modravy na povrchu v âedy jíl rozpadly . . 6-l273

ya. SUnity jtt tmavosed^, na povrchu v jíl rozpadly . . V0¡

272
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" .00
o

3 Л
09 CJ

2. Pítkouec tlinity glaukoniticky, deskovity, sedf neb ilut^ s vápen-

eorítijHmi malymi peekami 1°6

1. Piscit^ tlln glaukoniticky, ¡sedy, drobivy s koulemi neb plackami

bélavébo, velmi glaukonitického vápence 1-6

Rozcestí as 300 m na Z. od okraje obce (ka Kojovicám) 2688 m a. m.

Slinity vápenec (kfidlák) souvrství Xd. je velmi dobr^ kámen

stavební. Místy teace deskovity, misty v silnéjSIth deskách. Budovy

z ného vystavéné, i neovrzené, velmi dlouho vydrzí. Stavi se z ného

v Horním Slivnë, v Dolním Slivné i Slivenku.

Pri Spatné píístupnosti vrstev Xd. je tézko fíci, kolik je lavic

kridláku, jsou-li stálé v celé vysoCiné neb ne. Так jest ku pf. v jizní

cást i Slivna pfistupna u domu c. 68 stolice bílého kridláku v mocnosti

1 от. Nálezi-li nékteré sbora uvedeoych, nevlme. Snad je to jiná

samostatná lavice. V jizní cásti Horního Slivna je tentó

Profil 129.

Horní Slivno, kostel. 296 m n. m.

Diluvium. Nepristupny vretvy zlutnice

ÍNepfístapné vrstvy J

Slinittf vápenec (kfidlák) hilf, v pevné stolid u 6. d. 68 14)

(Nepfístupné vrstvy.

(Nepfístupné vretvy.
■"" \ Vápnü¿ slin, mékky, modravy, na povrchu rozpadly.

a. Nepfistupno.

Základ: Pásmo IX. souvrství d. Piskoyec slinity, glaukoniticky, rozdrobeny,

jemnozmny", zazloutly, v jámé u rozcestí tfí cest pfístupny, pfi J. okraji

Hor. Slivna as 276 m n. m.

V lomu as */a *m na SV. od Hor. Slivna byla nejspodnèjâi

lavice kfidláku Xdl. (v následujícím profilu) v nejvyàsl poloze své

v kusy mékké rozpadlá. Kousky ty byly bílé a v mnohych vlastnostech

shodovaly se s psací krídou. Psaly úplné tak jako kfída. Lom mël

toto slození:

Profil 130.

Vrchol lomu ve v^si as 286'2 m n. m.

Ornice hlinitá, hnédá 0 3 ni

Diluvialni Mina, ilutó 04 ,

2. Rozpadly vápnüy slin, sedy 0-2 „

1. Slinity vápenec (kfidlák) deskovity, zvonivy; barvy jeho, modravá

a bèlava, ее stfídají. Nejvyse v kfídu proménény. lnoceramui

Brongniarti vzácny 1*8 *

Dno lomu. Blíze cesty z Hor. Slivna do Dolníbo Slivna.

> я

>
a •
s "3
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3. Dolní Slivno.

Profil 181.

Roku 1900 byly prístupny vrstvy souvrství Xbc. od kostela

v Dol. Slivne pri silnici vedoucí k Hör. Slivnu. Z tëchto vrstev

a z vrstev die lomû u V. str. Hör. Slivna sestavili jsme

Profil 131.

Nejvyssi bod na silnici v Hör. Slivné, vfch. od Kostela 296-5 m n. m.

Diluvium, /hií.i hlína 3'25 m

4. Slinily vdpenec (kfidlák) deskovity, zvonivy, blty, s Ino-

ceramns Brongniarti

1? \

1'в
s s

5 is

о

d. 3. Vápnit¿ >Un iedy, ve studnách v sedy^ jil rozpadly . . .

2. Vapnit{/ tlln uvedeny v predcházejícím lomu

4-91

0*9

0

^ 1 . Slinit¿ vd2>enec nahofe s kridou v pfedchozlm loma . . 1-8 ) £
i

" f Vápnief/ slln tmavosedy se svètl^mi skvrnami, mékk^, v tenké

' 1 desky pfi povrchu rozpadly, horni vratvy pffstupny SV.

'• | od Hor. Slivna v údolí, spodní v Dolním Slivné.

U

a Nepíístupno 1-0

Základ : Pasmo IX. nejvySél v jamé na rízky v SV. konci obce со sedy, siinity

pfskovec se sedymi, vápencovitéjsími deskami. 270 m n. m.

4. Yinice u Dolniho Slivna.

Pul druhého km JV. od Dol. Slivna pfi silnici do Novy'ch Be-

natek, zvedá se nízky, podlouhly kopec, jehoí vrstvy náleáí pásmu X.

Pfi silnici ve Skarpe odkryty byly rozpadlé aedé vápnité slíny sou

vrství IXftc. Vrstevnice 260 m zdá se byti rozhraním mezi pás. IX.

a X. Kopec je píes 280 m vysoky. Zaujímá tedy mocnost vice neí

20 m.

5. Sedlec.

V^chodne od pfedeslé Vinice zvedá se kopec, na nema roz-

lozena je obec Sedlec. Vrstvy jeho nálezí tez pásmu X. Ve vápnitych

alineen souvrstvl X&c. jsou zdejäl studny zalozeny a nadrzuji jiin

vodu. Ze tu je souvrství Xa., o torn svedoí FRIC.T) Píae, ze tu je

') Teplické vrstvy, str. 43.
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silnè glaukonitická, hrubá pisíitá jádra obsahující vrstva kontaktní

mezi nejvySaími vrstvami Jizerskymi a nejhlubsími Teplickymi, po-

dobné jako na bíbitové v Chocni. Nemûze zde proto pomfsení zka-

menélin obojlch vrstev pfekvapovati. Gastropodi zastoupeni jsou

olivovè hnèdymi, hladky'mi jádry rodu

Mitra

Áporhais

s cetnymi otisky po rourkách Serpulovych; mimo to

Exogyra cónica

Ostrea éetná

Inoceramus, úlomky skofápek

Magas Geinitzi

Serpula gordialis

Achilleum rugosum var. elliptica.

Ve vyplaku:

Frondicularia inversa.

Textillaria conulus.

Nodosaria.

Globigerina.

Cristellaria.

Dentalina.

Planorbulina.

Cytherella ovata a Münsteri.

Bairdia subdeltoidea. "

Zcela správné poznamenává FBIC, ze tato vrstva ukazuje na

Kosticky horizont, címz mysll tez naae Xa. v Kosticích.

6. Bezno.

Profil 48. Obr. 23.

Z naSeho pojednání o pásmu IX. je známo, áe v okolí obce

Bezna jsou nejvyaaí vrstvy pasma IX. zachovány. Na nich spocívá

pasmo X. pfi obvodu obce Bezna. Na povrch váak nikde nevychází.

Diluvialní hlína pokryvá dûkladné pasmo toto. Pfi západnlm okraji

méstecka Sovinek pfístupna byla v profila 48. nejvyásí vrstva sou
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vrství IXo". Odtud v^äe к Beznu poéíná tedy pásmo X. se svyra sou-

vrstvím Xa. Tfeba diluvialní hlína zakryvala nám toto celé pásmo,

pfec se nèkde bude nalézati blíáe povrchu, jsouc jen ornicí kryto.

Nemohl jsem misto takové vypátrati, ale obdrzel jsem od pana Pra-

záka z Zivonlna nékolik charakteristickych jáder pro souvrství Xa.

z Bezna:

Ammonites sp. (jedna komora).

Cerithium sp.

Voluta sp.

Acteon ovum.

Natica Gentii.

Trigonia limbata.

Arca subglabra?

Solen sp.

Venus (parva?).

Parasmilia centralis.

Ventriculites angustatus.

Pleurostoma bohemicum.

Také se zkamenëlinami tëmito vyskytovaly se cicváry. Kde byvá

zvètralé souvrství Xa. blííe povrchu, tam byvají v ném Casto cicváry.

Zjistili jsme to jií nékolikráte.

Téz Fric 8) se zmiñuje o torn, ze glaukonitickou vrstvu коп-

taktní vyorávají u Bezna a ze vétfií jádra zkamenèlin sbíral p. fídicí

uCitel Vanèk. Seznam jejich uvádí takto:9)

Nautilus sp.

Scaphites Geinitzi.

Natica Roemeri.

Natica sp.

Pleurotomaria sp.

Turbo sp.

Rostellaria Schlottheimi.

Rostellaria (calcarata ?).

Fusus sp.

Voluta saturalis.

Rapa sp.

Avellana ?

Cardium productum.

Crassatella ?

Cyprina?

Nucula sp. (vétSÍ druh).

Nucula sp. (menSÍ druh).

Trigonia limbata.

Arca subglabra.

Arca (echinata?).

Vola quinquecostata.

Serpula ampullacea.

Nucleolitee Bohemicus.

Ventriculites.

Plocoecyphia.

Vioa sp.

Souvrství Xbc. zjiâtëno ve zdejSích studnicích, i na dné rybnlka

uprostred obce Bezna. Na povrch vynesené vzdy vypadá со sedy

mastny slinity jíl.

s) Teplické yrstTy, Btr. 44.

•) Jizerské yrstTy, atr. 36.
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7. Jizerné Ytelno.

Profil 63, 66. Obr. 34a.

V návrSÍ pojizerském, z Jizerného Vtelna na jih, táhne se pásmo

X. V délce asi 2 km aï ku rokli Ôertûvce. Tam ve stráni blííe traté

ïelezniônl vychází na povrch slinity jíl tmavoSedy dále od povrchu

modravy, místy s hrubSím zrnera kferaene, místy i s hnlzdem písku.

V nèm jsou vedle cicvárñ známá glaukonitická jádra gastropodü a la-

stúrek, na pf. :

Natica canaliculata.

Nucula sp.

Spongií zlomky.

Ostrea semiplana ve vápencovych skorápkách.

To je karakteristické naáe souvrství Xa. Spocívá na pásmu IX.

(srovoej s profilem 66. u pásma IX.), má tu mocnost 1 m a hned

na ném spoíivá Stërk s pískem diluvialním a vyáe hlína diluvialní

VSak dále odtud к Jizernému Vtelnu pokraéují i vyä§i vrstvy Xbc.

v podobë vápnitych slínü, v nichz zalozeny téz studnice obce Vte-

lenské. Diluvialní hlína zlutá s podlozenym pískem a stérkem nedo-

voluje bliiäi poznání téclito vrstev.

Frió zmiñuje se téz o nálezisku souvrství Xa. u Jizerného Vtelna,

jak jsme se o torn jiz u pásma IX. zraínili a má je za vrstvy Tri-

goniové (óili naáe IXc).

Jiz Schi.o.nbach 1 °) uvádí toto souvrství Xa. jakozto Plastische

Thone mit Ostrea semiplana a klado je nad nejvyáéí polohu svych

Jizersk^ch vrstev.

8. Yrch Mseno (Sibenice).

Po jizní strané mésta Msena vypíná se vrch téhoz jména. Erupcí

cediíovou zachovaly se tu nizáí vrstvy pásma X. v nejvysäi Cásti

kupy. Nad nejvyääi polohou pásma IX. souvrství d, pozorovati jsou

jílovité püdy, zvlásté jdeme-li od Velkého Újezdu na vrch Mäeno.

Budou tu zachovány vrstvy souvrství Xa, а песо z oboru X£>. Dilu-

I0) Die Kreiieformation im Isergebicte. Verbandl. d. к. k. geolog Reichs

anstalt, 1868. S. 25 t.
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vialní hlína zakryvá dûkladnë vrch, takze nelze vrstvy pasma X. blíze

studovati.

9. Yráteneká hora.

Profil 53. Obr. 32.

Vlastní kupa Vrátenské hory je ze znélce. Pásmo IX. stopovali

jsme ua jizním úpati Vrátenské hory az do obce Libovic. V profilu 53

uvedli jsme kvádrové pískovce temene pásrna IX. pfi Z. okraji Li

bovic ukoncené ve vy^i 400 m п. ш. Vyááí poloha Libovic spocívá

jiz na souvrstvích Xa. а X¿>. z jicbi oboru vyvérají prameny vodni.

Vrstvy pasma X. pokracují рак uad obec Libovici az ku okraji lesa

do vyáe 460 m, kde poólná jiz znélec. VySka 60 m byla by tedy

blízka mocnosti pásma X. Vrstvy pásraa tohoto jsou Spatné pfístupny.

Vyjma souvrství Xa. jsou to tmavosedé deskovité slíuy, které se na

povrchu snadno rozpadávají v jíl.

Po JZ. strané znélcové kupy je nízky kopeéek. Tusím, ze také

znélcovy a v sedle, které vzniká mezi ním a Vrátenskou kupou, mezi

Fufcíkem a ^Libovici nalezl jsem pfi rozcestí odkryty slín nejvyssí

cásti pásma X. v kontaktu se znélcein a ve znélci uzavreny. Slín ve

vzdálenosti vice nez 3 m od znélce byl tmavoèedy, mèkky, deskovity,

v kyseliné mocnë Sumél. Slín ve vzdálenosti 3 m od znélce byl tmavo-

sedy se svëtlymi skvrnami, mèkky, snadno drobivy, v kyseliné sumèl.

Slín 1 и» od znélce vzdáleny byl tmavoáed^, mëkky, pevn^, Sumél

v kyseliné. Slín ve znélci uzavreny byl nejtmavsí, í\rdf a pevny,

v kyseliné sumél. Vzhledein к tomu, ze i slín ve znélci uzavreny

v kyseliné sumél, nemél znélec pfi vyvíení vysokého záru na tomto

misté.

10. Bezdëzy.

Profil 86. Obr. 33.

Pasmo X. objímá úpatí obou Bezdézû mezi pásmem IX. a kupou

znélcovou. Popsali jsme "vrstvy jeho v profilu 86. V obci Bezdézu

u samého kostela a u rybníka koncí se nejvyssí pískovec kvádrovy,

velmi hrubozinn^, aá ve slepeuec pfecházející souvrství IXd. Nad

tímto souvrstvím nalezl jsem sedy a reeavy jíl, hrubym piskem pro-

míseny, ktery" náleíí souvrství Xa. V kyseliné ne§umél. Do vy"se po-

kraóovaly рак vápnité slíny mékké, deskovité, tmavoSedó do modra.

Blíze povrchu byly zazloutlé s modrav^mi skvrnami. Tyto se rozpa
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dávají zprvu v tenké desky, pozdeji v jll. Nejvyáaí poloha pasma X.

je ssutinami znelcovymi pokryta. Odbadli jsme mocuost pasma X. na

47 m. Podle tobo ubyvá mocnost pasma X. v tyto konèiny vaine.

11. RadechoY velky.

Profil 91.

Mezi pásmem IX. a dedicovou kupou Velkého Radechova nad

Dolní Krupou Ize die jilovité pûdy a vlheích pozemkû souditi, ze

tam zaujímají své misto slíny pasma X., jak jsme v profilu 91. na-

znacili.

12. Bukovno.

Profil 74. Obr. 46.

V profilu 74. po Z. straue Bukovna doSli jsme ve vysi 298-5»«

n. m. na temeno pasma IX. VySe nad pásmem IX. pokracují slinité

jily pasma X. Budou nálezeti souvrství Xa. а Cástefiné Xôc. Diluvi-

alní hlina zakryvá je úplné. Obyvatelé tvrdí, ze studny jejich vezí

v mastném jílu pod diluvialnf hlínou a jil ten ze vodu studniclm

nadrzuje.

13. Okolí Zvífetic u Bakova.

Profil 77, 78. Obr. 34a.

Vrstvy útvaru kridového klesají od Hrdloíez ku Male Bêlé dosti.

V Hrdloíezích je teme pasma IX. na samém povrehu zemskéni ve

vyai 288 m n. m., kdezto v Male Bêlé totéz temé pasma IX. jen

malo nade dnem údolí Jizery a Bélé vystupuje ve vy"ai 220-9 m n. m.

V toui poinéru, v jakém pasmo IX. zapada, v torn pomeru pfibyvá

nad nlm zachovalych vrstev pasma X. V mlstech mezi Bitouchovem,

Zvífeticemi, Dolánky, Malou Bélou a strání Pojizerskou da se na ne-

kolika místech zjistiti. Na pf. pfi cesté z Male Bêlé do Zvlfetic a

Bitouchova (prof. 78.), pfi silnici, která vede za S. koncem nádrazí

Bakovského vzhûru kolem cihelny ku Zvlfetickému dvora (prof. 77.).

VSude jsou pfi povrehu v sedy neb zlut^ niazlavy jíl rozpadlé a ná-

lezeji vápnitému slínu tmavuaedému souvrství X¿. Mikroskopicky pisek

kíemenny' dosti je v ném zastoupen i kfemité jehlice spongiové. Sou

vrství Xa. je nepfístupno. Diluvialní Sterk jizersk^ s naloäenou dilu-

vialní zlutou blinou kryjí obycejné vrstvy souvrství Xab.
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14. Mañkovice.

Profil 87. Obr. 88.

Okolí obce Mankovic pokryto je mocn^m jizerskym diluvialnim

slérkem a pískem. Mezi ním a hloubä poloáenym pásmem IX. sou

vrství d. vlozeny jsou vrsty Xab. Souvrství Xa. není prístupno, za

to X6. Casto odkryto byvá. Pri silnici od myslivny Шокоску к Mañ-

kovické hájovné byl pfístupen Sedy a íluty mazlavy jíl, jenz povstal

zvétráním vápnitych slínñ souvrství X¿>. Mezi hájovnou a Mañkovicemi

byl odkryt pod 1 m mocn^m átérkem a pískem. V podobnych pomè-

rech ulozen je v obci Maükovicích. Pozemky na dnë úvalu mezi lesem

Novotínem (Lovotín) a Mañkovicemi na témz jílu jsou zalozeny.

15. Habr.

Profil 93, 132. Obr. 34b.

NejvySSÍ poloha obce Habru spo&vá na pásmu X., jez místy,

jako pfi silnici do Hilé Hlíny, pokryto je jizerskym diluvialnim átér

kem a pískem. Pfi této silnici mezi 6. d. 34. a pomníkem z r. 1866.

odkryto bylo nad souvrstvím d. pásma IX. souvrství Хя. (profil 93.)

v podobê ptskovce slinitêho hrubozrnného, deskovitého, Sedého neb

zlutého. Na povrcbu je dosti zvëtraly. Glaukonit má spory, avsak

jeho zrna kfemenná jsou casto zelenavá, jako byvá v glaukonitick/cb

piskovcích. Zfídka má zrna kfemene fervená, za to eirá prevládají.

Mocnost souvrství toho obnáái asi V2 т.

Nedaleko odtud nalezl jsem jeSté jednou odkryto souvrství Xa.

i Xb. v kalu u c. d. 13. v Habru, pfi temenu stráné údolí Zábrdky

proti KláSteru HradiSti takto:

Profil 132.

Vrchol kaln п etodoly c. d. 13. v Habru.

b. Slfn èedy, pfi povrchu v jil rozpadly. Místy chová jemná oblá zrna

kfemene. T?ofl bfeh kalu

|( a. Phkonec жНаЩ, hrubozrnny, deskovity, sedy a zluty. Pfi powchu je

zvétraly a proto kíehky. Glaukonit spory. Má zrna kfemene dasto

zelenavá. Zffdka jsou zrna ta óervenavá, za to pfevládají ¿irá . . H<

Základ: Pásmo IX. bout. d. PMcovec vdpnity, velmi pevny, jemnozrnny.

deakovity, bíly. v moenosti as 5-3 m a pod ním kvddrovj/ pUkovec jemnozrnny,

jako v profilu 93. troff nejvyssí óást stráné proti Kláeteru Hradièti.
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16. Bílá Hlína.

Profil 88. Obr. 40.

Obec Bílá Hlína spocívá téz na vrstvách pásma X. a sice na

souvrstvích Xa. а Xü. jak profil náS 88. a obr. 40. naznacují. Ve

stráni Klokocského dûlu po J. strané obce poznali jsme souvrství IXd.

Plskovce jeho ukoncuji se u prvních jizních dorakü, na pr. u 6. d. 26.

Odtud vyse pocíná pasmo X. Nejprve souvrstvím Xa. Jest neprístupno,

jsouc kryto diluvialnl blinou zlutou, avsak die v^povèdi obyvatelû

bude to as pískovec slinity. Slíny souvrství X¿>. pri povrchu v Sed^

jll rozpadlé, vodu nadrzující, pflstupny jsou ve studnicích zdejSích.

Jméno obce bylo asi odvozeno od tëchto vrstev.

Podobné poméry budou v blízké Bukoviné.

17. Kláster Hradisté-Jivina—Neveklovice.

Profil 96. Obr. 84b., 39.

Mezi Jizerou, Zábrdkou (Malón Jizerou) a Mohelkou je protáhly

hfbet, jenz pflkfe spadá ku jmenovan^m tokûm. Stráné jeho slozeny

jsou blavné z pískovcú souvrství IXd. nad nímz v temen i hrbetu

ulozena je spodnl Cást pásma X. Souvrství Xa. nebylo pfístupno bud"

pro jizersky diluvialní stérk a písek, neb hlínu, aneb pro mocnou

ornici. Na S. konci obce Kláátera HradiSté zakonéuje se nejvyáíl po-

loha souvrství IXd. Nad nfm podle silnice к Vodárné na nejednom

misté odkryt je sedy slín s Cristellarií rotulatou souvrství X¿>. Mnohá

mista svédóí tu o tom, jak vodu nadrzuje. Od Vodárny do Jiviny

pokryt je slabou vistvou jizerskélio diluvialního Stërku a plsku a dále

к Neveklovicüm i diluvialní hlinou.

18. Mohelnice, dvür.

Profil 99. Obr. 84b.

Stráné Jizery a Mohelky v Mohelnici jsou slozeny z pískovcü

svrchní cásti souvrství IXc. a celého souvrství IXd. V temeni povrál

od Mohelnického dvora ku Kocnèvicûm lze nad souvrstvím IXd. kon-

statovati i nejspodnéjái vrstvy pásma X. U Mohelnického dvora sou

vrství Xa. prlstupno není, ale slíny souvrství X¿>. jsou mezi Hofenní

Moheluicí a dvorem patrné a v tmavoáedy jíl pri povrchu rozpadlé.
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Jizersky diluvialnl Ètërk v mocnosti 0-3 m a hlina diluvialnl v moc-

nosti as 2 m je pokryva.

19. Kocnévice.

Profil 116. Obr. 47, 64.

V Kocnévicich je nad souvrstvim velmi pevny'ch piskovcû sou-

vrstvi EXd. pfistupno souvrstvi Xa. v mocnosti 1-5 m hued pod tamëjaim

kalem. Je to deskovity ptskovec slinity, Sadozluty1, jemnozrnny, s Cet-

n^mi hrubymi zelenymi zrny kremene. Piskovec ten byl as druhdy

dosti glaukoniticky, jekoá glaukouit je rozloaen a bydrat zelezity

z ného vylouôeny zbarvil piskovec do 2luta a rezava. By>á na po-

vrchu v rezavy pisek rozpadly. Kocnëvicky kal vézí jiá v Sedém, zluto-

aedém a tmavoâedém jílu, ktery zvetráním áedého slinu souvrstvi Xi.

povstal. Slín ten má hojnë mikroskopickych zrnek kfemene a limo-

nitu. Posledai budou prqménou z glaukonitu. U kostela, jakoz i na

navrai J. a V. od Kocnévic pokryvá souvrství X6. diluvialni hllna ai

2 m mncua, která ma vzdy u spodu nékolik cm jizerské diluvialni

vrstvy stërku a pisku.

20. Svijanské povrsi.

Profil 100. Obr. 34b.

Mezi Jizerou u Svijan a Ujezdskym údolím táhne se nevysoké

povrai od Loukovce pfes Loukov a Svijany a svazuje se ku Pfeperi,

kde se téï kon6í. Pasmo IX. a sice souvrství IXd., které pfed Lou-

kovcem jeSté celou stráu pojizerskou skládalo, kloní se pofád blííe

ku bfehûm Jizery, tak ze v Loukové jiz jen ke kostelu sahá, tedy

asi 10 m nad hladinu feky, kdezto pûl km na vychod za Pfepefi jii

jen v bfehu Jizery 1 m nad hladinou vystupuje, tak ze v Nudvojo-

vicich jiz vice vidëti neni. V celém tomto povráí pokryto je pasmo

IX. nejnizôimi vrstvaini pasma X. Souvrství Xa. není pfístupno, av§ak

souvrství X6. je patrno proto, ponevadz se na povrchu v sedy jíl

mastny" méní, kter^ nadrzuje vodu, tak ze jsou pozemky vjeho oboru

mokré. Tak zvláSté v cestách, které jsou ve stráních v Loukovci,

Loukove, Mocídkácb, Svijauech. Dale od povrchu jsou taui deskovité

slíny aedé, obsahující dosti mikroskopického kfemene. Na temeni ce-

lého povraí pokryty jsou vrstvy Xo. v západní Cásti povráí, jako
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u Loukova, jen menSí vrstvou diluvialního Stérku a plsku jizerského,

cím ale aale k vychodu, ku Pfepefi, tím je mocnost jeho veteí (u Pfe-

pefe 1 m). Diluvialní hlína al uta kryje pak Stérk tentó po celém

temeni povraí od Loukovce az na Pfepef, cima stávají se tam vrstvy

X5. nepfístupuy.

U Loukova muíe mocnost téchto nejspodnejSích vrstev pasma X.

obnááeti asi 35 m. Sklon vrstev je JV.

21. Újezd (Svijansk^). Pencín, átverín.

Profil 103.

V podobnych pomerech jako v pfedchozim povrSI vyskytují se

nejniíáí vrstvy pasma X. v Újezdé, Pencíne a ëtverinë, a tím jen

rozdíleui, ze jsou ve vetSI vyài nadmorské nezli ony jizné od uich ve

Svijanském povraí lezící. Vstoupají totiá vrstvy útvaru kíidového ve

zdejaím okolí ku SZ. a tak vstoupají i slíny zachovalého souvrství X¿>.

(a nepfístupného souvrství Xa.) vy"§e v tamních hfebenech, které mezi

cetnymi roklemi, vybrázdén^mi die sklonu vrstev od SZ. ku JV., vy-

stupují, jako ku pf. pH silnici z Újezda do Sobéslavic, jsouce vSude

mocnou diluvialní hlinou pokryty, u Pencína a etverína i mocnym

diluvialním Sterkem jizerskym. Nyní rozbrázdená vysooina tato pokryta

byla druhdy souvisle pásmem X. az ku Vlastiboficûm a Sychrovu,

kdez posud pasmo toto znacnejSÍ plocbu pokryvá. O torn zmíníme se

pozdöji.

22. Lazany, Ohrazenice.

Profil 106.

Od Penfcfna a Stverína pokracují nejspodnejáí vrstvy pasma X.,

nálezející souvrství Xa. а souvrství X6., près Laáany a Ohrazenice

k Malému a Hrubému Rohozci. Jsou pokryty diluvialním Sterkem

jizerskym a zlutou blinou, takze zrídka Ize stopy jejich na samém

povrchu zjistiti. V údolí, které se vine po V. strane Lazan a v Odal-

novickém údoll po V. stranë Olirazenic, je ponëkud prfstupno. V Ohra-

zenick^ch studnícb pficbází se na slíny souvrstvl X6. V jll na po

vrchu rozpadlé je souvrství X¿>. po levé strane Odalnovického údolí,

pfi pèâinè od Vojenské stfelnice k Malému Rohozci, kde jest pûda

dosti mokrá.
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Krejcí11) urCuje nase pásmo X. v krajiné, kterou jsme právé

probrali, со Teplické aBrezenské vrstvy. Souvrství Xa. neuvádí. Te-

plické vrstvy slinité а jllovité, vodu zadrzujfcí, vztahují se к naSemu

souvrství Xbc. Jmenujeme náleziska: Sedlec u Benátek, Slivno, Bezno,

Bukovno, Stránov, Jizerné Vtelno, HruSov, MSeno, Vrátenská hora,

Bezdëzy, Radechov, Horka u Prosícka, Mankovice, Rohozec, Pfepeí

a Podol, Kláster, Neveklovice, u Dolánek pri silnici do Malé Skály.

Nase souvrství Xd. ku pf. v Horním Slivné, jez kreslí Krejcí tez na

Bezdézích, povazuje za Bfezenskó vrstvy, to jest za nase pásmo IX.

v Bfeznë u Loun. Z naseho pojednání je známo (profil 128.). ze sou

vrství Xd. má asi polovici oné mocnosti, jíz má souvrství Xobc,

kdeíto Kbejóí naopak kreslí své stvrdlé Bfezenské opuky v mnohem

vétsí mocnosti a Teplické slíny v mocnosti muohem menáf, ba ne-

chává poslední i vyklíniti (obr. 25, 33) jako u Slivna a na Bezdézích,

coz se skutecností nesouhlasí.

Vychodni Pojizerí s Turnovskymi skalami a VlastiboMckem.

A. Slinitá facie celé h o pásma X.

Jizné od cáry Dobrovice-Libáñ.

23. StrasnoY-Lustènice.

Profil 67. Obr. 21.

Mezi Lhotou Pískovou, Libichovem a Brodceini vypíná se vrch

Strasnov. Pfi vychodním okraji temene jeho rozkládá se obec téhoz

jména. V profilu 67. popsali jsme, jak souvrství IXc. a IXd. pásma

IX. skládají strán pojizerskou ze Záiností az do Pískové Lhoty (obr. 21.).

V úvozu cesty, která jde od hostince „Na písku" do obce Strasnova.

as 200 m na JV. od hostince, vychází jeáté v desky rozpadlé drobno-

neb hrubozrnné, 21uté az rezavé pískovce nejvyssí óásti souvrství IX<?

na povrch. Nad tímto pískovcem a sice nad 244 m n. m. ukazují jii

slinité púdy na pásmo X. Souvrství Xa. nenalezl jsem tu odkryto.

Za to odkryto bylo souvrství X¿>., jeí vrch Straánov skládá, v obci

StraSnovu. Na povrchu jsou vrstvy jeho v Sedy jíl rozpadlé, pod níin

ukází se drobky sedého slínu а рак i destièky jeho. Od Straánova

к Libichovu, Vodëradûm a Lustënicûm dá se pásmo X. se sv^mi slinj

») Studie, 8tr. 114—116. Obr. 41, 25, 82, 33.
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i do vétSÍ hloubky nadmorské stopovati. Patrné se ku obcfm tém,

v nichz se dají vrstvy IXd. vyhledati (profil 37 ), svazují.

Diluvialní êtèrk a pfsek pokryvá temeno Straánova a rovnéí

pokryvá souvrství X6. u Vodérad, Lusténic a odtud az к VIkavé.

24. Ylkava.

Profil 36, 133. Obr. 66.

O tomto nálezisku zniínili jeme se jiz pfi pásmu IX. Ono má

pro nás tu dülezitost, ze tu opét nalézáme souvrství Xa. Úplné od-

kryto nalezl jsem je pK úpravé cesty do Vsejan, na Z. úpatí vrchu

Vinice (nikoliv Vinice die тару), 200 m od J. okraje Vlkavy. Stráné

nad souvrstvím Xa. prozrazují váude slíny souvrství X¿>. jak na Vinici

tak Na horách. Diluvialní písek a Stérk pokr/vá temena téchto vrchû.

Profil 133.

Vrchol kopce Na vinici. 235 m п. т.

í Ь. Slíny Sedé, na povrchu v jll rozpadlé 23-9 m

2. eiaukoniticky vápnity tlin mékky, áedy, na povrchu v jil roz-

padly, g vel. hoj. Ostreou temiplanou a vzácnym Spondylem spi-

погет. У nejnizáí poloze u vrstvy Xol. je rádka s roztrouse-

nymi malymi pískovcovymi drobty. Tyto samy o sobé jsou

slinitym glaukonitickym pitkovcem. Má jemná az drobná zrna

kfemenná, ¿irá, áedá a zelená s jemuymi zrnky zeleného glau-

konitu i . . . . l'O n>

1. eiaukoniticky vdpnití} §Un v pevuéjsí laviéce, svétle èed^. Misty

má vice vtrouàeoych zrnek kfemene a glaukonitu. Zrnka kfe-

mene nékdy i hrubsí в karakteristickou zelenou barvou. Je

v ném vel. hoj. Ottrea temiplana s pfirostlymi Serpulami a

Membraniporami. Vyznafiné jsou tu hnédé zlomky tpongií (jako

v Poohfí a v okoli Ripu), i na téch pfirostlé jsou Ottrei a

Alembranipora curta Nov 0'1 m

Základ: Pásmo IX. popsané v profilu 36. 210 m n. m.

al

25. Louceñsky hrbet-

Profil 134—137.

Od Vlkavy pfes Lou6eü u Mcely ku Brodku táhne se od JZ.

ku SV. hrbet, ktery nad úpatím svym as 60 m se vypíná. Pfíkrou

stráni spadá na jihu. V této stráui, poskytujícl rozsáhlou vyhlídku
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к jihn, rozkládá se celá fada obcí, zejména LouCeü, Velky Stadec,

Mcely, Seletice. Severní svah povlovnéji spadá do Dobrovické roviny

a jen V cáfe od Vlkavy к Jabkenicüm a Ledcûm s pfíkfejsími se

potkáváme svahy. Hrbet Loucensky" pokryt je dûkladnè diluviahiím

stërkem a pfskem, tak ¿Ee jsou vrstvy útvaru kíidového pfístupnyjen

ve stránlch pfíkfejslch, zvláSté tam, kde obee jsou zaloíeny a silnice

je protínají. Váude pozoruje se ve stráních tèchto znaéné sesouváni

zvétral^ch vrstev, jez nálezí vodu uadráujlcím slínüm pasma X., ns

povrchu V jíl rozpadlym, к nimá pfimísí se éasto písek a âtërk diln-

vialní shora splaveny neb spadly\

Pfi silnici z Vlkavy к Louceni shledáváme vybradné sllny son-

vrství X6. az к cihelné ; na povrchu jsou v âedy" jíl rozpadlé. Poloha

jejich ku vretvám ve Vlkavë je následující:

Profil 134.

Návrsí nad cihelnon pfi silpici do Louèenë. 250 m n. m.

Diluvium. Pieék áluty se Stërkem z bflého kfemene 10 «

Cihelna 240.

И I 6) SUn, dale od povrchu v tmavosedych deskách, pfi povrchu v sedy

I \ jíl rozpadly !6-« ■

g l a) Olaukoniticlcj vápnitíj üín т profilu I'I ■

Základ: Pásmo IX. (v profilu 36.). Vlkava. 210 m n, m.

26. Louceñ, Studec.

Profil 135, 136.

Postoupíme-H od Vlkavy ku SV., zapadne nám pod úpatí stráné

pásmo IX., ba i souvrství Xa., а tu opanuje jizní stranu Loufceñského

hfbetu vybradnë pásmo X. Bylo by nám zajíti od LouCenè na jih ai

ku cáfe spojující obce Vsejany a Jíkev, abychom doSH ku starSímn

pásmu IX. JeSté dále к SV., к Rozdalovicûm, opanuje krajinu jil

vyhradné pásmo X. Stráü, v nlz LouCen se rozkládá, zaujímá vfsku

od 210 do 250 m n. m. a slozena je takto:

Profil 135.

Silnice pfi SV. konci zámeckého parku v Lonceni. 257 m n. m.

Diluvium. Písek ¿luty nebo bily stfídá se ve vrstvách flíního slohu

s vrstvami stérku bílého kfemene, ktery dosahuje az velikosti pèstê.

Odkryt ve velké pískovné u SV. strany parku 10 «
247 ■

"2 I Ъс. SUn tmavosedy, pfi povrchu úplné v jíl rozpadly. V jeho oboru

M I vytryskujl prameny vody 3" »

Upatí stráné v Louóeni. 210 m п. т.
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Podobné poméry jsou ve Velkém Studci a jeho pfílehlé osado

Sichrovu. Ve zdejeí stérkovné se stfídá písek a Stérk diluvialní ríc-

ného zvrstvení s vrstvami Eedého slinitého jílu, kter^ úplne souhlasí

s jllem, jaky" vetráním zdejsího slínu pasma X. vzniká. Patrne se na-

plavoval v dobe diluvialní ze sousedních míst.

Profil 136.

Silnice nad Sichrovem (osada Vel. Studce). 265 m n. m.

Diluvium. Vrstvy zlutého pisku stfídají se s vrstvami itirku s bilym kre-

menem (nejvyse velikosti pesté) rázu rfcného a 8 vrstvami sedého sli

nitého jUu. Odkryto pouze 5m 10 m

255 —

bc. Slin tmavosedy pri povrchu т Sedy jil rozpadly. V jeho oboru vy-

trysk4JÎ praineny vody 65 m

'. irai straaé те Velkém Scadci. 200 m n. m.

27. Mcely.

Profil 137.

Pomërné nejlépe nalezl jsem odkryto pasmo X. v obci Mcely.

Obec rozkládá se od úpatí stranë az k jejímu temeni. Ve strouze

silnice, která obci prohiba, odkryl jsein na nëkolika místech pasmo X.

Zámek zalozen v nejvySSÍ poloze pasma X. a sice v kfidláku Xd., ktery

nenl tak pevny jako v Dymokurách.

Profil 137.

Nejvyasi bod hfbetu u МуаИтпу pri silnici. Kfiz. Cota 273 m n. m.

Diluvium. Písek a äterk jako т Louíeai 12 m

Zámek. 261.

X I d. Vápnití/ illn v pevnejaí lavici svétle sedé (kridlák) l m

o j be. Slin sedy az tmavosedy do modra, na povrchu т jfl zvétraly.

_« I 8 Crittellaria rotúlala a cetnymi válcoTit^mi jehlicemi apongii váp-

^ ' nitych 6 1 i»

Úpatí stráné a Dvora panského. 199 m n. m.

28. Rozd'álovice. Kopidlno.

Tak jako u Mcel, nalézáme pasmo X. u Seletic. Sejdeme-li

s Louóeuského hïbetu do nízké krabatiny kol Rozd'álovic, pricbázíme

Vestník král. èeské spoleínosti náuk. Trida II. 3
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do spodní cásti pásma X. souvrství X&c. ze samych tmavosed^ch aneb

svëtleSedych sllnû slozené, na povrchu v sedy" jíl rozpadlé, vsude vodu

nadrzující, Casto diluvialním pískem a átérkem pokryté. Jiz Fr. A.

Reuss12) zmiñuje se o Thonmerglu, jenz ve stfldavé mocnéjslch neb

slabáícb, vrstvách skládá v Rozdálovicích kopec, na nëmz zámek po-

staven. Slín ten zaujímá tu vy^ku od 199 do 218 *» n. m. Na vychod

od nádrazí Rozdálovického odkryvá v háji prüfez dráhy asi 2 m vy-

soky bfeh, z nëhoz vyínívají desky Cerstvého, proto také pevnéjsího

slínu bëlavého a ¡Sedého. Misto to zaujímá 210 m n. m.

V Kopidlnë a nejblizäim jeho okolí jsou tytéz poméry. Stráné

taméjsí ku pf. kolem rybníka aneb „Na vinici" 261 m n. m. väude

vykazují na povrchu sedy jíl vodu nadrzující, po desti mazlavy. Od-

kope-li se tentó, dojdeme pod ním na tence deskovité tmavosedé, (do

modra) mëkké a vlhké slíny souvrství X&c. o mocnosti 40 az 50 m.

pokryté ve vyssích polohách diluvialním pískem a átérkem, dále к Ji-

cínu i diluvialuí hlinou.

29. Chotuc a Kunstberg nad Krincem.

Profil 138.

Ze váech stran a z velké vzdálenosti vidéti jest nad Krincem

nâpadnë kuzelovity vrch se zvedati — Chotuc. Osamocen vystupuje

po pravé stranë Mrdlíny do vyse 252 m n. m. Nad Myslivnou od

200 m n. m. az skorem po vrchol, ve vyâi 51 m pozorovati je vsude

ua povrchu Sedé jíly, povstalé zvétráním gedieh slinû souvrství Xftr.

Teprvé v nejvysäi poloze vrchu je pevnëjsi vrstva vápnitého slínu

svëtle sedého, která kopáním hrobû tamëjSiho hfbitova se odkryvá a

ku nejvysSímu souvrství Xd. nálezí.

Profil 138.

Kostellk hrbitovní na vrcholu Chotuce. 252 m n. m.

о I d. Ydpnihj slín svétle Sed/, místy i nazloutty, ponêkud pevnëjSi as . 1 »

§ I 6c. Sllny sedé na povrchu v jíl rozpadlé 51 "

Ç-J

Úpatí vrchu nad myslivnou. As 200 m n. m.

Slíny souvrství X&c. jdou tu jeâtë hloubâ, jsou vSak pokryty di

luvialním gtërkem a pískem. Jak moeny je tento Stërk na nëkterych

12) Mineral. Beschr. d. Bunzlauor Kreises. 1797. Str. 314.
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místech, poznati lze v rozsáblé Stérkovné и katolického kostela v Bo-

Síni a odtud píi silnici do Sovenic. Pisek slozen je ze zrn kfemen-

nych a átérk rovnéá z kfemene, obyCejné bílého az zvíci pésté.

Také nizóí kopec Kunstberg, na jehoz vrcholu ve vyái 216 m

n. m. zámek zalozen, slozen je z téchze sllnü Xftc, jaké jeme v pre-

deálych profilech seznali.

30. Dymokursky taras.

Dymokury, Cinëves, Yelenioe, Podmok, Yrbice.

Profil 139—143.

Nás vyzkum pásma X. v PojizeH konöil by se ji2 v KHnci,

kdyby nás nevybízel zajímavy Voäkobrd u Podèbrad ku srovnáuí

s právé popsanym terrainem pásma X. К tomu se hodí velmi pëknè

taras Dymokursky, ktery je zakoncen po západní strauè pfíkrou strání,

v níz jsou vrstvy útvaru kridového velmi pëknè odkryty. Nálezí vy-

hradné pásmu X. a sprostfedkuje stopování pásma X. mezi Kfincem

a Voäkobrdem.

Dymokursky" taras má svflj pocátek u Kfince a jdo odtud smé-

rem JV. Na JZ. jej ohraniCuje stráñ, ku JV. vzdy víc a vice nad

úpatí své se vyvysujícf. V ni rozprostírají se obce Zabidovice, Dymo

kury, Ôinéves, Velenice, Podmok, Vibice, OpoCnice. Na SV. ohraniCuje

se potokem, podle néhoz se vine dráha z Kfince do Králové Méstce.

Taras tentó má své pokraCovánf jeáté dále na JV. ku Clilumci, kam

jej väak prozatím sledovati nebudeme, pfiblízivse se jiz ve Vrbici

к samému Voskobrdu.

Profily v celém tarasu jsou shodny; na temeni shledáme pevné

ileskovité slinité vápence souvrství Xrf., které jen v malé mocnosti

je zachováno, ostatní stráñ skládajf mèkké slíny souvrství X&c, jak

následující profily dokazují.

Profil v Dymokurách 139.

Kostel na temeni stráné v Dymokurách. 221 m n. m.

•¿ I d. Sliniiy vápenec v pevnych deskách, na povrchu bíly. ü ikoly

oj yychází na povrch, u vodárny se vybírá ku stavbé 1*2 m

il be. Sim mékky, eedy^ a tmavosedy do modra, na povrchu vjílroz-

Ь ' padly 24-8 m

l'pati stráné т Dymokurách. As 196 m n. m.

3*
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Profil V Ôinèvsi 140.

Kostel na temeni stráné т Cinëvsi. 218 m n. m.

il. Slinitfi vdpenec htif, pevny l'2 m| '

§ \ Л/. siin mékky, Sedy a tmavosed^ do modra 23'iSi bc.
•S

3-8 m и

Úpatí stráné V Cinëvsi. 193 m n. m.

Souvrstvi Xd. urcil Friôis) jako své Brezenské vrstvy, t. j. jako nage

pásmo IX. V Bfeznè, a uvádí v nieh :

Aspidolepis.

Cladocyclus.

Osmeroides.

Jemné rybi kûstky.

Scaphites.

Mytilus Neptuni, Goldf.

Venus.

Nucula semilunaris v. Buch.

Inoceramus.

Pectén Nilssoni Goldf.

Ostrea juv.

Terebratulina gracilis

Schlott.

Callianassa brevis Fr.

Frondicularia.

Cristellaria.

Nodosaria.

Cytherella.

Profil ve Velenicich 141.

Temeno stráné ve Velenicich.

" j d. Sliniiy vdpenec bíly, pevny, dobyvá se со stavební kamen a со

% ètét na silnice s Inoceramut Brongniarti a otisky rostlin l'3m

■S bc. SHn sedy.

p. 1 ;

Úpatí stráné ve Velenicich.

Profil v Podmoku 142.

Kostel na temeni stráné v Podmoku. 237 m n. m.

И I d. Slinity vdpenec bélavy, doeti pevny, ku stavbé se láme. Nazyvá |

|J se tu „opuka" 12 mj,

3 I bc. SUn mékkv, sedy a tmavosedv do modra 358 m
p-i у \ ' L

Úpatí stráné v Podmoku. 200 m n. m.

13) Brezenské vrstvy str. 39.
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Profil ve Vrbici 143.

Кostel na temenu stráné ve Vrbici. 239 m n. m.

i d. Slinitfi vdpenec bcl.avy, pevny в Inoceramue Brongniarti ... 1 }

be. SUn inrk ky. Vi!y a tmavosedy do modra s inikrospickyin glau-

konitem, deskovity, pri povrchu I uní' т pecky neb tenké trípky

se rozpadávajíci, na povrchu v jíl zvétraly. V nejvysáí poloze

ponèkud pevnéjaf. V souvrství tomto je Ьюсегатие Brongniarti,

Terebratula temiglobota & zlomek Micrattera. Vsecky zkamené-

liny zrídka se objevnjí 38

Upatl stráne ve Vrbici. 200 m n. m.

Obce zaloáeny jsou v uvedea^ch stráních proto, ponévadá sou-

vretvi Xöc. nadráuje dosti vody. V ném zaloZeny jsou studnice. Sou-

vrství pak X<í. poskytuje velmi dobry, pevny a tvrdy, vlivûm po-

vëtrnosti dosti vzdorující stavební kamen.

V oboru souvrstvi X&c. tvofí se vetráním dobrá slinitojilovitá

puda, která se j¡¿ ode dávna splavovala a sesouvala na úpatí celé

Dymokurské stráné od Kfince аи pod Voskobrd, dávajíc vznik k utvo-

fenl vyborné „Cernavky", 0'4 m aá 1 m mocné. Tato slinitojilovitá

ornice, majlcí za spodinu nepropustny jíl souvrství X&c., má tu zvlást-

nost, 2e jest velmi úrodnou tehdy, kdyá je v Cechách sucho. Dva

deatíky bébem vegetace stací, aby urodila vybornou cukrovku, cikorku,

paenici a jecmen. Za deativého pocasl vSak voda v ornici stojl, rost-

liny hospodáfské trpí a pH slunci se, jak hospodári di, ,uvafí".

Tak pfiblíaili jsme se ku VoSkobrdu.

31. Yoskobrd (Yoskovrch).

Profil 144.

Ve Vrbici opustili jsme Dymokurskou stráú, abychom pfeäli

k cíli naseho pozorování: pásmu X. na VoSkobrdu. Cestou z Vrbice

do Vlkova shledáme pod cernavkou v záfezu pfíkopü cestních áedy

mèkky slln souvrstvi X&c.

Ve Vlkovë odkryta je 3 m mocná cast souvrství X&c. v nejjiá-

nejaím cípu obce pH silnici do Podébrad, kde se vybírá a odváíi. Je

to slín mèkky, svëtle §edy аи bëlavy s tmavoäedymi do modra skvrnami,

na povrchu snadno v jil se rozpadávajíci. Toto nálezisko slínu jest

nizoí neáli nejnizaí vrstvy prístupné v jiání stráni Voàkobrdu (pro

fil 144.).
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V západní stráni VoSkobrdu pozorovati jest jií od úpatí 200 m

n. m. cernavku, jaká byvá v zdejsím okolí v oboru pasma X. Nernu-

zeme vSak tvrditi, со za vrstvy jsou pod touto ornicf. I vySe nad

úpatím sesouvají se vrstvy jilovité s hora sem poSinuté a dûkladnè

pokryvají spodní vrstvy pasma X.; teprve blíáe k vrcholu zhotoviti

muzeme po západní stranë vrchu následující

Profil 144.

Vrchol Voskobrdu. Trigon. bod. 285 m n. m.

¡ d. Slinity vdpenec deskovity, zvonivy, na povrchu bélav^, dale ^

od povrchu sedy ai tmavosedy. Oerstv^ je dosti pevny a proto

se vybírá ka stavbè. Na povrchu se rozpadává snadno (roz-

hasí). Má nápadny Inoceramus Brongniarti 4*6

4. SUn podolmy 2 , avsak o ñeco pevnéjsí 94)

3. Pevnéjsí lavicka glaukonitického sllnu âedébo g tmarosedymi

skvrnami, se zlomky kostl rybfch, Micraster sp., Inoceramus g

sp., a bohatou mikroskopickou faunou, zejména Cristellarií,

Bairdií, jehlic spongií O'l

/>• 2. SUn mékky, gedy s ttnavoäed^mi do modra skvrnami, na

povrchu zbélá, s mikroekopickym glaukonitem a drobnon

faunou. V ném je Terébratela ttmiglolota (zr), Inoceramtu

Brongmarli(zï) 15'0

1. SUn jako '2., mi'sty i bélavy, pevnejsí vdpnitj) slin а éetn^mi

zlomky zkamenelin. V ném Micraeter breviponu 4'5 í

Nepfístupné vrstvy pasma X 25Г9 m n. m.

Vrstvy naéeho profilu 144. na VoSkobrdu popsal FRIC l*) jako

své Brezenské vrstvy, to jest jako naSe pasmo IX. v Bfezné, i roze-

znává s hora dolu:

Bílé zvonivé opuky inoceramové t. j. naSe Xcï.

tíedé inoceramové opuky, t. j. naáe \bc.

V souvrství Xcü. uvádí FRIÓ:

Cladocyclus Strehlensis Gein.

Aspidolepis Steinlai Gein.

Scaphites Geinitzi D'Orb.

Aptychus.

Pinna nodulosa Reuss.

Avicula pectinoides Reuss.

'«) Teplické vrstvy str. 45. a 46. Obr. 18. vrstvy 6. a 7. Bfezeneké vretvy

str. 40.
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Inoceramus Cuvieri Sow. u)

Pectén Nilssoni Goldf.

Anomia subtruncata D'Orb.

Ostrea hippopodium Nils.

Terebratulina chrysalis Schlott.

Stenocheles esocinus Fr.

Callianassa brevis Fr.

Frondicularia inversa Reuss.

Crietellaria rotulata D'Orb.

Chondrites.

Sequoia Reicbenbachi Gein. sp.

O Sedych iuoceramov^ch opukách (nase Xbc. 1 — 4.), die FriCe

nejhlubsím to loíi bfezenskych vrstev, praví Frió, ie jsou velmi chudé

na zkamenéliny. Jsou to vrstvy, v nichz jsme po krótkém hledání

nalezli Terebratulu semiylobosu, Mkraster breviporus, zkamenéliny to,

které kdyby tam byl Frió nalezl, byl by je urcil jako své Teplické

vrstvy, t. j. jako nase pásmo X. v Teplicích.

Také Krejóí16) zmiñuje se o vrstvách naSeho pásma X. jizuë

od cáry Dobrovice—Libán. O vrstvách Louèeuského hfbetu praví, áe

se skládají z mékké slinité opuky a ze se dá v nich Teplicky stupeñ

(nase pásmo X. v Teplicích) oóekávati, jelikoá jsou nepochybnymi

opukami Bfezenskymi (tím myslí KrííjCi na nase souvrství Xd. zdej-

siho okolí, avâak Bfezenské vrstvy v Bfezné u Loun náleíejí pásmu

IX.) pokryty.

Vrstvy pásma X. v Dymokuiském tarasu a na VoSkobrdu po-

vazuje KrbjCi téá za Teplické (t. j. za nase pásmo X. v Teplicích)

a Bfezenské (t. j. za nase pásmo IX. v Bfezué).

Nase souvrství Xbc. 1—4. z VoSkobrdu má Krejci za Teplické

a pise, 2e to jsou sedé slíny se stfídavymi pisCitymi vrstvami, obsa-

hujicími :

Spondylus spiuosus,

Terebratula subglobosa,

Terebratuliua rigida,

") Nás Inoceramus Rrongniarti.

,e; Studie, etr. 13й., obr. 44.



40 XVII. Ceuèk Zahálka:

a naâe souvrství Xtí. z Voâkobrdu má za Bfezenské a uvádí, ¿e jsou

to tenkodeskovité, svëtlozluté opuky s

Inoceramus Cuvieri,

Scaphites Geinitzii,

Baculites,

dlouhoocasy novy rak.

Sledováním pasma X. od Louóenského tarasu na jih poucili

jsme se, ze pasmo X. nabyvá tu tychá vlastností jako v okolí fiipu.

Souvrství Xd. bylo i zde mocnejgí, a pevnéjáí lavice stfldaly se i zde

s mekfcími vrstvami ; aváak vetráním a splaventm jen nejstarSí jeho

cast zachována.

B. Pasmo X. severné od 6áry Dobrovice— Libán a2 po

Cáru Bakov — Sobotka.

Tentó pruh Pojizerského kraje jest jiznf cástl Jizerského delta.

Vrstvy pasma X. v pfedchozích vysoeinách slinité, pocínají se tu raé-

niti cásteone v pískovce. To se deje v oboru souvrství Xc. a pouze

v Markvartické vysocine ponékud i v souvrství XZ>.

Souvrství Xc. mení se ve facii pískovcovou tím, ze se vrstvy

slínu, místy dosti piscitych a malo vápnit^ch, pooínají prokládati vrst

vami pískovcovymi rázem stfídave se vykliñujícím. Toto stfídavé vykli-

uování deje se velmi nepravidelné. Máximum faciovych zmën nalé-

záme v Markvartické vysooiné. Tara pocínají se i do vysáí cásti sou

vrství Xb. vkládati ojedinëlé stolice pískovcové.

Území, o nema tuto jednati budeme, rozdéluje se ve tfi

oddíly :

1. Chlomecky Übet cili CMum,

2. Markvartická vysoéina,

3. Kosmonosská vySina.

Chlomecky hfbet 6Ш CMum táhne se od Nepfeváz u Mladé Bo-

leslavi az k prusmyku Domousnickému od Z. k V.

Markvartická vysoéina oddëluje se od Chlumu Domousnickym

prûsmykem, a zaujímá krajinu mezi Strevací u Jicína, Sobotkou,

Dolním Bousovem, üomousnicemi a Libání.
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Kosmonosská vysina rozkládá se mezi Kosraonosy a Bakovem,

mezi Jizerou, Koprnickym potokem a potokem Klenicí.

Chlomecky hrbet cili Chlum.

Obr. 65, 66.

Ve znacné vysce nadmorské az 366 m vypíná se nad okolní

krajinou z daleka viditeln^ a nápadny" Chlum mezi Mladou Boleslaví

a Dobrovicemi, odkud táhne se na vyehod pfes Teliby do Domousnic.

Severní stráñ jeho je príkrá, vice lesy pokrytá, kdeáto jizní je ménô

srázná. Jsouc z vëtâfho dllu slinitá, hostí jizní stráñ úrodné pozemky,

a mnozství obcí, zvlásté na jejím úpatí. Hojné cesty v jizní stráni

odkryvajl nékde vrstvy slinité, na temeni hfbetu рак cetné lomy od-

halují nám kvádrové pískovce. Málo prístupny jsou vrstvy ve stráni

severní. Prohlédnëme si nejdûlezitëjSÎ profily Chlomeckého hfhetu.

32. Mladá Boleslav—Karlùv vrch — Svédské sanee.

Profil 146. Obr. 56, 59.

PoCnem naáe pozorování od v^chodního konce Mladé Boleslavi

u Libase, kde most pfes Elenici se pne. Nad Klenicí zdvihá se tu

skála „Spravedlnost" u vojenské stfelnice, kde se láme pískovec váp-

nity souvrství IXd. ku stavbé. Vyhledali jeme misto toto pri sledo-

vání pásma IX. a popsali v profilu 71. Nad tímto nejvySäim souvrst-

vím IXd. má následovati pásmo X. Styk obou pásem je tu zakryt

diluvialním pískem, ale od côty 232 m n. m. lze jiz konstatovati

pásmo X. vzhûru die cesty kolem Karlova vrchu, severniho okraje

Chluniského lesa, podle cesty lesnl, pobllz côty 319 m a sochy P.

Marie az na Svédské Sanee. Tim dojdeme az к nejvyááí zde zacho-

vané poloze pásma X.

Profil 145.

Vrchol yychodnfho konce Svédekych hradeb. Côta 366 m n. m.

Svédaki hradby. Umély návoz bradebnf, uvnitf ze zlutého pisku, oblozeny

z desek piskovcovych, ynèjef obal jilovity. Vyska na severu6-5m. PoJ. strané

jsou vysài, ponévadz tu vykopán val siroky v jilu, jenz pouiit na obal bra

debnf. Svédekou hradbou uzavírá se ostrob Chlumu jako prirozená pevnoBt.

■ Chlum 359-5
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SUh sedy a zazloutly' na poyrchu vjil rozpadly\ V tomto povrcho-

vém jílu lzetuatam jemná zrnka kremene spatriti (z omice hno-

jené piskem?). V jeho oboru vlhké pûdy 104)|

349-6

X

-ce

11. PUkovec kvddrovi) bez vápence, jemnozrnny, 8 bílymi kao- ^

linickymi zruky, malo muskovita, kfebky a sypky, bily

neb zluty 3 0

10. PUkovec jilovM ¿luty, mékk^, kfehky, misty s pevnéjsi

o néco vrstviôkou, s muskovitem, na povrchu т jilovity

písek rozpadly, ktery sedáhnísti ponékud. V jeho oboru

piséité aie vlhké pûdy 9-6

9. PUkovec kvddrovy jemnozrnny, zailoutly neb bélavy, ehoj-

nym muakovitem, malo biotitem 15

Vrstvy nepfíBtupné, v jich oboru váak piséitá pûda ... Г5

8.<! Socha P. Marie. 334.

Vrstvy nepfistupné, v jejich oboru vsak piséitá pûda . . 315

7. PUkovec jilovity, jemnozrnny, s tmelem jilovitym, bez vá

pence, tence deskovity, elozeny z jemnych zrnek kremene.

ménê muskovitu a hojného ëerného neb hnédého smetl

uheluébo i drobky. Tu a tam skvrny jilu sedého. Barva

pískovce sedá ai hnèdà (od uheloatych soucastek). Loze

jsou nékde kfivá. Píechází misty v jil sedy, deskovity.

У panském lomu je v tomto souvrství lavice pískovcová,

03 m mocná, iikmá, která se pri SV. strané náhle a dostí

tupé kondl. (Viz obr. 56.) Tentó pUkovec »linity je jemno

zrnny^ bily, âed£ neb zazloutly s bílymi, kaolinickymi tec-

kami, s muskoritem 0°95

6. PUkovec kvddrovy ilinitj, jemnozrnny, bíly, §edy a za

zloutly, в bílymi kaolinickymi zrnky a s muskovitem,

kfehky. Vybirá se na kvádry pro stavbu v panském lomu Г80

5. Jil sedy tvefi základ v panském lomu u P. Marie . 0'2

4. Neprietupné vrstvy 1Г7

3. Jil piscity, ilutavy 0 5

2.Kvddrov$ piekovec, bez vápence, jemnozrny, zlutavy, sjem-

nymi bifymi zrnky kaolinu z proménéného iivce; zrnka

kremenná zlutavá, misty ¿erná. Tu a tam muskovit. Na

plochách loznych vice muskovitu 1-6

1. Vrstvy na povrchu v sedy jil rozpadlé a ilut^m piskem

pokryté. Zde budou asi deskovité sUny a desky pUkovce

vdpnitého 18-8

296

2. Slln, mékky, tmavosedy, na povrchu zbélá neb sezloutne

s hojnou mikroskopickou faunou Foraminifer, Bairdii a

jehlic spongii. U povrchu v tenkycli destiékácb, na po

vrchu v jil rozpadty, casto mazlavy, ponèvadi v oboru

tom vlhko. Desky piskovce s hornich vrstev sesuté jsou

na povrchu roztrousené. Cernavky v nejhlubsi poloze po-

kr^vají casto vrstvy 664)

230. Dno údolí mezi Karlovfm vrchem a côtou 232.

1. Nejhlubsi vrstvy slinu nepristupny pro diluvial ni písek . 30

a. Nepfístupno pro diluvialnf pisek zluty 8 bil^m stérkem kre-

mennym AS H

Základ: Pásmo IX. souvrství d. popsané v profilu 71. Na Spravedlnosti.

226 m n. m.
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Ve slínech nelze pro jich pokrocilé zvétránl zkamenëlin vétsícb

nalézti, v pískovcích íádnych jsem nenalezl. Jsou tu také vrstvy na

zkamenéliny vûbec chudé.

Krejcí 17) povaíoval za Teplické vrstvy, t. j. za pásmo X. v Tep-

licích, nejspodnéjáí éást naáeho souvrství X6. u Mladé Boleslavi, Li-

bichova, Mnichova Hradiâté (Kacov, Horka), u Trencína a Bradlec.

Ш je za hlinité sedé opuky obsahující

Achilleum rugosuui

Ostrea sulcata

Terebratula subglobosa (semiglobosa Zahálka)

Scaphites Geinitzii.

Mné nepodafilo se ve vrstvách téchto v obvodu jmenovanych

nálezisek Terebratulu semiglobosu zjistiti.

33. Bezdécín, Nepfeváz, Chlomek.

Profil 146. Obr. 66.

Pásmo IX. jako základ pásma X. poznali jsme pod Chlomkem

ve stráních Jizerského údolí a známe profily z Dolního Krnska, Zá-

mostí, Öejticek, Neubergu a Mladé Boleslavi.

V obci Bezdécíné pfístupny jsou nejvyàâi vrstvy pásma IX. sou

vrství d. ve vychodním bfehu tamëjâiho kalu ve vysi asi 218 »»n. m.

Jsou to deskovité pískovce váimité. Hned za JV. koncem Bezdécíua

ukládají se jiz slinité vrstvy pásma X. na souvrství IX. Souvrství

Xa. není tu pfístupno. VysSÍ vrstvy prozrazuji se jiz slinitojilovitou

pfldou, vodu nadráující, podle cesty az po západni stranu Nepfeváz.

Také v místech, kde je vojenská stfelnice, S. od Nepfeváz, jakoz

i mezi jmenovanou stíelnicí, 1езет Chlomeckym a Neprevází, lze

v polích, v bfehu cesty a pfíkopú, odkryti na mnoha místech pásmo X.

Po íních, kdyz se pole zorávají, vyorávají se kusy sllnu. Tara nej-

lépe se dokopáme pevn^ch vrstev. Velmi poucné jsou vrstvy pásma X.

die cesty, která vede za S. koncem Nepfeváz, napfed na pokraji lesa

а рак lesem po Z. strané Chlomku az do obce stejnojmenné. Asi

od 290 tn n. m. poéínají se vkládati do vrstev slínu tenkó, tvrdé

vrstvitky pískovcfl. V^Se stávajl se i mocnéjáí. Pod samou obcí

Chlomkem pfibyvá na mocnosti piskovcûm, a tyto stíídají se s pisci-

tym jflem. Pískovce, místy i kvádrové, nemají tak jako vrstvy jllu

stály, ani déle trvajícl horizont, nybrz vytrácí se jedny do druhych.

Tu pozorujeme tfeba pevnou vrstvi6ku pískovce vápnitého nékolik

") Studie, Btr. 137, obr. 39.
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metrû, ale pojednou zmizl ve vrstvách slínu a nepokraCuje dále, vy-

klíní se. Jinde vystupuje mocná stolice kvádrového pískovce, jehoz

vrátyy jsou velmi zprohybány. V témz horizontu opodál je písíity

jíl. Pískovec vysílá nekoíik klínovitych v^béákú do jílu a ztrácí se

y nëm. Zrovna tak jíl do pískovce.

Sestavíme profil z obce Bezdécína kolem západní strany Ne-

preváz do obce Chlomku a na âvédské Sanee.

Profil 146.

Yrchol Chlumu mezi àvédskjmi sanci a Chlomkem 365 m n. m.

i d. Slin sedf a zazloutly, na povrchu т jíl rozpadly. Pokryt v obci

Chlomku diluvialní hlinou. Mezi obcí a Svédskymi bradbami

vychází zvétraly со jil na povrch 20
JZ. ■

íást obce Chlomku. 345.

6. PUhovec jemno- az drobnozrnny, bíiy, v desky rozpadly, \

pevn^, s tvrdáími kuloyymi shluky pískovce vápnitého,

jako Xc3. Misty se ztrácí a misto ného drzí horizont

piséitij jil sed^. Také uprostfed vyvinuje se vrstva jílu

sedého. Splaveny shora jíl pfikryvá nèkdy pískovec.

Tíeba jej pri zjisténí pískorce odstraniti 4-5

5. Pískovec kvádrovy jemnozrnny, sypk^ jako Xc2. в pev-

néjsími, nahofe kulovymi shluky cápnilého pískovce jemno-

zrnného. Uprostíed vlozka pisditého jílu 3-0

4. Kvádrovj pískovec jako Xc2 1*0

3. Pískovec vápnitj, deskovity, в bílym, jemné vtrousenym

vápnitym tmelem, tvrdy a pevny, jemnozrnny, sed y. Su-

pinky slídy malo zastoupeny; muskovitu vice, biotitu

méné. Cetná zrnka bílá a ilutará kaolinu, jsou proménou

íivee. Zlomky zkamenélin vápencovité 0-5

2. Pískovec kvádrov/i bez vápsnee, jemnozrnny, sypky, bélavy

neb zlutavy, s chudym tmelem kaolinu v zrnkách bilych

neb zazloutlych, proména to íivee. Zrnka kfemene ¿irá.

Tuatamzrnko velikosti máku neb vétsí. Supinky musko

vitu dosti cetné, biotitu fidií 1-5

334-5

1. min deskovity, mékky, tmavoâedy, tu a tam se zrnkem

kfemene, na povrchu v iedy jíl rozpadly. V ném ulozeny

jsou ve vétsích od eebe vzdálenostech tenké vrstvicky

tvrdého a perného pískovce vápnitého sedého, velmi jemno-

zrnného. Vrstvicky jeho maji moenost 1, 2, 3 cm i vice.

Na lozích má dosti supinek muskovitu. Kfemenná zrnka

nejvíce éirá, méné Sedá, nejméné éervená. Místy s hoj-

nymi drobty uhelnymi hnédé neb ¿erné od smetí rostlin-

ného, otisky listfi. Stipe se v tenké desky, vétráoím

íloutne. Zrídka vyskytne se lavice sypcího pískovce. Pí

skovec nedrzí na dlouho horizont. Ztratí se a misto jejich

zaujímá slin 44*5

290
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2. Slin tmavosed^, v pevnéjsích deskách, u povrchu y tenci

desky rozpadly, svétle sedy, az do béla. Na ротгсЬи v jíl

rozpadly. Po otfeni kartácem ve vodé objeví se raálo

zrnek kfemene. Obsahuje : Inoceramut Brongniarti, Nueula

sp.,jádro bakulitai, Osmeroides Lewetimsit v supiné, Chon-

drity, Fukoidy, Chomácky Cristellari{, zejména rotulat,

Bairdil, zejména subdeltoid, kostiéek ryb, ostnû jeiovei.

Tytéz drobné zkamenéliny se objeví po otrení kartáéem

ve vodé. Zvlásté byly vrstvy pristupny pfi cesté za se-

verním koncem Nepreváz ve vy^i 270 m a na pokraji lesa

a vedle v poli mezi Neprevázkou avojen. strelnicí v téze

v^ái 270 m n. m • 40-0

2ii0

1 . Slin jako ХЬ2., jeniSe pouze v tenkych destickách píi po

vrchu pristupny. Má zlomky Chondritû, ve vyplaku vedle

malo zrnek kfemene bojné Orittellarii, zvlásté rotulat,

Bairdii, jehlic eponyil válcovitych i zaépicatèlych (i s vi

ditelnym centralním kanálkem), limonitové bnédé drobky,

promény po pyritu. Ve vodó v nékolika hodinách úplné

se rozpadne. V borní cásti vojeu. stíelnice ai к lesu,

spatnë mezi Bezdéüínem a Nepfevázy SVO j

( o) Nepíistupné souvrství tliniti as 10;

Dvflr v Bezdécíné. V kalu pristupny nejvyssí vrstvy souvrství d. pasma IX.

jako základ pasma X. v podobé zazloutlych deskovitych piskovcû vápnitych

s nerovnym povrchem ve vysi as 218 m.

V profilu 14G. lze vrstvy Xcl. znamenati téz coXca., vrstvy Xc2.

az 6. со Xc/3.

Slíny a jíly na povrchu volmi snadno se rozpadnou, vodou se

se stráné splakují a dávají mastnou nepropustnou pudú, která se tu

drainuje. Jsouc bohata organickymi látkami, jako pod Bezdéííuem,

stává se na dné údolí ccinavkou. Так jako v pásmu X. západoceského

útvaru kfidového, tak i zde se zvétralé slíny a jíly ve stráních dolü

posinují. Totéz dëje se s pûdou, která má takové slíny a jíly za

spodinu.

34. Sejcín, Hrádek, Myslivna u Chlomku.

Profil 147. Obr. 56, 69, 60.

V pfedchozích profilech povSimli jsme si vrstev jeá skládají

Шошек po stranë S. a Z. Dûlezitost nálezisté tohoto vybízí nás
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к tomu abychom prohlédli i J. stranu Chlomku, aby tak pofádek

vrstev byl со nejlépe zjiâtén. Od Sejcína budem pozorovati sied

vrstev ve zdejsich strânicb na Hrádek. Tu je souvrstvi Xc. péknè

odkryto, zvláSté spodní cásf jeho, obsahující tenké desky piskovce

vápnitého vlozené do slinu.

Velmi zajímavá erupce cedicová na Hrádku vystupuje v obora

souvrstvi Xc. Hrádek jest podlouhle kuzelovity kopec cedicovy 140 m

na J. od Myslivny Chlomecké, aneb 450 m na JJZ. od obce Chlomku.

Po vychodnl stranë je pfikopem uinélym oddèlen od Chlomecké plané,

ostatní stnlnë jeho kuzelovitého povrchu zakoncují maly asi 50 m

siroky" ostroh na JZ. cípu Chlomeckého hrbetu. Umélym príkopem

rozdélen je vejcity pñdorys vrcholu jeho na dvé cásti: JZ. menäi a

vetsí SV. óím nabyvají pudorysü skorem kruhovych. Vrcholy obou

tëchto dílü jsou bezpochyby uméle zplanyrovány címí cely ten kopec

mohl elouáiti со obranné misto. Na vrcholu jeho povalují se sloupky

cedice olivinickeho barvy cerné. Cediè tentó má zde celou fadu zvé-

tranin, podle toho jak olivin pokrocil ve zvétrání. Jedny jsou bam

sedé, u nich je olivin zazloutly; druhé jsou tmavohnèdé, u nich je

olivin jiz zluty a narezavély ; tfetí jsou hnëdé s rezavym olivinem.

Vedle óedice povalují se tu porcélanity vzuiklé vypálenim slínú pasma

X. souvrstvi Xô. aneb Xc. vyvfelym cedicem. Jsou tence deskovité

a lze pozorovati stupnici od slabé vypálenych barvy Sedozluté, které

v kyseliné zcela slabé Sumi a dají se jeSté noíem krájeti ku zluto-

hnédym, tvrdym, které jiz v kyseliné nesumí aá ku cervenym со

cibla lomu lasturového. К témto druzí se élcváry povstaló vypáleDÍm

piscitych j flu jakó tu jsou v souvrstvi Xc. I u téch lze sestaviti ce

lou stupnici vypálení od äedych ku zlutym, hnëdym, Cervenym со

cibla ano i ôernym (pod mikroskopem zelenym) jako sklo vypada-

jicim. Pory jsou od jenmych, sotva viditelnych, ai do velikosti nëko-

lika mm. Копебпё jsou tu i piskovce ze souvrstvi Xc. mimé vypá-

lené. Jsou jemnozrnné se zrnky posud mouCkovitého bílého kaolinu.

Sedé s nadechem do cervena. èkoda, ze Cedicová tato erupce není

nikde odkryta, ani styk její s okolními vrstvami pásma X. Mohly by

se totiz nëkteré z uvedenych vypálenin povazovati téz za umëlé jako

i jinde na hradiStích v Cechách byvaji.

Sled vrstev ukoncíme ve Skále, píi S. stranë Myslivny u Chlomkn,

kde neni jestë absolutnë nejvyâsi poloha souvrstvi Xc.
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Profil 147.

Vrchol Skály u Chlomecké myslivny. 340 m n. m.

I 4. PUkovec kvádrovij kaolinicky jemnozrnny bez Tápence, bíly,

místy zazloutly s muskovitem a biotitem v náhlém styku

3 facií pUHtihn jílu sedého s nádechem do iluta s mu

skovitem a biotitem. Souvrstvi toboto náleziska pro jeho

dñlezitost со do náhlych zmèn faciovych popíseme a vy-

obrazíme v samostatuém následujícím ¿lánku: „Skála

u Chlomecké тувНтпу" 4-0

Myslivna a vrchol Hrádku 33G.

i. SUn mékky sed)', dálc od povrchu tmavosedy do modra.

Místy choyá málo kde jemné zrnko kiemene, místy vice.

Supinky muskovitu tu a tam. Mikroskopické foraminifery

zvlásté Ci-UteUarie. Na povrchu v jíl rozpadly. Tvorí vrchol

Hrádku a obejímá nejvyssí polohu popsané erupce cedi-

éové na Hrádku 9-5

'. Piskovec kcddvovy kaolinickj jemnozrnny, zazloutly bez vá-

pence. Zrnka kíeroeniiá eirá, zlutavá, sedá a zfídka kdy

íervenavá. Bllá zrnka kaolinická a velmi jemná cerná

zrnka glaukonitu. ZHdka supinky muskovitu. Neudizuje

etály horizont, nybrz lavice tîeba pûl metru moená trvá

jen ku pf. do délky dvou metra a lined po levé i pravé

strané pfestává a misto ni náhle poéíná */«'« sedy dale od

povrchu tmavosedy, tyi со ve vrstvé 3. Patrné jsou tyto

pískovee prflíezy vybézkü lavic, kterymi pískovcové facie

do facií slínov^ch se konéí. Prístupno v lomu na V. strané

Hrádku. Vyobrazili jsrae souvrstvi toto na zvlástním

obrazci <;0 3-0

. SUn deskovit^ ied^, dále od povrchu tmavosedy, tu a tam

se zrnkem kremene na povrchu v sedy jfl rozpadly. V nëm

jsou ve vétsích vzdálenostech tenkodeskovité vrstvy pí

skovee, takze slín pfevládá. Piskovec je vdpnity sedy neb

íluty, jemnozrnny, s muskovitem a hojnym biotitem. Také

lavice jeho nedrzí stály horizont. Ponèvadz je piskovec

tentó dosti pevny a tvrdy, pouzívá se bo ku stérkování

cest 376

Cota 286. ——

SUn tmavosedy, mékkf, na povrchu v sedy jíl rozpadly.

Na povrchu jeho povaluji se desky piskovee z oboru sou

vrstvi Xc 1. вет sesuté 64

Kostel v Sejcíné 222.

SUn jako nad kostelem 12

Upatf stráné v obci Sejcíné. 210 m n. m.
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35. Skala u Chlomecké myslivny.

Profil 147. Obr. 55.

Od JZ. konce Chlomku jde cesta ku Myslivné. Pred myslivnou

je lom, v nema odkryty jsou skorem nejvyáSí vrstvy souvrství Xc.,

které jsme v píedealém profilu poznali. Právé proto, áe jsou tu vrstvy

cerstvè odkryty, Ize tu lepe nez-li jinde styk obou facií nejvySSlch

vrstev pasma X. studovati. Nejlépe bude, sledovati popis na obrazci

55. Po pravé íi JZ. strané lomu, kter^ u samého temene stráue Chlo

mecké nad Neprevázy je umístén, vystupuje skalisko kvádrového pi-

skovce jemnozrného bez vápence. Je bíly, mlsty zaáloutly. Zrnka kre-

menuá jsou nejvíce oirá, místy do bêla, iluta i eervená. Mezi zrnky

kremene jsou i zrnka kaolinu bílá a zaSloutlá, povstalá promènou

áivce. èupinek slid je uejméné. Vice muscovita, mène biotitu. Ska

lisko to je odkryto v mocnosti 3 m. V borní polovici je plskovec

prostoupen slaby'mi zlutymi vrstvami téhoá pískovce. Jsou nahore

mírne i vlûitë zprohybány. Po levé strane prechází pískovec tentó ve

tri vybëzky klínovité se do piscitého jílu ztrácející.

Skalisko kvádrového pískovce pokryto je píscitym jilem. Tyz

sousedí tez pískovci po levé ci SV. strané. Take jeho vrstvy jsou

vselijak zohybány a vybézky jeho tez se v pískovci klínovite ztrácejí.

Má v sobé slabé vrstvicky zlutého pískovce shodného s prve popsa-

n^m. Tak jak se zprohybá jíl, tak zprohybají se v nëm vrstvicky vlo-

íeného pískovce. Nekterá vrstva piskovce má na prûfezu stëuy lomu,

délku 2 »», jiña 3 m i vice. Nemají tedy dlouhé rozaífení, v brzku

se ztrácejí. Tu a tarn konoí se na stèué vybézek nèjaké vrstvy pi

skovce.

Piscit^ jíl neáumí v kyseliné, je sedy s uádechem do iluta. Jií

na omak jeví se drsnym od písku. Otfeme-li jej malo ve vodé objeví

se dosti jemného písku shodného s onym v sousedníin pískovci. Zrldka

má zrnko jak mák velké. Supinky muskovitu tu a tam. Jsou velmi

malo. Muskovitu je vice, biotitu malo. Dosti chova hnëdych uhelnych

drobtü a srnetí. Po navlhéení loupá se jíl v nepravidelné stfepiny.

Je plasticky. Ve vyplaku shledáno nejvíce písku, Cirého kremene,

zfídka álutého a cerveného. Dosti drobkû limonitu, mené kaolinovych

zrnek. Jediná jehlice spongie válcovitá z vápence.

Jak v lomu, tak i v obci i pod obcí Chlomkem je vidéti, 2e tu

pricházely do styku náplavy dvou proudu, z nichí jeden prinááel

náplav piscity — kfidové Jizery — druhy jilovity — hlavné kHdo-

vého Labe.
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Písek kfemenny a zivcovy v jílu poukazuje na tfi puvod z Ji-

zery kridové, jako v sousedním pískovci.

Ponévadz vrstvy pískovce a jílu se navzájem klinovité prostu-

pují, nèkdy divoce proálehávajl, neudrzují stály horizont a brzy ta

neb ona vymizi a druhou fácil se nahrazuje, je prirozeno, le profily

souvrství Xc. v téchto místech jsou takrka kazd^m krokem jiné.

36. Druhá rokle pri západní strané Vinario.

Profil 148. Obr. 61.

Od Vinafického zámku 600 m na západ vybrázdéna je v jizní

stráni Chlomeckého hrbetu rokle. Poéíná u cesty do Chlomku a siné-

fuje ku jiznímu konci Vinafic. Pri cesté do Chlomku, u temena

stráné, dobyvá se pískovec ku stavbë. V hlubáí poloze stráné nejsou

vrätvy pflstupny, místy ssutinami shora dolü posinutého slínu a pí

skovce zakryty. Je zde

Profil 148.

Diluvium, ¿lutá hlína pokracuje vyie. 330 m n. m.

4. Kvddrovj) pitkovee kaoliuicky, jemnozrnny, bíly, drobivy'

se zlutymi pruhy vselijak zohyhanymi v lomu u cesty.

Petrografické pomëry jako u obce Chlomku 1*6

3. JO pucity sedy s limonitovymi ploskami prernsen tu a

tam pUkovcem kvádrovym bilym, jemnozmnym jako 4. . . 1-0

2. Kvádrovy pUkovec jako 4. udrzuje horizont nékolik metrû 2'0

1. Slia tmavoáedy deskovity, pri povrchu v trípky, na po

vrchu v sedy jíl rozpadly. У ném vloíeny jsou pevné a

tvrdé vrstvicky pískovce vdpnitiho bèlavébo s muskovitem.

Vrstvicky pískovce neudrzují dlouho horizont. Brzy se

vytratí a jiné v^se neb hloubéji se vyvinujf. Na povrchu

rozpadá se v tabulky, které se рак povalují po stráni a

dolü 8 jílem poeinují. Pfístupno jen do hloubky 10 m.

Hlubáí vrstvy nepfíetupny 48'6

277

b. Slia tmavosedy, spatné pfístupny, na povrchu v sedy jíl

rozpadly, neb shora poâinutymi ssutinami jílu a pískovce

pokryty 67

Dno ndolí pod Cihelnou mezi Sejcínem a Dobrovicemi.

Vèstnik král. ceskí spol. náuk. Trida II.

210 m П. Ш.

4
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O kvádrovcích Хс2. а Хс4. plati to samé со о nejvySáfch

kvádrech souvrství Xc. u Chlomku. Neudriují se ve stálém horizontu,

nybrz vytrati se a misto jejich zaujme jll pisôity.

37. Yinafice.

Profil 149. Obr. 62.

Stráü Chlomeckého hfbetu ve Vinaficích není tak pou6ná. Nejsou

zde vretvy tak prístupny a poloha nejvysáích kvádrú souvrství Xc.

zakryta je diluvialuí zloutkou nad obcl. Ponévadz ale geologovó vrstev

pásma X. v obci této uv¡idí, tfeba, abychom si i zdejSích poväimli-

Prohlédnem profil od nádrazí Dobrovického skrze obec Vinarice az

ku zámku Novému ValdStynu. Úpatí stráné byvá zde, tak jako zá-

padné od Sejcina v cihelné, diluvialní zloutkou kryto.

Profil 149

Zámek Novy Valdstyn. 325 m n. m.

SUn tmavoiedy, na poyrchu v sedy jil rozpadly, se ctyfmi

lavicemi jemnozrnného piskovce, z nichz dolni dvé se kou-

lovité oddéluji 18 6

Kal.

SUn tmavosedy na povrchu v j il sedy rozpadly. Obsahuje

tenéí neb i mocnéjsï vrstvy piskovce vdpnitiho, bèlavého,

jemnozrnného, sypkého, místy i kulového, vápencovitijíího

(kyarce) pevného 29'6

2 m nad è. d. 57. - 277.

3. SUn na povrchu v sedy jil rozpadly. Také jsou v oboru \ |S

tomto jfly a piskovce rûzného objemu s hora svezené,

takze pfi odknpávání jilu i na kusy piskovce se pfíjde.

Slín v celiné zachovan^ neobsahuje vsak zádné piskovce 17-0

—— Most u J. konce Vinafic. 260. ——

2. Slín tmavosedy na povrchu v sedy jil rozpadly, bliie sil-

nice diluvialní zloutkou pokryty 16-5

KHz pfi silnici Dobrovické. 243-5.

1. Sli>i pod (diluvialní) zloutkou v sedé kousky jilu rozpadly.

V údolf pokryvá jej cernavka mokrá, kterou dluzno od-

vodñovati 37-ó

Dno údolí u Dobrovického nádrazí. 206 m п. m.
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Jezto jsme probrali onu 6ást nejzápadnéjsí Chlomeckóho hrbetu

mezi Nepfevázkou, Vinaricemi a Jemníky u Mladé Boleslavi, o níz

zminku 6ini geologové, proto je potreba abychom naäe pasmo X.,

Chloinecky hfbet vyhradné skládající, srovnali s prácemi ostatních

geologû.

Predevàim Gümbel'8) stopoval vrstvy kfidového útvaru z Mladé

Boleslavi od naseho pasma IX. ai na Chlomek i popsal a urüil je

takto :

a hálka
M

Я Gümbel
ja
л
N N

Mit der Firste betritt man die auf

lagernde Sandsteinbildung. Zwischen

den weichen Mergeln und dem Sand

steine besteht auf ihrer Begrenzung

eine Art Wechsellagerung.

Tiefere Lagen des

Grose-Skaler

Sandsteines

X.

X.

Das Steilgehänge des Chlomek besteht 1

fast ganz aus den weichen Mergeln.

Priesener

Schichten.
к.

An einer Stelle, wo von 0. her eine

Schlucht einschneidet, beobachtete

ich die versteinerungsreichen Schich

ten топ Turnan.

Malnitzer,Hundorfer

aseenSchichten.
7гe,X,IXсd.

DUngeschichtete, knollige, kalkige

Sandsteinlagen mit ähnlichen Ver-

<:

Bei Jung-Bunzlau bestehen die

Thalgehänge zu tiefst aus grau

gefleckten, gelblichen, kieselig-

sandigen Mergeln, in welchen W.

von der Stadt ein Steinbruch be-

Melnik-Libocher,
undCallian Ш,IV,гл

Gümbel10) shledal vrstvy naSeho pásma X. u Viuafic takto:

,e) Beiträge S. 64-2.

") Beiträge, S. 643.

4*
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Zahálkovo :

profil 148.

GCMBLÙV profil na Chlomku u Nového Vadstyna

(Vinario) bltëe Mladé Boleslavi kovo

Diluvium 1. Sandig-lehmige Ueberdeckung . l /t
Diluvium

: eine Bank weisslicben, ziemlich weichen _

Sandsteins, obere Lage im Steinbruche 4' 5

5. dunkelgrauer, glimmeriger Mergelthon 2'

4. zweite Sandsteinbnnk mit festeren ~

Concretionen und sehr zahlreichen ¿f

Pflanzenresten 3' ».

6. dunkelgrauer Thon mit Versteinerun- 2 -5

gen, Anenchitea ci. ovatus, Ostrea la- ~

ciniata, Belemnites cf. quadratus n. s. w. 6' 4J §

C. dritte Sandsteinbank in 2 Lagen, er- = S

С füllt von Pflanzenresten 9' аз *е v

7. schwarzer Thon l' v-5 S*

8. vierte Sandsteinbank mit undeutlichen g g

Einschlüssen von Ostreen, Bryozoen .2' ¿m

\ 9. dunkler Thon, mit Inoceramus Cuvieri -д а

(selten) 10' u S
g) 00

10. fünfte Sandsteinbank mit Algen-artigen ~

Einschlüssen 2' ^

11. dunkelfarbiger Mergel 15' •-

12. Sandsteinplatten, oben mit vielen Fuss- -|

spuren und ähnlichen Zeichnungen be

deckt '/i' ^

13. graulicher Mergel ohne Zwischen- = _:

schichten 60' -c £?

14. grünlichgrauer Mergel 16' 2 g

Die untersten Mergellagen verschwinden im ¿g IX.

Dorfe Vinafic nach und nach unter den über- g —_

handnehmenden Schuttmassen und es lässt sich _S S3

hier ihre Unterlage nicht beobachten. £ O

Za základ tèchto vrstev povazuje Gümbel naäe vrstvy IXcrf.

v obou stráních feky Jizery v Mladé Boleslavi, jimz pfisuzuje totea

stáíl со u Rohozce, totiá hlavné staff pasma III, IV, IXerf, X.

(viz tarn).

SCHLÖNBACH, 20) podobné jako GOMBEL, povaiuje sliny pod Chlo-

meck^mi piskovci za Baculitové sliny (t. j. za Bfezenské vrstvy cili

*°) Verhandlungen, 1868, S. 265.
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nase pásmo IX.), nad nímz leáí Oberquader Chlomku a Hrubé Skály.

Schlönbach také vi o nasero souvrství Xa. а naz^vá jej Plastische

Thone mit Ostrea sulcata a klade je správné nad své Jizerské pískovce

(6Ш nase IXcd.) v prilehlém údolí Jizery.

Schlönbach pfedstavuje si sled vrstev útvaru kfidového v Pojizefí,

v krajiné mezi Dolánky a Krnskem takto:

Schlönbach Zahálka

1. Oberquader von Chlomek u. топ Gross-Skal.

2. Schielrige, leicht zerfallende Baculiten-Mergol

(nase pásmo IX.).
X.

3. Plastische Thone mit Ostrea sulcata (nase souvrství Xa).

IXcrf.

Knisko-

Dolánky

4. Isersandsteine mit ihren verschiedenen Unterabtheilungen.

5. 't Aeqoivalente der unteren Region des Pläners vom weissen

Berge bei Prag. Im Iser-Gebiete noch nicht anstehend be

obachtet, doch wahrscheinlich bei Dfinov unter der Schotter

decke vorhanden.

III.

nizsí

6. Mariner Unterquader von Zlosejn und Rudisten Schichten

von Koritzan etc.
II.

KbejCí *') urèuje rovnëz slíny Chlomeckého hfbetu со Bfezenké

vrstvy a kvádrov^ pískovec ve vySSÍ poloze se nalézající со Chlomecké

vrstvy. Krkjcí nabyl píesvédóení nejen u Vinaric, ale i v pokraCování

hfbetu Chlomeckého na v^chod ай к Velísi u Jí6ína, ze se jeho

Bfezenské slíny strídají s Chlomeck^mi pískovci a pfSe: „Toto stfídání

slinitych vrstev s kvádrovym pískovcem jest vyjevem pro vysvétleni

nékterych pomérü duleëitym, nebot z toho poznáváme, Se slinité vrstvy

i ve vysstch pásmech Chlomeckych se objevují a ze tudíz vlastnë

Bfezenské a Chlomecké vrstvy jeden geologicky celek vytvofují."

Podobné pise Krejóí 22) jinde: „Ostré oddélení Bfezenskych

vrstev od Chlomeckych není tedy mozné, nybrê i z paleontologického

ohledu jeví se jak Bfezenské tak i Chlomecké vrstvy со cleny jednoho

a téhoé pásma ..."

Ackoliv se Krkjcí presvèdcil, ze jmenované slíny a pískovce

naáeho pásma X. jedním a tymz pásmem jsou, pfec nebyl si dûslednym

a oboje tyto vrstvy ve dvé pásma i jinde rozliSoval.

J1) Studie, str. Hi. Obr. 39.

■'i Taratéí, str. 116.
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V nizôi cásti naäeho pásma X. u Mladé Boleslavi'3) poznal

Krejcí dobfe naSe pasmo X. cili jeho Teplické vrstvy z Teplie, po-

nèvadz tam svüj petrograficky i palaeontologicky ráz jeáté zachovslo.

V okolí Mladé Boleslavi a Chlomku pfedstavoval si tedy Krejö

tentó sled vrstev:

Zahálkovo

т Pojizerí
Krejóiho Zahálkovo

Chlomecké vrstvy X. nejvyáSÍ na Chlomku

X. Bfezenské vrstvy IX. v Bfezné u Loun

Teplické vrstvy X. v Teplicích

IXcd. Jizerské vrstvy Wcd. u Mladé Boleslavi

Krejóí uvádí z tvrdáích shlukü plskovce, jez se со stavební

kámen vyblrají v lomu u Vinaric: Baculites incurvatus, Keilostoma

sp., velká Natica (h), Cardium tubuliferum, Cardium Ottonis, Corbis

sp., velká Cyprina, Trigonia, Pholadomya caudata, Pholadomya de-

signata, Exogyra laciniata a cetné Bryozoy.

Frió24) rozeznává v Chlomeckém bíbetu od Mladé Boleslavi

a Bezdécína к Vinaficûm tentó sled vrstev:
 

Zabálka Fric Zahálka

9. Slabá lavice pískovce brubozrnného, eypkého.

Chlomeckévrstvystrídajídse sBrezenskymi.Vrchnípoloba

naChlomkuuVinaric.

c.

Sedá slinitá opuka,

8. Slabá lavice pískovce jako 9.

7. Sedá slinitá opuka vzbledu Bfezenskycb vrstev.

6. Sypky^ zahnédly pískovec, jenz se láme.

5. Sedá slinitá opuka jako 7.

4. Pevná lavice pískovce se zbytky rostlin a Fn-

IX., X

X.

koidy.

3. Sedá slinitá opuka jako 7.

2. Pevná lavice pískovce jako 4.

1. Sedá, slinitá opuka jako 7.

b.

Sedé slíny ve hlubéí poloze Chlomku J| Bfezenské vrstvy. IX.

Slíny na íipatí Chlomku u Bezdécína. || Teplické vrstvy. X.

IXcd, Jizerské vrstvy v pfilehlém udolí Jizery.
IXc.

») Tamtéí, str. 137.

») Chlomecké vrstvy, str. 17— 19, obr. П.; Brezenské vrstvy, str. 39

Teplické vrstvy, str. 44.
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V nejhlubsl poloze naSeho pásma X. (Teplické u FriCe) pfipo-

míná Fric vétsl bobatstvi foraminifer.

Západné od Vinaric, v nejvySSí poloze svych domnétych Bfe-

zenskych vrstev, kde se jiá vrstvy ty stfídajl s Chlomeck^mi pískovci,

tedy jiá z naáeho komplexu Xc. profilu 148, jmenuje Frió tyto zka-

menéliny :

Schlönbachia Texana.

Aporhaie stenoptera.

Acroaea depressa.

Dentalium polygonum.

Nucula semilunaris.

Leda siliqua.

Gastrocbaena ampbisbaena.

Spondylue asper.

Ostrea proteus.

Serpula.

Phymosoma radiatum.

Plocoscyphia.

Cristellaria rotulata.

Dentalina.

Vyplav z jedné nejvySSí vrstvy dal mnozství ostrohrann^ch zrnek

femennycb, jicliz vnitfek casto íernou drt obsahoval, рак nëco zrnek

glaukonitov^ch a zcela ojedinélé foraminifery.

Z nejvySSlch dvou lavic pískovcovych u Vinafic z naáeho sou-

vrství Xcß. podává FriC bohat^ seznam zkamenélin :

Ottodus appendiculatus. Aporhaie stenoptera.

Nautilus Reussi. Aporhais papilionacea.

Scaphites binodosus. Rapa cancellata.

Baculites incurvatus. Fusus Nereidis.

Turritella sexlineata. Triton i um Proserpinae.

Turritella iniqueornata. Cerithium fasciatum.

Turritella Noegeratbiana. Cerithium Chlomekense.

Turritella multietriata. Voluta semiplicata.

Natica acutimargo. Voluta elongata.

Natica dichotoma. Cylichna expausa.

Turbo glaber. Mitra Roemeri.

Turbo decemcostatus. Acteon doliolum.

Trochus Engelhardti. Acteon ovum.

Xenophora onusta. Avellana Humboldti.

Belemnites Merceyi. (Cyprina) Venilicardia van Reyi.

Rissoa Réussi. Mutiella ringmerensis.

Solarium baculitarum. Eriphyla lenticularis.

Keilostoma labiatum. Trigouia alaeformis.

Aporhais megaloptera. Nucula semilunaris.
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Nucula pectinate.

Nucula impressa.

Pectunculus Geinitzi.

Arca vendinensis.

Area subglabra.

Arca cf. pholadiformis.

Arca sp.

Scapharca pouticeriana.

Pinna decussata.

Pinna cretácea.

Mytilus lineatus.

Clavagella elegans.

Solen compressas.

Solen Guerangeri.

Solen marcomyus.

Pholadomya designate.

Pholadomya aequivalvis.

Pholadomya noludifera.

Mactra porrecta.

Tellina plana.

Tellina strigata (?).

Venus fabaeea.

Corbula striatula.

Avicula triloba.

Gervillia ovalis.

Gervillia solenoides.

Inoceramus Cuvieri (?).

Lima granúlala.

Lima Hoperi.

Lima semisulcata.

Pectén curvatus.

Plicatula inflata.

Vola quadricostata.

Exogyi-a lateralis.

Exogjra laciniata.

Cylichna expansa.

Dentalium glabrum.

Dentalium laticostatum.

Dentalium médium.

Canlium productum.

Cardium Ottoi (Beksii).

Protocardium Hillanuni.

Crassatelia regularis.

Crassatella sp.

Plicatula inflata.

Ostrea hippopodiuiu

Ostrea irons.

Anomia subtruncata.

Anomia seuiiglobosa.

Magas Geitiitzi.

Petalopora seriate.

Pollicipes glaber.

Serpula gordialis.

Serpula socialis.

Cidaris subvesiculosa.

Cylindrites spongioides.

Spongites s;ixonicus.

38. Dobrovice.

V Dobrovici jsou pïistupny ve vysi asi 245 m n. m. slíny Sedé,

hloubèji pod povrchem tmavoSedé, v tenky"ch mëkkych destickách.

Nálezl ku souvrství X6.

Ponèvadz jsme pofádek souvrství pasma X. v okolí Chlomku

dostateoné vysvétlili, nebudeme studovati profil z Dobrovice na Bo-

jetice, ktery by se od pfedchozích v celku nicím nelíSil, i vyhledáme

profil vzdálenejaí.
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39. Ourec—Ctimérioe—Myslivna Brezenská.

Profil 150. Obr. es.

V Oufeci jsou pfi silnici prístupny tmavoáedé slíny mékké,

deskovité a v nich vystupuje bélavy pevnéjSí vápnity slín. Je z toho

vidéti, ze vápnité slíny v souvrství Xft. jestë nevymizely. Ostroh,

près néjz vede cesta z Ouícce do CtiméHc, je pokryt az 10 m mocnou

diluvialni zloutkou, která se rozdéluje ve svislé sloupy. Obec Ctimérice

rovnéz leáí na áloutce. Od V. konce Ctimèfic jsou podle cesty ku

Bíezenské" myslivnè pèknè pfístupné vrstvy souvrství Xc. To zvláátni

je u nich, áe obsahujl téz vrstvicky, pecky a koule sllnu, limonitem

proniknuté, barvy zluté a huédé, coz jinde v tom souvrství nebylo.

Pri temeni stráné navstivíme pískovcové loniy. Profil ná§ koncí se

SZ. od Bfezenské myslivny aneb Z. od Vëtrniku u côty 314., kde

jsou rozsáhlá pískovisté z rozpadlych kvádrovcú nejvySsl polohy sou

vrství Xc.

Profil 150.

Nejvyisí bod hrbetu Z. od Vétrníku. C6tl 314 m u. m.

I í 17. PUek jemnozrnny, bélavy, povstaly zvétráním kvádro

vého pískovce jako ve vrstvé 14 15

——— Vrchol plskovny, 312-6

16. Pisek jako nad pískovnou 17 0 85

15. Piscittf jíl sedy s muskovitem. Zrnka kremene má mikro-

ekopicky jemná, éirá 0 08 az 0 05

!4. Kvádrovij pukovec bíly se zlutynii pruhy, jemnozrnny

s ëetnymi bílymi teckami kaolinu, bez vápence, s mu

skovitem, málo biotitem, vzáciiym glaukonitem. Zrnka

kfemenná ponejvícc éirá. Jest téméf v písek rozpadly 0'6

13. PUHtj jil jako 16 0-05

12. PUkovec kvddrovjj jako 14 100

Duo pískovny.

11. PUkovec bezpochyby jako 14., pfi povrchu ve zluty písek

rozpadly. V jeho oboru pole 9 95

—— Temeno stráné a lomu. 300. ————

10. PUkovec jemnozrnny, deskovity, bez vápence, zluty s mu

skovitem a kaolinem, itfídá se na povrchu se zlutym

pískem, jenz rovnéz rozpadnutím pískovce povstal.Tvofí

odkryvku v lomu

9. Kvádrovy pískov.c bez vápence, jemnozrnny, zluty, s mu

skovitem, jemnymi, bílymi zrnky kaolinu: zrnka kfe-

mene ¿irá, iluta, seda, vzácná jsou zaruzovélá. Pomérné

dosti pevny. Ku stavbé se láme 2*45

Dno lomu.

8. PUek íluty na povrchu svédéí, ie pískovec 9. pokra-

éuje blotibéji.

Vrstvy 8., 9., 10. mají úhrnnou moenost 7-5
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Ь.

7. Pitkovec »Unit//, ïlvitf, tence deskovity, jemnozrnny.

Z ného vyénívají kvádry pitkovce bélavého, jemnozrnného

aneb tenké desky pfskovce zlutého jako dole .... 12'0

6. SUn tmavoèedy s tentymi destiékami (vrstviôkami) pi

tkovce »krovni vdpnitého, velmi jemnozrnného, sedého

aneb alabé zlutého, s dosti muskovitem na plochách

loín^ch, jemnfmi zrnky glankonitu a chomácky jemného

biotitu. V souvrství tomto vyskytují se pevnéjil destièky

slinu iluté neb hnédé, Umonitickt ; jeou z téze hmoty

jako pecky a koule ve vrstvach nejblíze nizsích 5. . . 1'6

6. Piekovee вЫпЩ, jemnozrnny^ zailoutly в lavicemi kvddro-

vého piekovee (neudrzujf vzdy horizont, рак misto nich

piekovee elinity) jemnozraného, zaíloutlého, skrnmi

vdpnitého, я muskovitem а málo biotiteiu а glaukonitem.

Tu a tam objevuje se v pískovei slinitém pecka neb

koule elinu limonitického, t. j. proniknutého hydrátem

zelezitym, od néhoz jest iluté neb hnédé zbarveny\

Koule jsou nékdy soustfedné slupkovité, takie na prü

fest! jeví soustrcdné kruby vice méné hydrátem

íelezitym proniknuté, éímz jsou bucT barvy hnédái neb

svétlejsl 1"6

4. Nepfistupné vrstvy; vjejich oboru piséitá pñda ¿hitavá 7-5

3. Slin deskovity, tmavosedy, в partienii pískovee jako

hloubéji Г8

2. Kvádrovl) piekovee, udrzujlcí s pfestávkami horizont.

Pfestávky vyplnény jsou slínem tmavoàed^m. Je barvy

zluté neb sedé, jemuozrnn^, pertograficky podobny

onomu na Hrádku v prof. 147. Xe2 1-5

1. Slin tmavosedy, mékky\ deskovity s tenk^mi vrstvickami

piíkovce zlutavého s muskovitem a hojnjm biotitem jako

v profilech u Chlomku 7-0

U v^chod. konce Ctiméfic. 260.

3. SUn tmavosedy, deskovity, mékky\ obycejné diluvialní

zlontkou pokryt^ • 39-0

2. Vdpnit/) slin v pevné lavici bélavé v Oufeci 0'3

1. Slin tmavosedy, deskovity, mékkj- v Oufeci 0-7

Úpatí stráné v Oureci. 220 m n. m.

VSecky slíny v profilu tomto jsou na povrchu v áedy jíl шржШ

a dávají velmi dobrou ornici.
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Vrstvy Xcl. aá 7. lze téá nazvati Xca., vrstvy Xc8. ai 17. lze

znamenati Xe/3.

40. Myslivna Brezenská—Kladéruby—Nové Teliby.

Obr. 66.

NávStévou pískovny u côty 314., SZ. od Bfezenské myslivny,

opustili jsme cestu vedoucí ze CtimèHc do Novych Telib. Vratme se opèt

na ni. Ceetou okolo Myslivny ku Kladërubûm aá do Novy"ch Telib

kráceti budeme v samém zlutém plsku. Je to onen písek, ktery povstal

rozpadnutim kvádrov^ch piskovcû nejvyàsi polohy souvrstvi Xc. z pfed-

chuzího profilu. Jen pfed sauiymi Teliby, kde cesta pfejde nepatrné

návrSí, vystupuje skalisko kvádru jemného a rovnéá v obci Telibech

pfi 300 m п. m. Nejvyââi poloha souvrstvi Xc. v Telibech ve v^âi

305 m n. m. kryta jest diluvialní piscitou hlinou álutou, tak jako

nejvyssí návrüí pfi S. a SV. stranè Telib, které dosahuje 316 a 317 m

п. m. Kvádrovec v Telibech souhlasí petrograficky s vyssími kvádrovci

pfedchozího profilu ku pr. s Xc9.

41. Stráñ Chlomeckého hrbetu S. od Novych Telib.

Profil 161, 162. Obr. 67.

Velmi poucné jsou lomy pískovcové v S. lesnaté stráni Chlome

ckého hrbetu, S. od Novych Telib, к nimá vede z obce této cesta na

S. Je v nich vidéti pribyvání na mocnosti kvádrovych piskovcû na

újmu sllnû v souvrstvi Xc, cili jinak feceno: z mohutnéní pískov

cové facie souvrstvi Xc

Profil 151.

Obr. 57.

Návráí pH SV. strané Novych Telib. Aa 815 m п. ш.

Diluvium, iluté, píscitá hlfna. Tái místy i boky stráné kryje, as 1 m.314
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8. Pitkovee kvádrovi, jemnozrnné, s pitcUym jllem se strida-

jícf. Pískovce те iluty neb bíly pfsek rozpadlé. Platí o nich

totéz, со o nejvyssích v profilu 150 14-0

Vrchol panského lomu nad Myslivnou. 300. —

7. Pitkovee kvádrov¿, jemnozrnny, bíly a zluty se etrídají. Jest

úplné V pisek rozpadly. S muskovitem M

6. Jüovity ílin tmavosedy. Místy se ztráoí. Tudíz moenost

od 0 0 ai 0-1

5. Kvádrovi) pitkovee v moenyeh stolicích, jemnozrnny, bí\f,

tfebí vlastnosti со 2. Pfi S. Strand lomu pocíná se v ném

as T dolní tfetiné vyvinovatí tvrdsí tlín, kter/ dosáhue

moenosti 10 en» 4-0

4. Jilovity tUn tmavosedy do modra, na povrchu sedy, v tenké

desky neb kousky rozpadly. Desky i kousky navlhcené

rozpadávají se v teninké jak papír Iístky. Má málo mi-

kroskopicky malych, ¿irych zrnek kfemene. Dosti je za-

prásen zlutym a bnédym limonitem со hmoton zkameñu-

jící. Choval zbytky skorápky od Inocerama Brongniaiti a

jemné válcovité, vápuité jeblice spongií. Má v dolaf ¿ásti

8 cm moenou vrstviéku pískovcovou. Ки J. strané lomo

se jilovity slfn vykliñuje ku svému základu a na misto

nèho nastnpuje facie vápencoviho pitkovee zcela takového,

jako je те TrstTé nejblíze niiáí 3. Takto asi:

Jih / Jilovity slin . 0.97 Sever

PískoTec / Vrstviéka pískovce 0-08

vápencoT^ / 0-25 1-3

3. Kvádrovi) pitkovee vápencovy (n skalníkfl kvarc), jemno

zrnny, sed^ do modra, velmi pevnf a tvrdy\ Zrnka kre-

mene ¿irá, muskovitu málo, dosti jemného cerného ubel-

ného gmetí. S nezfeteluymi otisky drev a listü 0-6 m ai .

2. Kvádrovy pitkovee bez vápence, jemnozrnny^ bélav/, s mu-

skovitem; málo bfl^mi zrnky kaoiinu, jemnymi cern^mi

zrnky uhWuymi; zrnka kfemene ¿irá, tu a tam zarüzo-

vélá. Sestává ze dvou stolic: horníje slabsí, dolní silnéjsí.

V této jsou velké, 60 ai 100 cm т prûmèru mající, koule

vápencoviho pitkovee velmi pevného a tvrdého (kvarce) .Dno lomu.

11-4

1-8

cet. 1. Neprlstupné vrstvy, v jichi oboru iluty písek 30 4

260

b. Slin tmavosedy, mékky, na povrchu v jíl rozpadly. Nejvyssí

to poloba souvrství X6 200

Dvûr Ovcíu ná úpatí lesní stráné, SZ. od Malé Lboty. 240 m п. ш.
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Procházka od Ovcína ku rybníku Vrazdé presvëdôi nás, ze vrstvy

souvrství Xô. pokracují az na dno údolí Klenice ku 215 m n. m. a

ani tam nedosáhneme jeStë jejich základu.

Asi 200 m na vychod od pfedeàlého lomu je lorn jiny, v téze

vyái skorem a v oboru tëchze vrstev, pri cestë lesni к Malé Lhoté

sméfující. Nejvyääi vrstvy v pfíkré stënê byly nedostupné. Sled jejich

udává.

Profil 152.

Yrchol loma. As 300 m п. m.

-i

3i

i:•л

8. PUek hilf, rozpadly to kvádrovy pískovec jemnozrnny .... Г0

1. Kvádrovj pUkovec jemnozrnny, bíly Г5

6. Jilovitj Mn tmavosedy. Pfi V. strané se vytrácí O'l

5. Kvádrov$ pUkovec jemnozrnny, bíly a zaíloutly 2 0

4. Jilovitij ilin tmavosedy do stredu se vyklinujíci, na zapad a

vychod se eesiluje az na O't

3. Kvddrov$ pUkovec jemnozrnny, bíly a ¿lutavy, uprostfed se

slabou vrstviékou tmavosedého jilovitého sHnu, vytrácojící se

к západu i vychod u 1-0

2. Jllnvit/i Mn tmavosedy, obsahujfci tenké (místy az étyíi) vrst-

viéky pískovce, které se místy vytrácí 0-6

1. Kvádrovy pUkovec jemnozrnny, bíly 2-0

Dno lomu.

Vrstvy obou poslednlch profilû srovnati lze takto:

Profil 161 Profil 152

T 7, 8

6 6

5 3, 4, 5

4 2

2, 3 1

Khejcí") pise: „u Telib byl ten pískovec (Chlomecky) pfed lety

malón kutiátní äachtou, jíá se zde po uhlí pátralo, odkryt, a obsa-

hoval mimo Vinafické muále také Echinity."

42. Cízovka — Domousnice.

Mezi Cízovkou a Domousnicemi zafezávají se silnicní pfíkopy

ve v^ái nadmorské mezi 250 a 270 m do tmavosedého slínu sou-

") Stadie etr. 142.
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vrství Xc. Na povrchu rozpadává se slín ten v tenké tfípky a nabyvá

barvy álutohnedé. U prvních domkü domousnicky'ch „Za rybníkem",

Z. od rybníku, pokryto je souvrství slínu náplavy zlutého písku, v nemü

bílé oblázky kremene dosahují velikosti lískového orfsku. Za mébo

pobytu byl písek do hloubky 7 m odkryt, aniz cela mocnost jeho pro-

kopána byla.

Tak dosli jsme аи k V. okraji Chlomeckého hrbetu.

Pov§imneme-li si nadmofskych vy&ek, jeí zaujímá souvrstvf Xc.

v Chlomeckém hfbetu, shledáváme, ze vrstvy pasma X. mají smer od

JZ. ku SV. a sklon ku JV. Sestrojíme-li pak pro temeno souvrství Xc.

sklon ten z trojúhelníka: Chlum (349'5 »г), VinaKce (330 m), Cti-

méfice (314 m), z profila 145, 148, 150, tu obdrzíme sklon JY.

o 33V2'- Tím se také vysvetluje, proó údolí a rokle, které si vybráz-

dujl jizní stranu Chlomeckého hrbetu, mají smer ku JV. Ku pf. dvë

rokle po Z. strane Viaafic, v Bojeticích, Ctiméricích, Zercicích a údolí

v Rehnicích.

MarkYartická vysocina.

Markvartická vysoöina zaujímá krajinu mezi StfevaCí, Sobotkou,

Dolním Bousovem, Domousnicemi a Libání. Domousnicky prusmyk,

kterym prochází té2 dráha od Libáne do Dolního Bousova, oddèluje

Markvartickou vysocinu od Chlomeckého hrbetu. Dva hrbety, kterymi

se vysoíina koncí u Domousnického prûsmyku, jsou jaksi pokraco-

váním Chlomeckého hfbetu na vychod ; jsou to : Kfízánek (Kfepenice)

a Dobravá hora. Prvy konci se u Domousnic Hladomefí (371 »» nad

m.), druhy Kopaninou (371 az 372 m n. m.). Údolí od Pfíchvoje ku

Strevaci oddéluje Markvartickou vysocinu od VelíSského hrbetu.

43. Domousnická dislokace.

Obr. 65, 66.

Sklon vrstev ve Chlomeckém hrbetu je JV. Také v Markvar-

tické vysooiné bude tyz sklon. Sestrojíme-li profil od Bezdéóína près

Chlum na Nové Teliby, Domousnice, Hladomer az ku Zelenské Lhoté,

shledáme, ze v tomto profilu zapadají vrstvy pasma X. ve Chlomeckóm

hfbetu od obce Chlomku do Domousnic. Domousnick^m prûsmykem

jsou váak vrstvy píetrzeny tak, ze na Hladomëfi a Kopaninë vrzeny
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jsou vrstvy vzhûru a zapadajf pak ve sinéru ku Lhoté Zelenské, po-

dobaé jako na Chlomeckém hrbetu. Je tedy Domousnickym prusmy-

kem, sméfujlcím od SZ. k JV., naznaCena dislokaCnl cara. Jak znaèné

je zde vrzení, vychází z tobo, kdyá uvázíme, ze temé souvrství Xc.

zaujhná po Z. strané Domousnického prûsmyku vySku ñeco malo nad

300 m n . m., kilezto po V. strané téhoz prûsmyku 371 m n. in.

Yelkost vrzení obnáal 80 m.

44. Domousnice—Veselice—Hladomër.

Profil 163. Obr. 77.

Nad SV. stranou Doinousnic zvedá se vysokjf hfbet smèrem od

Z. k V. jménem Hladomèf. Podle silnice z Domousnic do Veselic a

pak podle cesty z Veselic k lesu Kfizánku poznáme, ze nejvyaâi

vrstvy pasma X. jesté vice v pískovec kvádrovy pfechází nezli drive.

Profil 153.

Hladomèr. 371 m n. m.

3. Kvddrovj) piskovec jemnozrnny, s velmi jemnymi bilymi zrnky

kaolinu a se inpiakami muskovitu. Bez vapaitého tmelu.

Ma li.ii vu bèlarou neb sedou se zlutymi prouzky, misty zta-

ta?y. Drobivy. Nékteré prouzky iluté jsou bobatel hydrátem

zelezitym, barry hnédé, mnohem pevnèjsi nezli ostatni pi-

skovec. Mohli bychom nazyrati tentó piskovec zelezitym. V lo-

mech urybniks, pûl km SV. od Veselic, lame se ku stavbé.

Pod côtou 364. u Veselic vystupuje z tohoto kvadru koalova

lavice piskovce vdpnitého jemnozrnnébo, pevnébo, sedého,

M e. 4r1.1*n Vrapliro Л ri 14

о
в

8' 2. Slin tmavoèedy, s oepristupaymi vrstrami pískovce, na nérni

obec Veselice se rozkládá. Je pokryt ponejvíce dilurialní

Ю

œ Jî

о
«ц

Ч

Hi

Lom u siluice. 325.

1. Kvddrnvy plikovec jemnozrnny, hez vápence, s jemnymi zrnky

kaolinu lui. •!•! u se supinkami muskovitu. Dirkovity na prû-

fezu. Stény direk vylozeny aneb xbarveny hnédym limonitem.

Barra píakovce zazloutlá. Pomérné dosti pevná stolice. Vy-

6. Slîn tmavosedy, ua povrchu v Sedy jil rozpadly. V oboru jeho

Domousnice, bladiua rybnika. 2G7'6 m n. m.
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Pískovec Xcl. dokazuje, ze se strídá v té poloze silo s pískoT-

cem. Mozná, ze, kdyby byly vrstvy v oboru Xc2. pHstupnëj&l, nasïi

bychom treba vice lavic pískovcovych do slínu vlozenych.

45. Kopanina. Cást západní.

Profil 154. Obr. 66.

Hfbet, táhnoucí se od Domousnic к Bacálkúm, sluje Kopanina,

Má smér od SZ. ku JV. Vysoká jiínl strán jeho, podobného sloíeni

i vzhledu, jako jizní stráñ Chlumu svazuje se к Rabakovu, Dolním

a Horním Rokytñanúm. Povsimnéme si napred 6ásti strânë mezi Ra-

bakovem, Dolnimi Rokytñany a Sv. Janein jiznë od Veselic.

Profil 154.

St. Jan ua temeni hfbetu J. od Veselic. 371 m n m.

7. Kvddrovi) pUkovec jemnozrnny, s bílym tmelem kaolinickym,

bílj neb zlutavy, bez vápence. Nevychází na povrch. Místy

prozrazuje se со písek v pñdé, místy vyorávají se vétsí kusy

jeho 9 0

Vrchol loniH. 362.

6. Kvádrovj pUkovec jako 4. v desky neb písek rozpadly^ ... 0-6

5. Kvádrovj pískovec v bíly písek jemnozrnny rozpadly .... 0 8

4. Pükovee kaolinickú jemnozrnny, zazloutly", bez vápence. Ka

olin v bílych zrnkách. Má hojnè muskovitu, málo biotitu.

Vétráním stává se zlutáím 0-J

3. Kvddiov$ pitkovec kaolinicky, jemnozrnny, ЫЦ neb zazloutly,

tychz vlastností со 4, jenze pevnéjsí S'O

Dno lomu r. 1902.

2. Kvddrovy pUkovec jako 3., místy v písek rozpadty. PK cestè

od st. Jana do Dol. Kokytñan jen do hloubky 3 m pozorován.

Dále na Z. pozorován i hloubéji 1S'8

1. Slín tmavosed^, mékky, na povrchu т jíl rozpadly. Do ného

vlozeny jsou ojedinélé vrstvy pfskovce. Tyto jsou pfi povrchu

rozpadlym slínem zakryté 22 5 ¡

b. Slín tmavoíed^, mékky, na povrchu v jíl rozpadly. V jeho oboru

vlhké pozemky 77"

Dno údolí od J. strany Rabakova. 245 m n. m-

Kvádrovych pískovcú ze souvrství Xc. 2., 3. pouzívá se ku starté.

Souvrstvi slinû Xô. nadrzuje vodu a ziví mnozstvi rybnikû i moíáli

Sirälho okolí.
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46. Kopanina. Cást v^chodní.

Profil 156.

V té samé v^si, ve které jsme shledali u Sv. Jana pískovce

souvrstvl Xc, nalezneme v okolí coty 372, Z. od Bacálkü, slíny sou-

mtví Id. Z této okoloosti soudlme, ze i v Dobrové Hore mají vrstvy

ótvaru kfidového sklon ku JV. jako ve Chlumu. Sled vrstev v jiání

stráni Kopaniny od Hornich Rokytñan na témé Kopaniny (cota 372.)

a Ba¿álkú je tentó :

Profil 155.

Témé Kopaniny pfi Z. stranè obce Bacalkû. Côta 372 m n. m.

j d. Sim tmaroiedy, na povrchu v jíl rozpadly 5-5 m

3666

Kvádrovi pUkovce jako v profila pfedeslém 26'6

eicX Sliny в vlozenymi tu a tam lavicemi piakovcû jako v profilu pfe-

= 1 \ deàlém .... 22-6

317-6 •

b. SUn tmavoáedy, pfi povrchn т éedy' jíl rozpadly. V jeho oboru

Tlhké pozemky • 87"6m

Dno údolni u Hornlch Rokytñan. 230 m n. m.

47. Bacálky—Lleno.

Profil 166.

âpatné pflstupny jsou vrstvy z Kopaniny pfes BaCálky a Lifcno.

Podle sporych vychozû vrstev podávám tentó profil.

Profil 156.

Témé Kopaniny pH Z. strané Baéálek. Côta 372 m n. m.

d. SUn tmavoáedy, na povrchu т jfl rozpadly. Baba ni do Bacálek.

Splaknje se s hora dolû na pískovce souvrství Xc. a zakryrá je . 17 m

365?

Vístnik král. ceské spol. náuk. Trida П.



66 XVII. Cenêk Zahálka:

7. Kvddrovi púkovce nepristupné v Bucálkáoh аз 265

6. Vrstvy pUkoveü, vloíené do tUnu. Ony povalují se v plackách

na povrchu, tyto na povrchu v jíl se rozpadnou. Ve vychodni

strané Bacálkú a v Liínu. BMzko za vych. gtranou Liéna na-

lezen T lomu tentó sled vrstev pfi ceaté к Milkovickému dvoru :

310. Vrchol loma.

Б. Slin iedf, rozpadly 1-5

4. Fttkovec kaolinicky jemnozrnny, v kulovitych tvarech ge шИпи vy-

stupuje 04

3. Site jako 6 M

2. Kvádrovy pUkovee s kaolinickym tmelem, jemnozrnny, zazloutly,

bez vápence, s hojnym muskovitem a biotitem. Dostí pevny. Má

y sobé pitkovec vápcncovy (kvarc), Telmi jemnozrnny, sedy, pevny

a tvrdy, s malo muskovitem, s bílym vápencovym tmelem. Мое-

nost jeho nebyla celá do hloubky pfístupná.

Dno lomu.

1. Vrstvy tUnâ a piskoveä jako 2.—6. pokracují hloubéji.

—————— Rozhraní nepfístupno.

b. 81Ы tmavoiedy, na povrchu v jíl sedy rozpadly, skládá spodní cast stráoí

pod Licnem a Baóálky.

Silnice J. od Lióna. 240 m n. m.

Slín váech 80uvrství jest jako dflve mëklrf, snadno se v jll roz-

padne, dolû se strânë poâinuje aneb splakuje, cím se vrstvy ve striai

nepHstupny stávají.

48. MilkoYice, dYùr.

Kopec, na nëmz zalozen Milkovick^ dvûr, slozen je téz ze sllnû.

které jsou na povrchu ve zlutav^ neb Sed/ jíl rozpadlé. Rovnéz úpati

jeho az ku silnici západné od Libáné. Vrstvy tyto spadají do vyfc

nadmofské 227—250 m a nálezí ku spodní cásti souvrství Xb.

Kebjcí") poznal vrstvy naseho pásma X. od Bousova pfes Do-

mousnice na vrchol Eopaniny a odtud aá к Libáni. PoCíta slinité

vrstvy jejich ku svym Bfezenskym vrstvám (t. j. к naSemu pasmu П)

a nazy\á je slinit^mi opukami; uvádí z nich velké exemplary Inoce-

") Studie, str. 141.
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ramus Cuvieri (Brongniarti Zahálka) a je mu známo, ze v lomu, zva-

ném v Peklách, stfldajl se kvádrové piskovce se slinitymi opukami.

Ponèvadz urfuje kvádrové piskovce со Chlomecké vrstvy, proto se mu

Iifezenské vrstvy s Chlomeck^mi stfídají a docházf к závérce, ie

,Bfezenské a Chlomecké vrstvy jeden geologicky celek vytvofují".

Ve vétéí mocnosti poznal Kkejcí") kvádrovy" pískovec svych

Chlomeckych vrstev na KíiMnku a Markvartické vysocinë s lomem

n Skuriny.

49. Záhuby, Lhota Zelenská, Skuriny.

Profil 157, 168. Obr. 64, 66.

Od Y. strany hfbetu a lesa Kfiááuku prohlubuje se v pásmu X.

dosti hluboké údolí smëru JV. a vyústí se pod Milkovickyb dvorem

do rybnièné kotliny Détenické.

V horní ¿ásti tohoto údolí roztrouseny jsou domky obce Zábub

a ve stránlch pfílehlych dal se pèkné zjistiti sled vrstev pásina X.

Ponèvadz néktefí hospodári vybírali na sv^ch pozemcích pískovec ku

stavbe, mohl jsem zjistiti polohu mnohé lavice pískovcové v oboru

zdejáích slínñ, která by byla züstala nepovsimnuta v naáem profilu,

ponévadá by ji pûda zahalovala. Роибпу je profil, ktery jsem zho-

tovil v levé (vycliodni) stráni Záhubského údolí od с. d. 11. v Zá-

liubech к lomüm и J. konce Zelenské Lhoty a odtud ai do Skufin.

Slíny Bouvrství X&. nadráují vodu. Tato mlsty, na pf. v c. d.

П., jako pramen vyvérá.

Profil tentó je tini dûlezity, ze tu poprvé shledáváme v hornl

Cásti souvrství Xö. stolice pískovcové.

Profil 157.

Vrchol stráné pri S. konci Skurin. As 361 m n. m.

Diluviam. Hlína iluta, pisóitá. Mocnoet rfizná, místy 1 m.

360

i;) Tamtéi, str. 142.
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13. Kvádrovy piskovec kaolioicky, bez vápence, jemnozrnny, bíly,

sedy a zluty. Dobyvá se ku stavbé v lomecb pfí S. strané

Skafio u sv. Jana a v háji. Nékolik m mocny.

Kríi Z. od Skufin.

13. Piskovec kaolinicky deskovity, sedy a zluty, jemnozrnny, se

supiakami muskovitu a uhelnymi drobky u kfize.

Jsoa-li T Bouvrstvi 12. а 13. také vloiky slinû nemobl jsem

zjistiti, ponévadz není vrstva za vrstvou pfístupna.

11. Vrstvy pokryté diluvialní zlutou blinou piscitou.

ü J. konce Zelenské Lhoty. Côta 334. ——

10. Slin sedy neb ílutavy П

9. Yretvy kryté diluvialní blinou zlutou, pisiitou 16-0

Temeno stráné a lomu nad c. d. 11. Záhub 310-8.

8. Piêkovee kaolinicky jemnozrnny, íluty, rozpadly 0 b

7. Piskovec kaolinicky v pevnéjsí vrstvé jinak jako 8 01

6. Piskovec kaolinicky jako 8., rozpadly 1-0

5. Piskovec kaolinick¿ deskovity, jemnozrnny, zazloutly. s boj -

nymi áupinkami muskovitu, méné biolitu, g kaolinem т bí-

ЦсЬ zrnkách ; vétráním stáva se ílutohnédym 0 o

4. Jü velmi piscity. tence deskovity, sedy ai sedozluty. Zrnka

kfemenuá neviditelná, teprve po otfení kartáéem те vodé

zjevná. S óetnymi áupinkami muskovitu, málo biotitu a drobky

uhelnymi. Místy je tentó jíl ponékud slinity 1*6

3. Piskovec slinity deskovity, sedozluty, jemnozrnny, tu a tam

s brubsím zrnem kfemene tmavosedébo. Má jemné supiuky

muskovitu, méné biotitu a drobky uhelné ОТ

2. Kvádrovy piskovec jemnozrnny, zazloutiy, s bílym tmelem

kaolinickym, s jemnymi áupinkami muskovitu a biotitu, sypky

bez vápence. Zfídka kde obieví se v nékteré stolici boule

piskovce vápencovitiho (kvarcu). Slozen je ze étyr stolic, které

s hora dolû mají mocnost: 0 8 m, 1-5 m, 0'4 m, 0-3 m. Vy-

bírá se ku stavbé 3-0

303-4. Dno lomu r. 1902.—

1. Vrstvy nahore nepíístupné, v blubsí poloze vycházi pisck

z rozpadlého kvádru a nejhloubèji kvádrovy piskovec jako ve

souvrství 2 7'6

296-8

6. Slin tmavoáedy, na povrchu v jíl rozpadly 6-0

4. Piskovec vápencovity (kvarc) jemnozrnny, bèlavy, s málo bio

titu a muskovitu, pevny a tvrdy. Z ného zbotovena je stfrka

v 6. d. 11. Byl vybírán v poli a shledáno, ze je misty kvá-

drem sypkym í-0

3. Slin tmavosedy na povrchu v áedy jíl rozpadly 4-0

283-8. Ö. d. 11. Záhnby.

2. SHn tmavosedy, na povrchu v sedy jíl rozpadly. Obsahuje

J b.^ stolice piskovec vápencového aneb piskovce kvádrového právé

takové jako v následujícim profilu 158 , v souvrství Xb4, 2 U'6

Tyto v osamocenych balváuech nékdy ve stráui vyénívaji.

Temeno brehu potoka.

. SHn tmavosedy, na povrchu v sedy jíl rozpadly, skládá breh

potoka. Z ného tu a tam vyénivá okulaceny balván piskovce

vápencového (kvarcu) velmi jemnozmébo, bilého. Tyí má

dosti muskovitu a biotitu, drobky uhelné, tmel vápencovy,

bíly. Je pevny a tvrdy . l"5

Hladina potoka a lávky v Záhubech pod 6. d. 11. 268-8 я» п. ш.
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Neniéné pouCné nalezl jsem poméry geologické v pravé stráni

Záhabského údolí od jmenované lávky píes potok (v pfedeâlém pro-

filu) к suSárné, nálezejícf ku c\ d. 10. v Záhubech, jakoá i ve stráni

Z. od с. d. 10.

Profil 158.

Temeno stráné nad loziskem vápenného tufu. 320 m n. m.

c. Slin stridajici se s kvddrov$m pUkoveem jako v protéjsí stráni pre-

deslého profilu

295-8

M

5. Vrstvy pokryté mocn^m vápenní/m tufem 20*5 \

4. Kvàdrovij pUkovee kaolinick^, bez vápence, jemnozrnn^, za-

zJoutly, s malo muskovitem a biotitem. KvádrovJ piskovec

tentó nedrzi stály' horizont, nybri se vytratf a na misto nêj

je v témí horizontu elin. PHstupen je kvádr v susárné nále-

iející к с. d. 10, v Zábubecb.

3. Slin tmavosed^, na povrchu y bedf jíl rozpadty. \ ]

2. PUkovee vdpencov$ (kvarc), bilj, Telmi jemnozrnn^; má dosti

muskovitu i biotitu, misty drobky uhelné, pevn.y' a tvrdy

T kulovitém tvaru rézel те tlínu.

1. Slin tmavoeedy na povrchu v jíl sedy1 rozpadty. Z ného vy-

stapují tu а tam koule piskovce vdpencového jako 2.

Hladina potoka u bivky jako v profílu pfedchozíni 268 8 m n. m.

0 plskovcích v souvrství X&. dluzno poznamenati, ze nedrzí

stály horizont, nybrá se èasto vytrácí a misto jejicli zaujme slin.

Soumtví toto nadrzuje vodu, která pf i sklonu vrstev JV. mnohem

^íce z této stráné pryäti. Je pfirozeno, ie z takovych slínú voda

fjtékající je dosti vápenitá. Taková voda srázela odedávna vápenny

fof na zna6né ploSe ve stráni od с. 10. v Záhubech na západ sko-

rem v Slice 150 т. Vápenny tuf je misty pevny, misty krehky a

svpky, velmi porovity, s dutinami a otisky po vétévkách a listech.

Je blly, sedy neb zlutavy. Stény dutin pokryty jsou ôasto cernym

uheln^m mourem v tenké vrstvë a na ném byvá povlak hnédého li-

monitu, aneb jsou stény dutin pokryty pouze povlakem zlutého ai

hnédého limonitu. V obecnim lomu vápencovém nad Záhubskym

mlynem je vápenny tuf nékolik metrû mocny a z pevnych kusü do-

cílilo se tam pálením dobrého bllicího vápna. Sypkého vápenného

tufu uzivá se s prospéchem misto písku do malty, hotoví se z ného

dlazba ve dvorech hospodáfskych, kde upéchován, po deâti se sleje

a ztvrdne.
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50. Markvartice—Sobotka.

Profil 159. Obr. 72.

NejvySSf polohy, zfídka stráne a úpatí, Markvartické vysociny

pokryty jsou dukladné diluvialní hlinou zlutou, která byvá tasto

dosti pisoitá a u porovnání s diluvialaími hlinami (obyoejné со loss)

jinych krajin kfidovych v Öechach mène úrodná. ZdejSí hlíay jsou

totiz Casto naváty ze zvètranin kvádrovych pískovcu souvrství Xc.

a tèm chybí vápenec. Froto jsou hlíny ty chudy vápnem a tfeba Jim

vápno bud aámou z cukrovarü aneb navázením zvétralych slínú zdej-

áích dodati, aby püdy jejich úrodnéjaími se staly. Takové hllny jsoa

zejména od Zelenské Lhoty pfes Skuíinu a Mrchojedy k Markvarti-

cüm. Mocnost jejich je rüzná, nëkdy dosti veliká Tak pfi S. stranè

Markvatic je aá 5 m mocná. V oboru slínú souvrství \d. byvá hlína

diluvialní nèkdy velmi dobrá, dosti vápnitá a mastná jako to je v ob-

vodu vrchu Oakovë pri. S. stranë Markvartic.

Pod diluvialuí hlinou byvá nëkdy zachován ve slabé vrstvé di

luvialní Stérk, jehoz oblázky bílého kfemene dosahujl velikosti peste.

V severním obvodu Markvartické vysoíiny, zvláSté mezi Markvarti-

cemi a Sobotkou, dosahuje diluvialní sterk s pískem nèkolik metru

mocnosti. Tak jest v rozsáhlé pískovne pfi silnici z Markvartic do

Sobotky Z. od Zajakur, kde ve vyái as 370 m n. m. odkryty jsou

vrstvy ëtërku a písku do hloubky 3 m, aniz základu jejich dosa¿eno.

Obsahují hlavné álut^ kfemenny písek, ktery ponejvíce ze zdejsích

kvádru pasma X. pocházl, v nema jsou oblázky kfemene bílého, mené

zlutého a nejménë cervenavóho. Vedle nich vystupuje bulizníku po-

dobny vrstevnaty cerny kfemen, zelenavy phylit, ktery také v íil-

kách v kíemenu se spatfuje, Seda rula biotitická a Seda rtda musko-

vitová, koneone kusy jemnozrnného kvádrového pískovce, zcela takové

jako jsou v oboru zdejSlho souvrství Xc. Oblázky jmenovanych ne-

rostu a hornin dosahují az velikosti peste a jen kusy kvádrového

pískovce byvají tea vetSÍ.

Severní svah Markvartické vysofciny pokryt je práve mocnymi

pásmy Sterku a hlíny diluvialní. Pasmo Stèrku sahá tarn od vrcholu

Öakova (396 m n. m.) podle Sobotecké silnice az pfed Lhotu Stau-

kovu, ku rozcestí silnic (360 m n. m.), odtud pak ai do Sobotky

diluvialní hlína panuje. Podle západního svahu Cakova, die lomu

piskovcov^ch, v lese ukrytych, poblfz silnice, rovnëz po Z. stranè

Cakova a die sporych znatnek Z. od silnice do Sobotky, Ize tentó

profil sestaviti:
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Profil 159.

Vrchol Cakova. Trigonom. bod 396 m n. m.

Diluvium. Hlina zlutá, pod ni stopy roztrouèeného etèrku s oblázky bí-

lého kfemene az do velikosti pésté.

A

a

2. Slin tmavoáedf, pfi povrchu v sedf a zaíloutty jíl roz-

padly.

Silnice. 386.

1. Slin tmavoáedy, se supinkami muskovitu, tence deekovit^, na

povrchu úplné rozpadl^, pokryt т lese u silnice ilutym pü-

kem, kterf sem byl s vyssích vrstev diluvia splaven .... 2-2383-8

2. Kvddrovy piekovec kaolinicky, bez vápence, po prípadé stolice

pUkovce vdpencového, nékolik metrû mocné, stridají se s vrst-

vami élinu.

1. SUn tmavoáedy skládá spodnf óást souvrství.

s

3. Kvddrovy pUkovec kaolinicky, bez vápence, prechod zjemno-

zrnnébo do drobnozrnného, bíly, sedy a iluty, kfehky ; není

dobrym stavebnfm kameuem jako tyi od Skufiny a Mrcbojed.

Zrnka kaolinu má bílá, jako mák velká 3 0

Dno lomu 380-8 ———

2. Neprfstupné kvddrové píakovce kaolinické jako 3.

1. Kvddrové piskovce kaolinické, které snad budou míti jesté

alabé mezivrstvi Neprístupno.330?

E

n

Dno údolní po J. strané Sobotky. 260 m n. m.

Frió 2e) uvádi z kvádrov^ch pískovcú okoli Sobotky Pholadomyu

nodtdiferu Münst. (Mûze byli téz ze severního okolí Sobotky.)

51. Dolní Bousov—Ylcí Pole—Hladoméf.

Profil 160. Obr. 78.

Slíny spodní éásti pásma X. souvrství X&., v nichz áádné

lomy se nenalézajl, ponévadz pro snadné vétrání ku stavbé se ne-

hodí, jsme zvyklí posu/ovati jen v nahodilych jamách, silnicních pfl-

kopech a p. B^vají obyèejnè v teninké lupénky, na samém povrchu

v jíl rozpadlé. Proto nára bylo pfíjemno poznati v Dolním Bousovë

mocné a pevué desky slínu z hloubky 6 m ze studnice 6. d. 220. na

28) Chlomecké vrstvy str. 19.

4
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S. straué obce, z vysky mezi 230 a 240 m n. m. Mëly barvu tmavo-

sedou. Na povrchu stávají se âedy"ini, bèlavymi i áluté pruhy naby-

vaji. Krom cetnych Chondritovych vëtévek nebyly v nich zádné zka-

menèliny. V témz uiveau skorem nalezl vsak Fric29) v mistech, kde

nyní stojf cukrovar a nádrazí, tyto zkamenèliny:

Osmeroides Lewesiensis Corbula caudata.

Beryx. Leguininaria truncata.

Otodus. Venus subdocussata.

Lamna. Venus laminosa.

Turritella multistriata. Astarte acuta.

Fusus? Tellina concéntrica.

Aporrhais Reussi. Inoceramus Cuvieri.

Turbo decemcostatus. Pectén Nilssoni.

Trochus amatas. Anomia subtruncata.

Acmea depressa. Ostrea frons.

Dentaliura medium. Rhynchonella.

Dentalium glabrum. Cytherella.

Cardium lineolatum. Pollicipes glaber.

Cardita tenuicosta. Trochocyathus?

Eri phyla lentipularis. Cristellaria rotulata.

Nucula semilunaris. Frondicularia inversa.

Leda siliqua. Dentalina.

Fric povaáoval vrst.vy, z nichz tyto zkamenèliny poçhàzejf, za

Bfezenské, totiz za nase pásmo IX.

Tytéz 8líny souvrstvi Xft. со v Dolním Bousovë, jsou téz ph

eilnici na J. do Vlciho Pole. Ve vy^i asi 250 m п. m. mezi obéma

obcema dob^vala se v poli pied mnoha léty stolice velmi pevného

a tvrdého, Sedého a zazloutlého kremitêho piskovce, kfemenci podob-

ného. Vápence uemá, misty je v§ak proniknut hydrátem zelezitrá.

Vzorky tohoto piskovce nalezl jsem jeSté v poli roztrouáené. O tóto

stolici pise jiz Krejcí:30) „. . . vidéti je ve slinech (Bfezenské

vrstvy) asi tri stopy mocnou kremennou íílu, z níz se Sterk pro sil

nici vyrábí a jejíz smèr jde od J. к S."

Podlé Krejóího obsahují slíny blíáe této áily následujlcí zka

menèliny: Inoceramus Cuvieri, Nucula semilunaris, N. Siliqua, Car-

*•) Brezenské vrstvy, str. 38.

s") Studie str. 141.
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dim semipapUatum, Turriteüa costata, Solarium decemcostatum, Le-

gumimria truncatula, Aulolepis Reussi, Osmeroides leivesiensis a ko-

prolithy s rybími supinami.

Podle mokr^ch, mazlavych, jilovitych päd lze sonditi, ze tyto

slíny pokracují z V16iho Pole vzhûru po severni strané Hladomëf-

ského bfbetu, vice nez do prostred stráné. Husty porost lesnl z buj-

nych dubû, bukû, jilni, modfínü a borovic, Ciní blizSl pozorování tëchto

Yistev nemoznym. Jsou-li tedy i zde vlozky pískovcové ve slínu, ne-

víme. Teprve, kdyä se octneme v borní Cásti Hladomëfe, pozorujeme

pojednou pûdu pisëitou s nakupenymi, svalenymi balvany kvádrového

piskovce jemnozrnného, zlutého, sypkého, jako jsme poznali v profilu

z Domousnic près Veselice na Hladomër.

Na základé uvedeného lze jen povrchní sestaviti profil z Dol.

Bousova près V161 Pole na Hladomër.

Profil 160.

Hladomér, vrchol. 371 m n. m.

c. KvddromJ pitkovec jemnozrnny, iluty, jako Xc3. u Veselic. Hloubéji

snad i Mn, ale piskem a piskovcem svalen^m pokryty 49 m

• 322

I
4. Slin tmavosedy na poTrchn те ílutav^ jíl zvétraiy. Na nej-

spodnéjsi cásti jeho spocívá obec VIH Pole. V obvodu obce

pokryt je zlutym pfskem те vrstvacb ulozenyb, v üiocnosti ai

6 m. Je splaven s Hladoméfe 72-5

260

3. Kfemenity pUkovi ;, kremenci podobny, hez Tápence, sed^,

aneb hydrátem ze ezit^m iluté zbarveny, velmi pevny a tvrdy

(mezi Dol. Bousc теш a Vlcím polem) as 10

2. Slin tmavosedy, pri povrchu т tenké desky rozpadl^ na po-

Trchu T bedf neb ílutavy mastny^ jíl rozpadly 9'0

Botuov Dolní. 240.

1. SUn tmavosedy (do modra), т tlusté desky déütelny, ve stud-

nách Dolnlho Bousova 6 0

234 m n. m.

я
00

Jiz tedy i v Xft. pocíná se objevovati pískovcová lavice, a to

v dosti hluboké poloze 250 m n. m.



74 XVII. Cenék Zahálka:

52. Dolní Bousov—Spárenec.

Profil 161. Obr. 7S.

Západní stráü Markvartické vysociny mezi Dolním Bousovem

a Spál'encem jeví takové poméry vrstev pásma X. jako mezi Dolnlm

Bousovem a Hladoméfí. PH cesté z Dolního Bousova píes Zahrádku,

na vychod к Myslivné prozrazuje jilovitá §edá püda vznik svûj г de-

ekovitého, tmavosedého do modra slínu, jenz tvoff její podklad. Tfi

odkryt je V jíloviáti ve v^Si 240 m. Také pfi cesté ze Zahrádky près

Sanee az do Pávovy cihelny lze na nékterych místech pod äedym

jllem odkryti tfi slín со dfíve a rovnéí v Pávové cihelné mezi 255

a 260 m n. m. Od Pávovy cihelny jdeme die potoka ku Spáíenci

roklf. V brehu jeno tu a tam odkryty jsou slíny podobné; Casto vSak

jsou bfehy potoka i stráné Spáíeneeké rokle posety balvány kvádro-

vého plskovce, s vyääich poloh sem svalené. Teprve nejvySSí poloha

stráné u Spáfence sloáena je ze zlutavych neb äedych kvádrovcú kao-

linickych, jemnozrnnych, s pevnéjáími lavicemi vápnitého pískovee

Temeno stráné, jako celá plán u Markvartic, pokryta je diluvialní

zlutou hlinou в podlozenym stérkem.

Pfi nedokonalé prístupnosti vrstev lze jen tentó profil na

znaciti :

Profil 161.

Temeno stráné u Spárence. 371 m n. щ.

Diluvium. Zlutá Mina s podlozenym Шгкет. I E

c. Kvddrovtf pUlcovee kaolinicky, jemnozrnny, zlutavy neb sedy, blonbs 12

i slabé vrstvy slinu. I

as 322X

ft. Slin tmavosedy, deskovity, na povrchu v sedy^ jil rozpadly. Od Pá- ,

vovy cihelny vzhûru povalaji se na jeho povrchu tu a tam balvany | s

kvádrového pískovee s hora sesutého. Ve vyisi poloze stolice p'ukova | ?

kaolinickélw. I

Dno údolní J. od Dolního Bousova. 240 m n. m

Frió 31) posuzuje vrstvy naseho pásma X. mezi Dolním Bouso

vem a Spárencem takto: „Vychodné od Dolního Bousova pficházlme

") Brezenské vrstvy str. 39.
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na Bfezenské vrstvy, vystupující v lesní rokli pri potoce podél pësiny

ku Sparend, kdez mezi Jizerskymi vrstvami a Chlomeckymi pískovci

jsou uloJSeny. Tato lokalita jest take z té pHciny zajímavá, ze pan

FIERLINGER nalezl zde v hlíné, s vyäin splavené, hromadu ostnokozcu

Hemiaster plebeius a Micraster Michelini, jez potok ze sypké polohy

TTstev Jizerskych vyplavil a dolu do údolí zanesl." Pfehledné:

Zahálka Frié Zahálka

X. na Chlomku Chlomecké vrstvy

IX. v Bfezné Brezenské yrgtvy X

X. v Teplicích Teplické Frió neuvádí u Bousova

IX. v Pojizerí. .Tizerské vrstvy

Jak z nasich studií o pásmu IX, v Pojizefí známo, zapadají jiz

nejvysSí vrstvy Fftiúovíон typickych Jizerskych vratev, totiz Bryozoi-

cké vrstvy óili nase 1Хй. pod povrch zemsky a pod pasmo X.

u Miado Boleslavi, západne öd Dolnlho Bousova. Netnuie tedyuDol.

Bousova, kde vyhradnë pasmo X. panuje, vyskytnouti se pasmo IX.

To odporuje vSak i FHICOTÍM pracím. Nebof v Dolním Bousové ve

studni nádrazí — tedy pod 240 m n. m. — má Fmc32) své Bfe-

tenské vrstvy, kdezto ve vyeaí (mladaí) poloze vrstevné, v lesní rokli

pfi potoce, podél pëSiuy ku Spáfenci — tedy nad 260 m n. m. —

má Jizerské vrstvy své. A práve o teto domnéló lokalité Jizerskych

vrstev ve Spáfenecké rokli uvádí FEIC, ze tu p. FIERLISOEE nalezl

v hlíne, s v^sin splavené, hromadu ostnokoicu Hetniaster plebeius a

Micraster Michelini! То je patrné omyl v náleziati. Chtël jsem okol-

nost tuto vysetfiti za svého pobytu v okolí Dol. Bousova, nezastal

jsem váak jiz nálezce onëch jezovek mezi zivymi.

53. Kosmonosská vy'áina.

Profil 73, 76.

Mezi Jizerou od Bakova ku Mladé Boleslavi, mezi údoh'm Kle-

nice a mezi potokem Koprnickym zdvihá se dosti vysoká kopcovina.

Západní úpatí její omy\á Jizera a v bfehu jejím odkryto je pasmo

IX. s jeho souvrstvlmi IX«. a IXrt. Jen pfi ústí Koprnického potoka

Ize sledovati temé souvrstvl IXtí. dale od Jizery, Rybním dulern píes

IS) Bfezenské vrstvy str. 38. a 39.
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smérem ku Bazantnici, kde zapada pod slíny pasma X.

Väude jinde potkáváme se na Kosmonosské vyáine jen s pásmem X.

a to v délce od Pojizerské stráné u Debf a Bradlce az po Yseborsko,

od Z. ku V. a v Sífce od Klenice u Èepova az po Trendín, od J.

na S. Niááí, v^chodní cast Kosmonosské vysiny pokryta je zvlááté

mezi Koprníkem, Zitnovsí a VSeborskem známym diluvialním átérkem

jizerskym. Zapad uí polovice zvedá se do vétáí vy'Se, má pasmo X,

ve vétSÍ mocnosti zachováno, ponëvadz je prorazeno na nekolika

místech Cedicem mezi Kosmonosy, Horními Stakory a Bradlcem;

z téch zvlásté nejvy&e se zdvihá známá Baba (360 m n. m.)

u Brejlova.

Z profilu pravé stráne Jizery (obr. 34a.) je známo, ze v/chozy

vrstev útvaru kridového ve stráni jizerské od Dolního Krnska az po

Debf stoupají a v Debfi nejvysáího mista zaujímají. Odtud klesají

pak opét ku Bakovu. Práve tak je tomu v levém bfehu Jizery na

úpatí Kosmonosské vysiny. Od BezdeCína a Dobrovice vstoupají vrstvy

následkem sklonu JV. az ku Kosmonosum, kde nejvetsí vyae naby-

vají a odtud vidíme zase klesati vrstvy následkem sklonu SV. ku

Bakovu.

Jiz v pojednání nasem o pásmu IX. v Debfi (profil 73.) a Chudo-

plesícb (profil 76.) poukázali jame k tomu, ze na Kosmonosské vyáine

spooívá na pásmu IX., a sice na jeho nejvyaaím souvrství bryozoickém

IS.tl., pasmo X. Nejnizsí souvrství glaukonitické Xa. není tu pfl-

stupno, za to väak vrstvy vySSí v podobë tmavoaedého slínu. Jtó

jílovitá, mastná, vlhcí pûda prozrazuje se na celé Kosmonosské vy-

siné. Povstala vetráním slínu. Nejvétaí vyâe a mocnosti dosahují sllny

tyto na vrchu Babë u Brejlova. Studny (na pf. c. d. 15 v Chudo-

plesích), vy6iátené skarpy silnicní, cetné jámy, zvláSté u byvale cihelny

SZ. od Kosmonos, vykazují vsude tence deskovity, tmavoaed^, mékky

slin jaky jsme vídali bud na Chlomeckém hrbetu aneb na protéjaí

strané Jizery mezi Zvífeticenii, Malou Bëlou a Bitouchovem v oboru

souvrství Xö. ; aväak mocnost zachovalych vrstev slinitych pasma X.,

která u Brejlova asi 98 m obnáSeti mûze, poukazuje k tomu, ze

v nejvySsí poloze téchto slínu v obvodu Baby mohly by se nalézati

také vrstvy piskovcu z oboru nejspodnéjaí cásti souvrství Xc., jak

jsme se je ucili znáti na blízkém Chlomeckóra hrbetu. Mocná ornice,

která se ze slínu tvofí, nedovoluje nám sledovati vrstvu za vrstvou

v oboru pasma X. Kosmonosské vysociny a tam, kde bychom i sou

vrství Xc. konstatovati mohli, pokryt je mimo to povrch zemsky

ssutinami cediCov^mi a bujnym porostem lesním.
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C. Pásmo X. severné od cáry Bakov-Sobotka (Jicin) az

к ústí Jizery kfidové.

V tomto okresu nabyvá pásmo X. nejpisCitöjöfho ráza. Západní

okraj je vSak blízky" hranice Jizerského delta a tu dosti slinitych

rotev se objevuje.

Souvrství Xa. je slozeno ze slinitych plskovcû glaukonitickych.

Souvrství Xb. má v nejspodnéjsí cásti sllny ueb pis&ité jíly,

stfední i svrchnf je ve kvádrovy pískovec proménéno. Pouze na

okrajích Jizerského delta jsou ve vySSÍ cásti téá slinité vrstvy.

Souvrství Xc. je úplné ve kvádrovy pískovec proménéno. V^-

jimku ciní opét okraj Jizerského delta, kde ve spodní éásti sllny

píevládaji a lavice piskovcû do nich tu a tam vlozeny jsou. Svrchuí

oddíl souvrství toho je v§ak i zde kvádrem.

Souvrství Xd., dfíve úplné slinité, poóíná se v jizní éásti okresu

tohoto proméüovati v pískovce a cím dále к severu méní se i vysáí

vrstvy v pískovce, az koneéné pfi ústí Jizery kHdovó jest souvrství

toto ve kvádrovy pískovec proménéno.

Pfi ústí Jizery kridové je takfka celé pásmo X., ai na nepatrnou

cast nejspodnéjsích vrstev, ve kvádrové pískovce proménéno a i ta

nepatroá cäst je dosti piscitá.

Hruboskalská vysocina.

Vysocina pískovcová rozkládající se mezi Malou Skalou, Mni-

chovo Hradiâtém a Jicínem path mezi nejkrásnéjáí kraje vlasti naáí.

Nejen pro svöj ráz, ale i pro zvláátní pûvod geologicky zasluhuje

ZTlástnlho jmóna v oboru severoéeského plskovcovóho horstva. Chceme

ji nazyvati „Hruboskalskou vysocinou", ponévadz v okolí Hrubé Skály

malebnost jejích skal dávno jest jiá známa a svého vrcholu do-

stupuje.

Jádrem této vysociny jsou kvádrové pískovce kaolinické, nále-

zející hlavné souvrství Xc. VSude, kde tyto na povrch vystupuji, pod-

robeny jsou rychlému vétrání a denudaci podle loáí a rozsedlin jejich,

Éím vznikují divokoromantickó skalní skupiny.

Vysoéinu Hruboskalskou mozno po stránce geotektonické roz-

dèliti na nékolik cástl a sice:
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1. Zehrovské skály,

2. Hruboskálsko,

3. Troskovicko,

4. Prachovské skály,

5. Turnovské skály.

Zehrovské skály omezeny jsou údolím Jizery u Mnichova Hrs-

diâtè, Zehrovskym dûlem a úvalem od Sobotky près Bousov, VSe-

borsko, Knëzmost к Bosini. К nim druzí se odtrzená Horka a KácoY

nad Mnichovo Hradiàtëm.

Hruboskálsko omezeno je Jizerskyb údolím mezi Vseiii a Tur-

novem, Libunskym údolím, Roketnickym a Zehrovskym dúlem. Po-

slední déli je od Zebrovskych skal.

Troskovicko jemuz vévodí Trosky, omezeno je Roketnickym dûlem,

cástí údolí Libunky a Zehrovky a Stfeleöskou Hûrou.

Prachovské skály obkliCují : Stfeledská Hüra, Libuúské údolí,

údolí Cidliny, Jicínská kotlina.

Turnovské skály vymezují se údolím Libunky od Turoova ku

Ktové, Hodkovickym úvalem dislokaéním od Rovenska aá pod Fried-

Stejn a carou od Friedètejna pfes Jenáovice к Turnovu. Reka Jizera

vybrázdila si velkolepy dûl v tèchto skalách mezi Vranovem a Tur-

novem. To je zároven jcdiné misto, kde Hruboskalská vysocina pre-

stupuje na pravou stranu Jizery.

Zehrovské skály.

Tyto skály tvorí jiíní oddil Hruboskalské vysociny. Vrstvy jejich

náleáejl vyhradné pásmu X. a mají sklon JV. Ve Stfehomi zjistili

jsme dislokaci v podobé vrzení ve sméru od JZ. к SV., jez sotva

bude omezeno jen na Stfehom. Nestopovali jsme dislokaci tuto dale,

ale zdá se, ze má své pokraCování v okolí Hûry nad Liboäovicemi.

Hlavní rozsedliny fídí se podle uvedenych smèrû od JV. ku SZ. a od

JZ. ku SV.,jakoz i sméry Cetnych dûlû a roklí. U porovnánl se stej-

nodobymi vrstvami v Markvartické vysocinë a Chlomeckém hfbetu

nabyly vrstvy zdejsi mnobem piscitéjsího rázu. Ke studiu pfechodnlch

facií hodí se, abychom vnikli do Zehrovské vrchoviny od jihu, z okolí

Sobotky.
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54. Sobotka. Humprecht.

V méstë Sobotce pokryvá diduvialní hlína álutá spodní cást

souvrství Xô. V taméjâlch studnách nejednou byly odkryty jeho

tmavoáedé deskovité slíny. Takó vrch Humprecht zvedajícl se po S.

strané Sobotky slozen je z tèchto slínú. Ac i zde diluvialní hlína

pokry'vá stráné jeho, zvlááté jiznf, piece lze odkryti slíny zdejsl

v silnicním pfíkopu pfi silnici do Kosti, pfi Obofe. Öedic Humprechtu

prorází tyto slíny. Pfístupná mocnost souvrství tohoto obnásí od So

botky na Humprecht as 18 m, od Oeeku na Humprecht 52 m.

55. Strehom. Yostovice.

Obr. 70.

Procházíme-li stráü hfbetu mezi Huprechtem a Stfehomi, shle-

dáme, ze se skládá z téchie tmavosed^ch slínú jako na Humprechtu.

Mocná diluvialní hlína álutá, nad Osekem ai 4 m mocnosti, zakryvá

je sice v Sirokych plochách, ale tam, kde stráñ promleta je úilabi-

nami, jako u Stfehomi, tam áedy jíl jako zvétraly slín souvrství

Xo. na povrchu se objevuje.

Tytéá slíny najdeme v protëjâi stráni u Vostovic, jíá omlvá na

úpatí svém potok Klenice, a dosahují i zde takové mocnosti jako

v Sobotce. I zde pokr^vá mocná hlína diluvialní souvrství toto, zvlááté

mezi Pfepefi, Horním Bousovem a Vostovicemi.

56. Strehomská dislokace (vrzení).

Profil 162, 163, 164. Obr. 70.

Slíny spodní cásti souvrství X&., které se jednak od Dolního

Bousova, jednak od Sobotky, po obou stranách Klenice ku Koste-

ckému dülu táhoou, konCÍ se rázem ve Stfehomi, totiz pfi ústl Ko-

steckého dülu v kotlinu Dolno-Bousovskou. Strânë tohoto dülu, které

pfi ústí jeho ze slínú spodního souvrství X&. sloáeny byly, jsou

v dalsím pokraCování svém ku Kosti slozeny z pískovcú vySSí cásti

souvrství Xc. Rozsedlina dislokaónl je mezi vrzenymi vrstvami 30 m

Siroká, a vyplü její obsahuje rozdrcenou hmotu z obou sousedících

souvrství Xba a Хс/З. V levó stráni Kosteckého dülu mezi Dolním

mlynem a Horním mlynem ve Stfehomi jeví se tentó profil vrzenych

vrstev.
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Obr.70.
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Okolí této dislokace podrobnëji jsrae prozkoumali. Predevsím

stráñ, která sloiena jsouc ze slínü, lezí na JV. od dislokacní cáry.

Od náhonu mlynského pod Dolním nilynem к suáárné, pfinálezející

Jíu cís. d. 14., odkryty byly deskovité slíny stavbou nové silnice a su-

äarny; od suááruy stopoval jsern рак vrstvy die cesty na SV., jakoá

i ve stráni dále na SV. к malému hájku. Ackoliv jsou slíny pokryté

flosti diluvialní hlinou, pfee v úálabinách hlína chybí a je patrny jíl

z tëchto sllnû zvëtraly. Vâak i hospodáfi znajl podrobné základy pûd

v této stráni i pod diluvialní hlinou, a tak sestaviti muzeme násle-

dující jednoduchy

Profil 163.

Obr 70.

Temeno stráné SV. od Dolního mlfna, ve Stfehomi. 300 m n. m.

^ 3. 8lin tmavosedy, deskovity, pri povrchu v seJy jíl rozpadly, mimo

i zlaby те stráni je kryty diluvialní hlinou zlutou

8 I 2. Slin tmavosedj, deskovity, v místech, kde susárna i nad ni . .

y, j Silnice pred susárnou

"i 1. Sin tmavosedy, deskovity, na povrcbn v sedy jíl se rozpadáva-

.5 1 jící. Odkryt stavbou silnice. К nèmu pfiléhá téz Dolní ml^n . .

Odpad náhonu mlynského pod Dol. nilynem u mostu. 249 m n. m.

Z profilu tohoto vychází na jevo, ze tu máme hlavné spodní

cást souvrství Xö., kterou jsme od J. stopovali az v tato mista, na-

posledy od Dolního Bousova a Sobotky.

Souvrstvi Xö. koncí se rázem mezi susárnou a cís. dorau 14.

a sice 14 m za susárnou cili 8 m pied с. d. 14. Zde poCíná dislo

kacní rozsedlina mající Slïku 30 m, takze cely" statek eis. d. 14. na

ni spocívá. Je vyplnèna horuinou drobivou, která je smësi rozmëlné-

nych cástic z obou stran sousedících hornin, totiz slínü Xô. z pred-

chozlho profilu 163.,jakoz i z piskoveû Xc. profilu následujícího 164.

Hornina taková je sypká, snadno se vyplakuje vodou deSfovou a proto

vidime v místech, kam spadá rozsedlina, úzkou rokli ve stráni sméru

od JZ. ku SV. To bude pravdépodobuy také smër rozsedliny. Kopá-li

majitel statku с. 14. jámu na svém dvofe, je mu nápadno, ze se dá

kopati snadno, nenalézá takového odporu jako v Cerstvych horninácli

po obou stranách dislokace. To je pfirozené, nebof коре ve vyplni

dislokacní.

V'èstnlk král. ees. spol náuk. Trida II. 6

392

6'8
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Jak feceoo, je §ífka rozsedliny dislokaCní 30 m a konüí se mezi

statkem Cis. 14. a Cfs. 11. Zde u 6. d. 11. vystupuji pfi SZ. straiiè

rozsedliny vrstvy pískovcové souvrství Xc. zaujímajíce tyi obzor

vyâkovy jako ony slíny souvrství Xft. po JV. stranë dislokace. Statek

cislo 11. spocívá jiz úplné na pískovci. Profil, veden^ vretvami рл

SZ. strané dislokaCní rozsedliny od potoka Klenice ka Cís. d. 11

a vzhûru do stráné smërem S., je tentó.

Profil 164.

Obr. 70.

Vrchol ostrohu mezi Kosteckym dñlem a Plakáaky. Cuta 305 m n. m

I. Slin tmavosedy, pfi povrchu svém v sedy jil rozpadly. Je pokryt ve strá

i na vrcholu ostrohu diluvialní hlinou 31 я274 —

У,

3. Kvádrovy piskovec kaolinick$-, kryty diluvialní hlinou zlutou.

Temeno jeho ve vysi 274 staooveno konstrukcí 17-5

2. Piskovec jilovit¿ hrubozrnny- ueb jemno- az drobnozrnny

s éetnyini hrubymi zrny kfemene (menai hráchu), drobiv/,

velmi kfehky, sedy. Zrna kfemenná jsou ¿irá, bílá, seda,

tmavosedá. Tmel jilovity^ sedy. Byl asi drive slinity, vápenec

vsak je vyloucen, nebot dále od rozsedliny dislokaéní je sli-

nití). Je to faciovy pïechod v kvádrovy piskovec óili vyvinu-

jící se facie kvádrového pískovce. Nejspodnéjsí cást v moc-

nosti as 3 m vycnívá nad c. d. 11. na povrch, vyssí je kryta

diluvialní hlinou, v niz vyàe zalozena r. 1902 cihelna ... Su

253-6. Cesta mezi c. d. 11. a é. d. 14.

1. Piskovec jilovity jako 2 5*4 f

Hladina potoka Klenice. 248-1 m a, m

Pískovce jilovité vrstev 1. a 2. tohoto profilu, o mocnosti as

8-4 m pfístupnych, nalezí nejspodnéjáí cásti souvrství Xcß., ted»

vrstvám, které u Novych Telib slozeny byly z kvádrov/ch pískovci

s vlozkami slinû. (Profil 151. a 152.). Zde jsou pískovce tyto b«

vlozek slínü, jsou vsak jilovité, po prípadé slinité a vidíme je v

mocnych stoliclch vystupovati, ze Ciní pfechod ve kvádrové pískovce

Velmi poucny pfíklad pro rychlou zménu faciovou vrstev piV

skytujl tjto pískovce souvrství Xc. ve Stfehomi, stopujeme-li je Ьор*

Kosteckym dûlem, jak z následujícího bude patruo.
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57. Strehom, hráz rybníka.

Profil 165. Obr. 70.

Jderae-li od predchozího proñlu 164. dále podle cesty к SZ.

pri levé stráni Kosteckého dûlu, míneme v délce 38 m statek 6. 11.

a po dalsich 40 m, Cili po 78 m od pfedeálého profilu, dojdeme pvoti

rybnicné hrázi. Píakovcové stolice souvrství Xe. jsou jiz ponékud

vice odhaleny; odkryté jsou nad cestou jiz 4*5 m.

Profil 165.

Vrchol ostrohu jako ▼ píedeslém profilu. 306 m a. m.

el. Slin tmavosedy1 pokryty^ diluvialen hlfnou 305

274-5

. Kvddrov;/ píekovee kaolinicky, diluvial ai hlínou kryty.

. Pitkovec >1тЩ, hrubozrnny, s cetnymi jemn^mi а drobnymi zrny

kremene, iedy. Vypadá jako onen Xe 1, 2 pfedeálého profilu,

raá vsak zachovany vápeuec. Na povrcbu snadno zvétrává a je

rozdrobeny\ Je-li cerstvé vylámán, podobá se kvádrovému pí- }oj

skovci. Nejsou-li vrstvy velmi zvétralé, byvá v nich pozorovati

ponékud pevnéjsí vápnitéjsi stolici. Souvrství toto prlstupno jen

v nejnizsí cásti stráné v mocoosti 4*6 m nad cestou proti hrázf

rybníka. Vyie kryto je diluvial ni hlínou ¿lutou.

Cesta, 60 cm nad hrázi rybniénon ve Stfehomi. 86i-6 m n. m.

Pozorujme nyní vrstvy pískovce slinitého Xe. podle této stráné

dále. Jsou cím dále tlm vice odkryté, holé, takze sténa jejich vzdy

tíc a vice nad dnem údolním vystupuje. Ve vzdálenosti asi 80 m

(mëreno kroky) docházime ku Hornimu mlynu.

58. Horní mlyn ve Strehomi.

Obr. 70

Profil je tu podobny jako v profilu pfedeslém. Souvrství Xe/3.

nú ve spodní cásti pofád jeáté pískovec slinity drobno az hrubozrnny,

sedy" aá tmavosedy; avSak pocínají se v ném objevovati jiz svétlejsí

partie méné slinitého pískovce. Stolice jsou asi po pul metru moc-

nosti. Nejsou to sice jeáté stolice typického kvádrového pískovce, ale

velmi podobné. . .

i;*
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Pokracujeme dále v ohledávání pískovcové stráné hore dülem

a pováimnéme si profilu ve vzdálenosti 180 m od Horiiiho mlyna.

59. Stráñ od Ног. mlyna 180 m na SZ.

Obr. 70.

Pískovce spodnlho souvrství Xc/J. jsou jeSté vice odhaleny a tnñ

pfíkrou sténu nad údolím. Podobají se velice kvádrovym pískorefim.

ba mohli bychom je jiz za kvádrovce povazovati, nebof jiz podobuyeh

tvarü nabyvají vétráním jako tyto. Ba jií i ony janiky, seskupené

jako voátiny na povrchu pískovcü kvádrovych, pocínají se tu vyvino-

vati. Ve vy§áí poloze ováem je kvádrovy" pískovec kaolinicky jako dr«r,

Profil 166.

Vrchol ostrohu mezi Kosteckym dûlem a Plakánky. 305 m п. в.

(I. SUn tmavosedy, pokryt diluvialní hlinou ülutou í8 ■

277 •

2 '
S i

2. Kvádrovi) pískovec kaolinicky, bilf, nahore jemnozrnny ai drobno-

zrnaf, dole hrubozrnny:

1. Skorem kvádrooj pískovec hrubozrnny, krehky, múlo jüovitj, s bí-

lymi zrnky kaolinu v malém mnoiství. Tmel jilovity je sedy.

Barra pískovce svitle Sedá. Hrubych zrn málo, jemnych a drob-

n^ch zrn nejvíce. V^ska kvádrovych pískovcü holych nad ná-

' "i, honem as 8 та, nad cestou as 10*5 m.

Cesta pfi úpatí skal 261*6 m n. m. (Dno údolní o 0 5 m hlonbéji.

Krejcí 33) rozdéloval nase pásmo X. na Chlomeckém hfbetu м

tfi pásma z dola nahorû: Teplické, Bfezenské a GbJomecké. 0 po-

slednich dvou pfipouétí, ze tvorí jeden celek a nechává vrstvy jejkh

stfídati. Ve Hruboskalské vysociné nemá vice Teplick^ch vrstev, nebot

od Chlomeckóho hfbetu ku Stfehomi vytrácí se mu Teplické vrstvy

tak, ze potom po Jizerskych vrstvách hned Bfezenské následujl. Témit*

Brezenskymi vrstvami myslí nase sllny po pripadé jlly souvrství X*

Stfehomskou dislokaci Krej6í nenasel, proto rysuje ve Strehosni

Bíezenské vrstvy pod Chlomeckymi.

Ve Hruboskalské vysociné veákery kvádry pásma X. tvofí u Kw-

Cího samostatné pásmo : Chlomecké vrstvy s podloZenymi Bfezenskyß

vrstvami.

n) Studie, str. 140, 142, 143, obr. 39.



Pásmo X. kridového útvaru v Pojizerí. 85

60. Stráñ 300 m na SZ. od Ног. mlyna.

Profil 167. Obr. 70.

Projdeme-li jeátéo 120 m dále hore dûlem, cili 300 m od Horního

mlyna, octneme se naproti pocátku lesa protëjSi strânë pravé. Tu

jsme jiz u typick^ch kvadrovych pískovcü i v oboru nejspodnéjSl

cásti souvrství Xc/3. Od pfedeSlého profilu az к tomuto profila vy-

tratil se v nejspodnejsích vrstvách pískovcü i ten trosek jílu, ktery

tam jestë byl, a bllá zmka Jcaolinu, vyskytující se jen tu a tam

v predeslém profilu, tvofí nyní jiz vyhradní tmel pískovcü. Proto není

jiz také barva pískovcü téch svétle sedá, nybrz bttá aneb êlutavd.

Mocnost stolic je vétsí, as po 1 wi, a oddëluji se jiz v typické kvádry

s povrchem vostinovitym. Je zde následující profil.

Profil 167

Vrchol ostrohu mezi Kosteckym dûlem a Plakánky. 305 m n. m.

I d. Slm tmavosedy. dituvialní hlinou zlutou pokryt^ 27 m

278

2. Kvádrovy Tpiekover. kaoliuicky, nahoíe drobno- neb jemno-

irnny', hloubéji hrubosrnny, bíly\

1. Kvádrovy pUkovec hrubozmn^, kaolioicky, s bílymi zrnky

kaolinn, bíly neb zazloutly\ FIrubych zrn kíemennych, men-

sích bráchu, nejméné, vice jemnych a drobnych. Zmka kao-

linu az jako mák velká. Rozdéluje se na stolice kvádrové

po 1 m raocnosti, s povrchem vostinovitym. Odtud pocato

tvofi jiz romantické akupiny skalnf, jak to v dûlerh kvádro-

vymi plskovci tvorenych bjvá. To je nová facie onèch jilo-

vit^ch aneb slinit^ch pískovcü od Horního mlyna a od c. d. 1 1 .

v Stfehomi. Souvrství 1. a 2. odkryto zde nad cestou 13-8 m.

Vyási kryto diluvialní hlinou.

Cesta na úpatí skal (dno údolní o 1 m níze). 253 m n. m.

Ackoliv je pískovec tentó dosti kfehky pH povrchu, vybírá se

¡z ku stavbé.

Blízíme-li se odtud к ústí Plakánkú, potínají se v pravé stráni

aké jiz ukazovati kvádrové pískovce souvrství Xcß, a proti Plakán-

:um je v nich j¡2 zaloáen velky lona na stavebni kämen. V levé

tráni рак vzdy vyä a vyse odhalují se kyádrové stény skalnl.



86. XVII. Cenèk Zahálka:

61. Plakánky-Yesec.

Profil 168, 169. Obr. 70, 79, 80.

Plakánky jsou postranlm dûleui Kosteckého dülu. **) Pocínaji

u Vosee a ve vzdalenosti 2l/2 prohlubují se pri svém ústí jiz

pfes 60 m hluboko do povrchu zemského. Pfi ústí jejich je tentó

profil V levém rohu skalním po levé strané Plakánkú a levé stmé

Kosteckého dúlu.

Profil 168.

Vrchol ostrohu me*i Kosteckym dûlem a Plakánky. 305 m п. ш,

d. Slin tmavosedy, diluvialnf hlinou ilutou kryt^ 235 «

281-6

IKvádrooy piskovec kaolinicky, jeboz jednotlivé vrstvy popíseme v ná-

sledujícím profila. Tsk vysoko odhaleny jsou jü kvádrovee те

c{ Bténé skalni, svisle nad námi strmicí, ie jii do v^sky 21 m nade

Idnem dúlu Kosteckého je vidíme. Jdou vsak jesté o nëco vyie

a téméf ai ka jich temena jsou odkryty 2" *

Dno Kosteckého dúlu pri ústí Plakánek. 254-5 m п. m.

V pfikryxh stránlch Kosteckého dûlu lze tézko studovati vrstvu

za vrstvou; proto ве nám hodí postran! dûl Plakánky velmi dobfe

к tomu, abyehom poznali veâkeré vrstvy souvrství Xc, zvlááté kdyi

jsou v nich dále к Vesci i lomy otevfeny.

Zhotovlme si tedy profil údolím Plakánky od jeho ústí ai do

obce Vesce.

Profil 169.

Obr. 79, 80.

Kfíí na silnici pri SV. okraji Vesce. 302 m n. m.

Diluvium. Hlína zlutá. Mocnosí stanovena die studni те Vesci . . . . 54) *297

**) Nékteíí obyvatelé nazyvají pouze tentó dûl od Vesce к Obore PI*

kánky; jiní mimo to také dûl od Obory ku Kosti, ktery^to dûl т nasem pojed-

nání íást Kosteckého dúlu tvoü

o .
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i. SUn tmavosedy, pod samotnou hlinoa diluvialui v sedy jíl

rozpadly; ai do ného sahají Vesecké studny. Pokryt i ve

stráni diliivialnt hlinou zlntou 17°2

1. SUn tmavosedy a sedy1 v tenkych deakách píi povrchu, mékky,

stíídá se s cervenavfm a ílutym piacüijm, poníkud alinitym

jUem. Odkryty pfi vrcholu obecního lomu v Plakánkách. . . 0-3279-5

8. PUkovec kaolinicky jemno- az drobnozrnny, bez vápence,

zloty. Zffdka s ojedinêlym hrubym zrnem kfemene. Vrst-

vicka pfi vrcholu lomu o mocnosti 0*2

7. Hoemotitovy pUkovec jemno a/ drobnozrnny, cerveny; в tme-

lem krevelovym v prásku. Místy nabromadén krevel i v men-

sich blonékárh. Vryp pískovce cerveny. Pfi povrchu méni se

krevel v hnédel a pískovec je рак hnèdy neb zluty. Zrnka

kfemene jako vrstvé 8. Ncmá vápence. Je tvrdy a pevny.

Kde méné krevele, tam je sypóí 0 3

6. PUkovec kaolinicky zluty jako ve vrstvé 8 0-5

5. Kvádrovy pískovec kaolinicky, zluty, jemno- az drobnozrnny

s ojedinèlymi hrubymi zrny kfemene, tvofi s blubiim 4. v lomu

jednu stolici 114

4. Kvádrovy pUkovec kaolinicky jako 5. ale bily 3-80

. . 3. PUkovec kaolinicky' hrubozrnny, sedy • iluty, pevny. Po-

* ¡ dobny onomu z vrstev 4. a 6., raá vsak cervená hnizdecka

pískovce s chudym tmelem krevelovym a kaolinovym .... 0-3

2. Kvádrovy pUkovec kaolinicky, hrubozrnny, bily, s kaolinem

v bilych zrnkácb. Kfemenná zrnka jsou ¿irá, bílá, zaíloutlá,

zarüíovélá, ¿edá, tmavosedá. Kfehky. Vzácné jsou v ném

(v cerstvém lomu nepoznatelné polohy) koule pUkovce váp-

nitého (kvarcu). Tentó je velmi pevny, tvrd^, zazloutly,

drobno- neb jemnozrnny. Jeví se v cerstvém lomu v mohut-

nych kvádrech, na povrchu se vétránim dálí ve stolice kvá-

drové, mensí mocnosti s oblymi obrysy. Dva metry pod

temenem má malá tleptncová hnltda tvrdá, jelioi zrna kfe

mene jsou vétií hráchu. Povrch kvádru vostinovity 10-84

—— Dno obecniho lomu r. 1902. ——

1. Kvádrovi/ pUkovec kaolinicky, hrubozrnny, zluty s bilymi tec-

kami kaolinovymi. Na povrchu vostinovity a jamkovity. Jako

8. Ve spodni óásti Plakánkú 8 92

\
i
7 1

Dno Kosteckého dûlu pfi ústi Plakánkü. 254-5 m n. m.

Ve vrstvách Xcß2. ай 4. objevuje se yzácná

Pinna decussata (velké exemplary)

Fucoides (vz).
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62. Od Obory ku hradu Kosti.

Profil 170, 171. Obr. 75, 81.

Kostecky dül od pily Obory ku hradu Kosti je typickym ca-

íionem. Pilífe a stény z kvádrovych pískovcü sloíené a lesním stro-

movím kráélené strmí tu kolmo nad úzkym dnem údolnfm vyplnénym

misty hladinou rybníku a ovlazovanym potokem Klenicl. Maleboosf

pískovcovych skal v Zehrovské vysoCiné dosahuje tu svého vrciolu.

Smér dülu není tu pfímy nybrz klikaty; jednotlivé cásti maji smèt

bud od JZ. ku SV., aneb od JV. ku SZ. To souhlasi se smèrem

hlavních rozsedlin, jimiz jsou kvádrové pískovce prostoupeny a dio

nichz vétrání a vyplakování pískovcü se podporuje. Na svislych sté-

nách pískovcovych skal méfíme tentó smér hlavních к sobé kolmycl

rozsedlin :

16 h JZ. a 10 A JV.

Sklon celkovy pískovcovych vrstev je niírny a mífí ku JV.

Obnásí asi 50'. Na pískovcovych kvádrech pozorujeme v§ak jeâté

rüzué místní sklony, jak jsme to mëli pfílezitost pozorovati i vjiuycii

krajinách pískovcovych skal naseho útvaru kfidového. Так pozoru

jeme v nejvyéáí poloze vrstvy vodorovné, uprostfed 5 o к V. aneb ó

к JV., u paty skal 7" к JV., Casto 10° к JZ. pfi sméru vrstev 201

ku SZ.

Také tyto pískovce kvádrové nálezí ku souvrství Xefi., jsou

hrubozrnné, kaolinické, zluté a maji v sobé téz partie cervene со

cihla zbarvené i v nejspodnéjáí Cásti souvrství. Ôervenà barva po

chází od krevelu, jímz je tmel kaolinicky zbarven. Vétráním tvorí se

povrch voâtinovity a mimo to vétSí jamky usporádány jsou v éarách

loznych, podle nichz jde místní sklon a podle uichz pískovec snadaéji

vétrá a ve kvádry se oddéluje. Casto je pozorovati, ze pfi úpati skal

rychleji vrstvy vétrají nezli nahofe, takze nékteré pilífe skalní po

dobají se obrácenym komolím kuzelov^m a stény stráné jako by po-

demlety byly.

VySka pískovcového souvrství obnááí prflmérné 27 m a méit

se místy o néco málo vice neb méné die. pomérné vyásí neb nizs

polohy dna dúlního.

V levé stráni Kosteckého dülu pfi ústí Semtínské rokle jen

se tentó
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Profil 170.

Vrchol Poráne. Cot» 323.

.-•' | <l Slín tmavoàedy, diluvialní zlutou hlinoa pokryty 32 m

291 '•

g \ cß. Kvádrové piskovce kaolinické jako v predchozím profilu 27 «i

Dno Kosteckého dula pri ústi Semtínské rokle. 2(>4 m n. m.

Vybrázdéní nëkolika dûlu, které se sbíhajf u hradu Kosti, mélo

za následek osamocení skály, která uprostfed Kosteckého dûlu nese

romanticky polozeny hrad Kost. Vrchol skaliska jeho bude míti tutea

vyâku jako souvrství Xc. po obou stranách dûlu.

Profil od hradu Kosti na vychod, v levé stráni Kosteckého dûlu

nad rybnikem je takov^:

Profil 171.

Obr. 81.

Temeno navrai SV. od Podkosti. 321 m n. m.

¡¿ i d. Slín tmavosedy, diluvialní hllnou ¿lutou kryty 24 m

S 297

SI

g l cß. Kvádrové piskovce kaolinické jako v následujícím profilu .... 22-5 m

Tichol hráze rybnicné pfi hradu Koeti. 274-6 m n. m.

63. Horní cast Kosteckého dûlu.

Obr. 65.

Kostecky dûl, ktery jsme stopovali od jeho ústí u Stfehomi do

Kosti, pokracuje pfi té samé klikatosti jakou mèl i dale ua sever,

vrouben jsa ustavicne kvádrovci souvrství Xc/î. V teto hornl Cásti

jeho má dno vetáí sklon ne2 vrstvy pískovcové, takze pfi poCátku

jeho mezi DobSiceini a Lhotou Rytífovou vystupujem jíz k temenu

souvrství kvádrového, které tu, právé tak jako slíny souvrství ,'Xd-,

pokryto je diluvialní hlínou. Teuieno kvádrov^ch plskovcu Xc^. do-

sahuje tu 316'5 т п.. m.

64. .V Iiibosovickém dûlu.

Profil 172, 173. Obr. 8â. .

Liboàovicky dûl pocíná u Liboâovic, jde od vychodu na zapad

a koncí se u prostfedka Kosteckého rybnika do Kosteckého dûlu,
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Jim protéká Elenice, která má svûj poüátek v Liboâovicich a vchází

do Kosteckého dûlu.

V pravé stráni Liboâovického dülu poblíí ústí jeho, nalezli

jsme pëknë odkryty profil vrstev zdejsích podle cesty na Kreckov a

Listici.

Profil 172.

Temeno stráné v Lietici (Kouty) nad Kfeckovem. 325 m a. m.

j 3. Slln tmavoiedy, pokryty diluvialni hlínou zlutou 135 ¡

2. Hlinity pUkovec, ktery je na povrchu rozpadly ve hlinity pí-

sek eedozluty в rezavymi skvrnami. Zrnka písku jsou kre-

menná, velmi jemná, ponejvíce ¿irá. V kyseliné neáumí. Je

ponékud mastny a tvárlivy, nadrzuje vodu те gtudánce ... 6*0

1. Пгкоюес drobnozrnrty, sedy neb iluty, chudy tmelem, velmi

kíehky, tak ze se mezi prsty drtf, na povrchu bud* v tenké

1^ tabulky aneb v písek rozpadly 3-3 j

302-2

d.

5. Kvádrovy pUkovec kaolinicky, jcmnozrnny^ g ojedinélymi hru- )

bymi zrny kremcne, zailoutly, v desky se na povrchu rozpa-

dávající. Má misty ve tmelu haematit vtrousen; taková mista

jsou рак óervená 1-0

4. Kvádrovfj púkovee kaolinicky, jemno- ai hrubozrnny, s oje

dinélymi hrubíími zrny kfemene, zluty a hilf 3*35

3. Kvádrovy púkovee kaolinicky, hrubozrnny, zluty a bily; bilé

prouzky etfídají se v nëm se zlutymi a zvlásté nahofe mají

sedé plátky a skvrny jUu. Snadnéji se drobi nei hornf a dolní

kvádr 05

2. Kvádrowj pUkovee kaolinicky, hrubozrnny, zluty a hilf, pri-

méfené pevny, zrnka kaolinu jemná a ojedinéle 2—3 mm

v prûméru. Zrnka kremenná velikosti hráchu jsou ojedinélá.

Povrch vostinovity a vétsí jamky v fádkách 19*3

1. Kvádrovy piikovec jako 2. kryty pískem в hora spadlym . . 3 0

Dno Liboâovického dülu (louka) pod J. Btranou Kfeckova 275-05 m n. m.

Profil tentó má pro nás velkou cenur neboí se z ného uóímc,

2e jiz také nejspodnejsí vrstvy souvrstvi Xd. pocínají se к severa

v pískovcové facie mëniti. Srovnejme je s onëmi z profilu 169.

v Plakánkácb.
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Profil 169. V Plakánkách. Profil 172. u Kreíkova

3. Slin tmavoàedy (i 8 dil.

2. Slin tmavosedy (i s dil.

hlínou jej pokryvajfcí). Í2"2

2. PUkovec hlinity velmi

jemny, àedoilut^, я re-

гатуЫ skvrnami, po *

zvétrání ponékud ma-

stny 60 "

d 1. Slin tmayosedj a iedf \ю

Stfídá se * pislitym, po- U

nikud slinüymjilem íer-

venavym a ilutym ... 0-3
1. PUkovec drobnozrnny,

8 chudym tmelem, sedy^

neb íluty^ V tabulkách 3-3r,
I

E 8. PUkovec kaolinickjj de-

вкотйу, iluty, jemno-

aí drobnozrnny s oje-

dinélymi hrubiími zrny,

8 Tlozkou haimatitového 10

ó. Kvádroví/ pUkovec kao-

linicky, jemnozrnny^ s

ojedinêljmi hrubsími

zrny, mlsty haematitem

T

Kvddrovj piskovec kaoliuicktj jemno- az drobnozrnny a hrubymi

zrny kremene atd.

\

Uvázíme-li dále, ¿e slíny pásma X. ménící se v Pojizefí po-

stupem cesty к severu, t. j. к ústi kíidové Jizery, v pískovce, pfe-

chází рак ve facie kvádrovych pískovcü, coz jeví se v horejsim po-

rovnání téz od vrstev v Plakánkách ku vrstvám u Kreckova, tu

rnozno oóekávati, áe i pískovce XtZl. a Xd2. od Kfeckova prejdou

na Hruboskalsku ve kvádrovce kaolinické, které nebude рак mozno

od souvrstvf Xc. oddèliti.

Piskovcové skály souvrstvf Xc, lesem porostlé, vroubí stráné

ilûlu ai do Liboâovic. Sklon vrstev к JV. je prlcinou, íe se témé

skal téchto blíií vzdy víc a vice dnu údolnlmu, zvlásté kdyz v^stup

dna údolniho je znacny, ai konecné v Libosovicich zapadá témé sou-

vrstvi Xc. pod povrch zemsky a vyàSl cást povrchu nad obcí opanují

рак slíny souvrství Xd. pokryté i zde skorem väude diluvialní hlí

nou. Poloha vyáková je tato:
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Profil 173.

SV. konec Liboiovic pfi silnici. 305 ni.ii.

X d. SUn tmavosedy, díluvialaí hlínou kryty 11 я

S Kostel v Liboáovicich. 294. ———^———

2 cß- Kvddrov¿ piekooer, jako v predchozim profila, nasleduje do hloabky.

Dno dfilu Z. Libosovic.

U souvrství X<ï. není tu pfístupna vrstva za vrstvou. Pod di-

luvialní hlínou jen со áedy^ jíl je známo.

C5. Levá stráñ ¿ehrovského dùlu u Malé Lhotky.

Profil 174.

Zehrovsky dfll, ktery üiní rozhraní mezi Zehrovskymi skalarai

a Hruboskalskem, prorááíí pískovcové skály, náleáející hlavné souvrsU;

Xc. Ze zelenych lucin dna údolnlho, zavlaáovanych ¿ehrovkou.

vystupují v obou Btránícb svislé stëny a pilífe kvádrovych pískovcú,

poseté obyiejnë borov^mi háji a teprve nad nimi v mírnejSím svahu

ustupují к temenu vysociny slíny souvrství Xfi., pokryté jako oby-

cejné diluvialní hlínou s úrodnymi pozemky. Kde tyto jsou, tam roz-

trouseny jsou v nich cetné samoty i vísky. Pocátek tohoto dûlu mohli

bychom vyhledávati u pramenü Zehrovky ji2 po Z. úpatí Prachov-

sk^ch skal u Blat Celkovy smër jeho jest SZ. Cím dále tím vice

zahloubává se do vnitra skal a zvyguje se püvabnost jeho strání.

zvlàâtë mezi Mladëjovem a Podvyskfí, az koneônè u Zehrova opusti

vysocinu Hruboskalskou a vchází do áirného Jizerského údoli mezi

Mnichovo HradiStëm a Turnovem.

Pod J. stranou obce Luzan je Zehrovsky dûl zvlááté úzky a

v téchto místech prorazena je levá stráñ jeho krátkou a príkrou roklí.

spadající mezi Malou Lhotu a Záhorsko. V této roklí jsou cetné a

hluboko do povrchu zeraského vyhloubené lomy, v nichz vvbírá se

daleko Siroko vyhláseny\ vyborny^ piskovec kvádrovy — jménem „La-

zansky káraen" — ku stavbé, zvlásté ale ku kamenickym pracím

Pro 8vou pevnost, trvanlivost, jemnó zrno, barvu bilou se zlu-

tymi prouzky, je vyhledáván i pro hotovení pomnikû a soch. Jedin»

vada jeho je, ze neodolá ááru; ohném popraská. Tuto vadu sladko-

vodní pískovce kvádrové pásma I. nemají a to proto, ie nemají vi-

pence. , .

Povsimnéme si nyní sledu vrstev podle zmínéné rokle к Libo-

Sovicûm.
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Profil 174.

SV. konec LihoäoTJc pfi silnici. 805 m u. m.

с

tl. Sltn . pH porrchu т sedy jil rozpadly ......... 5 m

300. Pocátek rokle.-

l L

4. Kvddrovy piskovec kaolinicky, drobnozruny s ojedinélymi hrub-

áími zrnky kremene, e jemnymi bilymi zraky kaolinu, bily a

2Iuty, krehky.

3. Kvádrovy piskovec kaolinicky^ hrubozrnny, zluty a bily.

2. Kvádrovj piskovec kaolinicky (Lazansky kamen), jemnozrimy,

misty i drobnozrnny, bily neb bily se zlutymi prouiky, s velmi

jejiinyiin .'ernynii zrnky (glaukonita ?;. Zrnka kfemenna jsou

eirá, bílá, seda, zaruíovélá.

1. Kvádrovij piíkovec kaolinicky, brubozrnn^, buy. Povrch vosti-

nority i s vétsimi jamkami т fádkácb.

Dno ¿ebroTského dula pod ¿alany. 258 m n. m.

Take v tomto profilu nejsou vrstvy Xd. dokonale pfistupny.

66. Podvyskri — Dehetnik.

Profil 175. Obr. 65.

PovSimoeme si vrstev v levé stráni Zehrovského dûlu, dale na

SZ. od predeslého profilu, podle silnice, která vede od mlyna Pod-

vyskfí vzhûru k Dehetníku. Pozorujeme zde tu zvláatuost, ze jsou

tu v druhéin tarasu pískovcovém i pískovce vápnité s pevnèjaimi la-

vicemi téhoz pískovce.

Profil 175.

Vrchol stráné mezi Podvyskfi a Debetuíkem. Cota 349 m n. m.

Diluvium. Нина, ¿lutá im

345

it. Slin tmavoseJy, pod diluviaba blinou zvétraly а со áedy jil

známy 10-5 m

334-5

3. Kvddrov¿ pískovec kaolioicky, bily neb ¿luty, jemnozrnny, sypky,

misty zachovaly, misty т písek rozpadly na povrchu. V nej-

vyssí poloze limonitové desticky piskovcové.

2. Phkovec vápnity, jemnozrnny, sedy, v degky se rozpadávající

s Fucoidy. Má v sobé tvrdé a pevné lavice vápnitfjUho pi»kovce

(kvarce) s nhelnymi drobty. Tyto lavice ostreji vystupují z po-

Trchu mezi zvétralymi vrstvanii doskovitého pískoTce v némz

nloien.

Vrstvy 2. a 3. tvofí zde druby taras v terainu.

1. Kvádrovy pískovec kaolinicky, jemnozrnny, bily neb ílnty. Tvoíi

prvy vyúnívajíci taras nad úpatim stráné z mobutnybh holycb

kyádru sloíeny. Na samém úpati zabalen piskem shora spadlym

a splaveoym.

Dno ZehroTského dulu u mlyna l'oilvyskfí. Cota '250 m n. m.
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Take plan mezi Dehetníkem, Dobsicemi a Lhotou Rytífovou má

pod mocnou diluvialni hlinou aed£ jíl, zvétraly to slí» souvrstvl Xrf.,

hloubèji deskovity" tmavosedy slin.

67. Zehrovské skály.

Profil 176.

Do znacné vy§e zvedají se pískovcové skály nad Zehrovein a

Skokovy. Dno údolní mezi Olesnici a Zehrovem vyplnéno je sliny

souvrstvl Xu«. ai po úpatí skal. Souvrstvi Xd. se svymi sliny spla-

veno je mezi PodvyskH a silnici Kosteckou v Zehrovskych skalach,

Sestrojime profil od dna údolního v Zehrovë près Zehrov na vrchol

Skokovskych skal porostly"ch rozsáhlymi lesy.

Profil 176.

Vrchol Skokovskych skal V. od silnice do Kosti. 354 m n. m.

Kvádrové piikovce kaolinické, jemnozrnné a¿ drobnozrnné, bllé neb

zazloutlé, vyplñiyí krajiou mezi silnici Kosteckou a Zehrovsk^m

dûlem v rozervanych skupinách skalních a osamocenych pilífícb.

* [ Rozsahlé lesy pokr)4ají jejich rozlohu 94 »

260. Okraj lesa u Obory.

ua. Slin tmavosedy, na povrchu v sed^ jil rozpadiy v oboru obce ¿e-

hrova od ¿ebrovky az k úpati skal s mokrymi pAdami 17 я

DDO údolní v Zehrové. Cota 243 m n. m.

68. Fríhrazy.

Ohr. 67.

V podobnych pomërech jako u 2ehrova, nalézáme pásroo X.

u Prihraz, jen ze ve vysaí poloze. Souvrství slínu na úpatí skal sahá

pfi V. stranè obce ku 270 m n. m. a v hájemství Arnostickém ai

ku 290 то n. m. Ovsem jsou nejvysSí polohy tëchto slinû pokryty

pískem s hora splavenym. Temeno pískovcovy"ch skal kvádrovych do-

stupuje na Kobyli hlavë, J. nad Pfihrazy 362 m n. m. a v Chodové

аи 380 m n. m. Poslední misto je v hájemství ArnoStickém Z. od

Pfíhraz.

V Pfíhrazsk^ch skalách olesnènych jsou zajímavé partie skalnf :

Kobyli hlava, Mnich, Na Hynstech, Oerné Louze, Hrázka, sluj Krtoln,

Staré Hrady, Chodov.
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Tak postoupili jsme sledováním \rstev pasma X. &i ku stráním

pojizerského údoll u Mnichova HradiSte. V okoll Mnichova Hradisté

známe jiz základ pasma X.; bude tedy Studium profilu od základu

pasma X. près Dneboiské stény na vrchol Muzského zvlá&te pouCné,

ponévadá tu budou pfístupny skorem vSecky vrstvy pasma X. Bu-

<ieme moci posouditi mocnost pasma X. Cedicová Muzská hura dosa-

huje v^aku 462 m u. m. Pro znacnou tuto vysku je siroko daleko

viditelna a s vrcholu jejího prekrásná se jeví vyhlfdka do dálného

okolí, zvláSte Ize pékne pfehlédnouti Vysocinu Hruboskalskou.

69. HoskoYice—Dnebohy—

Profil 177. Obr. 67.

Pri popisu pasma IX. v okolí Mnichova Hradisté, poznali jsnie,

ze je v okolí mësta nejvyááí poloha pasma IX. rozSífena. Sledovali

jsme ji a2 do HoSkovic (Profil 97.), kde na ni spoCIvá jiá pasmo X.

Souvrství X«. nebylo tu odkryto, ale nejblíze mladsí vrstvy souvrství

X6. pri vychodní strané Hoäkovic v bfehu dráhy u stráíného domku.

Jsou to slíny na povrchu úplué v sedy jíl rozpadlé. Ту sledovati Ize

v nlzkém hfbetu do Dneboh a odtud do Kavoin. Proti Clslu domu 31.

? Kavcinách jsou odkryty slíny, bohatá zkamenelinami. То je známé

náleziáte zkamenelin u rûznych geologû. V rokli Peklo, která se tu

koncí, Ize pozorovati die mocálovité pûdy plskem pokryté, ze slín 'po-

kracuje jeste vy§e ai ku studnici, kde je poeátek vodovodu pro záraek

Mnichovo-HradiSfsky. Studna ta zalozena je ve sllnu na samém úpatí

niohutnych sten kvádrovych pískovcu. Úzkou a pfíkrou lesnatou rokll

Klamornou, okolo studny pfilehlych Hradû, pvojdeme kvádrovymi pí-

skovci veliké mocnosti az vyjdem nad druhym tarasem jejich do oboru

diluvialní hlíny, která v mírnejáím jiá svahu pokryvá slín X<1. na

úpatí CediCové kupy Muáské Hüry.

Die popsaného sméru sestrojili jsme tentó profil.

Profil 177.

Vrchol Muüské Hüry. 462 m n. m.

<2< Cedil olivinickj, éeroy, sloupovity, skládá kupu Hüry 42 nt.

4-20 .
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SUn tmavosedy, hlinou diluvialní po Z. strané кару pokryty.

Na ném rozkládá se obec Muzsky 44

376

\cfi- Kvádrovjj pitkovec kaolinicky, jemnozrnny neb drobnozrnny, bé-

lavy, sedy neb nazloutl^, cbudy^ tmelem, sypky, na povrchu

vostinovity, místy i velkymi dûlky vyhlodany\ Tvorí vyssí taras

pískovcovych stén v Klamorné • . 30

—————^—— Studua Hradü. ———————

g I Kvddrov¿ piskovec kaolinicky jako borní s povrchem vostinovitym

1 -[J T mohutnych stolicích, pilíflch, sténách ; tvofí nizsí taras pískovcü

§| v Klamorné

Studna vodovodu. 286

И

i',
m

—

Í3. SUn tmavosedy, dosti piséity, vodu nadrzujfcí. Pokryty pískem

s vyssích piskoveû splavenym v Pekle 165

6. d. 31.

2. SUn deskovity, tmavoàed^ se ziutavë âedymi skvrnami pri po

vrchu sedy do ¿hita s tmavosedymi skvrnami. Dosti mikro-

skopickébo cirého pfsku kremenného, malo muskovitu, pyritu

a glaukonitu. Po vypláknutí objeví se dosti foraminifer, zvlááté

Cristellarii rotulat a Bairdii (subdeltoidea). Bohat^ zkaménéli-

nami. Skoíápky byvají vápnité, bílé. Na povrchu jsou vrstvy

v sedy jíl rozpadlc. V bfehu proti domku c. 31. u Kavéin, pfi

ústí rokle Peklo píístupny 7'5

262

1. SUn tmavesedy na povrchu v mastnjf, sedy jíl rozpadly. Dosti

jcmného písku niá. Od ieleznicní traté v Hoikovicích ku strái-

nému domku tamtéz, píes obec Dnebohy az ku pocátku rokle

Peklo u Kavéin 21

[a. Nepfístupné glaukonitické somrství, vice nez 1 —

Základ : Pásmo IX. souvrství d. v Hoskovicích 240 m n. m.

O vrstvách naseho souvrství Xba2. zmiñuje se jiz Kiiejcí.*5) Po-

vazoval je za Brezenské vrstvy (totiz za nase pásmo IX. v Bfezné

u Loun) a nalezl v nich: zvlááté hojué Scaphites Geinitzii, ScapMt-

auritus, Baculites, Nucida semilunaris, Nucula siliqua а Bourguetocrim-

ellipticus.

Také Frió30) souvrství toto za Brezenské vrstvy povaioval

a podrobil je dûkladnému studiu palaeontologickému. Jmenujeznicli

èpatnë zachované zbytky ryb. Scaphites auritus.

Placenticeras D'Orbignyanus? Baculites.

Scaphites Geinitzi. Helicoceras Reussianum.

u) Studie, str. 140.

**) Brezenské vrstvy, str. 37.
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Turritella multistriata. Leda siliqua.

Natica vulgaris. Corbula caudata.

Turbo decemcostatus. Arca undulata.

Rissoa Réussi. Arca bifida.

Solarium baculitarum. Leguminaria truncatula.

Aporrhais megaloptera. Venus laminosa.

Aporrhais subulata. Tollina concéntrica.

Aporrhais arachnoïdes. Avicula Geinitzi.

Rapa cancellata. Avicula glabra.

Mitra Roemeri. Avicula pectinoides.

Cerithium fasciatum. Pinna nodulosa.

Acteou elongatus. Inoceramus Cuvieri.

Cvlichna cylindracea. Pectén Nilssoni.

DeDtalium glabrum. Hemiaster sp.

Isocardia sp. Stelaster.

Cardium semipapillatum. Trochocyathus.

Cardita tenuicosta. Frondicularia inversa.

Astarte nana. Frondicularia augusta.

Nucnla pectinata. Flabellina elliptica.

Nucula ovata. Cristellaria rotulata.

К tomuto seznamu pfipojuji jeSté : Inoceramus Brongniarti a

Holaster sp.

70. Bosen—Yalecov hrad.

Kvádrové pískovce Dneboáskych stèn, které jsme poznali v pre-

deSlém profilii, pokraíují ve svisl^ch skorem stënach ku hradu Vale-

íovn nad Bosní. Dlváme-li se s protëjâi (pravé) stráné pojizerské nad

Klásterem Hradiâtëm, ku pf. od Jiviny, na Dnebozské stëny, je vidëti

zietelnè, jak zapadají к ValeCovu a Knézmostu, tfebaf die tëchto stën

nesmëfuje sklon, nebof ten jde ku JV. Podobny profil jako z Hoàkovic

píes Dnebohy na Muzsky^ jeví se z Mnichova Hradiêtë podle silnice

do Bosnë a рак vzhûru do strânë, kde je hrad Valecov. HradiStë leii

na nejvysáím souvrství lXd. pasma IX. ai ku nádraíí Óeské severní

dráhy. Za nádrazím podle silnice okolo Dobré Vûdy do Bosnë shle-

dávíime se se àedyroi jily, rozpadlymi to slíny souvrství Xö. Na roz-

hraní mezi IXd. a Xb. má by4i glaukonitické souvrství Xa., které

to vsak pHstupno nebylo. Nad Bosnl zvedají se jiz stëny kvádrového

Vislnik kral. ceské spolecnosti náuk. Trida II. 7
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pískovce Xc. a ve vyèi 354 m n. ra. strraí na nich zfíceniny hradu

Vaíecova. JeSté o песо vy§e nad hradem zakoncují se piskovce, ne-

jsouce pokryty souvrstvím Xd.

71. Komárovská kotlina

Profil 178, 179. Obr. 67.

Vyso6ina Zehrovskych skal pískovcovych mezi Zehrovkou, Bosní,

Knèzmostem a Malobratíicemi je ve stredu svóm valné rozrufcK.

Nejen souvrství slínü Xd., ale i veskery pískovce, hlavnè ku souvrsttí

Xc. uálezející, jsou denudovány az ku slínúm X&a. ve vëtàl rozlow

plosné, Clin vznikla kotlina mezi obcemi a osadami : Branzeá, Veprsko,

Zakopaná, Sibsko, Komárov, Nová Ves. Má délku 3 km, Sífku sotva

1 km. Dno této kotliny slozeno je ze slinû ponèkud pisíitych, pri

povrchu v piscity jíl proménénych, pouze píi stredu v Kfinci mal<

skalisko pískovce se jesté zachovalo. Kol dokola vroubena je kotlim

úhlednymi skalarai pískovcovymi. Na mokrych loukách dna kotliny.

které áiví také rybník Velky Komárov, vzniká potok Koprnik. Poloha

vrstev je tu následující.

Profil 178.

Vrchol vrchu Veprsko. Côta 342 m п. m.

I

» i Kvádrovj phkovec kaolinicky, jemnozrnny, biiy, misty zailoutly,

+J kfehky. Misty se drobi tak, ie se коре na pisek, misty ponèkud

I pevnôjsi, tak îe se z nèho hotoví kvádry ku stavbé 82

" > 260? Silnice uVepïska.-

ba.

SUn ponèkud piscity pri povrchu т èedy jíl rozpadly. Nadrzuje vodu.

V jebo oboru mokré louky 12

Dno kotliny v nejnizài poloze u rybnfka Velkého Komárova. Cota 248 m n. m.

Na vrchu Vepfsku není úplná mocnost kvádrovych piskovcû za-

chována.

U Srbska lze sledovati kvádrové pískovce ai ku jich temenu

zachovanému. Ku pf. ze Srbska к severu.

Profil 179.

Obr. 67.

Temfno kvádrovych skal S. nad Srbskem. 343 m п. m.

¿ 3. Kvádrovy pískovec jako v predeslém profilu 80|

-f- 263 Srbsko. y

4i. 2. Pûda „cernava" kryje polohu kvádrovce nejspodnejsího ... l|í"

l 1. I'ísek zluty kryje nejspodnëjii polohu kvádrového piskovce . í'260

ba. Phcity jíl die vyroku obyvatelstva následuje. Vodu nadrzuje.



Pásmo X. kfidového útvaru v Pojizeíí. 99

Pfi sklonu vrstev ku JV. je pfirozeno, ze kdybychom navStívili

temena skal pískovcovych po J. strané Srbska, ualezneme je níze,

ku pf. u Kamenice те v^ái asi 330 m n. m.

72. Hrad Zásadka—-Sychrovek—vrch Kácov.

Profil 98. Obr. 63, 54.

Vrstvy pásma X. od hradu Zásadky píes obec Sychrovek &í na

vrch Kácov popsali jsme v profilu 98. pfi pásmu IX. Souvrstvl Xa.

není tam pfístupno. V následujícím souvrstvl Xô. v podobé jilovitébo

sl(nu troavoáedého, vySe Sedého, jeví se vzácné stopy po zkaroené-

linách v bíl^ch zlomcích skofápek. O jeho proménách vyvfel^m ce-

diíem v bol a porcelanjaspis pojednáváme zvlááté. Souvrstvl Xc.

slozeno je z kvádrového pískovce se zrnky kaolinu, chudého tmelem

hlinitym. Vápenec snad se z nèho jiá vylouzil. V kyseliné vice nevfe.

Dobyval se v lomech ku stavbé. Nejvyssl souvrstvl, jez je proménéno

a velmi pion iknuto z cásti i obaleno cedicem, bude asi nálezeti hor-

nímu souvrstvl Xc. Také o jeho promënénych vrstvach v porcelan

jaspis a „ka.covák" pojednáváme zvláSté. Podle vâeho stfidaly se

v souvrstvl tom vrstvy pískovce podobné petrograficky zdejSlm kvá-

drovyms píekovcem deskovit^m, jehoá tmel byl bud* slinity neb jilovity.

73. (Mnichovo Hradisté)—Podol—vrch Kácov.

Obr. 64.

Mezi Mnichovo HradiStém a Podolem pokryvá diluvialní zlutá

hlína nejvySáí souvrstvl IXo*. Na nékterych místech, kde se silnice

obé obce spojující, do povrchu hloubéji zaryvá, tam vycházejí v brehu

silnice rezavé desky vápnitého pískovce IXd. na povrch. Pfed obcí

Podolem pátral jsem po prvé vrstvé, která by z oboru pásma X. nad

souvrstvlm IXd. ulozena byla, ponévadz se Schlosbach37) zmiüuje

0 své Ostreové vrstvé v Podóle. Nepodafilo se mi váak odkryti sou

vrstvl Xa. .Myslím, ze Schlonbach po6ítal ku své Oatreové vrstvé

1 nejblíze vysii vrstvy ze souvrství X6., kde mu naSe souvrstvl Xa.

zrovna pfístupno nebylo, jak jsem to i na jinych lokalitách jeho seznal.

Diluvialní blína neb mocná ornice zakryvají styk obou pásem. Za to

n) Die Kreideformation im Iser-Gebiete. Verbandl. d. к. к. geol. Reichs-

anst. 1868. S. 258.

7
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nejblíáe vyéSÍ jilovité slíny souvrství Xb. pHstupny byly pfed obcl

Podolem, v obci samé, na cestë z Podóla do Sychrovka, jako2

i v pfíkrych svazlch vrchu Kàôova nad Podolem, kde poSinování

zvétralého slinu v podobë jilovit^ch- hrází ve velk^ch rozmërech se

dèje. I zde najdeme nad slínem kvádrovce souvrství Xc. a koneiné

v nejvySSi kupé cedicové promëny nejvyâsiho souvrství Xc. jako

v pfedchozim profilu. .

74. O cedicové erupci v Sychrovku.

Profil 98. Obr. 53, 54.

Severnë od Mnichova Hradièté zdvihá se mezi obcemi Sychrovkem

a Podolem vrch Kácov. Je podlouhly a smër podélué osy jde od JV.

ku SZ. Na temeni jeho nalézáme pino stop po proménënych pískovcfch

pásma X. následkem vypálení, aneb lépe feceno uprazení vyvfemm

cedice. Totéz jevl se v západním boku Kácova mezi Sychrovkem

a Bazantnicl. Ôedië sám strmí ve Spicaté trosce na nejseverozápad-

nëjSim konci temene, objímá svymi sloupy na témí misté proménéné

vrstvy pískovcú pásma X. a pokracuje po SZ. boku valnë z povrchu

jiz vylámany" skrze obee Sychrovek pofád ve smëru SZ. a píeüná

silnici tamnéjáí. Pod silnicí nedaleko ovdína hradu Zásadky, lámal se

r. 1901, kdeí styk jeho se slinitym jílem pásma X. pëknë byl odkryt.

Erupce tato zaslubuje bliásího povSimnutí. Mocnou rozsedlinon

smérem od JV. ku SZ. vyvfel olivinicky cedic barvy cerné od Kácova

pfes Sychrovek vrstvami kíidového útvaru. My vidíme jej na povrchu

prostupovati pouze v oboru nejvyáSího pásma X., skrze slinité jíly a

kvádrové piskovce.

V dolním Sychrovku pod silnicí otevfen byl v lomu r. 1901

v podobé zíly, jejíá Sífka nebyla úplné odkryta, az do hloubky 8 m-

Z cedice tloukl se stérk na silnice. Cedió byl ve styku se slínem

jilovitym a tvofil áílu smëru jiá popsaného, která byla o úhel 60°

sklonëna ku JZ. Pfi této JZ. stranè byl slín jüovity as 20 ai 30 cm

od zlly cediëové velmi jemnë piscity, barvy Sedé, úplné zacliovalf

èumèl v kyselinë jako odjinud. PK cedicové áíle asi v Sifce 20 ai

30 cm je tentó slín jüovity tvrdsí, tmavoSed^ ай бегпу.

V kyselinë vre je§té dosti. Nebyl tudíá Cedic pfi vyvfenf jii

tak horky, sice by byl slinity" jíl jeâtë vice zmënën a zbaven kyseliny

ulilicité. Ovsem je také moáné, áe byl vápenec pfi vyvfení iedice

rozloáen, avSak pozdéji zase infiltrován. Mezi tímto ztvrdlym jílem
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a ¿edicem by>á místy êilka tvrdého, óerného slínu jilovitého, ktery také

je§te v kyseliné vfe. Na to následuje dedic sloupovity, cerny. Sloupy

jdou kolmo ku stycné ploáe 'slínu. Nëkde je v koule rozpadly. Má

mala zrnka vápence krystallinického cirého neb bílého, velikosti máku,

zrídka vetaí. Za sloupovitym cedioem následuje Ttoulovity cerny oedic

divinicky spolu s bolem oernosed/m a cernym sprovázeny1. Tentó

v kyselinë nevfe. V oedici koulovém uzavreny jsou kusy tmavo-

modrého pwcdanitu. Ten v kyselinè tez nevfe. Také poslednë jme-

nované dva nerosty jsou promèny slinu jilovitého pasma X., a sice

nejvëtsi. Lze tu sestaviti stupnici promënëného slinu, a sice :

1. Slin jilovity, ztvrdly, tmavosedy aá Cern^.

2 Bol èernosedy aá uerny.

3. Porcelanit tmavomodry.

Jak mocná je 2íla eruptivná a jak zakoncena na stranè SV.,

nevlme.

Podle opustënych lomû Ize souditi, äe èediiova zlla pokraÈuje

na Kaoov, po jehoz SZ. stranë posud se lame. V SV. konci temene

Káíovského vrchu jest opët zajimavë odkryta alla ôediÊova. Pii samém

vrcholu rozlévá se téi ponëkud na obë strany JZ. a SV., nabyvajic

ponékud tvaru kupy. Vrchol oedioové kupy naznacen jest jiz jen

malym zbytkem spicatého skaliska, které bud1 sesutím aneb lámáním

saadno mûze vzíti za své, íímz vrchol Ká6ova o 6 m klesne vu své

vysce. Pod tímto skaliskem obaluje sloupov^ Cedic promênëné vodo-

rovné vrstvy piskovcû pasma X. Asi 12 vrstev plskovcû se tu stífdá

pravidelnë za sebou. Mají úhrnnou mocnost 4'5 m. Jedna vrstva nálezí

promënënému piskovci podobuého petrograficky kvadrovému z Xc.,

kter^ tu sluje kaéovslty Ытеп aneb zkrátka kaoovák. Budeme jej tak

jmenovati k vûli snadnëjSimu dorozumèni. Druhá vrstva je podobna

porcdanitu, tfetí je kafcovákem, ctvrtá porcelanitem atd. Kdezto sloupy

èediCové, obalující tyto vrstvy nahore a po stranách, lezi vodorovnê,

jsou sloupy cediCóvé pod tëmito vrstvami svislé, ku vrstvám kolmé.

Kacovak je hork^m cedicem uprazeny1 byval^ piskovec drobno-

zrnny tu a tarn s hrubäim zrnem kremene, ktery byl jiz pfed vy-

vrenim èedice bud1 porovity aneb mël tmel vápencovity. Püsobením

horkého ôedioe uprazila se drobná zrnka kfemenná. Nejsou vice oirá,

jak byvala, nybrz bílá a krehká. Vetaí zrna mají jen povrchovou kûru

tak promënënou, uvnitr je cir^ kfemen zachován. Pro tuto promënu

kremene da se kaíovák snadno na moucku bilou umlyti (rozetflti).

Mêl-li piskovec pûvodnë со tmel vápenec, pak pûsobenim vyvrelého

cedice prchla kyeelina uhlicita a zbyl po vápenci kyslicník vápenaty



102 ;XVII. ÓeníkZahálka:

a pískovec stal se porovitym. Proto je kacovák rnnohem lehCí nezli

obycejuy pískovec. Také by не tím vysvétlovalo, proc kámen ten, jehoz

se uzívá ku stavbë jezû, ve vodé tvrdne. Pfícinou toho byl by onen

kysliCnlk vápenaty spoU s ostatní hmotou kacováku. Zasluhuje tedy

kámen tentó blizsího povsimnutí v technickych kruzích. Mél by bjti

chemicky a technicky vyzkousen, zdali by se nedal upotrebiti podobné

jako tras z okolí Laasského jezera v Porynsku.

Porcelanit, ktery^ se stfidá s kaeovákem (viz profil 98. Ñeogen,

souvrství 2.) je tence deskovity b^fvaly pískovec jemnozrnny' s vètSim

mnozstvím tmelu, snad jilovitého. Tentó tmel chránil pfi erupci cedi-

cové zrna kfemenná pfed vétái promènou. Zrna kfemenná zdaji

se byti neporuáena. Není porovit^, má váhu pfiméíenou podobnym

piskovcûm neporuëenym, barva jeho je jako u porcelanitû rozmanitá:

zlutá, hnédá, modravá, tmavoSedá, skoro cemá. Ponévadz je vnitrni

sloh jeho jemnozrnny a není tak vypálen jako slíny a jlly útvaru kfi

dového v Ceském Stfedohorí, tak se ovSem od porcelanitû Stfedo-

horskych ponékud liâi. Nemá také tak lastñrového lomu.

Znamenity kacovák nalezli jsme v lomu p. Jos. Ferkla mezi

Sychrovkem a Bazantnicí v západnlm boku vrcbu KáCova. Tarn kvá-

drovy pískovec pásma X. souvrství Xc, jejz poznamenali jsme v pro-

filu 98. císly 3. a 4., proménén je vyvreníin CediCe v kacovák barvy

bílé (predeály jde vice do zluta) a veskrz je sloupkovity. Sloupky

jsou 4-, 5- az 6boké a zapadají к JZ. Styk s éedicem tu vidéti nenf.

V jednom kusu vidél jsem negativnl otisk neurcitelného hlavonoíce,

die zevrubnébo рак popisu skalnlkü byl tu téz nalezen AmmoniL

Tohoto kaóováku uzlvá se v okolí jako v^borného stavebního kamene

a ku stavbë jezû, kdez pry ve vodé tvrdne. Ponévadz je lom p. Ferkla

dosti rozsáhly a cedió v kontaktu s kaeovákem vidèti není, následuje

z toho, ze zár vyvíelé hmoty cediíové byl vysoky.

KkejóI 38) má naáe pásmo X. na Kácové za Teplické (X.), Bre-

zenské (IX.) a Chlomecké (X.), neboí plSe: „Osamotnèlym zbytkem

Chlomeckého pískovce je vrstva pískovce na vrcholu Kácova, severné

od Mnichova Hradiáté, kopci to v geologickém ohledu velmi zajíma-

vém, an se na úboéích jako od Jizery к teinenu, nejenom pásma Ji-

zerskych, Teplick^ch, Bfezenskych a Chlomeckych rozeznati dají, nybrí

i cedic cely tentó vrstevní sled prorází."

**) Studie, »tr. 143.
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Hruboskalsko a Troskovicko.

Jak jiz uvedeno, oddëluje obè tyto vysoöiny Roketnicky* dûl;

podle ného jevl se vrzení vrstev. Vrstvy po stranë Troskovické jsou

ïiiie vrzeny proti stranë Hruboskalské. Je to zvlááté nâpadnë pozo-

rovati v pravé stráni Zehrovského dûlu od Semina ku Vyskfi, sestro-

jime-li profil od Vâenë pfes Pohof a Vyskeï na Semin atd.

V obou vysoCinách je sklon vrstev JZ. Ponëvadz je vSak v Ze-

hrovskych skalách sklon vrstev JV., spadá na rozhraní obou skupin

obrat v tektonice vrstev. Na rozhraní tomto je Zehrovsky dûl. Pfi

sestrojeni profilû z Zehrovskych skal do Hruboskalska nebylo pozo-

rovati и Zehrovského dûlu nápadného vrzení, proto moíno povazovati

Zehrovskf dûl jen za puklinu dislokacní.

Ponévadz hlavní rozsedliny skalní jdou die sklonu a sméru

vrstev, f ídl se die tëchto smérû té2 vëtsina zlabû, roklí a dûlû obou

vysocin.

75. Podsemínsk^ mlyn, Semin.

Profil 180. Obr. 73.

Od Podsenifnského ml^na sledujme vrstvy pásma X. ku dvoru

Seminu. Podle cesty procházíme kvádrovybi plskovci, hlavné sou-

vrstvl X«*. prinálezejícím. VySe kryje diluvialní hlína zlutá opët Sedy

jil zvétníním slínu X<1. povstaly. Ve vëtSl hloubce je deskovity slin

zachován .

Profil 180.

Semin d vflr (vrata) pfi temenu s triné. 320 m n. m.

5
-
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Slin tmavosedy, pod diluvialní hlinou v sedf j il rozpadly. Po celém

prostranetyí mocnou diluvialní hlinon pokryty 25°2 m

294-8 •

3. Kvddrovy piikovec, kaolinickf, jemnozrnn^, místy, zvlááté

uprostred ponékud i drobnozrmiy", bíly a zazloutly, pevny

zvlááté spodní, jako Lazansky kámen v protéjéi stráni ... 24

2. Kvádrovj piikovec kaolinicky^ hrubozrnny, ilatf neb ЪЩ,

dosti pevny 6'8

—— 265. Hráz rybníka.

1. Kvádrov$ piikovec jako 2. pokraéuje az ke dnu dülnímu . . 3"4

S

>«

Dno ¿ehrovského dûlu na louce pfi Podsemínském mlynè . . 261'6 m n. m.

V podobnych pomërech, jako v levé stráni, vystupujl vrstvy

pásma X. i v pravé stráni Zehrovského dûlu-
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Sklon vrstev v Troskovickém oddílu vysociny Hruboskalské eme-

fuje ku JZ. Méli bychom tedy shledati souhlasné vrstvy pasma X.

pod Laiany v téze asi vyái. Zatím vsak je nalézáme hned za Roket-

nickym dülem mnohem vyáe. To by ukazovalo к tomu, ze Roketni- i

скуш dûlem je naznacena dislokacni rozsedlina, podle nil Hrubo-

skalsko do vëtSi vySe vrzeno bylo nezli Troskovicko.

76. Yysker.

Profil 181. Obr. 65, 68.

Ze Zehrovského dûlu v Poddoubi a sice od Mlyna Podvyskrl

vzhûru do obce Vyskre a odtud az к vrcholu vrchu stejnojmennébo

známy jsou veákery vrstvy zdejsl strânë. Ту, které pokryty jsou pà-

dou neb stavbami, jsou známy zdejâfmu obyvatelstvu, jehoz laskavoati,

jakoz i vzorky ze studny asi 24 m hluboké, pod с. d. 22. zaloíené,

umoznëno mi sestaviti tento

Profil 181.

Vrchol vrchu Vyskfe. 465 m n. m.

VediS olivinicky cerny, sloupovity, pri vrcholu. Hloubè Sediiová droba

seda, se sloupy olivinického íediie cerného, jeoi se v lomu vy-

birá ku vyrobc silniôniho itérku a в kusy promënèuého piskovce

kvádrového pásma X., shodného s kacovdkem (viz 61. 74.).404-7 u 6. d. 80.

Í d. Slin tmavoiedy, s cetnymi zlomky drobn^ch lastûrek, jichi sko-

fápky jsou bílé. Zaujímá polohu od с. d. 80 ai za JZ. okraj

obce . ■ 66-'

338

i. Piakovee deskovity rezavy, limonitem proniknuty (pfistupny

dale nad silnicl к Olesnici) zakoncuje druhy1 taras na horni

strané.

î. Kvddrovy piakovee kaolinicky, jemnozrnny zluty neb biiy,

sypky, v nejvyâsi poloze s hrubsimi zrny kfemene, ai jak

brach velikymi. Tvoïi druhy taras ve stráni zdejéí, byvá di-

luvialnf blinou dosti pokryty a z povrchu tak nápadné ne-

vystupuje gfi'o

1. Kvddrovi) piakovee kaolinicky, jemnozrnny, biiy neb zluty, vy-

stupuje v mohutnych piliffeh holych na povrch a tvoH prvy

taras piskovcovy ve zdejiim Zehrovském dùlu. Úpatí jebo

plskem splavenym zakryto 61-5

—— Mlyn Podvyskfi. ——

Alluvialni náplav piscity dna údolníbo zakryvá hlubsí vrstvy H>

Dno Zehrovského dûlu u mlyna Podvyskfi. 350 m d. m.
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Mimo náS profil jsou slíny souvrství Xrf. kolkolem hory Vyskïe

casto diluvialní hlinou zlutou pokryté a pod samou hlínou neb na

povrchu zemském jsou v sedy jíl rozpadlé. Schopnost vodu nadrzo-

vati mají vsude.

Krejcí39) a Fric40) ve svycb profilech vrchem Vyskef neuvádí

náá slín o mocnosti 66*7 m souvrství Xd., nybrz jen kvádrovy pískovec

Chlomeckych vrstev a tedie jej prorázející. V textu váak se Kbejcí

o slínu zraiüuje, tak jako na Muzské Hûfe. Fmc rovnëz se v textu

o ném zmiüuje (str. 35.), omylem vsak pise, ze má za pokryvku Chlo-

raecky kvádr.

77. Zehrov, Olesnice, Pohorí.

Profil 18S.

Jdou.ce od Poddoubí píi úpatl pískovcov^ch skal smérem к Oleä-

nici, brzy ehledáme, 2e vyjdou tyto úplné na povrch a ze se poCne

pod nimi ukazovati slín souvrství Xö. I tentó vystupuje znacnë vyá

a vyse, ta_k ze jej shledáme skládati rozsáhlé úpatí stráné od Zehrova,

pfes dvûr BorCice, obec Olesnici az pod kvádrovee u Pohofí. Na po

vrchu jsou oväem slíny ty v Sedy jíl rozpadlé a v krajiné mezi Ze-

hrovem, Z dárem, Doubravou, Dafenicemi, Plavkonicemi, Vâeny a Oles

nici pokryvá je diluvialní jizersky stérk. Tentó Stérk slozen jest ze

Sedého a álutého plsku kfemenného, v nëinz vézí oblázky zelenavého

phyllitu a bílého kfemene. Mezi Oleánicl a Zehrovem je 3 m az 5 m

moeny. Od Zehrova pfes Oleánici az na Pohofí jeví se tentó

Profil 182.

Pohorí, obec a temeno hfbetu V. od obce. 376 m n. m.

d. Slín tmavosedy, pokryty diluvialní hlinou zlutou ...... 32 m

344

Kvádrovy pískovec kaoiinicky, chudy tmelem, jemnozrnny, bíly,

sypky. V nejvyesí poloze má deaky pevnéjáí ¿elezitáho pískovee.

Tvori vyónÍTajícl pilífe те stráni.

Kvádrovy pískovec kaoiinicky, chudy tmelem, drobnozrnny ai hrubo-

zrnDy, bíly neb iluty, sypky. Nékde tak sypky, ze se z nèho kopá

písek.

аз 290

i-

g I SUn, na povrchu v sedy jíl rozpadly. Pod samymi skalami pí-

skovcoyymi zahalen pískem s hora splavenym; mezi Olesnici a

<o I Boréicemt diluvialním stérkem jizerskym 47 m

Dno údolní y ¿ehrové. Côta 243 m n. m.

*•) Studie, str. 128., obr. 3», str. 143.

") Bíezenské vrstvy, str. 36., obr. 20., str. 36.
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Profil tentó nás uci, ie od Vyskíe ku VSeni pozbyvá souvrstvl

kvádrového pískovce na pevnosti i na mocnosti.

78. Mokrtf-, Yseñ, Pohofí.

Profil 183. Obr. 68, 83.

Skalní ostroh Vseñsky je nejzápadnéjáím vybézkem Hruboskalska,

proto poznání vrstev jeho má pro nás vétsí cenu. Ze studia n&kho

o pásmu IX. je známo, áe vrstvy útvaru kfidového mají zde na drohé

stranë Jizery sklon к JV. a smër od JZ. к SV. Tyí smér má také

Jizeraké údolí od Loukova к Turnovu. Pfi vystupujícfm dnu údolním

blízí se temé pasma IX. ke dnu údolnímu tak, ze u Pfepef zapada

pásmo IX. úplné pod dno (yíz profil na obr. 346.). Proto slíny, kterí

poCínají V nasem piofilu následujícím ode dna údolnlho, budou nále-

zeti ku nejhlubáímu souvrství X&., i lze tedy podle toho posouditi

mocnost souvrství pásma X.

Sled vrstev ze dna Jizerského údolí u Mokrého pfes Vseû na

Pohofí je tentó:

Profil 183.

Temeno hfbetu Z. Pohofí. Côta 371 m n. m.

(I. Slin áedy, pokryt váude dilavialní hlínou álutou. Pod hlinou

je v jil vodu nadrzující rozpadly 28«

346

3. Kvádrovy pUkovec kaolinicky, drobno- ai hrubozmnf, bfly

neb zluty. V nejvyááí poloze ponékud pevnéjsí, tak ¿e kvádry

z nèho zhotovené obstojné drzí, piece vsak je dosti kfehky.

V prostfední poloze jsou kyádry ponejvice v písek roz-

sypány 18

2. Kvddroo$ pískovee, tyí со 1. takfka úplné rozsypán ; poloba

jeho pokryta diluvialní hlinou ílutou 6

1. Kvádrovj púkovec s chudym tmeiern kaoliniokym, místy bez

tmelu, jemnozrnn^, nejéastèji zluty, ménê èedy. Casto v písek

pfi povrchu rozsypán я v ném vézí jesté zachovalé ponékud

kusy pískovce. Odkryt pfi úpravé cesty r. 1902 21

801. Okraj lesa —



Pasmo X. kíidového rttvaru т Pojizefí. 107

¡ 3. Sliny kryté diluvialní blfnou ilatou, pod samoa hlínou v

jíl rozpadlé 18-0

Vaeiísky kostel 283.

2. Slíny jako 3. diluvialní blínou zlutou pokryté '2,4-1

Veen, 6. d. 86.

Slin na pOYrchu т sedf neb iluty jll rozpadly. Obsahuje v nej-

tii/.si poloze Tcvádroví/ pitkovec kaolinicky, jemnozrnny, ¿;n -

t:i\ \ . Tentó piskovec netvorí souvislou stolici, nyhr/; vycníTá

v osamocenych balvánecb na povrch, a mezi jednotlivymi

balvány ulozen je Mn. Balvány kvádroTého pískovce udríují

borizont ...... ....... ....... ... 4-6

255-3

12. SUn v áedj^ jíl rozpadly, pokryt diluvialním jizerskym stér- I g

kern s phyllitem a kfemenem 1-6 }?>

1. SUn pfi povrchu v éedy jíl rozpadlf 1S-8 (•"

Dno Jizerského údoli v oaadè Mokré. 240 m n. m.

79. Ysen — Masov.

Pojizerská stráu öd Vôené k MaSovu u Turnova, pfipomíná po-

nèkud podobnou strun öd Kneamostu k Muískému. Slíny souvrství

\Ъ.-\-ск. vstoupají öd 301 m n. m. ku 320 m. V jejich oboru po-

hybuje se siluice do Turnova a rozkládajl se osady Podhájl, Kade-

râvec, Kaluíník, nebof v nich nalézaji prameny svych vod. Vysal cast

sllaù promëuuje se od Vàenë k Maáovu v kvádrovy pískovec. Násled-

kem tobo kvádrové pískovce od YSene k MaSovu rostou со do moc-

uosti tak, 2e se u Hlavatice jiz zdvojnásobí mocnost jejich.

Ye Voeni zaujímalo temeno kvádrovce 346 от a temeno to zdvihá

se ve stráni jmenované vy§ a vyäe, tak ze dostoupí nad Hlavaticí

410 m n. m.

80. Masov, Hlavatice.

Profil 184. Obr. 84.

Podobnë jako u Vàenè vybíhá Hruboskalsko u Maáova v ostroh

ohraniëeny údolím Jizery a Libunky. V tomto ostrohu zhotovime

profil ze dna údolí Libuñky u mlyna „Pod MaSovem" pfes borní

okraj MaSova ku Hlavatici az na vrchol hfbetu Hruboskalského nad

Hlavaticí pfi cestè ke hradu Valdâtynu. Tyz profil doplnlme vychozy

vratev v obci Masovè.
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Profil 184.

Vrcbol hrebenu piskovcového mezi Hlavatici a hradem Valdstynem.

As 410 m п. ш.

i. Kvàdrovy pUkovec kaolinicky, jemnozrnny neb drobnozrnny,

bily, àedy neb zlutavy. Chudy tmelem. Povrch vostinovity.

Nejspodnéjsí ¿ásti tohoto kvádrovce je osamoceny obelisk

zvany „Hlavatice" o vy§ce 12-1 m. blíí okraje lesa .... 391

Koádrovy píekovec kaolinicky, drobnozrnny, rozsypany na po-

vrchu. Misty zachovany sypky kvádr vyénívá. V nejhlubsí

poloze na okraji lesa stopy zeleiitych ploáek pískovcovych . 5H \'

Kvddrovy pitkovec s chudym tmelem kaolinickym, drobno. '

zrnny, tu a tam s hrubym zrnem kfemene, ponejvice zlutavy.

méné sedy, sypky, v pisek rozsypany, z néhoz vycnívají za-

chovalé balvany sriceného kvádru téhoz souvrství. Na jed-

nom z téchto balvanfi byla lozná piocha pokryta hojnymi

Spongitet taxonicut a Fueoidy 300

320

2. Slín àedy ai tmavosedy pokryt s hora splavenym pískem a

kusy kvádrovébo pískovce. V jeho oboru je c. d. 74. (300 m

п. ш.) 22-5 i

1. SU» tmavosedy, na povrchu v iedy jll zvètraly. Pri základé

jeho vychází na dvofe, i. d. 21. (uprostred obce Masova)

lavice pUkovce kvddrového, jemnozrnného, sypkého, tmelem

chudého 4'5 1

U S. konce Masova (pfi pèsiné ku mlynu) pokryt je

tentó slín diluvialnim ¡tirkem a ptskem jizerskym; ve stér-

kovné pristupen v mocnosti 4 m.293. Ö. d. 21. —

ba. Slín tmavosedy neb sedy, mfsty se zlutymi pruhy, se stopami

maiych vápnitych skorápek bílych; na povrchu v Jedy jíl

zvétraly. Tentó jíl posouvá se za velmi destivyck casû po

stráni dolü. Tim vytvofují se ve stráni tarasy ssutin, v nichí

promísen by vá nékdy jíl se sesutym diluvialnim stérkem neb

zlutou hlínou 48 ■

Dno údolí Libuñky u mlyna „Pod Masovem". As 246 m n. m.

Je mozno, ze tak jako v souvrství 1. jsou i v souvrství 2. sto-

lice píekovcové. Mozná, ze souvrství slínu X&a. jde jeáté pode dno

údolí Libuñky, neboí majitel mlyna odkryl jíl za mé pfitomnosti i ■

dnè potoka, o 2 m Moubéji.

Diluvialní àtérk jizersky pokryvajíci souvrství X&/3 1. má те

zlutavém kremitém pisku oblázky az 30 cm v prûmëru z náeleduji-

cích horain:
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kvádrovy pískovec kaolinicky" z naseho pásma X. v kalo

risch kusech (er),

zula biotitická zvétralá (¡er),

pbyllit zelenavy (vh),

kfemen bíly (h), nëkdy se stopami pfedeálého phyllitu,

slepenec zelezity (zf),

melapbyr mandlovcovity (er).

81. Peleáany, Yaldstyn, Podháj.

Precházíme nyni v levou stráñ údolí Libuñky mezi MaSovem a

Hrubou Skálou. V MaSové skládaly slíny nizSi Cást stráné ode dna Libuñ-

ského údolí od 245 m az nad nejvysáí okraj obce, t. j. ku 320 m a. m.

Zaujímaly tedy vysku 75 m. Ponévadz je smér stráné této blízky sméru

vrstev, mêla by se vyáka slínü pfes Peleáany do Podháje o néco zvy-

Sovati. To vsak nejen ie se nedéje, naopak úroveñ slínü klesá ve

stiáni od Masova к Podháji az ku 800 m n. m. Z tobo následuje, ze

nastává od Masova к Podháji strídavé se vykliñující faciová zméiia

slínü v pískovce kvádrové, jejíz pocátky jsme konstatovali v pfed-

etmírn profilu v obci Masovè. Tato zmëna faciová dèje se v oboru

souvretvi Xbß, Xc« a v oboru Xd. Dosahují рак následkem tobo

kvádrové pískovce pásma X. na Hrubó Skále mocnosti z posud uve-

denych nejvétsí: 124 m.

Slíny tmavoáedé byvají pfi povrchu v Sedy a zaálontly jíl zvè-

tralé. V nékterych polohách, zvlááté к Podháji, ztrácí vápence a jíly

z nich vytvofené ani v kyseliné nevrou. Písku cirého, velmi jemného,

roikroskopického, mají dosti. Místy je odkryt jako т Pelesanech, pfi

cesté na Valdátyn, pfi cesté na úpati stráné a lesa z Peleéan do

Podháje, v jámé pfi zapadním cípu rybníka v Podháji. Ponévadz vodu

oadríuje, prozrazuje se prameny vodnlmi a svézim porostem, ac jest

casto pfäkem, s pokryvajících jej kvádrovcü splaven^m, dosti zakryt.

Mocné kvádrové pískovce skládají nad souvrstvím slínü skalní

bfeben mezi Hlavaticl a Hrubou Skálou a jsou rozryté neséetnymi

roklemi a slujemi podle sméru a sklonu vrstev, t. j. od SZ. к JV.

a od JZ. к SV., fcím vzniká znám^ romanticky labyrint skalní, cll

Dasich milovníkú pfírody. Na jedné z vyssích skupin skalních stojl

T lese ukrytá zfícenina hradu Valdâtyna ve vySi 389 m a tam, kde

pfiroda vykouzlila pravy ráj skalní, tam zdobi jeden z vyssích tarasü

jeho zámek Hrubá Skála (364 m).
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82. Sedmihorky—Hrubá Skála.

Profil 186. Obr. 65.

Dülezitym profilem jeví se profil ze dna Libuiïského údoli podle

silnice do Sedmihorek, kde lze odkryti tu a tam polohu jilû souYrstri

X&a. a jejich pokracování pfes Podháj ku pramenûm lázeñské Todj.

Podle silnice ze Sedmihorek na Hrubou Skálu a podle Mysí dlrj se-

znati lze prvy taras kvàdrû, kdezto druhy vypíná se jednak JZ.nad

Hrubou Skálou, jednak pfi silnici do Vyskfe, mezi Hrubou Skáloa »

Bukovinou.

Profil 185.

Vrchol nejvyssiho tarasu mezi Hrubou Skálou a Bukovinou. 424 m n. m.

о

m

ч>

(к

2. Kvádrovy pUkovec jemnozrnny neb drobnozrnny 8 hrubym

со brach zrnem kfemene, misty i hrubezrnny в oblázky bí-

lého kremene az со Hskovy orecu velké. Chudy tmel kaoli-

nick^ bily, tu a tam bilé zrnko kaolinu. Obycejné zazloutly

méné sedy neb do béla. Porovity, sypky a kíehky^ povrch

vostinovity. Tvofi nejvyssí taras zdejsích skal 60

Zámek Hruboskalsky 364. ———

1. Kvádrovj pUJcooec jemnozrnny в chudym tmelem kaolini-

ckym, misty s bílym zrnkem kaolinu, na povrchu sypky,

voetinovity, bíly neb zluty. Trofi známé mnlebné skupiny

romantickych skal zdejsích. Jednou nalezl jsem те strední

poloze kulatoii limonitovou konkreci se soustrednymi slup-

kami, jejiz základní hmota byla tyz pískovec 64

300

2. Slinity jtt tmavosedy jako 1. Byl pfístupen od Sedmihorek

az ku pramenûm vody lázeñské nad Podháji. Obyéejnè za-

kryt piskem 8 hora svalenym a splavenym 20

Sedmihorky 280

1. Slinitj) jü málo jemného písku obsahující, Sedy, vodu nadrzu-

jící. Prístupny pfi cesté к Horensku po západní strané Sed

mihorek. V jeho oboru svézí zeleñ, prameny vody 21

Dno údolí Libuñky u silnice к Horensku. 257 m n. m.

Gümbel 4:) se téá zmiñuje o Hruboskalském kvádrovci na Hrnbe

Skále a shledal, ze je pod nlm ulozen sedy slín Bfezenskyxh vrstev

u Podhajského mlyna a nad láznémi Sedmihorskymi. Hruboskalsky

*') Beiträge, S. 542.
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plskovec má za aequivalent saského Oberquadersandsteinu (svéuo

Oberplanersandsteinu).

Kbejcí *г) tak jako Fric 43) uríují vrstvy naSeho pásma X. a sice

Iba со Bfezenské vrstvy, [Xßb + с+ d со Chlomecké vrstvy. Fric

pozoroval ve kvádrovém kamyku Marianské skály (proti zámku Hrubo-

skalskému se vypínajlclho) tentó sled vrstev s hora dolû (nalezl na-

iemu souv. Xc).

5. Pískovcovy slepenec s fadami kulatého stérku a s mékcí vrstvou,

otvory vykazujícl.

4. Vrstva pískovce s dvéma pravidelnymi fadami dutin, spocí-

vající nad pevnym pískovcem.

3. Vrstva pískovce s malymi dutinami po houbách, v radách

seskupenymi.

2. Vrstva pískovce s dutinami, nepravidelnë rozdèlenymi.

1. Pevná vrstva pískovce s velkymi vodorovn^mi dutinami.

Fbic44,) na svém profilu od Vyskre pfes Sedmihorky na Kozákov

rysuje svó Jizerské vrstvy (nase pásmo IX.) со podklad svych Bfe-

zenskych vrstev tak, jako by nepfetrzitè od Volavce píes Horensko

pod Sedmihorky zapadaly. Так tomu není. Údolím Libuñky jsou

vrstvy zdejál pfetrzeny (naäe Libuüská dislokace). Teplickó vrstvy

Frió zde neuvádí a u Volavce vymizí mu i Bfezenské, takze рак

Chlomecké kvádry pfímo na Jizerské vrstvy rysuje.

Hochstetter48) zcela jinak posuzuje vrstvy v levé stráni údolí

Libuñky v Sedmihorkách. Udává ve stráni zdejáí shora dolü tri pásma

jako u Rotätyna :

,3. Oberquader von Gross-Skal.

2. Isersandstein durch abgebrochene und niedergerutschte Theile

des Oberquaders verstürzt.

1. Graue Thonmergel, welche in den Wiesengründen bei Warten

berg zu Tage treten, fasse ich nicht als Bakulitenschichten, sondern

als Unterplänermergel."

Kdezto vSecky tfi pásma Hochstettebova u Sedmihorek naáemu

pásmu X. pfisluSí, povazuje je Hochstetter za velmi rûzné horizouty,

jak následující tabulka vysvëtluje.

") Studie, str. 140.

'*) Chlomecké, str. 19, 6, obr. l.j Bfezenské, str. 36, obr. 20.

**) Bferenské vrstvy, etr. 36, obr. 20.

*s) Ein Durchschnitt etc. S. 253—264. Obr. na str. 249.
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Zahalka Hocbstetter Zahálka

d
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Nez HoohstetteeCv Isersandstein v Sedmihorkách neexistnje.

Aby tedy Hochstetteb objasnil svûj sied vrstev, domnívá se, ze jes:

Isersandstein ehora zfícenymi kvádrovci Hraboskalskymi zakryt, jai

to na obrazci svém také znázorñuje.

Jak odúvodüuje vsak Hochstetteb prítomnost svého Isersand-

steinu v Sedmihorkách? Srovnává mocnost Oberquadru na prevé

stranè Libuñky s mocností na levé strané. Na pravé strané odhaduje

mocnost Oberquadru na 100 stop nejvyse (na Rotátyné odhaduje moc

nost 60 az 80 stop), kdezto na levé strané, na Hrubé Skále, méla

by byti pojednou mocnost 300 stop nejméné. Proto soudí Hochstetteb,

áe to nemozné, aby nad Sedmihorkami byl Oberquader ЗСКУ тосву,

t. j. tfikrát mocnëjsf, nezli po levé strané Libuñky, i vkládá tam

Isersandstein, a domnívá se, ze je pokryt sfícenymi piskovci vyeslho

Oberquadru.

Nad touto mocností Oberquadru na Hrubé Skále nebyl by se

oväem pozastavil HocnsTETTER, kdyby byl znal vübec mocností svého

Oberquadru ve zdejsím okolí. Vzdyí vedle Rotstynu je vrch Sokol,

Da nëmz dosahuje priblizné mocnost pásma X. 131*3 m, z Cehoí ni

kvádrovec — Hochstettercv Oberquader — 119-5 m pripadá. Na

Sokole se mocnost kvádrovce proto lépe zachovala, protoze je cedi-

cem prorazen, kdezto u RotStyna zachována jest jen spodní Ш

kvádrovce toho, vySSÍ je splavenal

83. Drahoñovice.

Obr. 65.

Silnice z Hrubé Skály píes Drahoñovice к Vyskri, pohybujese

skorem podle sklonu temene kvádrovych skal zdejsích. V Nouzovè,
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kde absolutnë nejvySäi vrstvy splaveny, pokryvá diluvialní hlína te-

meno vyáiny. Pfi silnici v Drahoñovicích nalezneme nejvyááí kvádrovy

piskovec kaolinicky\ Má místní sklon piscitych vrstev 14° к JZ.,

smér lozí asi 20 h к SZ. Sméry hlavnlch rozsedlin jsou к sobé sko-

rem kolmé a fídf se die

21 h к SZ.

1 А 10° к SV.

Püloha jejich je svislá. Odtud к Vyskfi pocínají se pHkládati na

kvádrové piskovce i slíny souvrství X<f., kryté slabym diluvialním

stérkem jizerskym a hllnou. Tato i átérk pokryvají i kvádrovec

Drahoüovicky\

84. Krckovice.

К podobnym pomérûm ulození vrstev jako v pfedeSlém prípadé

docházlme pH silnici z Hrubé Skály do Krckovic. Od Hrubé Skály

pfes Myslivnu az blízko uad KrCkovicemi procházíme nejvySäi polohou

naSich kvádrovcú a n saniych Krôkovic podobné slíny souvrství Xrf.

jako u Vyskfe poki-yvají kvádrovce kaolinické. Také zde diluvialní

átérk jizersky roztrouáen je po téchto slínech. Sejdeme-li s Kixkovicí

do malebnych dúlü, které jak na západé, tak na vychodé i jibu se

táhnou, projdeme bezmála celou mocností kvádrovych pískovcü.

85. Trosky-Ktova.

Profil 186. Obr. 73.

Vrstvy pásma X. kolkolem Trosek mají sklon ku JZ. Proto se

povrch zemsky mírné svaáuje ku JZ., kdezto SV. stráné jsou pfíkré

a strmí pf-i Libuñské dislokaci. Také mezi Hrubou Skálou a Troskami

je patrno pfetrzení vrstev v podobé mensího vrzení podle íáry od

JZ. к SV. v mlstecb, kde je Itoketnicky dül. Nápadná je zde mensí

mocnost kvádrovych pískovcü a velmi pèkné zachovaly se tu slíny

souvrství Xí7, skorem téze mocnosti jako na Vyskfi. /.hotovili jsme

profil ode dna údolí Libuuky ve Ktové pfes Kavátka ku Cedicovym

Troskám. Císla vysková jsou jen pfibliznú.

Vistník kril. ceské spol. náuk. Trida II. 8
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Profil 186.

Vrchol Panny. 514 m n. m.

Neogen. СЫН cemoàedy, plagioklasem chudy, augitem bohaty (V. Ro-

sicky) 7ïb

CediéoYé úpatí Panny V. 442

y.

a.

&Un pfi povrchu V sedy a zazloutly jí 1 rozpadly. Má velmi

jemny kremenny písek. Nejnizsi poloha jeho je 6 m pod

okrajem lesa те stráui nad Kavátky. Nejvyssi poloba je

nad c. d. 19. pokryta ssutinami cedicovymi. Pod 6. d. 19. je

odkryt ve studánce. Mezi 6. d. 19. a okrajem lesa prorazen

je téi cedicem, ktery se tam lame.374

2. Kvádrovj piekovec kaolinicky, jemnozrnny, bily se zlutymi

prouzky.

1 . Kvddroiy piskovec kaolinicky, hrubozrnny, bilí, se sikmymi

íadami vétsicb jamek a vosiinovitv s Pinna decassata.

Poblíz dol. okraje lesa. 320

\ Sita pH povrchu y sedy jíl rozpadly. V oboru jeho pozemky

! mokré. Osada Kavatka v jeho oboru leii

Dno Libuñského údolí na louce pH S. str. Ktové. 274 m n. m

86. Semin-Troskovice-Trosky.

Profil 180, 187. Obr. 73.

Vrstvy pásma X. u dvora Semina poznali jsme v profflu 180.

NejvyäSi polohu v terrainu zaujímaly tam slíny souvrstvi Xd, bjlj

vëak v celé rozsáhlosti pokryty zlutou blínou diluvialni. Zrovna tak

je tomu od Semina ku côté 329., podle silnice na V. smërem к Tr¿>-

skovicüm. Povrch se ponenáblu zdvihá, nebof je sklon vrstev 31-

vSude zhme jeu diluvialni hlíuu, pod ni váak je známy sedy jíl ri-

tráním slinû vznikly. Za cótou 329. se silnice к Troskovicúm tat

snízí, pri rozcestí к Hrubé Skále, ze tu temé kvádrovce Xc. na {*■

vrch vyjde. Odtud podle silnice píes Troskovice az na úpatí cedií"

vych Trosek krácíme vyhradnë v oboru slínü souvrství Xíi. Souvrstn

toto má zde vétáí rozsífení ploáné nez" jsme se nadáli.

Profil 187.

Vrchol éedicoTé Panny jako v predchozlm profilu 186- 514 я» п. ш

Neogen. t edie éernoiedy jako v profilu 186 И "

■ V. úpatí ôediéové Panny. 442 ~~
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2. blín pfi povrchu V sedy a zazloutly jíl rozpadly, з velmi

jemnym kremennvm pískem. Prístupen ve studánce u 6. d.

19. pri vych. úpatí Panny. Nad с. d. 19. pokryt ssutinami

cediéovymi • 2 ■>

Hostinec „ü Trosky". 420

s 1. Slin po pfípadé jíl dosti pieóity, mezi Troskovicemi a ho- -1

stincem u Trosky, ve vysi asi 370 irt n. m., byl vykopán

- v cesté xmiity jíl mazlavy, sedy a zazloutly, s velmi jemnym,

ponejvíce éirym pískem kfemennym, v kyseliné nesumèl . . 96T>

. 324-5

с. Kvádrovjj piskovcc kaolinicky, drobno- ai hrubozrnny, bíly, pri

rozcesti silnic 3 m

Kozcesti silnic SZ. od Zdaru, JZ. od Troskovic. 321-5 m n. m.

Od tohoto rozcesti hloubèji, bud к Zelejovu aneb к Nebákovu,

jianují ve stráních kvádrové pískovce souvrstvt Xc.

Mocnosí souvrství Xf7. velmi se lísí od vysky 117*5 m v tomto

profilu (obr. 73.)

Dále na JV. nebudenie prozatím popisovati vrstvy pasma X.,

ponechávajíce si popis ten az pfi studiu útvaiu kfidového v okolí Ji-

''ína, pouze pripomínáme, ze jiz po J. strané Ktovy, pocíná se pod

piismem X. ukazovati na povrchu pásmo IX.

КиЕлб14в) povaíuje slin souvrství Xü. pod Troskami za Bfezen-

ské vrstvy, kvádrovec Xc. za Chlomecké vrstvy o mocuosti 300 stop

¡" slíny souvrství Xc/. nazyvá mékké slíny zcela Bfezenskym podobné.

kvádrovcích Xc. uvádí dosti hojné Pinnu quadrangularis (decus-

sata Zahálka).

Ponévadá se u Kbkjcího Bfezeuské slíny s Chlomeckymi kvádry

stfídajf, proto se domníval Krejcí, áe je k vire podobno, ze nad té-

mito vyssími Bfezenskymi slíny Trosek byly jeâté vyâSl vrstvy Chlo-

nieckych kvádrú, jeí cedicovy dvoujehlan Trosky obalovaly a ze teprva

po zvétrání a splavení jich, Trosky ve své nyuéjSí podobé odha-

Tato domnénka Krejcího ku které i Fuie47) svédcí, nesrovnává

se s geoiogickymi poméry zdejäiho kraje. Jestií souvrství Xd. na

némz cedió Trosek se rozlil nejmladsím souvrstvím naseho útvaru

kfidového, i nemohly tedy vy§sí vrstvy útvaru kfidového Trosky oba-

íovati. Vyvfením Trosek zachovalo se nám zde celé pásmo X. právé

tak jako na Vyskfi.

 

ts) Studie, str. 143.

"¡ Bfezenské vrstvy, str. 37. obr. 21.
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Fhic4') urCuje vrstvy naSeho pásma X. v okolí Trosek jako

Krejcí. I jerau se Bfezenské vrstvy (nase Xft. a Xd". na profilu 186.1

s Chlomeckymi (nase Xc.) stfídají. Na svém profilu obr. 21. nemá

Libuñské dislokacní rozsedliny jdoucí podle dna Libunského údoli,

nybrí myslí, 2e jebo Jizerské vrstvy (naáe pásmo IX.) od Roveñska

bez pfetrzenl souvisí s vrstvami Jizerskymi na samém úpatí Trosek.

87. Turnovské skály.

Severn! cást Hruboskalské vysociny zaujímají Turnovské skály

mezi Tumovem, Roveüskem a Malou Skálou. Jizera prorází je ptí SZ.

konci. Rozloha jejich má tvar trojúhelníka, jeboi jedna strana jde

j)odle potoku Libunky od Ktovy do Turnova, druhá strana naznaíem

je znám^m dislokaením tarasem Rovenskym od Roveñska píes Blate,

Volavec, Loktuse, Loucky do Vranova pod Malou Skalou а Йй

strana, ponékud zakrivena jde od Turnova pfes Maly Rohozec, Jen

s')vice a Vodérády ku Vranovu.

Základem Turnovskych skal jsou jemnozrnné pískovce vápnité

pásma IX. souvrstvi TKcd. Poznali jeme je pH probírání pásma IX.

v nizáí Cásti strání Jizerského dûlu od Turnova aá ku Vranovu pod

Malou Skalou. Od feky Jizery smérem к Roveñsku, tedy к JV., méni

se ve facii piscitych slinû, a ty tvofí dislokacní taras od Vranofs

pfes Lou6ky, LoktuSe, Volavec do Roveñska. Severnl polovice Tur-

novskych skal mezi Turnovem, Loktuäi a Vodérády je tak rozbráz

déna hluboko mnoha düly a roklinami, ze tam casto odkryty nalé-

záme nejvySSÍ vrstvy pásma IX.

Pásmo IX. pokryto bylo druhdy úplné pásmem X. Denudací,

pod porovanou mnohymi dislokacemi, zruseno bylo pásmo X. namnohs

místech cásteéné neb zcela. Souvrstvi Xa. podaíilo se mi odkryti ns

dvou místech. Pfi hloubení studny v Károvsku u Turnova a v Besedi

cich u Malé Skály. Souvrstvi toto je zde také bohato glaukonitem s

zménilo se ve facii pisóitou. Tvorí slinité pískovce velmi glaukos

tické, jemno- az drobnozrnné. Na mocnosti mu málo pHbylo, ohnáslí

127 m.

Souvrstvi X&. je slozeno pH západním okraji od Turnova pre

Maly Rohozec к Jensovicüm ze slínü. Méní se váak rychle ku Bu

vensku, Rotstynu i Vranovu, t. j. к vychodu, právé tak jako na Hmbo-

skalsku. Z prvu se pocíná méniti vyáéí cást tira, ze se poíinají do

souvrstvi slínü vkládati lavice pískovcové, témto pfib^vá na mocnosti,
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onem pak ubyvá, ai se koneone promení úplné v kvádrovy pískovec

kaolinicky. Spodní Cást slínü stává se v temí smeru chudsí na vápe-

nec a bohataí jemny'm pískem kíemennym ai, se proméní v piscity^ jí

skrovné mocnosti. Tyto pisoité jíly nadrzujl vodu a proto na jejich

vychozech ve stránich je zivéjsí vegetace a v nich neb pfi nich za-

lozeny jsou osady neb roztrousené samoty a kde tomu mírnéjaí svah

stráne dovolí i role neb lucïny. Mesto Turnov pfivádí si vodu pitnou

ze souvrství téchto slínü od HruStic. Bez mala váecky obce v oboru

Turnovskych skal odkázány jsou spotfebou vody na toto souvrství.

Souvrství Xc. tvofí hlavní cast kvádrovych plskovcu kaolinickych

jako v pfedchozích vysoíinách. Tímto souvrstvím, jehoz vySSÍ Cást

byvá jiá splavena, koneí se obyöejne nejvySSÍ (nejmladâf) vrstvy zdej-

Slho kridového útvaru. Kvádrové pískovce tohoto souvrství skladají

pfekrásné, lesem pokryté skaliny Drabovny, Zbiroha, Sokola, Rot-

Styna, Klokocsk^ch skal, Rohlin, Studeny dûl, Bory a j.

Souvrství Xd. známe jen z vrcholu Sokola nad Vranovem. Je

to jen spodní cast jeho o mocnosti 12 m. Oást vySSÍ je denudováua.

Vsude jinde souvrství toto chybí; zvétralo a splavilo se snadno, ne-

bof vrstvy zdejaí mají vétaí sklon nei jinde. Ze na Sokolu se zacbo-

vala aspoñ Cast, tobo píícinou je Cedic, ktery v sousedství zachovalého

akalíska \<l prorází vrch tentó.

Údoll Libuñky je údolím dislokaCním. Stfedem dna jeho pro-

chází rozsedlina dislokacnl, podle ni/ Hruboskalsko vr2eno bylo

vzhuru se sklonem JZ., kdezto souhlasné vrstvy Turnovsk^ch skal

v pravé stráni údolí Libuñky jsou hluboko pod nimi (obr. 65.). V§ak

mira tobo vrzení nenl väude stejná a jeví se u Hofenska vetüí m-/- li

u Borku a Turnova. Je pozorovati, áe od J. konce Roveñska près

ßadvanovice k Ghlomku u Turnova jde opét dislokacnl 6ára (obr. 65,

П). Cara tato — jmenujme j¡ Radyanovickou — je rovnobèzna s Li-

buñskou carou dislokacní a je naznacena v povrchu zemském znaCné.

Predné údolím smérem od JV. k SZ. mezi Borem (u Borku) a été-

pánovicemi, za druhé údolím od JV. k SZ. od âtépanovic près Rad-

vanovice pod Pfáslavice, za tfetí údolím od JV. k SZ. v Karlovictch

л odtud k OvCínu, za ctvrté údolím smeru od JV. k SZ., pod po-

sledne jmenovanym Ovclnem az do Chlomku u Turnova, kterym smé

rem Cástecné také etebenka protéká.

Mezi Libuuskou a Radvanovickou cárou dislokacní je tedy (ló

cela úzky pás skalní, ale i u tobo je pozorovati poruáení dislokacnt,

-'•^ jiz feeeno, uprostfed v okolí Horenska, kde tentó раз skalní je
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na piló zlomen. Západní polovice má sklon sméfující vice к J., vy-

chodní polovice vice к Z.

Mezi Radvauovickou a KrkonoSskou carou dislokaóní moené vy-

stupuje к VSV. ostatní cást Turnovskych skal se sklonem к ZJZ.,

ktery v Roveüském tarasu se zakoa6uje a na Drabovnè, zvláStí: ale

na Sokolu. nejvétSÍ vyse dostupuje. Pfi sestrojování podélnych a

pfícnych profilû celym územím téchto skal, shledali jsme i tu nepra-

videlnosti v tektonice vrstev i mozno fíci, ze jsou Turnovské skály

dislokacemi znacné prostoupeny, ba roztrhány a to ve dvou na sobé

kolmych smérech, celkem od JV. к SZ. a od JZ. к SV.

88. Blatce u Roveñska.

Profil 188. Obr. 66.

Posleduë studovali jsme profily na Hruboskalsku v okolí Tro

sek. Hodí se tedy, abychom pfesli do okolí Roveñska. Zde je pfr

stupno pasmo IX. jako základ pásma X. Popsali jsme je jiz pfi pr*

bírauí Rovenského tarasu. Na okraji tohoto tarasu málo kde zacho

váno je pásmo X. Obyóejné je odplaveno a teprve dále od kraje Ш

jelio menâl neb vètsf se udrzela. К vyminkám tém patfí téz zbytek

pásma X. u Blatec. Sledujme ku pr. slozeni vrstev tarasu z Pod-

tyna v Rovehsku, okolo Tyna vzhuru die cesty Stépáuovické az ku

kfízku a odtud ku Skalce pískovcové po JV. strané Blatec a doplûm?

je pozorováním die cesty od hfbitova do Blatec i v tarasu po Y

strané Blatec. Tim opravujeme Càstecnè profil 126.

Profil 188.

Vrchol skalky po JV. strané Blatcû. Côta 393 m n. m.

2. Kvádrovy piskovec kaolinicky, bcz vápence, jemnozrnny, bily

a zazloutly se zlutymi pruby. Nejvyàsi vrstva ve zluty pisek

rozpadlá, bloubèji pevnèjéi stolice. U tèch mèfen sklon 12°

az 15" к Z. V témz sméru sli hlavni rozsedliuy *'0

1. KvddroviJ jmkovec kaolinicky jako 2. obycejnè nepristupny.

V jeho oboru role. Pfi povrchu casto v pisek rozpadly . . . 25'2363-8. KH2 na rozcesti J. od Blatec.

X

ba. Velmi pisiitti jíl sedy, vodu Dadríující. Odkryt v jámé 1 m hla-

boké u kríze. Tamtéz je kal v nèm. Pisek v jilu obsazeny je

v mikroskopickych zrnkách kíemene dirého, má téi supinky

jemné muskovitu, v kyseliné nesumi. Je jesté doeti hnétlivy.

a. Neprístupné souvrstvi glaukonitické

Pasmo IX. со základ popsáno v proñlu 126. 356 8 m п. ш
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V tomto profilu márae tedy zachovány jen nejnizäi vrstvy pásma

X. Souvrství Xaba je diluvialní hlinou zlutou pokryto. Pásmo IX. со

základ pásma X. sahá ai к Václavskému potoku do hloubky 300 m

n. m. V Podtyné. Vychází tu tedy vrchní cást pásma IX. o vySce

56*8 m.

89. Bora u Borku.

Profil 189, 190. Obr. 71, 74.

Pri cesté od kfíze v pfedeálém profilu na J. к Boríim najdeme

zbytky nejhlubáích vrstev pásma X. Je tu odkryt jíl pisóity místy

kvádrovec souvrství Xü. Zna¿ny sklon podporuje splakováni vrstev.

Pfed lesem Bora je údolí smérem od JV. ku SZ. jímz prochází Rad-

vanovická dislokace, jak jsme se o ni jiz z pfedu zmínili. Vrstvy

v Boni nesouvisí se souhlasnymi vrstvami u Blatec, nybrz jsou ])fe-

t:zeny. Jeví se tu vrzení, pfi kterém vrstvy u Blatce jsou vyáe po-

lozeny nezli v Borech. Bora jsou zachovalyra dílem kvádrovélio pí-

skovce spodní cásti pásma X. po vycliodní stranë Borku se znaènym

místnim sklonem 13-5° к Z. V tomtéz sméru je vytvofeno údolí po

J. stranë Borû к obci Borku. Hlavní rozsedliny jdou tez od V. к Z.

Severní ci pravá stráñ údolí je svislou sténou kvádrovou, která je

rnzriélena rozsedlinami od J. к S. smórujícími ve hranoly, následkem

sklonu naklonéué. Dül je zde vymlety celou mocností kvádrovycli pí-

skovcû az ku jllovitému souvrství Xftu. To odkryli jsme v malém

kalu na mokré louce ve vySi asi 295 m n. m. Naproti tomuto místu

obuásela mocnost kvádrové stéuy 42 m v následující poloze :

Profil 189.

Obr. 71.

Temeno skaluí stény bfízon olesní-né. 337 m n. m.

I
xl Kvddrovj piêkovec kaolinicky hloubéji jemnozrnny 8 hrubym zrnem

x| kremene, vyse hruboxrnn^, blly a zazloutly se sklunem 13 5" к Z. 42 m

295. Kai, louka.

<><». Piilitji jil sedv vodu uadrzujfcí vychází ve vysi 295 m n. m. na úpatf

skal, t. j. na dné dfllu na povrch a pokraíuje do hloubky.

Následkem sklonu svazují se pískovcové skály az ku silnici

v obci Borku, kdez strmí az pfes 20 m vysoko od 280 az 300 m n.

m' V opaèném sméru, totiá к V., skály vystupují a u côty 357 m
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dosahuje temeno jejich nejvétáí vyse. Jizné od téio côty nalezl jsem

V nejvySsí poloze piskovcû limonitové konkrece a mimo to byly pl<

skovce prostoupeny limonitovymi zilami a vrstvickami v této poloze:

Profil 190.

Obr. 71, 74.

Temeno skal blfzko u côty 357 m n. m.

3. Kvádrovy púkovec kaolinicky, hruboirnny, bíly neb ¿luty . . . . Î и

2. Kvádrovy pukovec kaolinicky, hrubozrnny, obycejné ¿luty, prostou

peny vrstviékami, íilami a konkrecemi limonitického pUkovee ..im

1. Kvádrovy pitkovec jako 3 6 я

Kvádrové pískoTce pokraéují bloubéji jako т protilu 189.

Ve 2. stolici kvüdrovce o mocnosti 2 m jsou predevâlm tenké

bud krátké neb deláí vrstvicky limonitického piskovce (obr. 74). Je

to tyz pískovec jako matecny, totiz jemnozrnny az hrubozrnny, má

vsak hnédy tmel limonitovy a od toho i pískovec barvu hnédou.

Vedle téchto vrstvi6ek vlni se zíly tóhoá limonitického pískovct.

Ту nejdou podle vrstevnatosti piskovce. Taková zíla je mlsty ti

10 cm tlustá, místy se rozdvojuje v zilky ten6í. Místy je nékolik

zil vlnitych mezi sebou rovnobéznych. Ve spodní Cásti byvají tské

konkrece ze zelezitého piskovce. Taková konkrece byvá obycejné rej-

Citá, stlacená, její küra cili skofápka je ze zelezitého piskovce Lné-

dého, ale jádro byvá slozeno z tóhoz piskovce jako je ve stolici Ы-

drovcové ; ku pf. biló, vézíli v pískovci barvy bilé. Jak takové rrst-

vicky, zíly a konkrece vznikati mohou, vylozili jsme v pojednánl s.ém :

„0 limonitovych, soustfednè slupkovitych konkrecích." 4S)

Také po S. 8trané Bor vine se pískovcov^ dûl neménë milebny

nez predchozí a ústí se rovnéz v Borku pfi silnici Turnovské. Pri-

cházlme-li do dûlu tohoto, tuSíra „V RybníCkách" zvaného, od Borku,

tu kvádrovec jen nepatrné nade dnem dûlu vycnívá. Cím jale od

ústí vsak popojdeme, tím vice kvádrové skupiny skalní vystupují ze

dna údolního, az pod âtëpânovicemi fantasticky jsou navráeny

(obr. 76.).

90. Student a Radvanovicky dûl.

Obr. 65.

Mezi étépánovicemi a Radvanovicemi jdou dvé rovnobézné vedle

sebe doliny sméfujicí od JV. к SZ. V^chodni ci Radvanovicky doï

**) Zahálka: Páamo IX. kíidového útraru v okolí Hipa. Nebuielské podoh

Véstnfk Kral. Ces. Spoleé. Nauk. 1895.
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má sice té/ srázné stráné, zvláété levou, mnohem vice vâak západní,

ktery aluje Studenym dulem aneb „Ve Studenym". Ponévadz majf

zdejáí vrstvy X&f. kvádrového pískoyce kaolinického, jemnoznmého,

bílébo neb ilutého, sklon vice k Z. jako v Borku, a die tobo smér

rozsedlin jde öd V. k Z. a k nim kolmo öd J. k S., proto vyCnívají

evislé hrany pilíru kvádrovych ze stráné dñlu a pillíe kvádrovcové

stojí tu, jak jiz Hochstetter49) poznamenal, jako kulisy za sebou.

Obrovské pilffe v podobé svislych hranolu 5ni tu do v^áe 13 az 20 m.

Jsou lesem porostlé a ve stálém stínu (Studeny dûl) po levé strané

dulu. Studeny dñl zasluhuje pro svou svéráznost vétáího povsimnutí.

Pod samymi Radvanovicemi, jizne od obce, zaryvá se dno dulu jiz

do jilu spodní eásti souvrství Xft. ve vjfái 280 a2 285 m n. m. Stu-

den.^ dûl je pukliuou dislokaôni. Vedlejsi Radvanovicky dûl, s nim

rovnobëzny, je dislokaènim dûlem v Radvanovické dislokaci. Ty2 po-

ki-acuje od Radvanovic dale az k Pfáslavicüm.

Jíly souvrství Xôa., které podlo2eny jsou kvádrovym pískovcüm

mezi Borkem, etépánovicemi, Práslavicemi a Hofenskeui, vyjdou na

povrch pfi siluici Turnovské mezi Hnanicemi a Horenskem a tvofí

tam úpatí pravé stráné Libuñského údolí.

Mezi Radvanovicemi a Horenskem Cedió prorází vrstvy pasma X.

KBEJCí50) uvádí z Chlomeckych pískovcü od Práslavic nezfetelrié

otisky muále z rodu Pinna.

91. Hofensko —Turnov.

Úzky pruh pasma X. mezi Horenskem a Turnovem, malo je prí-

stupen pro diluvialnf usazeniny, které jej pokryvají. U Turnova roz-

eífen je diluvialní àtèrk Jizersky", u Hofenska diluvialní hlína. Ze

skromnych vychozû moáno souditi, ze vrstvy tu mají sklon J. a¿ JZ.

Proto pískovce pasma IX. souvrství d. znamenající se v údolí Ste-

beúky, zapadajf ku Libuñskému údolí tak, áe pri silnici Turnovské

mezi Turnovem a dvorem Valdátynem nevychází, nybrá slíny souvr

ství X&. Slíny tyto jsou tu jií¡ nekolikráte mocnéjáí nezli jíly Xo.

u Roveñska, z cehoá soudíme, majíce na pamèti geologické pomëry

protejsí stráne Libuñské od Sedmihorek pfes Peleäany k Máaovu, 2e

se predne jíly piscité spodní cásti souvrství X&. od Roveúska a

Borku píes Radvanovice k Turnovu promeñují ve slíny — pfib^vá-

**) Taratéi str. i63.

•") Studie, str. 144.
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ním vápence a ubyváním písku kfemenného — a za druhé promé-

ñují se vyááí pískovce souvrství Xft. v témá sméru ve slíny, tymi

zpûsobem jako od Sedmihorek к MaSovu. OvSem ubyvá na mocnosti

téclito slínú od MaSova pfes Turnov na sever podle téhoz zákona,

t. j. slíny spodní cásti Xft. méní se v piscité jíly skromné mocnosti,

slíny svrchní cásti Xft, mëni se v pískovce.

V popsaném okrsku jsou nad uvedenymi slíny pískovce kvád-

rové kaolinické v okolí Hofenska, a vytrácí se smérem к Turnoru,

kde jsou splaveny, tak ze u mésta Turnova jsou zachovány pouw

souvrství Xa. а slíny z oboru Xft.

92. Turnoy—Károvsko.

Profil 191.

Ostroli, na nèmz spoéívá nejvétsí díl mësta Turnova a jeho

osad, mezi Stebeükou a Jizerou, slozen je ve spodní Cásti z pískovcí

pasma IX. souvrství d., na ném je slinity pískovec velmi glaukos

ticky souvrství Xa. a vyáe slinité jíly a jíly souvrství Xft. Tyto ш

drzují vodu a proto se z nich svádí voda do Turnova (od Hrusic

Souvrství X«. i Xft. je pokryto diluvialní hlínou zlutou s podloze-

nym slabym stérkem jizerskym. Poucny je profil v Károvsku, v osadé

nálezející к Turnovu (SV. od Turnova), kde dala obec Turnovská

hloubiti studnu r. 1901. Byv na hloubení její upozornén panem uci-

telem Bursou z Rovenska, sbledal jsem tu následující vrstvy.

Profil 191.

Povrch zemsky u studny blíz 6. d. 451 v Károvsku. As 320 m п. ш

Diluvium. HHna ¿iluta, zvaná cervenka ... 3 2-5 "

316-75

Jil jemní piscily bez vápence, s^dy a zluty, mastny, pla-

Bticky, „belizna" zvany 2.0

Slinity jü ylaukonilicky tmavosedy, v tenkych deskácb, jemné

piséity, s malo supin muskovitu. Zrna glaukoaitu éerná, misty |c

mikroskopická, místy az jako mák velká. Cerná zrna glau-

konitu jsou na vrypu со tráva zelená. S neurcitym gastro-

podem a se zlomky bílych vápencovyeh skorápek 3'5

311-25

a. SHnily piskov.c velmi ylaukonilicky, jemuo- az drobnozrnny, tmavé

sedozeleny . Zrna kremene ¿irá, glaukonitu zelená. Kde zvétrání

malounko pokroóilo, je glaukonit derny. Zrqa glaukonitu doeahují

velikosti máku. Hornina tato mi místy slinité prouzky. Má dosti

skamenélin 1'*' s

Základ: Pásmo IX. souvrství d. Pískovec vápnity. 309-98 m n. m-
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PH západní strané Károvska dosahuje slinity jíl s pokryvkou

diluvialní hllny 339 m a. m. Pri JZ. strané téze osady vybírá hrncír

jíl v jamé pfi ceste do Turnova.

V souvrství X«. ze studny dobyté, nalezl jsem:

Natica Roineri.

Aporrhais sp.

Arca subglabra (h).

Eriphila lenticularis (h).

Mutiella Eingmerensis.

Opis Chocenensis?

Crassatella, neureeny druh.

Lima multicostata.

Ostrea semiplana.

FKIC el) uvádí z drobivych slínu X&. jez nalezeny byly pfi hlou-

benl studny v cihelné turnovské a jez za Bfezenské vrstvy (IX.) po-

vaiuje, následujícl zkamenéliny:

Lamria raphiodon.

Lepidenteron.

Scaphites Geinitzi.

Helicoceras Reussianura.

Turritella multistriata.

Aporhais.

Avellana.

Dentalium polygonum.

Cardium semipapillatum.

Isocardia gracilis?

Nucula semilunaris.

Leda siliqua.

Arca.

Pinna decussata.

Solen.

Leguminaria.

Modiola tetragona.

Pholadomya aequivalvis

Venus ?

Tellina.

Inoceramus Cuvieri.

Pectén curvatus.

") Bfezenské vrstvy, str. 35.
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Ostrea semi plana.

Ostrea hippopodium var. vesicularis.

Anomia subtruncata.

Pollicipes?

Stellaster.

Frondicularia augusta.

Frondicularia.

Flabellina elliptica.

Cristellaria rotulata.

Cromyomma perplexum.

93. Zaholice, Rohliny.

Profil 109, 192. Obr. 86.

Od Turnova près Faráfství к Zaholicûm a Rohlinám vystupoji

zfejmë vápnité pískovce pásma IX. souvrstvl d. na povrch v 1ете

Jizerské stráni. Naproti Dolánkám i u Zaholic tvofí svislé stènj

Hned na né pfikládá se souvrství glaukonitickych plskovcû Xa. i

vyáe slíny а jíly X6a. Ovâem nejsou tu vrstva za vrstvou píistupnj

Diluvialní hllna, zvétralé jíly v dobrou ornici promênëné, aneb pistó

8 vySäich kvádrovych plskovcû splaveny, pokryvá polohu téchto vrstev.

Pfece se v§ak prozrazují bujnéjsí vegetad a polohou osad jako json

Zaholiny a Rohliny. Prameny pitué vody váude v oboru jejich obje-

viti lze. PoucnejSí jevila se poloha od Betlemského mlyna pfi Jizefe,

podle cesty к S. okraji osady Rohlin, kde u lesa i souvrství Xftl.,

v Károvsku poznané, na povrch vychází.

Profil 192.

Vrcbol skal pískovcovfoh ■.ltohliny" zvanvch. Côta ii2 m п. ш-

Kvddrovj piskovec kaolinicky, jemnozrnnv az lirubozrnnf, za-

zloutly aneb bily, bez vápence. Úpatí skal nepríetupno. Lesem

pokryty W i

328.

2. Jil alinilj) deskovity, piscity, tmavosedy, pfi ротгсЬи т sedy

neb zluty jil rozpadly. V jeho oboru úrodnéjsí a rlbíí púdy

s prameny vody 12*5

1. Piicittf iUn glaukoniticky sed^, mékky, vlhky, na povrchu

rozdrobeny. Fristupen и lesa blize c. d. 18. v Kohlinách jen

o mocnosti 1 m. Má dosti stop po skamenélinách 10

314-5

a. Slinity pUJcovec glaukoniticky nepfístupny 1'27 *

Zikladem: Pásmo IX. souv. d. Viz profil 109. 313 23 m n. m.
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V souvrství X&l. jsou :

Arca.

Inoceramus Brongniarti.

Ostrea semiplena (vh).

Bryozoa.

Válcovité útlé jehlice spongií.

Uvá2íme-li v tomto profilu skrovnou mocnostjílu a slíuu v oboru

u porovnuní s Maâovskym profilem u Turnova, jakoz i ph'stup-

non zmenu faciovou v oboru X&. nedaleko odtud v protejsí stráni

Jizerské v Bukovinë (profil 195.), müaíeme souditi, ze od Turnova ku

líohlinám nastává promena faciová v souvrství ХЛ. takovym zpúso-

bem, jako jsme to jiz mnohokráte shledali: slíny spodnl cásti tohoto

«ouvrství mení se v pisCité slíny a slinité jíly skrovné mocnosti,

kdeato svrchní 6ást pooíná se prokládati vrstvami pfskovce s pfiby-

vajfcí mocnosti az prejdou ve kvádrové piskovce kaolinické. Pfiby-

vání na mocnosti kvádrového piskovce deje se také na útraty spodní

«ásti souvrství Xo.

94. Mal^" Rohozec—Jensovice.

Profil 193, 194. Obr. 69.

Z pojednání naseho o pásmu IX. je znarao, ze nejvySSí vrstvy

tobo skládají Pojizerskou pravou stráñ u Dalimefic, Hrubého

Rohozce a Dolánek a postraní údolí ve Vazovci. Od tèchto stráni

vyse, smërem près Maiy Rohozec a Mokfiny ku JenSovicum zaujímá

pasmo X. Souvrství X«., sloáené z glaukonitickych slinity'ch piskovcü,

známé pri kopání studny v Károvsku, není zde pfístupno tak, jako

nejblíze vyásí slíny souvrství X6. Od Jizerské stráne u Hrubého Ro

hozce a Dolánek k Malému Rohozci jsou vrstvy ty pokryty zlutou

diluvialní hlinou a jen pri nahodilém kopání se odkryvají. Dal jsem

je odkryti blíz temene stráne na pokraji lesa nad Vazovem V. od

Malého Rohozce, a vyse v pollch po JV. stráne Malého Rohozce.

pod ornicí váude jevily se со vlhky", mastay" Sedy jíl, hloubèji tenké

<lesticky slínu tmavosedého. Ту samó odkryl jsem v údoll u Vojen-

ské stfelnice SV. od Ohrazenic, jakoá i v lese a údolí mezi stfelnicl

a Rohozecky'in pivovarem. VyáSí Cást slínu je v oboru obce Malého

Eohozce a tu a tara odkryty byly pri silnici SZ. od Cerveného
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dvora. Ve stráni nad Öervenym dvorem je vidëti právé tak jako

V blízky'ch Mokfinách poloby jílovité a v cesté nad Ôervenym dvo

rem vystupovaly mezi témi slíny pevné a tvrdé lavice pískovce váp-

nitého. Tyto nálezí spodní cásti souvrstvl Xc, kdeáto nejvysSí úplné

v pískovee kvádrovy promènëné, jsou jiz pH temeni hrbetu, v lese

pfi cesté do JenSovic.

Sklon vrstev bude tu JZ.

PovSimneme si predeváím polohy souvrství pasma X. v profilu

od Jizerské strânë mezi Dolánky a Hrubym Rohozcem pfes Maly

Rohozec aá na temeno hrbetu pfed JenSovicemi.

Profil 193.

Vrchol vysiny mezi Jensovicemi a Mokfinami. As 395 я» n.

Kvádrovfi pUkovec kaolinicky, jemnozrnny, ¿luty s bllymi

stfedy, s jemnymi supinkami muskovitu, jemnymi zrny bí-

lého kaolinu a cerného glaukonitu. Místy má drobné zrnko

kíemene. Velmi krehky, tak ze je obycejné v písek rozpadty.

Pfi kopání jam doslo se v hloubce 1 m na zachovaly kvádr

(v lese pri cestè к Jeiisovicüm) 25

as 270.

SUn íedy, pH povrchu v jíl rozpadly, stíidá se s lavicemi

pevnymi a tvrdymi pískovce vápnilého Jculovitého (kvarce)

velmi jemnozruného, áedého. Tentó pískovee má zrídka su-

pinku muekovitu, vápenec tvofí tmel kremennym zrukñm a

má místy cetná zrnka a drobky uhelné cerné. Na povrchu

se koule pískovee povalnjí 30

as 340. —

b. SUn sedy, pokryty mezi Malym ft Hrubym Kohozem diluvialní

hlinou ¿lutou 51 (35) s

289.

a. Slinity pískovee glaukoniticky známy z Károvska, pokryty diluvi

alní hlinou ¿lutou ... as ГЗ ■

Základ : Pasmo IX. souvrství d. viz profily 107, 108. 287 7 m n. m.

Öisla v závorkách znaCí pravdépodobnou moenost.

Druhy profil zhotovíme od Óerveného dvora podle cesty vzbirn

emérem na sever az к vrcholu hfbetu olesnéného.
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Profil 194.

Vrchol vysiny niezi Jensovicemi a Mokfiuami. As 395 m n. m.

р. Kvádrovij pískovec kaolinicky jako y predeslém profilu ... 20

——— Pod cestou к Jensovieûm 375

a. SUn áedy stíídá .se s pevnwm lavicemi kulového púkovce

vápnitého. Viz predchozí profil 25

350.

b. Slín sedy pfi poTrchu v jíl rozpadly 20 m

Silnice u Cerveného dvora. 330 m п. m.

Frofily právé popsané jsou na pokraji Jizerského delta a proto

zde spodní íást souvrství Xr. pbííná se prokládati lavicemi pískov-

covymi jako jsme to i jinde pozorovali. To je známkou, áe se sou

vrství ono nalézá na faciovém prechodu ve kvádrovy pískovec. Ve

Uízkych skalách Drabovny nad Vodérady aneb na Chocholee nad

liukovinou, je proména ve kvádrovy pískovec kaolinicky" jiá úplné

provedena.

95. Dislokace y Jensovicích.

Obr. 69.

Kdybychom sledovali vrstvy pásma X. od posledního profilu ve

stráni Jenáovickébo lifbetu od Cerveného dvora dále na SZ. к Jeu-

¡Sovicüm, shledalibycboin v brzku za lesem, za prostíedkem mezi Cervenym

'Ivorem a JenSovicemi, áe moené pásmo X. rázem se zakoncí, nepo-

krafuje dále na SZ. do obce JenSovic, nybrá áe jsou tarn misto

ného vrstvy pásma IX. souvrství d. v podobé pevnycb lavic zazlou-

tlého pískovee vápencového, na némz stojí JenSovicky kostel ve vyái

307 m п. m. Je tedy uprostïed mezi Cervenym dvorem a JenSovi-

cerai dislokacni rozsedlina smérem od JZ. к SV., podle níz vrzeny

jsou vrstvy po JV. strané dolû.

Prodlouzíme-li smér dislokaCní rozsedliny u Jensovic dále na

JZ., mífí na PenCín, Oujezd, Koryta aá do údolí Jizery u Mobelnice,

kdez jsme poznali Mohelnickou dislokaci (obr. 54.) s timtéá vrzením

jako u JenSovic, jenze mira vrzení nebyla tak znaíná jako zde. Je

tedy velmi pravdépodobno, áe dislokace Mohelnická pokracuje dále

Oujezdskym údolím aá ku JenSovicûm.
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96. Bukovina—Chocholka.

Profil 195. Obr. 34b.

PHkrá Jizerská strâô nad Dolánky a v Bukoviné slozena jest

z pasma IX. souvrství с. a d., které stoupáuím vrstev nabyvá tu jiz

znaCné vy^ky 57'6 m nade duem Jizery. Múzeme je die cesty г Do-

lánek na Bukovinu ponèkud sledovati a v temeni príkré stráné za-

konóiti, tfebat byla nejvysSÍ jejich poloha diluvialnf hlínou kryta. Od

temene stráné zhotovíme profil pfes Bukovinu к nejsevernéjsím dorn-

kûm obce, odtud рак die cesty к severovychodu az na vrchol skal-

natého poloostrova, jejz tvofí Jizera nad Louíkem a slove Chocholka.

Profil 195

Vrcbol Chocholky. 40О m n. m.

2. Kvádrovy plskovec kaolinicky, jemnozrnny, Mly, hloubèji i za-

zloutly, na povrchu sypk^, dale od povrchu pevny. Má jemná

zrnka kaolina bílébo, zvétralá to zmka zivcová. Pfi vrcholu

vyskytovaly se v piskovci torn ojediuéle, dosti od sebe vzdá-

lené oblázky bílého a ¿irébo kfemeDe, dosahovavii nejvyse

velikosti vlasského ofechu. Kremen obou jmenovauych barev

stfídá se na jednom a tomíe oblázku 28 S

1. Kvádrovy pûkovec kaolinicky jemnozrnny s jemnymi zrnky

kaolinu, zlutavy neb sedy, velmi sypky; mfsty, jako ku pf.

pod 6. d. 6. a nad c. d. 31., vyskytují se v ném velmi peoné

laviee tvrdiho kulnvUiho piskovce vápnitého, ktery je na po

vrchu bèlavy, uvnitf sedy, velmi jemnozrnny, az pûl m

mocny 12*6

1^—i 2-4 m pod 6ís. d. 6. 359-1

4. Kvádrovy piskovec kaolinicky, drobnozrnn^', zloty, velmi sypky,

taki-ka v ptsek rozpadly, hloubèji diluvialnf hlioou pokryty.

Snad se pod touto hlínou stfídá kvádr s piscitym jílem . . 841

——— С. d. 7. v Bukoviné.

3. Kvádrovy pUkovec kaolinicky jako 4. v Bukoviné 8-5

2. Jil pisHty. sedy, mastny 03

1. Kvádrovy pûkovec kaolinicky, jako 4.. v Bukoviné 2 2

C. d. 12. v Bukoviné.

ba. Slinité jüy a pi»f,Ué sliny bez vlozek piskovcovych, hloubèji di-

luvialní ílutnicí kryté 15

808-9. —

a. Slinity piskovec glaukoniticky diluvialnf, ¿llltnicí pokryty . ... 13 ■

Základ: Pasmo IX. souvrství d. 307-6 s» n. m.
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Srovnáme-li tentó profil s pfedeslymi profily od Malého Ilohozce

a Jenäovic, shledáme, ze vyásl cást souvrství X&. proménilo se jiz

dosti v kvádrovy pískovec, má váak jeste vloáky pisCitého jílu, pfe-

chod to ze slínü. Spodní eást souvrství Xc, která méla vrstvy slínü

stfídajfcí se s pevnymi lavicemi piskovce vápnitého, proménilo se úplne

v kvádrovy pískovec, udrzelo váak jeáté ony pevné a tvrdé lavice

piskovce vápnitého. Spodní cást souvrství X6. jest sice jeáté slinitá,

avsuk pfibylo jí vice písku. Ten zákon o proraéné faciové, kteryjsme

tcdy poznali na nékolika niístech prccházeváe od okraje Jizerského

delta do vnitra jeho, ten jeví se i zde.

Ackoliv vyásí cást souvrství Xc. by la jiz nad Malym Rohozcem

ro kvádrovy" pískovec vytvorena, byl ten pískovec pfece jeáté velmi

sypky, obycejnc na povrchu v písek rozpadly. Zde na Chocholee je

vSak pevnéjáí v mohutnych kvádrech z povrchu vycnívající. V roz-

sáhlém lomu na Chocholee vybírá se pro lepáí stavby. Z nèho stavèl

se Sychrovsky zámek a vyklenut túnel v Praze i mnolié jinó stavby

íeleznicnl zdejáí dráhy.

97. Drabovna.

Profil 196. Obr. 34b.

Mezi Vodérády, Vondfekovicemi, Borkem a Vranovem u Male'

Skály strmí nad prismem IX. уузоко nad Jizerou pískovcové skály

pasma X. bory pokryté. To je Drabovna. Nemáme ani tuáení, pohlí-

íejíce na vysocinu tuto od luëin Jizerského údolí со tajin chovnjí

v sobé záduméivó lesy Drabovny.

Hned nad velmi jemnozrmiymi piskovei vápencovymi pásma IX.

souvrství ti. a potom pod úpatím skal kvádrovych pásma X.

I'rabovny, je koldokola vysoéiny úzky", zivéjáí pás zemé, kde les náhle

byvíi prerusen a misto ného zelenají se pastviny, néeo chudych rolí,

roztrouáené cluiloupky s nezbytnyini studánkami. V torn oboru lez £

souvrství X«. a nejspodnéjáí cást jilovitá souvrství Xft., které se

ztenCilo jiz na 7 5 т. Так rychle méní se souvrství ХЛ. od Malého

Rohozce ku Drabovné. Az na téch nëkolik metrü, je skorem celé

souvrství Xb. ve kvádrovy pískovec proménéno. Souvrství Xc, které

bylo jiz na Chocholee celé ve kvádrovec zménéno, jest jím ováern

i ve Drabovné a pozbylo i onéch lavic koulovych piskovce vápnitého,

které jeáté na cesté od Malého Rohozce v Bukoviné zbyly (viz pfed-

rïw&i profil 195). NejvySài kvádrovee pásma X. souvrství d. jsou

v Drabovné denudovány. Shledáme se s nimi na Sokole.

Véstnik král. ceské spolecnosti núuk. Trida II. 9
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Vejdeme-li do skal Drabovny v oboru souvrstvl Xc, pfekvapl

nás skalnaté hradby kvádrov^ch pískovcü, rozryté prùrvami v obrov-

ské baáty, rozdëlené podle hluboko vyhlodanych lozí v nékolik hra-

natych neb oblych stupnû, brzy nahoru, brzy dolû se zúzujlcích, srí-

titi se hrozícícb. Stëny jejich zjízveny jsou nescislnym poôtem jamek,

tu tësnë vedle sebe seskupenych jako voStiny, onde ve hlubsi skn-

liny a jeskynë, 2e by v nich i clovëk ukryti se mohl. Posledni sle-

dují loze pískovcü v fadách. To jsou prvé a druhé známky rozruiu-

jfcích se skal. DivoskaluI panoráma uchvacuje nás v centra svém,

kde mezi fantasticky navrsenyini kvádry, omezujícími dosti hlubokon

kotlinu, v odvázné vysi jako nad propasti vyvêzuje se vlastni Dra-

bovna se stoparai bydlièté lidského z sedé dávnominulosti.

Ku poznání polohy a sledu vrstev vSimneme si profilu jdouclho

ve stráni pojizerské podle pësiny, která vychází od Turnovské silnite

jiznë od Vranova vzhûru près osadu Záborcí ai na teraena skal Dri

bovny. Profil ten je pokracováním profilu 111. do vyse.

Profil 196.

Vrchol Drabovny v cásti severní. Côta 465 m d. n.

i
■с I

Kvddrovy plskovec kaolinicky', jeninozrnn^, dosti pevny, bily

na povrchu vostinovity i s vétsimi jamkami. Osázen bory . . 67'î ■

——— Studánka v Malé Yondracce 397-3.

ba. Souurství jilovité prozrazuje se prameny vody, urodnèjsi pûdou,

i bujnéjáím porostem, tíebat byla ornice piséitá ; nebof písek po-

vrchovv je s vyssich vrstev kvádrovych sem splaven. V jeho

oboru role a osada Záborcí 7 5

389-8.

a. Slinitj/ plskovec ijlaukoHitickj nepfistupny, piskem s hora splave-

venym pokryty as lî *

Základ: Pasmo IX. sou v. d. (viz profil 111). 388-6 m п. и.

Zdejgí kvádrovy pískovec kaolinicky je vybornym kameoemsü-

vebním a pro svou pevnosí, trvanlivosf, barvu a jemnost i pro ka-

menické práce se vyhledává. Z èetnych lomû ve Vodéradech se vy-

vází.

Velrai mocné vrstvy splaveného pfsku z pasma X. pokryvaji

strânë pod Drabovnou, jak о torn svëdÈi profil 111.

Drabovnou koncí se pásmo X. jakozto usazenina u brehu mor-

ského a pîi ústí íeky Kfidové Jizery. Mezi Drabovnou a Jáaloskal
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skym hfebenem jde Hodkovicky úval dislokacní, pfi némz páamo X.

vystouplo do znacné v^áky nadmorské, jak o tom svédéí porovnáni

s profilem pfedchozlm a náá obr. 34&.

98. Sokol a Zbiroh.

Profil 197. Obr. 86.

Так jako Drabovna po pravé, tak Sokol se Zbirohem po levé

strané Jizeru obklicují. Kvádrové pískovce pásma X. i zcle tvofí jejich

skladbu hlavní. Boiy pokryvají je na vsech stranách, tak ze ze vzdálí

jen tu a tam néjaky kvádr zahlédnem, kde mytiny jsou neb nízky

les. Poeticky obraz jejz poskytují jizerské stráné Sokola a Zhirohu

proménl se brzy v jiny, pribllzíme-li se od Jizery az ku jejich ka-

nienné zubaté hradbè, jejíz naceíené sloupy s fantastickymi tvary,

püsobí velkolepé.

Cedic prorázející vrstvy Sokola ve znaôné sírce uchoval nám

mnohem vice vrstev pásma X. nezli na Drabovné, tak ze se tam

se vsemi souvrstvími pásma tobo sbledáme.

Jen vysáí poloha souvrstvl X</. chybí, je splavena. Petro-

grafické poméry jsou tu tytéz jako v Drabovné. Souvrství X«. i Xba.

bylo tu odkryto a kvádrovy pískovec souvrství X<fa., v mocnosti 12 m

zachovany, poukazuje к tomu, ze z okoll Kosteckého píes Hrubou

Skálu na Sokol méní se facie slinû ve facii kvádrového pískovce kao-

liaického. PrísluSné profily ukazují, ze tato zména déje se v reíeném

smèru tak, ze se nejprve pocnou méniti spodní vrstvy, cím dale рак

«a sever, tlm vice píibyvá zmèuy v pískovec i vrstvám vyssím.

Dosedse na Sokole a Drabovné ku nejsevernéjáímu nálezisku

pasma X. a shledavse, ze v téchto místecb nabylo pasmo X. poinérné

oejpiscitéjsího rázu, prirozené jsme usoudili, ze zde v Labu (obci

Vranové) ústila se íeka do more khdového, a ponévadz jeáté dnes

v téchze místech vniká z území permského a zvlásté prahorního do

ázemí kridového íeka Jizera, nazvali jsme pfedchûdkyni její z doby

Jifidové — Jizeru kfidovou.

Prostudujme pofádek vrstev od J. konce nádrazí Malo-Skalského

5a V. vzhûru az na vrchol Sokola. Spodní cást tohoto profilu poznali

jsme pri pásmu IX. jako profil 113. Pokracováním jeho vzhûru je

následující

9*



132 XVII. Cenék Zahálka:

Profil 197.

Vrchol liory Sokol. 559 m n. m.

da. Kvddrovf/ phkovec kaolinirky, jemnozrnny, pevny, bily . . . 12-0 я5,17

ß. Kvádrovij piskovcc jako Xda., ale zluty, misty i cerveny, slabé j

baematiticky 1-S

5. Kvddiovy tlrpenec slozen z oblázkft kfemene bílého az do vc-

likosti vlasského ofechu. Tyto stmeleny pískeni a kaolinem . 05

4. Kuddrowi) pUkovee kaolinicky, jemnozrnny, bíly, pevny.

Z vrstev 4—Xd. slozen je nejvyssí pilíf na vrcboln Sokola.

Má iikmé trhliny, die nichz. kvádrovec vétrá. Lesem po-

roetly

—— Upatf nejvysáiho pilífe.

3. Mocná erupce ¿ernélio redire pferusuje JZ. od vrcholu Sokola

pískovcovou stráñ zdejsí, která má na povrchu úrodnéjsí

pûdu, tak ze v nizèi, mírné svazené stráni role hosti. Na

vyehodni stráni vsak a na JV., ku Besedicflm, jsou misto

ëediée kvddrové pUknucc sonhlasné s 2. vrstvou 48-5

4!>i

2. Kvddi-avi) plskovec kaolinirky', bíly neb zazloutly, jemnozrnny,

tu a tam s hrubsím zrnkem kfemene od velikosti máku az

po velikost bráchu. Misty drobná zmka kaolfnu bílého. Na

povrchu sice drobivy, ale dále od povrchu vylámany je dosti

pevny a vyborny ku hotovení kamenick^'ch prací, Hofickému

pískovei se vyrovnaje. Tvofí malelmé skupiny v Z. stráni

Sokola, lesem porostlé. Má Inoreramua Brongniarti ..... 34-l

1. Kvádt-оЫ/ plskovec kaolinicky, jemnozrnny, bíly, niálokde za

zloutly. Nevystupuje v celiné, nybri т ztroskotanych balvá-

necb, mezi nimiz písku hojnost. V této poloze sucho .... 184439-5

Slinit¿ jü pitciij tmavosedy, 3 m od hora odkryt v járaé pfi do-

bytí pafezu. Má vrstviéky Mnu pisiitého sedého, píi povrchu

v kousky rozpadlého. Nejhlubsf polohu zaujímá jíl pisiity

tmavosrdy, bez vapence. V oboru vàecli tèclito vrstev mokrá

pûda a prameny vody. Pisek shora splaveny pokryvá oby-

cejné vrstvy tyto 10 5 m

429

a. PUkovec glankonitickí) ilinity pevny, jemnozrnny, sedy, se sto-

pami zkamenélin. Pfístupen v Besedicich na dné rybnicku

pod с. d. 3-2. Shoduje se s onym z Károvska, jenze zde ve

zvétrání pokrocil . as l'S "

Základ: Pásmo IX. souvrství d. (Viz profil 113.) 427 m п. о
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99. Besedice.

Туй profil jako pfedchozí opakuje av., sestupujem-li s vrcholu

Sokola po vychodním svahu jeho do Besedic. Jen vyäky nadmorské

budou odchylné.

Besedice rozloíeny jsou hlavné v oboru souvrství Xba. a X«.

Zeleny trávník za doby letního vedra, úrodnéjsí pozemky, prozrazujl

jejich polohu. U kaple v obci vycházi na povrch jil pisóity Xba.,

*>dy, s hnédymi skvrnami. Hloubá, a sice pod ö. d. 32. prístupen je

na dné rybnícku pevny, deskovit/ pískovec glaukoniticky slinity Xa.,

jemnozrnny, Sedy, se stopaini skamenélin. V Besedicích nazyvají jej

„opuka". V Károvsku u Turnova byl, jak uvedeno, tentó piakovec

(■erstvy ze studny vydobyt, proto tam byl traavé sedozeleny. Shodují

se petrograficky úplué.

Gümbet, ■'*) nalezl téz áedy slín pod pískovci kvádrovymi v rokli,

která mezi Sokolem a Zbirohem do údolí Jizery u Kfízeekého ralyna

listí. NaznaCil zde tentó sled vrstev.

Zahál-

кото
G a m Ы о y y vrstvy

Zahál-

kovo

s

Hellfarbiger weisser Quadersandstein, gross-

bankig und meist in wollsackähnlich abgowit-
rt а) ^
■tt 13 от

X.

•а

terten Felsen mit fast senkrechtem Rande

ausgebildet.

Gr.-S Qua

X.

Weicher, grauer Mergel. Die untersten Mergel

lager lieferten nur einige weissschalige, leider Ш. 5
л

г wegen der Brüchigkeit der Masse schwierig ai IX.

im guten Zustande zu erhaltende Muscheln;

darunter Nucula ttriatula Моет. (pectinataV).

i* u
Сч CG

Hröcklich-sandiger Kalk mit der Fauna der

orfer
hten

Ш.
Hundorfer Schichten.

тз X.

3 I
M со

Krkjôi '■') urcil pásmo X. u Besedic a na Zbirohu со Bfezeuské

« Chlomecké vrstvy. Souvrství j í lu Xba. nazyvá Brezenskó vrstvy a

й) Beitrüge, S. 541.

S1) Studie, str. 139.
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Xö ß -)- с + du. Chlomeckyini. Tyto Bfezenské vrstvy popisuje со sli-

nité vrstvy a poznal je na nëkolika mlstech pfíkr^ch úbocí u Besedic

a nad vsí Rakousy, aneb со jilovitou mezivrstvu u Vodërad") a pod

Klokoóskymi stënami.

Fuie f'6) naproti tomu naSe jlly souvrství Xöa. па Zbiroha а

u Vodërad (Drabovna) nenaSel, neboí pise: „Severovychodné od Tur-

nova u Zbirohu a Vodërad spocivají Chlomecké kvádry pfímo na Ji-

zerskych vrstvách." Domníval se tedy, ze spocivají pfímo na na-

sem IXíi.

100. Michovka (Mnichovka) — Zbiroh.

Podobny sled vrstev jako z Besedic na Sokol opakuje se z Mi-

chovky na Zbiroh. V Michovce rozptyleny jsou domky po jilovitém

souvrstvl Xfta. Kdybychom obeâli z Michovky vrch Zbiroh po jiiii

i západní stranë, mohli bychom tam docela dobfe vymeziti pruh soc

vrství X6«. podle pramenû vodních a zivëjâi vegetace.

Nad souvrstvím Xfta. následují рак kvádrovce kaolinické jako

na Sokole, jenze nedosahují té vyse a mocnosti jako tam. Hrad Zbiroh

vypíná se ve vj^èi 458 m п. m. Kvádrov^ pískovec kaolinicky na Zbiroze

je jemnozrnny, zlutavy, v Cerstvém lomu dosti pevny, známy jako

dobry kámen stavební i na kamenické práce. Na povrchu se snadno

rozpadává a tvorí rovnéá pékné skupiny skalní jako na Sokole.

Jiz .z údolí Jizery je vidéti, jak se ve stráni pojizerské pod

Zbirohem vypíná Sedoskalná hradba souvrství IXd!. со základ pásma

X. a pokracuje pod Sokol dále.

101. Klokocské skály s Rotst^nem.

Profil 198. Obr. 87.

Pod hradem Rotát^nem poCíná se vyvinovati Klokocské údolí '

smërem SZ. ku Klokoci a teprve po JZ. strané Loucek otácí se na

Z. mezi Rohliny a Zbiroh a krátce na to koncí se v Jizerském dülu

u Betlemského mlyna. Levá stráñ KlokoCského údolí je velmi pflkri

U spodu jejím jdou nejvyssí vrstvy pásma IX., hlavné souvrství d.

a nad nimi vypíná se svislá kvádrovcová hradba pásma X. Jilovitó

souvrství X&«. se svou vlhkostí mezi IXd. a kvádry pásma X. tö

M) Tamtéí, str. 117.

м) Chlomecké vrstvy, str. 6.
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prozrazuje, zvlàStë v Klokoci, obyCejné vsak byvá sesutyb a spla-

venym pískem s vyááích kvádrü dûkladnë zakryto. Pískovce kvádrové

jsou tu známé jménem „KIokocské skály". Zapadají pfi sklonu asi 4o

ku ZJZ. U Rohlin, MySiny, Bélé, Bukoviny, v Hrachoviné a Chut-

novce vychází zpod kvádrü slinitojilovité souvrství Xba. na povrch

a fasto i základ jejich souvrství IXd.

Profily, sestrojené z Károvska na RotStyn aneb z Rohlin na

RotStyn az ku Roveñskérau tarasu u Vesce, zdaji se ukazovati, ze

Klokocské údolí od RotStyna pfes Klokoc, t. j. ve sméru od JV. ku

SZ. je vybrázdéno podle cáry dislokacní, die níz mírné vrzeni se stalo.

Klokocské skály jsou bezpochyby o ñeco níze vrzeny nad zdvizené

mtvy IXfi. Roveñského tarasu u Vesce. Mylné by se tedy zdálo na

prvy pohled, jakoby taras pasma IX. pravidelné zapadal od Vesce

pod Klokocské stény pasma X.

Sled vrstev v Rotstj'né je tentó:

Profil 198.

Teme nejvyesích skal pfi SZ. stranè Roistyns

I ( 2. Kvádrovy piskovec kaolinicky, jemnozrnny, bíly ncb zazloutly, ^

obsahující vrstvióky (iádky) depence s oblázky bflého kíe-

mene, dosahujicího velikosti lískového ofísku (na temenu skal

SZ. od hradu) 9-0

—^— Vrchol skal na hradé, 446.

s
Kvádrovy piskovec kaolinicky, jemnozrnny, bily ncb zazloutly,

dale od povrchu ретпу, na povrchu sypk^, s Tostinovitymi

problubinami. Ve svrchní asi 30 m vysoké osamélé skále vy-

sekány jsou místnosti hradu Rotstyna. Ve spodní éásti po-

zorovati nepraïidelny íhluk púkovce vdpnitého velmi pevného

a tvrdého, bíleho, jemnozrnného fpri pésiné skalní po S.

stranè hradu) 43 5 )

Dno údolní pod с. d. 35. 402-5 m n. m.

NejspodnéjSÍ Cást kvàdrovcû Klokocskych stèn v RotStyné jest

zahalena pískem a to znemozñuje presné omezení kvádrovcú do

hloubky. Jen pfítomnost studánky pod с. d. 35. nasvédcuje, áe tu

buile jiz piscity jíl souvrství X&a. následovati do hloubky.

Na RotStynskych skalách jeví se místní sklon vrstev 11° ku JZ.

Smër vrstev 21 h 10° ku SZ. Smër hlavních dvou rozsedlin skalních

míri ku 21 A 10° na SZ. a 4 h 10° na SV.
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Krejci66) uvádí z hrubozrnného pískovce Chlomeckych vrstev

nad Rotâtynem lavici Daplnënou muSli Inoceramus Cuvieri.

102. Mezi Loktusi a Radvanovicemi.

V podobny"ch pomërech jako u RotStyna a Blatcù vyskytuje se

sied vrstev pasma X. v krajinë mezi Loktuäi, LouÈky, Karlovieemi,

Radvanovicemi, Blatci a Rovenskym tarasem mezi Blatcemi a Lok

tuäi, na jeboz stfedu rozlozena je obec Volavec. Vrstvy piscttych sM

a kremitych vápencú souvrství d. pásma IX., skládajíeí stráñ Roveú-

ského tarasu, zapadají pri sklonu ZJZ. pod vrstvy pásma X. Son

vrství X«. je nepflstupno, piscito-jilovité souvrství Xhcc. prozrazuje

se jiá svou vlhkostí na povrchu zemském a nejvyáe jsou pískovcr

kvádrovó kaolinické souvrství X&/3 -|- с Pfi znacném sklonu vrsto

ku ZJZ. vybrazdují se v krajinë zdejsí údolí téhoz sméru ku prä

u Roudnébo, Svatoíiovic, Kvítkovic. Piskovcové kvádry pasma X. jss

tu dosti splaveny, mocnost jejich skrovná a jsou misty malymi par-

tiemi diluvialní blíny pokryty, zvlááté v západní cásti.

FriC r:) neuvádí uase pisCitojilovité souvrství Xba. u Volavce >

myslí, ze tu kvádrové pískovce Chloinecké (nase Xbß с) primo u

Jizerskych vrstvách (naäe pásmo IXrf.) spocívajl.

103. Ylastibcricko.

Profil 199. Obr. 51.

Velmi zajímavy zbytek pásma X. docboval se nam v okolí Vlasti-

boric (uprostfed mezi Ceskym Dubem a Turnovem). Jest mimo JúerbL

delta a svou polohou a jinym slozením petrografickym poukazuje, te

limota pískovce jeho Xc. naplavena byla do more kfídového pred-

cliüdcem nynéjáí Mohelky — Mohelkou kridovou.

Z naáeho pojednání o pásmu IX. v Pojizefí je znamo, zejádreu

této vysoëiny je vyssí cást pásma IX., souvrství IXc a IXd. M<

nad souvrstvím lXd. jsou jeâtë vySSÍ vrstvy zachovány, tam naleznem

souvrství X«. a Xü. Pouëvadz diluvialní hlína pokryvá nejvyssí pololij

vysoöiny, byvají jmenované vrstvy pásma X. zfídka pfístupny. Pomérne

nejpflstupnéjáí, diluvialní hlínou málo zakryté, jsou vrstvy Xü. mai

'*) Studie, str. 144.

") Bíezenské vrstvy, str. 36, obr. 20.



Pasmo X. kndového útvaru v Pojizerí. 137

Vlastiboricemi, Jivinou, Radimovicemi (u Sychrova), Rybníkem, Ka-

mením a Zásadou. Tu na muoha místech, hned pod ornicí, vykopatt

Ize slinity jíl, ktery se tu udráel proudy cediCovymi.

Pfi stavbè Sychrovského tunelu odkryty byly glaukouitické vrstvy

Xe., jak vysvítá z FHICOVA"") jich popisu: „Záhadné vrstvy lezí ne-

pokryté59) nad tunelem sychrovskym. Mají vzhled drsny", ponèkud

piscity, drobivy, jená dosti odchyluje se od obycejného v/hledu Bre-

zenskych vrstev.6") Vybrua vykazuje po skrovnu foraininifer a jehlic

houbovycli, trochu glaukonitu, ve velkych podéluych kusech, pak velké

partie Cerné drté, jakoá i komurky velkych foraminifer, ceruou hmotou

vyplnéné. Místy vyskytují se vetáí jiartie souvislyeh zruek kremennycb.

Z vetsích zkameneliu byly následujlcí nalezeny:

Coprolites. Nucula semiluuaris.

Lepidenteron, rybí supiuy. Nucula ovata.

Scaphites Geiuitxi. Arca subylabra.

Baculites sp. Arca undulata.

Turritella multistriata. Arca striatula.

Xatica vulgaris. Venus subdecusata.

Trochus sp. Modiola tetragona.

Trochus Engelhardti. Gastrochaena amphisbaeua.

Aporhais stenoptera. Leguminaria truncatula.

Aporhais megaloptera. Panopaea gurgitis.

líapa costata. Tellina concéntrica.

(Jeritbium sp. Inoceramus Cuvieri.

Voluta elougata. Pectén Nilssoni.

Acteou ovum. Pectén curvatus.

Dentalium polygonum. Lima granúlala?

Cardium lineolatuin. Ostrea seuiiplaua.

Isocardia sublunulata. Anomia subtruncata.

Eriphyla lenticularis. Scalpellum quadrat uní."

Nucula pectinata.

Spodní vrstvy souvrství X&. v podobö deskovitych slinitycli jilû

tinavoSedych odkryty byly pri silnici u Z. kouce lladiraovic. Osada

Cervenice lezí na tmavosedych slinitych jílecb, velmi jeinne piscitych.

V nich vyhloubeny jsou její studuice. V okolí teto osady byly vy-

hloubeny jámy v oboru tecbto jílu. U Radimovic dosuhuje souvrství

Ml Brezenské vrstvy, str. 3t— 85.

59) Za mého pobytu r. 1901 byly zasypány.

Mj Bfezenskymi vrstvami myslí zde Fmc slinité jfly nase X&.
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Xô. nejvëtSi vySe na Hrobce (v mapách „Gloriet"), kde sahá az ku

vicholu, toti2 ku 412 m n. m.

VySka slinitych jilû Xft. obnááí tu asi 22 3 m. Na Hrobce za-

chovalo se proto vice vrstev, ponëvadi jsou tu vrstvy proraieny te-

dicem. Erupce cedicová je tu malá, tak ze jen ve skrovné mire vrstvy

pasma X. tu zachovány byly. Jiz vyska 22 3 m poukazuje na to, ze

tu celé souvrstvi Xft. zachováno nenl, ze je splaveno. Avsak jeâtèjioi

okolnost svëdcl о torn, ze tu i vyáSÍ vrstvy uloíeny byly. PH vrcholu

Hrobky jsou totiz roztrouâeny balvany kvádrovych plskovcû, rovnèz

na svazích Hrobky kol dokola, a nejvlce svaleno je jich az ku RybntVu

pod vychodní stranou její. Kvádry tyto byly pouíity za ëasû stavby

zámku Sychrovského a pfi úpravé jeho nádkerného parku jako sta-

vebniho kamene. Také byly mnohé rozvezeny do statkû okolních osad,

tak ze druhdy mnohem vëtài mnozstvl kvádru poseto bylo po stráních

a na úpatí Hrobky. Je to "kvádrovy pískovec kfeniity jemnozrnny.

velmi pevny a tvrdy\ bëlavy, sedy, zazloutly, místy i zelezity. Podoü

se kremenci pro svûj tmel kremity a vzpomeneme-li si, která z hornm

útvaru kîidového byla by mu nejpodobnéjSi, usoudime, 2e to je bez-

velák z IXrf. od Katusic. I nás kvádrovec nemá vápence.

Uvázíme-li, ze kvádrovy pískovec kfemity pokryval druhdy sou-

vrství X&., pficházíme к náhledu, áe náleíel souvrstvl He., kde stolice

jeho jako na okraji Jizerského delta strídaly se bud1 se slinitym jílem.

aneb tvorily samostatny horizont kvádrovy, slinitym jílem nepreruäeny.

jako to je uprostred Jizerského delta aneb na jeho okraji pri ústl

Jizery kridové.

Uvedli jsme ¡V¿ v profilu 124. a na obr. 51. (pH Pásmu IX.)

sled vrstev pásma IX. a X. Od Trtí pfes Cervenici ai na vrchol

Hrobky. Restaurujme vSak sled vrstev pásma X., jakym byl za dob,

kdy jeètë kvádrovec kfemity Xc. na púvodním lo2isku spoüíval. i do-

jdeme к tomuto idealnímu

Profilu 199.

Pfedvéky vrchol Hrobky, kdy Xg. zachováno jesté bylo.

Kvádrov¿ pítkovec kfemiti/ bud ж samostatném norizootu, neb se

stftdal s yrstvami sliaitého jila. Mohl míti také podklad slinitych

vrstev jako to je v Jizerském delté ? ■

¿ í/y. Slinity jil, mozná ze jemné piscity • . ? ■

■j Dneání vrchol Hrobky 412 m п. Ш. ———

la. Slinity jil tmavosedy, jemné piscity 22-3 «

(l. Souvrttví glaukonitické • as l'í n

Zaklad: Pasmo IX. v profilu 124. 388 5 m р. ш.
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RozkoSny" se jevf pohled s vrcholu Hrobky neb se Sychrova nad

Mohelkou do jejich okolí. Ñas ováem poutá nynf pohled k severu

kde lemován je kfidov/ útvar velrai ostfe Jeátédem nad Svétlou я od

ného vycházejícím Jestédsk^m pohofím okolo Hodkovic a zakonoujícfm

se Kopaninou nad Friedsteinem. Nápadné snizuje se s obou stran po-

hofí toto ku Hodkovicûm, kde je hluboky prfllom Mohelky. Jak cinná

byla Mohelka za doby diluvialní, o torn svedcí dosti mocné Sterky

na vysinách v okolí Hodkovic, ku pf. na Pètihorce (Profil 120. obr. 48.

píi pasma IX.)- V§ak i vrstvy spodnlch pásem kridového útvaru

u Hodkovic, jako pasma I. a II. tvofící kvádrovcovy Maloskalsky

hfeben, zvláaté ale pasmo III. a IV. z kvádrovych pískovcu slozené,

nasvedoují tomu, ze se vrstvy jejich usadily v delté, které naplavovala

predchudkyné nynfyáí Mohelky za doby kHdového útvaru — Mohelka

kfídová.

Je tedy velmi pravdépodobno, ze za doby pasma X. souvrství Xo.,

pfináSela Mohelka kHdová z rûznych potokû svych z oboru Jizer-

sky"ch hor a Jeatëdského pohori pisèit^ náplav do mofe kridového as

do nynéjsího Vlastiboficka, vytvoíujíc úzké pisCité delta, potonmz

kvádrové písltovce kfemité v okolí Hrobky u Radimovic.

KaEJCl61) povazuje naäe slinité jíly X&. na vrcholech Sychrov-

sk^ch mezi Vlastiboficemi a Radimovicemi za Teplické vrstvy a kreslí

nad nimi jesté své stvrdlé Bíezenské opuky, naáe XfZ. Tyto váak

v prírode jsem nenasel.

Prehled.

Rozloha pasma X.

Pasmo X. pokryvalo po usazení svém v ceském zálivu mofe

kridového celé temer nynejál Pojizeíí od severního bfehu byvalého

zálivu az ku nynéjaím stráuím Polabskym a zcela jisté az ku cafe

Hostln-Slivno-Mladá-Voakobrd (u Podébrad), majíc vsude za základ

pasmo IX. Rozloha jeho byla v teto krajiné souvislá a nepfetrzitá

jako u váech pásem pfedchozích. Od usazení se vrstev jeho az po-

dnes nabylo pasmo X. znacného poruaení, zvláaté v dobé diluvialuí.

Jiz feka Jizera se svymi pfitoky hlodaly vrstvy jeho v dobé tfeti-

horní, kdyz pak v dobé neogenové utváfily se tektonickó poméry vrstev

naaeho kfidového útvaru, tu byl dan znaöny podnét ku splavení mëkk^ch

•') Studie, str. 115., obr. 32.



140 XVII. Cenék Zahálka:

a snadno vetrajícleh vrstev pasma X. v západnim Pojizefí, a pasmo X.

udrzelo se pouze v osamocenych ostruvkách zvlásté kolem cedicovych

a znèlcovych erupcí. Poslední tyto zbytky udrzují se za dneáního dne

také ttm, Ее pokryty jsou vétsinou mocnymi diluvialnírai hlinami.

Pasmo X. tvofí protáhly ostrov od Horního Slivna près Dolní

a Male Slivno na Vinici smérem k Novym Beuátkám. Tu jsou za-

chována väecka souvrství jeho. Souvrství X«&. objímá obec Sedlec.

Male úryvky nejspodnéjsích vrstev pasma X., uálezející ku \a. a ñeco

malo vrstev z Xft. jsou ukryty pod diluvialním stérkeui a hlinou na

temeni západní stráné Pojizerské od Novych Benátek près HruSov ai

za Krnsko. Pfistupny byly jen okolo Jizerného Vtelua. Rozsífení

pasma X., a sice vsech jeho souvrství, u Vysoké Libue, uvedli jsme

ji2 pri popisu Eepínského podolí. Nyní jsme pokracovali k vychodu

a shledali je v témz slozenl près Iladouu a¿ za Vtelno. Pokryvá tu

pasmo X. nejvysáí Cást pohofí od vrehu Libue az na Chlomek

u Vtelna. Obec Bezno a nejblizsí okolí chova tez nizsí vrstvy pasma X.;

nalezí souvrství Xa. а ñeco malo souvrství X&. H lina diluvialní dû-

kladné je pokryvá. Dno rybníka v Bezné a studny v obci sahajl ku

souvrství Xft. Zrovna v takovycli pomereeh со v Bezné je pasmo X.

v Bukovné. Na temeni vrchu MSena jiziié od mésta stejnojmeuného

jsou tez /achováuy nejuizaí vrstvy iiásma X., prorazené cedicem a po-

kryté diluvialní hlinou. Na Vráteaské hore, S. od MSena, je celé

pasmo X. zachováno a znélcem prorazeuo i pokryto. V tychz pouierech

nalézá se pasmo X. na Bezdézích. O pfítomnosti pasma X. uedicem

prorazeného da se s velkou pravdépodobností souditi na Velkém Ra-

dechové u Dolní Krupé a na Horkách, uprostfed mezi Kurími Vodami

a Mukafovem. Na temenech strání západnílio Pojizefi od Daleáic za

Mladou Boleslaví pocíuají opét se objevovati uejspodnéjsí vrstvy pasma X.

Od Daleäic k Male Bélé a Bitouchovu zapadají vrstvy a cím dale tun

vice pribyvá zachovalych vrstev vyásích z oboru Xftc. Také od Novó

Vsi près Mankovice k Habru a Bílé Hlíne zachovány jsou vrstvy X«.

a z oboru Xu. Diluvialní stérk, zrídka tez hlína, pokryvají ony vrstvy

od Daleáic az ku Habru. V téchze pomérech je pasmo X. mezi klá-

Sterem Hradistém, Bukovinou, Neveklovem a Moheliiicí. Zoacného

ro/,Sífení má pasmo X. mezi Jizerou cd Möbeln ice k Turnovu a pfi-

lehlou Mohelkou mezi Mohelnicí a Sychrovem. Nalezí tu tez ku sou-

vrstvím X«ftr.; je pokryto diluvialním gtérkem a hlinou. V celém

uopsaném prostranství západního Pojizefí jsou vrstvy pasma X., pokud

jsou zachovány, slozeuí slinitého a jen na Hrobce u Sychrova jsou

té¿ trosky pískovcu ze souv. Xí-.
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Daleko vétsí rozSífení má pásmo X. ve vychodním Pojizefí. Zde

tvoíí souvislou Cást mezi Boveñskym tarasem od Vodérad a Yranova

к Rovensku, a odtud na jih ai ku Cáfe Jifice-Mladá-Váejany-Kfinec-

Voäkobrd. Krajina takto vytknutá na tvar trojúhelnlka, jehoz vrcboly

jsou : Vranov, Nové Benátky, Voskobrd. V ni není pásmo X. ukonceno,

nybrz prostfrá se dále к vychodu od cáry VoSkobrd-Kopidlno-Roveñsko

do poíící Cidliny. V tomto pojednání ukoncili jsme nase pozorování

u posledné jmeuované Cáry. Vice nez polovice jizní Cústi tohoto ter-

rainu má pásmo X. slinité. Teprve od cáry Dobrovice-Libáñ к severu

poíinaji pískovcové facie v souvrství Xc. a dále i jinych souvrství,

jak o torn jiz v predu pojednáno bylo. Diluviaba stêrk a písek jizersky

pokryvá písmo toto v mensích plocbách v celé krajiné, zvlásté poblize

Jizerského údulí, Labsky Stërk a písek v Cásti jiiní. Diluvialní hlína

pokryvá (nëkdy spolu s podlozenym stërkem) dosti pásnio X. v troj-

úhelnlku Vranov-Dobrovice-Libáíi. Zvlásté na temeni Chlomeckébo

hrbetu, na vysociné Markvartické, v okolí Sobotky a odtud píes Horní

Bousov az za Knézmost. NejvySSÍ vrstvy pískovcovych skal mezi Vra-

novem, Mnichovo Ilradistëm a Sobotkou Casto pokryty jsou hlinou touto.

Так jako v západním Pojizerí, tak i ve vycliodnl Cásti udrzely

erupce CediCové Casto pásmo X. od znacného splavení. V tom ohledu

zvlásté jsou pro nás dulezité: Muzská Hûra, Vyskef, TYosky a Sokol,

v mensi mire Cetné erupce na Kosmonoské vysociné, u Mnichova

Hradiáté, v okolí Sobotky a jinde.

Základ pásma X.

V celém Pojizerí je základem pásma X. pásmo IX. Popsali jsme

jiz toto pásmo, a víine, jak hned pod souvrstvím Xa. podlozeny jsou

v nejjiznëjsini Pojizefí, v okolí Slivna, Novych Benátek a Vlkavy

pisCité slíny glaukonitické s lavicemi pevného kfemitého vápence-

k severu méní se vrstvy ty v pískovce, které jsou u Jizery jemuo-

zmné, západné od Jizery lirubsí, ba i ve slepence se méní. Vsude

Biajl pískovce i slepence tmel vápnity a karakteristické jsou v nich

cetné Btyozoi. Od Turnova na sever i na vychod jsou vrstvy ty vy- >

vinuty со velmi pevny a tvrdy piskovec vápnity velmi jemnozrnny.

Touto petrografickou skladbou lisí se jiz váude základ pásma X. od

"pjspodnéjálho souvrství Xa. Rovnéz je velky rozdíl mezi základem

pásma X. a souvrstvím X«. i ostatnim souvrstvím i po stránce palaeonto-

bgické, jak o tom svédCí pfehledy skamenélin popsané pfi pásmu IX.

v Pojizefí na str. 143—150 a nyní pfi pásmu X.
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Patro pasma X.

Так jako v celém západoceském útvaru kfidovém nebylo pasmo X.

pokryto vyssím pásmem téhoz útraru, jsouc váude nejvyssím a nej-

mladsím pásmem, tak jeví se to i v Pojizefí. Pokryvají-li pfece vrstTj

néjaké pasmo X., рак nálezí mladsím útvarum a jsou tedy nevlastrm

cili cizím patrem jeho. Sem nálezí predevsím éedic, ktery pokryvá

pasmo X. ku pf. na Muzské Hûre, Vyskri a Troskách, рак mât

obou Bezdézü (sousedního Tachova) a Vrátenské hory, jez rozlity

jsou po nejvyááích vrstvách pásma X. Je zvykem veskery vrstvy stèrkn

a písku pokryvající vysoèiny ceského útvaru kíidového pocítati ki

diluviu. Myslím, ze neprávem. Ony vrstvy Stérku a písku, které po-

kiyvají pásmo X. na nejvyssích místech zdejáí vysociny v Mfe li

Vranova près Vyskef, mobly by se pova¿ovati za usazeniny Лщ

Uetihorní. Jsou jiz dosti rozruseny, roztrouseny a splaveny následk®

denudace jejidi i pásma X. Písek kfemenny", bíly neb zlutavy s obláíb

kremene bílého jsou jeho obycejnou skladbou. Velké plochy zaojíini

diluvialní stérk a písek jako cizí patro pásma X. Je usazen buizdi-

luvialní Jizery aneb z Labe. Jizersky stérk a písek diluvialní zaujimaji

velkou Sífku po vychodní strané dneání Jizery. Zde zasahuje do

Turnovskych skal, vychodné od Turnova, pokryvá boky Hruboskalska

a Zehrovskych skal i temena na západním okraji jejich, pokryvá návrá

v krajiné mezi Mnichovo HradiStém, Kiiëzmostem, Sobotkou a Mark-

varticemi, Dolním Bousovem, Domousnicemi a Mladou Boleslaví. Velkou

plochu zaujímá téz v krajiné mezi Straànovem, Doubravicí, Libáni

Meely, Vlkavou к Novym Benátkám. V úzkém pruhu, as dva, rídka

pfes tri kilometry sirokém, pokryvá diluvialní stérk a písek jizersky

dnesní západní stranu Jizery. Lze souditi, te od doby tfetihorai po- I

sunovala Jizera své koryto víc a vice к západu, vyhlodávajíc je vzdy

hloubéji do vrstev kfidového útvaru, usazujíc pofád hlubsí a hlubs

tarasy stérku a písku ve svém pfíslusném údolí, dosti kfivolakém.

Nánosy tyto jsou karakteristické. Obsahujíf vrstvy bílého neb zlutého

písku stfídající se s vrstvami oblázkú bílého kfemene, ktery uzavín

v sobé casto stopy po zelenavém phylitu a oblázky zeleného phylitn

Tyto jsou vSude. Zfídka kde objeví se tmavému buliíníku podoboj

kremeu, rula neb zula. 6ím dále na sever, tím vice pfibyvá stérku

rozmanitosti. Ukáze se v ném néjaky porfyr (Mañkovice), zelezitysle

penec, melaphyr (Masov).
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Velikost oblázkú stérkovych roste od jiliu к severu. V Bosíné,

u Loucína, Vlkavy, u Markvartic (Zajakur) dosahují nejvétáí oblázky

velikosti pësté, u Mañkovické hajnovny blíze Muichova Hradisté 10 cm

V prûméru, u Maâova nad Turnovem az 30 cm v prûméru. Mocnost

diluvialniho Stérku neuf vsude stejué zachována a podle toho roz-

manitá. Mezi Louceni a Vlkavou az 10 m, u Zajakur 3 m, u Malé

Bêlé a Zvifetic 2 m, u Oleânice vice ue¿ 5 m, u Mañkovické haj

novny 3 tn, v MaSové 4 m, ba i vice.

Profily diluvialniho stérku Jizerského vykazujl vyznacné vykli-

nování vrstev ricnich.

Od Jizerského diluvialniho Stérku liSi se Labsky stérk a pisek

ddtwialní, jení pokryvá vrstvy naseho útvaru poblíz nynéjSího Labe.

Y terrainu námi zde popisovaném pokryvá vsak ponejvice starsí pasma

neáli X. Slozen je hlavnè z jemného pisku kfemitého, v nëraz oblázky

kfemene bílého zfídka jsou vétáí vlaáského orechu. Vrátime se к to-

niuto Stérku az postoupime ve sledování pásma X. dále na vychod.

Diluvialní Mina pokryvá 6asto pásmo X. Po západní strané

Jizery na Slivenské vysoCiné, u Vtelna a Vysokó Libné, v Bezné,

Bukovné, na vrchu Màeno. S podkladein diluvialniho stérku od Novych

Benátek, píes Jizerné Vtelno az к Bitouchovu u Bakova. Na Chlo-

meckém hrbetu, Markvartické vysociné a na vysociné Hruboskalské

pokryvá casto s podkladem átérkovym, zrídka bezprostfedné, pásiuo X

Так jako diluvialuí Sterk, tak takó hlína nepokryvá jen nejvyââi vrstvy

pásma X., uybrz i nizàl vrstvy jeho, tañí kde vyssí jsou splaveny,

jako to byvá ve stráních jmenovanych vysocin.

Alluvialní pisek a stérk, diluvialnímu velmi podobny, pokryvá

oejnizsí vrstvy pásma X. po levé strané Jizery od Mokré к Turnovu.

Petrografie pásma X.

Hlavními horninami pásma X. v Pojizerí jsou slíny a plskovce

kvádrovó. Následkem velkych zmén faciovych vznikají mezi témito slíny

a kvádrovymi pískovci nejrozmanitèjsi prechody.

Jíl deekovity, Sedy, objevuje se v souvrství Xc. na Chlomeckém

hrbetu. Jil sedy a rezavy, hrubym piskem promíseny, tvorí vychozy

souvrstvi X«. v obci Bezdézu.

Jil piséity je promíeen cirymi zrnky kfemene. Je podle stavu

zvétráni rûzné zbarven. V oboru souvrství Xfta na Sokole je tmavo-

^dy. U Ctiméfic v Xc. je sedy s muskovitem. Tyz u Skurin má vedle



144 XVII. Ôenék Zahálka:

muskovitu i biotit. Na Chlomku v témz horizontu je zlutavy a uYi-

nafic má limonitové ploâky. Yelmi piscity j il má souvrství Xbc.

u Blatec blíze Roveñska. Má písek kfemenny cirf, mikroskopieky

a jemné Supinkv muskovitu. Ponekud slinity, cervenavy a zluty je

v Xd. v Plakánkácli u Kosti.

Jíl piscity slinity, deskovity, tmavosedy, pfi povrchu v ieáf веЬ

zluty jíl rozpadly, je v souvrství Xfta. v Rohlinách a na Sokole.

Hruby písek kíenienny aneb hnízdecka jeho spolu s glaukonitem je

v X«. na Chlomku u Vtelna, v Hornlm Slivnê, u Jizerného Vtelna.

U Skuíin v Xc. prechází téz ve slinity jíl.

Jíl slinity glaukoniticky¡ tence deskovity, tmavosedy, má jemoj

písek kíenienny, malo supin muskovitu. Má hojné cernych zrn glaa-

konitu s vrypem zelenym, od mikroskopickych az po velikost пика.

Slín jilovity, deskovity, tmavoSedy do modra, na povrchu Mi

v tenké desky a kousky rozpadly. Navlhcen v teninké lístky se rp

dèluje. Má nékdy mikroskopická zrnka ôirého kfemene. Byva a-

prásen zlutym neb hnédym limonitem со hmotou skameñující. Taki'

je ku pr. v 80uv. Xc u Novych Telib.

Slín je velmi rozSífená hornina v pásmu X. Pojizefí. Dále od

povrchu tvofí silné desky tmavoáedé do modra. Pri povrchu sedy.

tence deskovity a snadno se rozpadá v jíl. Otren kartácem vykazuje

Foraminifery a Bairdie. Nadrzuje vodu. V souvrství X6. jizné odMry

Dobrovice-Libárt, Chlomeckém hfbetu, Markvartické vysocinè, u Stfehomi,

Kosmonosské vysocinè. V Xc. Chlomeckého hfbetu a Markvartické

vysofciny. V Xd. Kosteckého dftlu a Hruboskalské vysociny. V Xfa.

Hruboskalskc" vysociny. S mikroskopickymi zrnky kfemene neb i okem

viditelnymi v oboru X&. u Dneboh a v okolí, ve Svijanském povrsi.

v Xc. na Chlomeckém hfbetu, v Xd. kol Trosek.

Slín limoniticky je proniknut hojné hydratem zelezitym, barvy

zluté neb hnèdé. Tvofl pevnéjsí desticky neb pecky a koule v sou

vrství Xc: u Ctiméfic.

Slín glaukoniticky s hojuym glaukonitem, Sedy s tmavosedynii

skvrnami je v oboru Xc. na Voskobrdu.

Slín piscity s hojnymi zrnky kfemene, deskovity, sedy, pri Fr

vrchu v kousky rozpadly je v Xba. v Bukoviné u Turnova a м

Sokole.

Slín piscity glaukoniticky v Xbcc. v Rohlinách u Turnova je из

povrchu rozdrobeny, sedy", mèkky, vlhky, dosti glaukoniticky a s cet-

nymi zrnky kfemene.
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Slín vápnity tvofí dále ort povrchu inocnéjSf a dosti pevné vrstvy

barvy tmavosedé do modra. Blíze povrchu je rozpadly v tenké desky

Sedé se svétlejSími skvrnami, aneb Sedé i zazloutlé nèkdy s mortra-

vymi skvrnami. Na povrchu zvétrá v jíl Sedy neb zluty. Vyskytuje se

jizné od cáry Dobrovice-Libáñ v Xa\, v Xft. v Oufeci v pevné lavici

bèlavé, v Xbc na Ghlomku u Vtelna, v Horním Slivnè, Jizernóm

Vtelué, na Vrátenské hofe, na Bezdézícb, v okolí Zvíretic u Bakova,

v Xd. v Horním Slivné. Nadrzuje vodu.

Slín vápnity glattkoniticky v Xa. ve Vlkavé je deskovity, svétle

Sedy neb Sedy, na povrchu rozpadly, s hrubSími zrny kíemene ojedi-

nélymi neb i huízdecky jeho. Glaukonit hojny.

Slinity vápenec v oboru Xti. tvofí zvonivé desky neb pevné

stoUce barvy bílé aneb bílé s modravymi skvrnami, hloubéji i modravtS

s bílymi skvrnami. Uzívá se jej со stavebního kamene („kfidldk*),

na Chlomku u Vtelna, v Horním Slivné, od Dymokur az po Voskobrd

u Podébrad. V jednom lomu u Horního Slivna zvétrává kíidlák ve

hraotu s krídou se shodující. Pise zcela tak jako obycejná psaci kfída.

Pískovce vyskytující se v naSem pásmu X. jsou pískovce

hernenne (Quarzsandsteine). Uzíváme váak jako v dfívéjSích svych pracích

pouze jednoduchého názvu „piskovec" jak i v jiuych jazycích zvykem

(Sandstein, sandstone, grès), ponëvadz názvy nasich pískovcü kfemennych

beztoho se rozsífí pridavky, kterymi oznacujeme jejich tmel a jiuó

vedlejsí nerosty aneb vlastnosti fysikální.

Pískovce vápnity aneb vápencovy tvofí lavice aneb lavice v koule

se rozpadávající, osamocené koule aneb shluky (RotStyn). Podobá se

fysikálné západoCeskému kfemitému vápenci. Lid mu ríká téz „kvaic".

Hlavní slozivo jsou kferaenná zraka, dirá, zrídka sedá neb cervená,

jemná, stmelena bélavym vápencem. Vedlejáími nerosty jsou : muskovit,

nèkdy biotit, jako v Xc. na Chlomeckém hrbetu, zfírika kaolin. Je

velmi pevny a tvrdy, Sed^ do modra, na povrchu Sedy. V Xc. na

Chlomku a u Vinaric mívá cerné uhelné smetl. Byvá ulozen ve

kvádrovych plskovclch pásma X. a v Xca. na Chlomeckém hfbetu

a v Markvartické vysociné tvofí téz tenké desky v tamních slínech.

V Xc. u Ctiméfic má nápadny glaukonit.

Pískovec slinity, deskovity, s jemnymi zrny kferaene, s bílymi

teckami kaolinu a muskovitem, barvy bílé, Sedó neb nazloutlé je

v souvr. Xc. na Chlomku. V souvrství Xa. v Kocnévicích jsou zrna

kremennà jemná i hrubá a zvlááté jsou vyznacná zelená zrna. Pískovec

je àedozluty az rezavy. V Habru u KláStera Hradisté je v Xa. pískovec

slinity s hrubymi zrny kfemene. Pfevládají zrna éirá, po nich zelená,

Véstník král. ceské spol. náuk. Trida П. 10
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fídká jsou cervenavá. Spore vyskytuji se zrna glaukonitu. Pískovec

je áedy a zluty. Pískovec v Xc. od Skufin je jemnozrnny, tu a tam

s hrubym zrnem (kfemene), se supinkami muskovitu, biotitu a uhel-

nymi drobty. Pískovec slinity v Xc. ve Stfehomi u Kosti je áedy,

hrubozrnny s cetnymi jemnymi a drobnymi zrnky kfemene. Óerstré

lámán podobá se kvádrovému (je to pfechodní facie). Na povrchu je

rozdroben a zfídka pevnéjâi lavice vycnívají z povrchu stráné.

Pískovec slinity glaukoniticky v X«. ve Vlkavé má jemná a drobná

zrnka kfemene cirého, âedého i zeleného a jemná zrnka zeleuého glau

konitu. Tvofí téá drobky a hnízdecka ve glaukonitickém vápnitóm slíno

tamtéz. V Xa. ve studni v Károvsku u Turnova je sedozeleny pískovec

slinity, velmi glaukoniticky. Je jemno- az drobnozrnny, pevny, tmaTé

äedozeleny. Zrna kfemene jsou eirá, glaukonitu zelená. Kde vétráDi

málo pokrocilo. tam je glaukonit cerny. Zrna glaukonitu dosahují

velikosti máku. Místy má slinité prouzky. T^z vycházl na povrtí

v .Besedicích (zván „opuka) v Xa., jenáe zde ve vétránl pokroCil a es

proto barvu Sedou.

Pískovec kaolinicky, deskovity\ jemnozrnny" z Xt*. ve Ctiméfícieh

má áupinky muskovitu a barvu zlutou. V Xe. v Plakánkách je jemno-

az drobnozrnny s ojedinëlymi hrubymi zrny kfemene, 21uty ai hnédy.

V Xc. u Skufin je jemnozrnny, deskovity, äedy a áluty se Supinkami

muskovitu a uhelnymi drobky. U Bacálek tvofí v Xe. kulovité tvarj

ve slínu.

Pískovec jilovity, deskovity z Xc. Chlomeckého hfbetu je ¿luty,

mékky, kfehounky. Má zrna kfemenná jemná, tmel jilovity, Supinky

muskovitu. Po zvétrání a za vlhka dá se hnísti. Má nèkdy Cerné neb

hnédé smetí a drobty uhelné, nèkdy skvrny jila âedého. U Chlomku

byvají loze jeho kîivâ.

V Xc. ve Stfehomi je pískovec jilovity jemno-, drobno- ai

hrubozrnny, Sedy, velmi kfehky. Zrna kfemene óirá, bílá, Sedá, tmavo-

áedá. Pfechází ve slinity, jinak tychz vlastností. Je tam pfechodem

faciovym ve kvádrovy pískovec kaolinicky.

Pískovec hlinity, velmi jemnozrnny, deskovity, äedy v Xd. Libo-

Sovického dûlu je na povrchu rozpadiy v písek hlinity, sedozluty,

s rezavymi skvrnami. Jeho zrna kfemene jsou eirá. Dá se ponèkud

hnísti.

Pískovec kfemity v Xô. u VICÍho Pole nedaleko Dolního Bousova

podobá se kfemenci. Má velmi jemná zrna kfemenná, stmelená opet

kfemenem. Je deskovity, tvrdy, velmi pevny, sedy aneb hydratem

zelezitym zluté zbarveny.
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Pískovec haematitovy, deskovity, jemno- az drobnozrnny\ má

zrnka kremenná stmelena práákem haematitu. Nékdy je haematit ve

hlouckách malych. Od ného má pískovec barvu jako cihlu íervenou.

Ponévadz se vétráním méní tentó haematit v limonit, nab^vá pískovec na

povrcbu vétráním barvu hnédou neb zlutou. V Xc v Plakáukách и Kosti.

Pískovec kvádrovy kaolinicky je nejrozáífenéjáí horninou po

slínech v pásmu X. v Pojizefí. Hlavní souéástkou jeho jsou zma

kfemene bud jemná, drobná neb hrubá. Die toho rozeznáváme pískovec

tentó: jemnozrnny, drobno- a hrubozrnny. Nejvíce je piskovcû jemno-

zrnn^cb. Také b^vají pískovce jemnozrnné, v nichz hrubá zma ojedi-

néle se vyskytují. Zrna kfemene jsou eirá, bílá, zlutavá. sedá, tmavo-

sedá, mlsty zaiúzovélá, zfídka Cerná. V Xc. na Chocliolce má i ojedi-

nèlé oblázky kfemene bílého neb ôirého, aneb obojl barvy. Oblázky

tyto dosahují velikosti lískového ofíáku. Po kfemenu je nejvíce kaolinu.

Tyz tvofí zrna jemná, drobná, ba i hrubá, bílá, raénè zazloutlá. Zrna

kaolinu vznikla vétráním zivcü, hlavnë orthoklasu. Kremen a kaolin

dodávajl plskovcûm barvu bllou, áedou, zaáloutlou neb zlutou. Slídy

vyskytují se со muskovit neb biotit. Prvá je obycejná, druhá rideí.

Nejvice je slid na jizním okraji Jizerského delta morského. Cím dále

к severu, t. j. к ústl Jizery kfidové, tlm vice ztrácí se slídy, zvlásté

biotitu, takze v severních pískovcích muskovit jen sám a to jeâtë

vzácné se jeví. V kvádrov^ch pískovcích Chlomeckého hrbetu vyskytuje

se muskovit i biotit. U porovnání se zrny kfemene a kaolinu je slída

sporá. Na lozich b^vá hojná. Glaukonit je ve kvádrovcích velmi vzácny

ku pf. v Xc. и Jenáovic. Limonit v práSku jemném zbarvuje nékdy písko

vec do iluta. Casto byvají v kvádrovych pískovcích bílych vrstvicky

(pruhy) zluté. Mnoho limonitu jeví se v souvrství Xc. v Borech

и Borku podoby zilek, vrstvicek neb konkrecí vézících v obycejném

kvádru. Popisujeme je v pfisluèném profilu. V Domousnicich je v Xcl.

kvádrovec porovity a stény porû vyloíeny jsou povlakem limonitu;

podobnë v X6. и Blatce blíze Roveüska.

Na Sokole v oboru Xc/S. má nejvySSl poloha kvádru prááek

haematitovy, cím nabyvá pískovec Cervené jako cihla barvy. V Xr,

и Liboäovic má kvádr plátky a skvrny Sedého jilu.

Kvádrové pískovce kaolinické nejsou zpravidla pevné a tvrdé.

nybrz kfehké a podlébají snadno denudaci podle trhlin, rozsedlin

a loií, jak jeme to popsali o podobnych pískovcích v oboru pásma IX.

v Polomenych Horách. Také se vydrolují na povrchu kvádrü známé

dulky, které dávají povrchu pískovce tvar voStinovity, známy na

kvádrovcích pásma IX. v Polomenych Horách.

10"
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Zvláátní vyminku, со se tyce pevnosti a vzdorování vlivûm po-

vëtrnosti, ciní nëkteré polohy kvádrovce naäeho. Ku pf. na Chocholee,

kde kvádrovce pouzito ku stavbë známého zámku Sychrova (u Tar-

nova) a ku vyklenutí tunelu ceské severní dráhy v Praze. Velmi

pëkny a pevny kvádrovec láme se na Zbiroze (poblíz hradu tëboi

jména) u Besedic, jehoz se uzívá i v kamenickych pracich a zvliSté

u Lazan, jejz lze i v sochafství pouzívati. Myslím, ze káraen ten ne-

veäel jesté v Sirsí známost, jak by toho zasluhoval. Jediná vada, kteri

se mu vytyká, jest, ze v ohni se rozpuká, coz u kvádrovcü sladko-

vodních pásma I. se nestává.

Piskovec kvádrovy jilovity je prechodní facif v predchozl piskovec

v oboru Xc. u Stfehomi. Zrna kfemenná má hrubá, vedle nich drobná

i jemná. Kaolin v bílych zrnech. Tmelem je Sedy jfl. Barva pfskove«

svëtle sedá. Krehky.

Piskovec kvádrovy slinity ze souvrství Xc. na Chlomku je jemnfr

zrnny vzhlcdem к jeho zrnüm kfemennym. Má bílá kaolinová znh

a muskovit. Barva jeho bílá, áedá a zaáloutlá. Kfehky.

Piskovec kvádrovy kfemity z Xc. na Hrobce u Sychrova je

jemnozrnny, velmi pevny a tvrdy, bèlavy, Sedy, zazloutly, místy i ¿e-

lezity. Pro svüj tmel kfemity podobá se kfemenci.

Slepenec ze souvrství Xc. v Plakánkách tvofí hnízda ve kvá-

drovém pískovei kaolinickém. Je pevny, barvy bílé. Kfemenná zrna

jeho jsou vétáí hráchu a stmelena jsou kfemennym pískem a kaolinem.

V souvrství Xr. na Rotstyné tvofí slepenec slabé vrstvicky v kvádrovéui

píákovci kaolinickém. Jeho oblázky bílého kfemene dosahují velikosti

lískového ofíSku.

Slepenec kvádrovy ze souvrství Xc. na Sokole má oblázky bílého

kfemene az do velikosti vlaSského ofechu. Mezi oblázky je Угепимшу

písek a kaolin.

O proménách, jeí nabyvají hominy pásma X. v kontaktu s ie-

diôem a znëlcem, pojednali jsme u jednotlivych profilú pasma X

Zvlááté jsme si povSimli kacováku, promënëném to kvádrovém piskorci

souvrství Xc. na vrchu Kácové u Mnichova Hratlisté, a bolu s poree-

lanity, proménám to slínfl pásma X. Viz o torn v pfedu clánek 74:

O cedicové erupci v Sychrovku a profilu 181. na Vyskfi.

Mocnoet pásma X.

Málo je mist v Pojizefí, kde by celá moenosf pásma X. byla

zachována. V západním Pojizefí je pásmo X. u velké, mire denudo
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vano a na velkych plocbách úplne splaveno. Mnohem vice vrstev

zacbováno je v rozsáhlych plochách ve vychodním Pojizerí. Tam je

ninoho míst, kde jsou váecka ctyfi souvrství a jen nejvyssí Xa", byvá

vice mène splaveno. Pomèïnè nejlépe je zachována mocnost pasma X.

tam, kde je pasmo to prorazeno apokryto eruptivnimi horninami, ku

pf. na Vrátenské Hofe, Bezdézlch, Muzské Hufe, Vyskíi, Troskácli.

Celkem vzdorovaly pískovcové facie pasma X. vychodního Pojizerí

vice denudaci neáli píevládající slinité vrstvy západního PojizeH.

Jsou li na nektery'ch mlstech jiíních okresú tfi souvrství Xa., \b.

л Xr. úplné zachována a mimo to nejspodnejSí oást souvrství Xrt".,

jsou to opèt pevnejSí vrstvy slinitého vápence Xd., které chránily

pasmo X. píed splavováním, jako to je u Vtelna, Hornlho Slivna,

Dymokur, na VoSkobrdu a j.

Posoudíme-li pomëry mocností pasma X. die vysek v takov^cb

inistech, kde jsou vsecka aneb skorem vSecka 6tyfi souvrství zacho-

vana, shledáme, íe рошёгпё nejmensí mocnost má vápnitoslinitá facie

v okolí Vtelna (18 »») a v Horním Slivne (20 m). Tato facie roste

k severu, nebof má na Vrátenské Hofe 60 m, na Velkéra Bezdézu

47 m. Od Hornlho Slivna (20 m) roste tez mocnost na vychod, podio

jianlho okraje pasma X., nebot u Mcel je vyska vetsí пей 63 m. Jak-

mile se pocnou ve vychodním Pojizefí promeñovati slinité facie v pis-

Cité na okraji Jizerského mofského delta, hned roste mocnost pasma

X. znaíne. Kdezto je na Velkém Bezdezu vySka 47 m, je vychodné

oritud na Káoové près 94 m, ve Vseni près 131 »t. Kdezto je od

Vlkavy ku Mcelûm vy§ka vétsí nez 63 m, je na Chlomku nad Mladou

Boleslaví vice nez 141 m. Mocnost na Chlomku a ve VSeui byla by

vsak jesté vetaí, kdyby tam zachováno bylo vice vrstev souvrství \tl.

Proto jsou nápadnejSí císla vysková u zachovalejaích vrstev na Muzské

Hûfe 180 m, na Vyskfi près 171 от, na Troskárh pfes 168 m. 2e

neuby>ala, ale splSe pfibyvala mocnost pasma X. smerem k ústí Ji-

zery kridové, o torn svédóí tato Císla. VySka souvrství Хаос, na

Sokole obnusí 119'3 m. Má-li slinitá facie souvrství Xa", na Vyskfi

66'7 m a na Troskách 68 m, mohla míti pískovcová facie na Sokole

pfi nejmensím take tolik. Muzerne tedy pfipustit vyáku puvodní

pasma X. na Sokole pfi nejmensim 119'3-|- 66'7 = 186 m. Mocnost

byla by následkem sklonu vrstev mnohem vétsi. Ze vseho vysvítá,

jak piscity náplav feky Jizery kridové pfispèl znacné ku velké nioc-

oosti pasma X.
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Zinéríme-li mocnost pásma X. na vyobrazenych profiled), ob-

násl tato na Chlomku u Vtelna 19 от, v Hornim Slivné 21 m, na

Velkém Bezdézu 46 m, na Vrátenské Hofe 53 то, na Chlomku nad

ML Boleslaví 148 то, na Muzské Hufe, ve Vyskfi, na Hrubé Skále a

Troskách po 190 от.

Rozclenéní pásma X.

Viz v pfedu.

Faciové zmény pásma X.

Viz v pfedu.

Jizera kridováa Jizerské delta mofské za doby pásma X.

Viz v pfedu.

Geotektonika.

Pásmo X. skládá vétSI díl povrclm zemského ve vychodnlin Po-

jizeff ; hodí se tedy nejlépe ku posouzení tektonicky"ch poméfû útvaru

kridového tohoto kraje, tak jako se hodilo к témuz úCelu pásmo IX.

v západním Pojizefí.

Prûrez Jifickou vysocinou od Lysé ku Benátkám na obr. 8.

ukazuje, jak vrstvy naáeho útvaru zapadají к S. Podobnè je to i dále

na V. ku pf. od VoSkobrdu u Podébrad do Dymokur. Témé sou-

vrství Xr. na Voskobrdu má vysku 2805 m n. m. a v Dymokurách

219 8 m. Zapadají tedy i zde vrstvy od J. к S.

Так jako se jevil obrat ve sklonu vrstev u Benátek, tak ie

vrstvy útvaru kfidového ve stráni Jizery od Benátek к Hrdlofezûm

vyetupovaly (obr. 34«.) — následkem JJV. sklonu — pràvè tak jevi

se obrat ve sklonu severné od багу Vlkava-Oymokury. SvédCÍ о torn

ílsla nadmofskych vyàek pro témé souvrství Xr. ObnáSí totií v Dy

mokurách 219 8 m, na Chotuci 251 m, ve Mcelích 260 »*. Na Vinici

u Kopidlna, a6 tam není zachováno témé souvrství Xc, pfece je tam

znaüná vyáka vrstev Xr. 263 m. Jaky je tu sklon, pfesné nelze zod-

povédíti. Kompasem nedá se méfiti, kdyz je menái 1° a ku kon-

strukci jeho nedostává se nám patfiCnych cot. Pravdé se podobá, íe

je tu sklon JV., tak jako se to zdá od Straänova u Pískové Llioty

do Vlkavy, kde souvrství X«. klesá od 244 m ku 210 m n. m. a

jak to skutecné je ve Chlomeckém hfbetu, kde obnáSí mezi Chlumem,
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Vinaricemi a Ctimëricemi 33-5' (viz str. 99.)- S tím souhlasí téí JV.

sraër vybrázdénych roklí v jizní stráni Chlomeckého hrbetu.

Vrstvy Markvartické vysociny mezi Stfevací, Sobotkou, Dolnim

Bousovem, Domousnicemi a Libání mají téz pravdépodobn^ sklon

к JV. Chlomecky hfbet oddëlen je od Markvartické vysociny Domoas-

nickym prûsmykem, kterym probíhá zeleznice od Libáné к Dolnlmo

Bousovu. Timto prûsmykem naznacena je dislokace ve zpûsobë vrzení

(viz obr. 66.). Souvrství Xc. na Kopaninë vrzeno je о 80 m vyse.

nezli souhlasné vrstvy protëjâiho Chlomeckého hrbetu. DislokaCni ni-

sedlina (r) má tu smër od JV. к SZ. Na obr. 65. pfichází tato Do-

mousnická dislokace opët do prûfezu mezi Malou Lhotou a dvoicm

Skasovem. I zde naznaëena je cára vrzení (r) údolní brázdou.

V Kosmonosské vysociuë je dvoji sklon. Od potoka Klenice ki

Kosmonosûm vrstvy vstoupaji, ponëvadz je tu sklon JV. Od Kosnw-

nos vâak ku Bakovu vrstvy opët klesají, majice sklon ku SV. Il

sonhlasi s tektonikou vrstev \ю pravé stranê Jizery; nebot i ta

vrstvy vstoupaly od Cejtic ku Debfi (obr. 34a.) následkem sklon

JJV., z Debfi рак ku Malé Bélé klesaly. Je zde tedy zfetelnë na

znacena dislokacní cara, v nlz nastává obrat ve sklouu vrstev: Bez-

velskym dûlem na Debf a Kosmonosy.

V nejjiznëjâi cásti Hruboskalské vysoCiny, totiz v Zehrovskycli

skalách, mají vrstvy pásma X. sklon JV. Tentó sklon je pozorovaîi

i pouhym okem, díváme-li se na straft Dnebozskych stén od Jiviny

nad klásterem Hradistém. Klesajit vrstvy od Kurovodic к Bosini. M

profil na obr. 67. z okoli Mnichova Hradistë má proto vrstvy sklo-

nëny, tak jako na profilu obr. 70. v okoli Stfehomi u Sobotky. Také

vystupuji vrstvy na profilu obr. 65. v okoli Kosti, ac jdou od JZ. ku

SV. Nejdoui zcela podle smëru vrstev. Ve Stfehomi máme na profila

obr. 70. dislokaci v podobë vrzení (str. 127.). Jde napfic Kosteckého

dûlu. Siroká cara vrzení prochází í. d, 14. (r. na obr. 70.) a jde od

JZ. к SV. Na druhé strané Kosteckého dûlu znatelna je na obr. 65.

(>•;, pod côtou 314. Vrstvy Xft. po JV. této rozsedliny jsou vyse

vrzeny neí Xcß. po strané SZ., tak ze Xft. prichází do etyku s Xrf.

Mozuá, áe má tato dislokace své pokraëovanl v okoli Hûry nad Li-

bosovicemi. Hlavní rozsedliny Zehrovskych skal fídí se v témz sméni

od JZ. к SV. a kolmo к nim od JV. к SZ. Die nich brázdí si de-

sfová voda cetné rokle a düly. Celkovy sklon v Zehrovskych skalách

je maly, nedosahuje ani Io. Ku pf. od vrcholu Skokovskych skal nad

Zebrovem ku Stfehomi obnáSl asi 50'. Místni sklon by>á nékdy vétsi.

Так v levé stráni pískovcové v Obofe u Kosti byl sklon u paty skal
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í° ku JV., uprostfed stráné 5o к JV.; pri vrcholu skal byly vrstvy

.odorovny. Jinde v témie dülu byl sklon 10° ku JZ. neb 5o к JV.

ímér rozsedlin skalních 16 A ku JZ. a 10 A ku JV. Jinde 20 h

ku SZ.

Stfední Cást Hruboskalské vysociny, Hruboskalsko a Troskovicko

má vrstvy se sklonem JZ. Proto vrstvy na profilu obr. 68. z okolí

Vsenë a Vyskfe jsou vodorovny, jdouce die smëru vrstev, kdezto na

obr. 65. v okoll Vyskfe a Hrubé Skály vstoupaji, nebot jdou od SV.

ku JZ. jako sklon. Ponévadz mají Zehrovské skály sklon JV., tedy

spadá na rozhraní mezi né a Hruboskalsko, totiz do Zehrovského

dulu, dislokaéní cára. Vsak i mezi Hruboskalskem a Troskovickem

jeví se dislokace a sice vrzení podle cáry jdoucí Roketnicky"m dûlem

od SV. к JZ. Vrstvy Hruboskalska jsou v^Se vrieny proti vrstvám

Troskovicka. Sklon celkovy Hruboskalska je maly a obnáSl pfi te-

meni pásma X. asi Io 43'. VSak místní sklon je Casto vétsí. Ve stráni

pod Pohoflm u Vsenë obnáSi 13° к JZ., v Drahonovicích u Hrubé

Skály 14° к JZ., pfi cemz je smér vrstevny 20 A SZ. Rozsedliny

skalní jsou svislé a fídí se obycejné die sklonu a smëru vrstev.

V Drahonovicích mèfen smér rozsedlin: 21 h SZ., 1 A 10° SV.,

6 h V.

Severnl oddll Hruboskalské vysociny zaujímají mezi Turnovem,

Roveñskem a Malou Skalou : Turnovské skály. Skály tyto jsou znacné

prostoupeny dislokacemi podle dvou na sobé kolmych smérü, celkem

od JV. к SZ. a od JZ. к SV. Jiz od Hruboskalska je oddéluje vrzení

podle Libuuského údolí. Libuñsk^m údolím od JV. к SZ. probihá

i'ozsedlina dislokaCní (obr. 65. г.). Podle ni vrzeno je Hruboskalsko

do vétáí vyâe nez souhlasné vrstvy Turnovskych skal po pravé strané

Libuüky. Rovnobéíné s Libuñskou dislokací jde Radvanovická dislo

kace. Je to opét vrzení die rozsedliny od J. konce Roveñska pfes

Radvanovice к obci Chlomku u Turnova. Dislokaéní rozsedlina na-

znacena je radou dúlü ve jmenovaném smëru (r. na obr. 65., r. na

obr. 71.). Vrstvy po SV. strané rozsedliny jsou vyse vrzeny proti

souhlasnym na strané druhé. Po JZ. strané je sklon vrstev celkem

JZ., po druhé JJZ. Mezi Sokolem, RotStynem a Rohlinami je znacny

sklon vrstev к ZJZ. Pásmo X. koncí se v Roveñském tarasu od Ro

veñska pfes Rotátyn aá na Vranov. Spodní íást uálezí vyääim vrstvám

pasma IX. Tentó Roveñsk^ taras je, jak známo, JZ. stranou Krko-

nosské dislokace se sklonem vrstev celkem ku JZ. (r. na obr. 65. a

346). Na obr. 69. máme znàzornënou dislokaci v podobë vrzení

o obce Jenáovic (г.). Dislokacní rozsedlina má smër od SV. к JZ. а
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mííí Oujezdskym údolím (obr. 68. r.) do Jizerského dûlu v Mohelnici

(obr. 54. a 67.). Mozná, ze je tedy pokracováuím Mohelnické dislo-

kace. Po Z. stranè dislokacní rozsedliny jsou vrstvy vyse vríeuy nez

po V. Pfichází tu nejvyáéí poloha pasma IX. (souvr. IXrf.) u Jenso-

vického kostela ve styk se souvrstvím Xcß. mezi JenSovickym ko-

stelem a Malym Rohozcem. Turnovské skály majl jesté vice dislokac.

Neinél jsem tolik casu, abyeh je byl mohl ohledati podrobué (viz

str. 191.). Místní sklony a sméry hlavních rozsedlin namèfili jsme

tyto. V Boni u Borku byl sklon kvádrú 13 5° к Z., hlavní rozsedliny

od Z. к V. Na Skalce JV. od Blatec u Roveñska byl sklon kvádrü

12° aá 15° к Z. V tómz sméru sly hlavní rozsedliny. V RotHynè je

sklon kvádrü 11° к JZ. Smér vrstev 21 A SZ. Sméry hlavních roz

sedlin 2 1 h 10° SZ. a 4 h 10° SV. Místní sklon je ovsem vétSí nei

sklon celkov^.

Studiem priCu^ch profilü Jizerského údolí vycházf na jevo, fe

je to údolí dislokacní. Obrazce 67., 68., 69. vykazují dislokaônl ra

sedlinu s vrzenlm, které jde prostfedkem úvalu mezi Kaeovem i

Muzskou Hûrou (obr. 67. г.), odtud smérem SV. dále mezi PííSovík

a Mokry (obr. 68. г.), pokraôuje vSak v témz sméru pfes Turnov pod

Hrub^ Rohozec (obr. 69. г.). Na profilu obr. 66. v Bezdéôinë n Ml

Boleslavi vidíme téz vrzení. Dislokacní rozsedlina jde od Bezdécína

(г.) к vychodnímu okraji Mladé Boleslavi, tedy od JZ. к SV.

Vrstvy po Z. strané rozsedliny jsou v^Se vrzeny nez po strané

V. Jeví se tu tyz úkaz jako v pfedchozí Jizerské dislokaci. Moini

ie je pokracováním jejím. Jizerskym údolím procházejí tudlz dislokaœ

dvojlho druhu: podélné a pfièné. Prvó sleduji bèh feky Jizery (údolí

a maji smér od JZ. к SV., druhé jdou ku predeslym kolmo, od JV.

к SZ. a protínají údolí Jizery napfíé.

Orografía.

Popsané stratigrafické a geotektonické poméry krajiny, v nü

rozlozeno je pásmo X., vysvétlují pflciny, dadoucí vznik tvaru po-

vrchu zemského ve vychodním Pojizefí.

Po ukoncení periody kfidové v Óechách byl povrch zemskj,

tvofeny souvrstvím Xd., v naäem Pojizefí rovinaty, ku byvalym bre-

hûm mofskym mirné se zdvihav. Kdyí se vlévala za doby pasma X-

feka Jizera ve Vranové do mofe, pohyboval se hlavní proud vodstva

jejího prostfedkem pfíslusné delty mofské od Vranova pfes Hrubon
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Skálu ku Zelenské Lhoté. Kdyz se skonoilo vynoíování dna mofského

a pasmo X. octlo se na suchu, pobybovala se jesté Jizera v téch

místech, kudy se ubíral drive její hlavní morsky proud. Prubéhem

mladalch tretihor — Eocänu — se v§ak poloha Jizery mènila a po-

sunovala vady víc a vice k západu, t. j. ku nynéjaímu íeoiSti. Y dobé

neogenové, do nfz spadá hlavní utváfení se nynéjalch tektonickych

pomeru Pojizerí, zaujímala jí/. Feka Jizera polohu svou v Jizerském

údolí, oväem v poloze mnohem vyásí nezli dnes. Jizerská dislokace

podélná, tvoíící se v dobé neogenové od Turnova ku Mladé Bole-

slavi, vykázala Jizere urcitou dráhu. Ackoliv usnadúovala tato dislo

kace trvalé umístení feky Jizery, toa zase vyvinující se nëkteré príéné

dislokace v pohodlném odtoku ji zdrzovaly. Povsimnéme si ku pf.

naáeho profílu na obr. 34«. Od Bakova (ua pravé strané Jizery od

Nové Vsi a Male Bêlé) tece Jizera proti sklonu vrstev. Sklon ten je

od Debfí ku Bakovu SV. Píi ponenáhlóm vyvinu teto dislokaee bylo

rece Jizefe prekonávati tuto pfekázku a to tira vice, jeáto je tato

dislokace zprovázena v okolí Kosmonos Êedicovymi erupcemi, které

se proudu Jizery znaóne stavely v cestu. Toto zdráování Jizerskóho

proudu mezi Debfí a Bakovem meló za následek vétáí rozlévánl se

Jizery v podobé jezera mezi Turnovem a Mnichovo Hradiôtëm a hojné

usazení Jizerského atérku a písku v dobë diluvialní. Tim se vysvèt-

luje znacné rozâfreni Jizerského údolí v jmenované krajinè.

Znaouou pfekazkou k pohodlnému toku Jizery stavèl se v cestu

vyzdvihující se Maloskalsky hieben, jak to ná§ profil na obr. 34&.

znázoruuje. Maloskalsky hieben z kvádrovych pískovcu pasma I. a II.

slozeny pretina Jizeru napríc (obr. 1., 5.). Od pocátku jeho vyvinu

az k úplnému pfekocení jeho vrstev se sklonem 101° k SV. tvofil

proti proudu Jizery píirozeny jez. Jizera brázdila si sice pracné cestu

béhem té doby skalnim jezem, byla tu v§ak tisnëna zvlaàtè pfi roz-

vodnení. eirsí údolí Jizery pfed piskovcov^m hfebenem pod zámkem

Maloskalskym ukazuje, ze tam byla vzedmuta a v jezero rozlita. Près

rozbrázdeny hieben rltil se proud Jizery v podobë slapu do Vranova

za doby neogenové a béhem diluvia vyâka jeho se znacné umenáila.

Je zajimavo, ze na tomto misté, kde b^val slap, je mala osada Lab.

Jméno to bude slovanské, odvozené ze slova „slap". Ono nkazuje, ze

jeaté za dob osldlení mista tobo Slovany (Cechy) mensí slap tu stával

a ze pískovcové skály Malo- a Suchoskalské do reciaté Jizery zasa-

hovaly. Vybudováním cesty (pozdéji silnice) v Labu a ryéisténím fe-

ciate mezi Labem (osadou) a Vranovem uvolnilo se proudu Jizery

tak, jak to nyní spatfujeme.
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Relief krajiny v oboru pasma X. je odvisly znaènë öd tekto-

niky vrstev. Podle sklonu vrstev, jak jsme jiá drive uvedli, vymlela

sí voda deSfová struzky, rokle, údolí a ve kvádrovych ptskovcích duly

(cañony). Voda tekoucí oalézá nejlépe svou dráhu v rozsedlinách,

které byvají rovnobeáné s nejblizSími dislokaCními rozsedlinami, se

sklonem a kolmo ku sklonn. Tím se oddelují cásti pískovcovych skal

od sebe. Tonto cestou a vetráním i oplakovánlm skal die loáí, zvláaté

v mekCích polohách, kde neprlznivy' tmel pískovcu vetrání tak ne-

vzdoruje, vznikají ony bizarní formy skalní v oboru Hruboskalské

vysoeiny.

Die rozsedlin neb puklin dislokaSních pfirozenë si voda vymlela

sirSf údolí. Tak vytvoHlo se nejen Jizerské údolí, ale také Radvano-

vicky a Studeny^ dû!, údolí Libunky, Zehrovsky dû!, Roketnicky dûl,

Domousnické údolí a j. Jedny jdou od JZ. k SV., druhé od JV.

ku SZ.

S vyâky 285 m na vrcholu VoSkobrdu u Podebrad, jizní to hra-

nice pasma X., schyluje se teme pasma X. ku Dymokurám, kde na-

bude nejmenaí hloubky 221 m; odtud oh^bá se opét vyse k severu,

nabyvajíc na Chlomeckém hfbetu na Bojetici 365 m, na Kopaninè

u Domousnic 372 m. Vzdor mnohym dislokaclm, jimia se pravidelny

vystup temene pasma X. k severu Casto relativné umenauje, dosahuje

na Muiské Hûfe 420 m, na Vyskfi 404'7 m, na Troskách 442 m a

na Sokole u Vranova, kdyby tam celé souvrství X<í. bylo zachováno,

as 614 m (dnes spodní cast X<i. zaujímá jen 559 m). Obnáaí tedy

vyaka temene pasma X. na Sokole nad temenem u Dymokur as 393 w-

Palaeontologie.

Sestavme si pfehled skamenëlin, jez so vyskytují v jednotlivych

horizontech pasma X. a rozdëlme je die facií, ve kterych se vysky

tují. Pfedem vyrao"me zvláatní horizont Xa. V prehledu tomto je

nápadno, jak velky vliv na palaeontologické pomëry pasma má zmèna

facií.

Seznam skamenélin nalezen^cii az posud v horizontu

Xa. Y Pojizerí.

Facie slinitá. Facie pískovcová.

Pisces.

Coprolithes.

Lepidenteron, rybí Supiny.
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Facie slinitá.

Nautilus sp.

Ammonites sp.

Scaphites Geinitzi d'Orb.

Natiea Gentii Sow.

Natica Roemeri Ge'n.

Natica sp.

Turbo sp.

Trochus Engelhardti Gein?

Pleurotomaria sp.

Aporrhais (calcarata ?)

Aporrhais Schlottheimi Rom.

Aporrhais stenoptera Goldf.?

Aporrhais sp.

€erithium sp.

Voluta saturalis Goldf.

Voluta sp.

Кара sp.

Fusus sp.

Mitra sp.

Acteon ovum Duj.

Avellana?

Facie pískovcová.

Cephalopoda.

Scaphites Geiuitzi D'Orb.

Baculites sp.

Gastropoda.

Turritella multistriata Reuss.

Natica vulgaris Reuss.

Natica Roemeri Gein.

Turbo sp.

Trochus Engelhardti Gein.

Aporrhais megaloptera Reuss.

Aporrhais stenoptera Goldf.

Aporrhais sp.

Cerithium sp.

Voluta elongata D'Orb.

Rapa costata Rom.

Cardium productum Sow.

Crassatella sp.

%prina?

Trigonia limbata D'Orb.

Acteon ovum Duj.

Dentalium polygonum Reuss.

Pelecypoda.

Opis Cnocenensis Fr. ?

Cardium lineolatum Reuss.

Isocardia sublunulata D'Orb.

Crassatella sp.
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Facie slinitá. Facie pískovcová.

Nucula sp., vëtSi druh.

Nucula sp., menSi drub.

Area subglabra D'Orb.

Area echinata D'Orb.

Venus parva Sow.?

Pelecypoda.

Mutiella Ringmerensis Mant. sp.

Eriphylu lenticularis Goldf.

Nucula pectinata Sow.

Nucula semilunaris v. Buch.

Nucula ovata Mant.

Area striatula Reuss.

Area subglabra D'Orb.

Area undulata Reuss.

Gastrochaena amphisbaena Geic

Modiola tetragona Reuss.

Panopaea gurgitis Brongn.

Tellina concéntrica Reuss.

Solen sp.

Inoceramus Brongniarti Park (a

Cuvieri Sow.)

Vola quinquecostata Sow. sp.

Spondylus spinosus Goldf.

Exogyra cónica Sow.

Ostrea semiplana Sow.

Ostrea sp.

Venus subdecusata Rom.

Leguminaria truncatula Reuse.

Inoceramus Brongniarti Park, ft

Cuvieri Sow.)

Lima multicostata Gein.

Lima granulata D'Orb.?

Pectén Nilssoni Goldf.

Pectén curvatus Gein.

Ostrea semiplana Sow.

Anomia subtruncata D'Orb.

Magas Geinitzi Scblonb.

Membranipora curta Nov.

Membranipora sp.

Brachiopoda.

Bryozoa.
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Facie slinitá. Facie pískovcová.

Crustacea.

Cytherella ovata Rom sp.

Cytherella Münsteri Reuse.

Bairdia subdeltoidea v. Münst.

Scalpellum quadratum Darw.

Vermes.

Serpula sp.

Serpula gordialis Sehl.

Serpula ampullacea Sow.

Echinodermata.

Nucleolites bohemicus Nov.

Arithozoa.

Parasmilia centralis Mant.

Porifera.

Pleurostoma bohemicum Zitt.

Ventriculites sp.

Ventriculites angustatus Rom.

Plocoscyphia sp.

Vioa sp.

Amorphospongia rugosa Rom.

Zlomky spongií Cetné.

Foraminifera.

Dentalina sp.

Textillaria conulus Reuse.

Nodosaria sp.

Frondicularia inversa Reuss.

Cristellaria sp.

Globigerina sp.

Planorbulina sp.

Seznam skamenélin nalezenych az poaud y horizon-

tech Xbcd. y Pojizerí.

Facie slinité. Facie piskovcové.

Pisces.

Lamna raphiodon Ag. Xb.

Lamna sp. Xb.

Otodus appendiculatus Ag. Xc.
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Facie slinitá. Facie plskovcová.

Pisces.

Otodus sp. X£>.

Osmeroides Lewesiensis Ag. Xb.

Osmeroides sp. Xd.

Aspidolepis Steinlai Gein. Xd.

Aspidolepis sp. Xd.

Beryx sp. X¿>.

Cladocyclus Strehlensis Gein. Xd.

Cladocyclus зр. Xd.

Lepidenteron sp. Xb.

Zbytky ryb X¿>, Xd.

Cephalopoda.

Belemnites Merceyi Mayer. Xc

Nautilus Reussi Fr. Xc.

Schlönbachia Texana Rom. Xc.

Placenticeras D'Orbignyanus

Gein.? Xb.

Scaphites binodosus Rom. Xc

Sea phites sp. Xd.

Scaphites Geinitzi D'Orb. Xb, Xd.

Scaphites auritus Fr. Xb.

Helicoceras Reussianum Gein. Xb.

Baculites incurvatus Duj. Xc.

Baculites sp. Xb.

Aptychus sp. Xd.

Gastropoda.

Turritella sexliueata Pom. Xc

Turritella iniqueornata Dresch.Xc

Turritella Noegerathiana Goldf.Xc

Turritella multistriata Reuss. Xb. Turritella multistriata Reuss. Xa

Natica acutimargo Rom. Xc.

Natica dichotoma Gein. Xc

Natica vulgaris Reuss. Xb.

Turbo glaber Müll. Xc.

Turbo decemeostatus v. Buch. Xb. Turbo decemeostatus v. Buch. X;

Trochus amatus D'Orb. Xb.

Trochus Engelhardti Gein. Xc

Xenophora onusta Nilss. sp. X¿

Rissoa Reussi Gein. Xb. Rissoa Reussi Gein. Xc.



Pásmo X. kiidovébo útyaru v Pojizefí.
161

Facie slinité. Facie pískovcové.

Gastropoda.

Solarium baculitarum Gein. Xb. Solarium baculitarum Gein. Xc.

Keilostoma labiatum Weinz. Xc

Aporrliais megaloptera Reuss. Aporrhais megaloptera Reuss.

sp. Xb. ep. Xc

Aporrhais stenoptera Goldf. sp. Xc. Aporrhais stenoptera Goldf. sp. Xc

Aporrhais Réussi Gein. X£>.

Aporrhais subulate Reuss. Xb.

Aporrhais arachnoïdes Müll. X£>.

Aporrhais sp. Xb.

Rapa cancellata Sow. Xi.

Fusus? Xb.

Cerithium fasciatum Reuss. Xb.

Mitra Roemeri D'Orb. Xb.

Acteon elongatus Sow. X¿>.

Avellana sp. Xb.

Cylichna cylindracea Lov. Xb.

Acmaea depressa Gein. X¿>, Xc.

Dentalium polygonum Reuss. Xb,

Xc.

Dentalium glabrum Gein. Xb. Dentalium glabrum Gein. Xc.

Dentalium medium Sow. Xb. Dentalium medium Sow. Xc.

Dentalium laticostatum Itouss. Xc.

Pelecypoda.

Cardium lineolatum Reuss. Xb.

Cardium semipapillatum Reuss. Xô.

Cardium productum Sow. Xr.

Véstnik kril. ees. «pol. niuk. Tfidâ П. 1 1

Aporrhais papilionacea Goldf. sp.

Xc.

Rapa cancellata Sow. Xc.

Fusus Nereidis Münst. Xc.

Tritonium proserpinae v. Münst. Xc

Cerithium fasciatum Reuss. Xc.

Cerithium Chlomekense Weinz. Xc.

Voluta seiuiplicata Münst. Xc.

Voluta elongate Sow. sp. Xc.

Mitra Roemeri D'Orb. Xc.

Acteon ovum Duj. Xc.

Acteon doliolum Müll. Xc.

Avellana Humboldti Müll. Xc.

Cylichna expansa Fr. Xc.
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Facie slinité. Facie pískovcové.

Pelecypoda.

(Jardium Ottoi Gein. (Beksii Müll..'

Xc.

Protocardium Hillauum Sow. Xc

Cardia teouicosta D'Orb. Xb.

Isocardia gracilis Fr.? Xb.

Isocardia sp. Xb,

Astaite acuta Reuse. Xb.

Astarte nana Reuss. Xb.

Crassatella regularis D'Orb. Xc

Crassatella sp. Xc.

Venilicardia (Cyprina) van Reji

Bosqu. Xc.

Mutiella Ringmerensis Mant. sp.

Xc.

Eriphyla lenticularis Goldf. sp. Xb. Eriphyla lenticularis Goldf. sp. Xc

Trigonia alaeformis Park. Xc.

Nucula ovata Mant. Xb.

Nucula semilunaris v. Buch. Xb, Nucula semilunaris v. Buch. Xc.

Xc, Xd.

Nucula pectinata Sow. Xb.

Nucula sp. Xb.

Area undulata Reuss. Xb.

Area bifida Reues. Xb.

Area sp. Xb.

Leda siliqua Goldf. sp. Xb, Xc.

Pinna nodulosa Reuss. Xb, Xd.

Pinna decusata Goldf. Xô.

Gastrochaena amphisbaena Gein.

Xc.

Nucula pectinata Sow. Xc.

Nucula impressa Sow. Xc.

Pectunculus Geinitzi D'Orb. Xc.

Area subglabra D'Orb. Xc.

Area cf. pholadifonnis D'Orb. Xc

Area vendinendis D'Orb. Xc.

Area sp. Xc.

Scapharca ponticeriana Stol. Xc

Pinna nodulosa (= Mytilus Nep-

tuni Goldf. sp.) Xc.

Pinna decusata Goldf. Xc.

Pinna cretácea Schlott. Xc.

Mytilus lineatus Sow. Xc.
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Facie slinité. Facie pfskovcové.

Pélecypoda.

Solen compressus Fric. Xc.

Solen macromyus Frió. Xe.

Solen Guerangeri D'Orb. Xc.

Solen sp. Xb.

Siliqua ( Leguminaria) truncatula

Rss. Xb.

Siliqua sp. Xb.

Modiola tetragona Reuss. Xb.

Pholadomya aequivalvis Goldf. Xb.

Teilina concéntrica Reuss. Xb.

Tellina sp. Xb.

Venus subdecussata Rom. Xb.

Venus laminosa Reuss. Xb.

Venus sp. Xb, Xd.

Avicula glabra Reuss. Xb.

Avicula Geinitzi Reuss. Xb.

Avicula pectinoides Reuss. Xb, Xd.

Corbula caudata Xb.

Inoceraraus Brongniarti Park, (a

Cuvieri Sow.) Xb, Xc, Xd.

Inoceramus ep. Xb, Xc, Xd.

Pectén Nilssoni Goldf. Xb, Xd.

Pholadomya nodulifeia Münst. Xc.

Pholadomya designata Goldf. sp.

Xc.

Pholadomya aequivalvis Goldf. sp.

Xc.

Mactra porrecta Geiu Xc.

Tellina plana Rom. Xc.

Teilina strigata Goldf.? Xc.

Venus fabacea Rom. Xc.

Avicula triloba Rom. Xc.

Corbula striatula Sow. Xc.

Gervillia solenoides Defr. Xc.

Gervillia ovalis Friè. Xc.

Ciavagella elegans Müll. Xc.

Inoceramus Brongniarti Park.

Cuvieri Sow.) Xb, Xc.

Lima semisulcata Nilss. Xc.

Lima Hoperi Mant. Xc.

Lima granulata Desh. Xc.

(a

il*
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Facie slinité. Facie pískovcové.

Pelecypoda.

Pectén curvatus Gein. X¿>. Pectén curvatus Gein. Xc.

Spondylus asper Sow. Xc.

Spondylus spinosus Goldf. Xbc.

Vola quinquecostata Sow. sp. Xe.

Plicatula inflata Sow. Xc.

Exogyra lateralis Nilss. sp. Xc

Exogyra laciniata D' Orb. Xc

Ostrea proteus Reuss. Xc.

Ostrea semiplana Sow. Xb. Ostrea semiplana Sow. Xc.

Ostrea hippopodium Nilss. Xb, Xd. Ostrea hippopodium Nilss. Xc

Ostrea fions Park. Xb. Ostrea frons Park. Xc.

Ostrea juv. Xd.

Anomia subtruncata D'Orb. XÍ», Anomia subtruncata D'Orb. Xf.

Xd. Anomia semiglobosa Gein. Xc.

Brachiopoda.

Magas Geinitzi Scblb. Xc.

Terebratula semiglobosa Sow. X6c.

Terebratulina gracilis Schlott.

Xic, Xd.

Terebratulina striatula Schlott. Xd.

Ehynchonella sp. X6.

Bryozoa.

Petalopora seriata Nov. Xc.

Bryozoa X6.

Crustacea.

Callianassa brevis Fr. Xd.

Stenocheles esocinus Fr. Xd.

Cytherella sp. X6, Xd.

Bairdia subdeltoidea v. Münst. Xb.

Bairdia sp. Xbe.

Pollicipes glaber Rom. Xb. Pollicipes glaber Rom. Xc

Pollicipes sp. ? Xb.

Serpula sp. Xc.

Vermes.

Serpula gordialie Goldf. Xc.

Serpula socialis Goldf. Xc.

I
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Facie slinité. Facie pískovcové.

Echinodermata.

Cidaris subvesiculosa D'Orb. Xc.

Phymosoma radiatum Sorig. Xc.

Micraster breviporus Ag. Xbc.

Micraster sp. Xbc.

Holaster sp. Xb.

Hemiaster sp. Xb.

Stellaster sp. Xb.

Antédon Fischeri Gein. sp. Xb.

Ostny jeáovek Xb.

Anthozoa.

Trochocyathus sp. X6.

Porifera.

Plocoscyphia sp. Xc.

Spongites saxonicus Gein. Xc.

Jehlice spongií X2>, Xc.

Shluky domnéle spongiím náleíe-

jící. Xc.

Foraminifera.

Dentalina sp. Xb, Xc.

Nodosaria sp. Xd.

Flabellina elliptica Nilss. sp. Xb.

Frondiculaiia inversa Reuss.X¿>,Xd

Frondicularia angusta Nilss. Xb.

Frondicularia sp. Xb, Xd.

Cristellaria rotulata Lam. sp. X¿>,

Xc, Xd.

Cristellaria sp. X6, Xc, Xd.

Radiolarie.

Cromyomma perplexum Stuhr. Xb.

Plantae.

Sequoia Reichenbachi Gein. sp. Xd.

Chondrites sp. Xb., Xd.

Zlomky otiskû rostlin Xd. Zlomky listû Xc.

Plantae?

Fucoides sp. Xb. Fucoides sp. Xc.

Skamenëliny vyskytující se ve vápnitoslinité facii pásma X.,

roíloiené V pruhu po jiání cásti Pojizeíí, bliáe Labe, souhlasí úplné



166 XVII. Óenek Zabálka :

se skamenèlinami téáe facie, jak vyvinuta byla v západoceském útvaru

kKdovém v Poohfí, v Siraím okoll Ripu a Polomen^ch Horách. Tu

tystupuje aá posud nade vaecky vyznaená

Terébratela semiglobosa

a Micraster breviporus.

Tyto v jiném pásinu se jeäte nikdy neobjevily. K nim druzí se známá

spolefinost :

Terebratulina gracilis.

Scaphites Geiuitzi.

Phymosoma radiatum.

Spondylus spinosus.

Pleurostoma bohemicum.

Ventriculites angustatus.

Bairdia subdeltoidea

a jiné, zejména velké muozství Foraminifer.

Souvrství X«. je i zde pamëtihodno glaukonitickymi jádry gastro

poda, glaukoniticky'nii zlomky spongií a hojnou Ostreou semiplanou.

V souvrství Xíí. vládne opèt hojny Inoceramus Brongniarti

(Cuvieri jinych autorft) se vzácnou Callianasou brevis a Sequoí Keichen-

baclñí.

Zmeaí-li se facie predchozích vápnitych slínu pevnych pasma X.

v mëkké sliny, jako to je ve stfední oásti Pojizefí, pak jsou petro-

graficky velmi blízké slínum a slinity"m jílum pasma IX. v Poohfí a na

Ripské vysocine. Za dob usazování se techto vrstev pasma X. byly

tedy v Pojizefí stíedním podobné pomery pflrodní jako v Poohfí a na

Kipské vysociné za dob pasma IX., i udráely se tam mnohé druhy

zivoéiSné, které vyznaony jsou pro slinitojilovité pasmo IX. Ji2 v Poohfí

jsme shledali, jak velké mno2ství zivo6iaoych druhu pfecházelo z doby

pasma IX. i do pasma X. pro pfíbuznost usazenin jejich. .leste vice

se to jeví u slínu pasma X. ve stredním Pojizefl, jeáto jsou jeste

bli/si usazeninám pasma IX. v Ëipské vysocinè a v Poohfí. Na dukaz

toho sestavme

Prehled skamenelin

spolecnych slinitojilovité facii pasma IX. západoéeského kíidového

útvaru a slinité facii pasma X. ve stredním Pojizefí. Ony skamenèliny

z nich, kteró také v Poohíí píecházejí do slinitovápnitého pasma X.,
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jsou tiStény obycejnym písmem, ídeíto ty, které jsou die posavadních

nálezü spoleCné pouze zmínénym faciím pásma IX. v západoceském

útvani kfidovéra a pasma X. v Pojizefí, jsou tistény siln^m ptsmem.

Jsou-li poslední známy jiä z predchozích pásem, je císlo pásma toho

u nich poznemenáno.

Larana sp., Otodus sp.

Osmeroides Lewesiensis.

Aspidolepis Steinlai.

Beryx sp.

Cladocyclus Strehlensis.

Zbytky ryb.

Plaeenticeras D'Orbigny-

amts.

Scaphites Geinitzi.

Scaphitee auritus.

Helicoceras Reussianum.

Baculites sp., Aptychus sp.

Turritella multistriata.

Natica Gentii.

Xatiea vulgaris. V.

Turbo decemcostatus.

Ti'ochus amatús.

Trochus Engelhardts

Rissoa Meussi. Bud III. neb IV.

Solarium baculitarum.

Aporrhais megaloptera.

Aporrhais stenoptera.

Aporrhais Reussi.

Aporrhais subulata.

Aporrhais arachnoïdes.

Fusus sp.

Rapa cancellata. V., VIL, VIII.

Cerithium fasHatum. V.

Mitra Römeri.

Oylichna cylindracea.

Acteon ovum a elongatus.

Avellana sp. .'

Armea depressа. ..<■

Dentalium polygonum.

Dentalium glabrum.

Dentalium medium.

Cardium semipapillatum.

Cardium lineolatum.

Cardita tenuicosta.

Isocardia sp.

Astarte acuta.

Astarte nana. III.

Area subglabra.

Area undulata.

Eriphyla lenticularis.

Nucula semilunaris.

Nucula pectinata a ovata.

Leda siliqua. III., V.

Pinna decussata a nodulosa.

Gastrochaena amphisbaena.

Siliqua truncatula. IV., V.,

VIII.

Solen sp.

Modiola tetragona.

Tellina concéntrica.

Venus subdveussafa.

Venus laminosa.

Venus parva.

Avicula glabra.

Avicula Geinitzi.

Avicula pectinoides.

Corbula caudata.

Inoceramus Brengniarti (Cuvieri).

Pectén Nilssoni.

Pectén curvatus.

Vola quinquecostata.

Spondylus spinosus.

Ostrea proteus. VII. - •
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Ostrea semiplana a hipopod. Micraster sp., Holaster вр., He-

Ostrea frons. miaster sp.

Anomia subtruncata. Antedon Fischeri.

Magas Geinitzi. Stellaster sp.

Terebratulina gracilis. Trochocyathus sp.

Terebratulina striatula. Pleurostoma bohemicum.

Rynchonella sp. Ventriculites angustatus.

Callianassa brevis. Acbilleum rugosum.

Cytberella ovata. Flabellina elliptica.

Bairdia subdeltoidea. Cristellaria rotulata.

Pollicipes glaber. Nodosaria sp.

Serpula gordialis. Frondicularia inversa a angusta.

Parasmilia centralis. Séquoia Reichenbachi.

Fucoides sp.

Seznam skamenëlin hned v pfedu tohoto cláuku uvedeny ukaznje,

ze spoleCnost zkamenèlin slinité facie pâsma X. v Pojizefí velice se

liai od spolecnosti pískovcové facie téhoz pasma v Pojizefí. Froto ale

je také dosti zkamenelin spoleCnych obeina faciím. Bude jich asi 43-

К vûli pfehledu jsou vytiôtèny proti sobe v jedné fádce.

Ze je mnoho skamenëlin spole6ny"ch slinitym faciím pasma X.

v západoceském útvaru kíidovém a v Pojizefí, to rozumí se samo

sebou. Neuvedu jejich seznam celkov^. Zajímavo je, 2e je také slusuy

pocet druhü spolecny'ch slinité facii pasma X. v západoceském útvaru

kfidovém a pískovcovó facii téhoá pasma v Pojizefí. Jak o torn svédcí

následující seznam.

Otodus appendiculatus. Dentalium médium.

Coprolithy. Isocardia sublunulata.

Lepidenteron. Crassatella regularis.

Scapbites Geinitzi. Nucula semilunaris.

Turritella multistriata. Arca subglabra.

Turritella Noegerathiana. Arca striatula.

Trochus Engelhardti. Arca undulata.

Turbo decemcostatus. Eriphyla lenticularis.

Aporrhais megaloptera. Pinna decusata.

Aporrhais stenoptera. Gastrochaena amphisbaena.

Mitra Roeineri. Tellina concéntrica.

Acteon ovum. InoceramusBrongniarti(aCuvieri).

Avellana Humboldti. Lima Hoperi.
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Lima granulata.

Lima semisulcata.

Pectén Nilssoni.

Pectén curvatus.

Vola quinquecostata (quadricost.).

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Ostrea hippopodium.

Ostrea frons.

Anomia subtruncata.

Magas Geinitzi.

Petalopora seriata.

Pollicipes glaber.

Serpula gordialis.

Cidaris subvesiculosa.

Fucoides sp.

К uvedenym pomérüm palaeontologickym dluáno pfipomenouti,

ze zkamenèliny v kvádrovych vrstvách Frickm nalezené pocházejí

skorem z jediného náleziska u Vinafic na Chlomku, z okraje plskov-

cové facie, a ze vsude jinde v kvádrovclch jsou zkamenéliny velice

vzácné, jako je: Pinna decusata, Inoceramus Brongniarti a jediny

exemplar Pholadomie nodtdifery. К témto pribudou asi dva druby

jeâtë z Prachovskych skal.

Závérek.

Geologové, ktefí v Pojizefí útvar kridovy zkoumali, urCovali

naie pásmo X. takto.

Jokély ÍS) mapoval Pojizefí pro fíásky geologicky ústav ve Vídni.

(Viz téá naáe Pásmo IX. kfidového útvaru v Pojizefí str. 150.) Tyz

pridélil nase pásmo X. ku své Plünerformation. Slíny v ném ob-

sazené nazyvá Plämrmergel a pískovce s nimi se stfídající, jako ku

pf. na Chlomku u Ml. Boleslavi, Plänersandstein. Za vrstvy tého2

stárí povazuje Plänermergel, kter^ vyplüuje ná§ dislokacní úval

Hodkovicky od HodkoYic píes Vranov na Roveñsko atd., jenz nálezí

vSak mnohem mladáím vrstvám, ku naSemu pásmu III. az VIL

Lipold63) mapoval pro ty"á ústav nejjiínéjsí 6ást Pojizefí. (Viz

téz naáe pásmo IX. útv. kfid. v Pojizefí, str. 150.). Souhlasné s Jo-

kélym pfidruzil nase pásmo X. v jizní cásti Pojizefí, u MecefíSe,

LuSténic, Loucína, BoácTalovic, Kfince, ku své Plänergruppe a jmenuje

slíny jeho Plänermerglem.

•") Die Quader- und Pläner-Ablagerungen des Bunzlauer Kreises in Böhmen.

Jahrb. d. к. k. geol. Reichsanst. in Wien. 1862. S. 367—378.

u) Ueber die Kreideformation im öatl. Theile des Prager Kreises u. im

iüdl. Theile des Bunzlauer Kreises. Verhandlungen d. к. k. geolog. Reichsanst.

1861. S. 48. :
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Kkejcí64) nase souvrství Xa. neuvádí. Sliníté facie naseho

pásma X., souvrství Xb. a Xc. urtuje po západnf strané Jizery a

V jiánl cásti vychodnlho Pojizefí ai к Loucenskému hfbetu со Teplidi

vrstvy, t j. со nase pásmo X. V téíe krajinè poCítá váak nase nej.

vySSl souvrství Xd. ku svym Brezenskym vrstvám, t. j. ku vyssima

oddélení naseho pásma IX.

V okolí Ml. Boleslavi, Kosmonos a Mnichova Hradisté urcaje

Krejcí vrstvy nase Xfta. со Teplické (t. j. со pás. X.), souvrství Xfyi

со Brezenské (t. j. со vys§í 6ást pás. IX.) a kvádrovce Xc. со Odo-

meché. Pfi tom se mu Clilomecké vrstvy (t. j. Xc.) s Brezenskym

(t. j. s pás. IX.) stridají. Proto je toho náhledu, ze jsou Bfezmli

a Chlomecké vrstvy jedním pdsmem ; pfec vàak rozliàuje i v dalikt

krajinách oboje vrstvy od sebe. Stfídání svych vrstev Brezenskvob

a Chlomeckych pozoruje i dále na vycliod od Domousnic a Libán?

Nase souvrství X&. mezi Dol. Bousovem a Vlcíui Polem má га

Brezenské (nase IX.)

Od Chlomeckého hfbetu na sever, v celé Hruboskalské vysoíitu.

vytrati se Krejcímu jelio Teplické vrstvy (naáe X.), tak áe se mu ns

Jizerské vrstvy (nase IX.) prikládnjf hned Biezenské vrstvy, Cím mysli

nase souv. Xba., které staví na roveñ со do stáfí s naSím pás. IX

v Bfezné. Nase kvádrovce Xbß. + с. -f- il. klade vyàe a urcuje со

Clilomecké vrstvy (neb Hruboskalské vrstvy ) maje tyto vrstvy za samo-

statny horizont ceského útvaru kridovóho.

Na Troskách se Khkjcími- opèt Biezenské vrstvy s СЫотескш

stridají i urcuje: nase Xb. со Biezenské, Xc. со Chlomecké a Xrf

opét со Biezenské vrstiy. Ponévadz by mël ale rád sled vrstev zdejéích

Chlomeckym kvádrem v nejvyáSÍ poloze ukoncené, proto se domnívá,

ze na Troskách nad souvrstvím Xd. byly jeáté vySsí vrstvy Chlo

meckych kvádrú, které dvojjehlan tedicov^ch Trosek objímaly a tepne

si)lavením jich odhaleny cedicové Trosky. Ponévadz souvrství Xd. po-

kr^vá düsledné v§ude zdejSí kvádr Xc, nemûze by4i nad ním vySsích

vrstev kvádrov^ch. Souvrstvím Xd. koncí se nás útvar kfidovy.

V Besedicích a na Zbirohu urcuje téz KrejCÍ souvrství naSe

Xba. со Brezenské a Xbß. -f- c. -\- d. со CJUomecké vrstvy.

ScHLONBAcn 6"') urcoval nase pásmo X. v Pojizefí mezi Dolánky

u Turnova a Krnskem taktot Na$e souvrství glaukonitickó Xa. nazy>9

Plastische Thone mit Ostrea sulcata (semiplana Zah.) a radí je kï

««j Studie v oboru kfidovéhQ útvaru v Cechácb. 1864—1868. . •.

,5) Verhandlungen d. к. к. geolog. Reichsanstalt in Wien. 1868. .8. ?55.

J
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Teplickym vrstvám, t. j. ku pásmu X. Slinitou facii X&a. po prípadé

Xô. nazyvá Schiefrige, leicht zerfallende Baculiten-Mergel. Má je tedy

za aequivalent naSebo pásraa IX. v Poohfí. Kvádrovcové facie pasma X.,

jako jsou Xc, po pfípadé Xbß. -f c. + d., urcuje со Oberquader von

Clüomck und von Gross-Skal. Za základ uaSeho pásma X. má Iser-

sundsteine mit ihren verschiedenen Unterabtheilungen, 6ím mysli naáe

pasmo IX. souvrství IX<-. -f- d. (K tomu viz naáe Pásmo IX. útv. kfid.'

v Pojizefí str. 105, 151, 152.)

Gcmbel6') nezná souvrství Xa. Slinitá souvrství X&. a snad

i Хгк., na Chlomku u MI. Boleslavi urcoval со Brezenské vrstvy, t j.

со naáe pásmo IX. a souvrství kvádrové Xc/3. na СЫошки povazuje

za spoduí cást Hruboskalského pískovce 6ili Oberplänersandsteinu, t. j.

naáeho Xbß. -f- c. + d. Také na Hi ubé Skále povazuje slinité jíly

X&a. za Brezenské vrstvy a kvádrovce na nich spocívajlcí za saino-

statné Hruboskalské pásmo. SlinitopisCité vrstvy Xba. pod Sokolem

a Zbirohem rovnéz za Brezenské vrstvy a kvádrovce Xbß. -f- **• + d.

za Hruboskalsky pískovce.

Hochstetter eT) zcela jinak pfedstavoval si sled vrstev na Hrnbé

Skále. Nase slinité jíly Xba. na dné Libuñského údoll pod Sedmi-

horkami urcoval со Unterplünermergel.m) Tlmto myslil vrstvy naáeho

spodníbo oddélení pásma III. Tain, со jsou naáe vyááí slinité jíly Xba.

v Sedmihorkách, tarn si pfedstavoval ulozeny Isersandsteine, cím m\ slí

naáe IXc. -f- d. Vyáe рак následuje Oberquader Hrubé Skály, t. j.

naáe Xbß. -\- с. + d.

Ponëvadz jsme posud nemëli pfilezitost posouditi náhledy Hoi u-

STBTTKRovY jednak о sledu vrstev útvaru kfidového v Pojizefí, jednak

o srovnávání jicb s vrstvami v západoceském útvaru kfidovém, uíinfiiie

tak nyní v následujicích dvou tabulkách pfehlednè, pfipojlce ku vrstvám

jeho císlo naáeho pásma, za které je povaáoval.

Hochstetter 6!') podává svûj nábled o rozclenëni kfidového útvaru

v Oechách a nékteré cleny srovnává s vrstvami и Gümbla a Schlón-

bacha takto: (Viz tabulku na strané 173.)

M) Beiträge zur Kenntuiss der Procan. etc. München. Abhandl. d. к. bayer.

Akad. d. Wissensch. 1868. S. 542.

") Ein Durchschnitt durch den Nordrand der böhm. Kreideablagerungen

b i Hartenberg unweit Turnau. Jahrbuch d. к. k. geolog. Reichsanet. in Wien.

1868. S. 247—266.

6S) Hochstetter se domníval, ¿e je to pokracováni jeho Unterplänermerglu

od Vesce pod Kotst^nem. Viz prislusnj jeho profil.

S9) Ein Durchschnitt, S. 255—256.
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Zihálki
HOCHSTETTKHUV prûfez útvaru kfidového od Kozákova ai k údoh

Libunky od SV. k JZ.
Z,kilk,

ó. Ein, in der Regel feinkörniger, bisweilen aber

grobkörniger, im Übrigen dem Unterquader ähnlicher

Sandstein, dessen 60—80 FUSS mächtige Bänke bei

Rodstein und Klokoo, und ebenso jenseits der Iser

sich übe- die Isersandsteinterrasse mit senkrechten

Felswänden erheben, und eine zweite Terasse bilden,

deren Oberfläche gegen Südost sich senkt und gegen

das Libunka-Thal flach abdachend, das von Loss

bedeckte fruchtbare Ackerland bildet. In dem Stein

bruche am AVege zwischen Loucek u. Dubecko enthält

der sonst sehr versteinerungsarme Sandstein der hier

etwas eisenschüssig ist, Inoceramus (Brongniarti),

Janira (quadricogtata), Lima u. andere undeutliche

Zweischalern. In den Felswänden bei der Pïáslavicer

Kirche grosse Pinnen u. cylindrische Steinkerne

von Serpulen.

u

•a

a"
X.

X.

(4. BeiRod3teinlüerhebt sich über dem Isersandstein,

ohne dass mau ein Zwischenglied wahrnimmt, die Sand

steinfirsten des Oberquaders,jedoch bei Beeeditz und

jenseits der Iser bei Borek u. Wodérad treten wenig

mächtige, тегдг.Ице Zwieehenechichlen zu Tage.)

Oberpläner-
mergel

Priesener

1

O

1

IX.

S. hersandstein, der eine rasch ansteigende, ca. 120

bis 160 FUSS hohe sehr charakteristische Terrasse

bildet. Bei der Mühle von Dubetzko in demThaïe gegen

Loucek zu, ' habe ich in den tieferen Bänken eine

kalkig knollige Schichte gefunden, aus der ich ge

sammelt habe : Diadema (nova sp.), Ammonites sp.,

Panopaea gurgitis, Pholadomya, Arca glabra, Cu-

cullea, Janira quinquecostata, Lima multicostata,

Pinna, Ostrea sulcata, Exogyra columba. Oberste

Bänke sehr kalkig, oft schneeweiss wie Plänerkalk.

Unmittelbar über denselben der Oberquader.

Aequival,d.gelbenHausteines,Exogyrensandsteines,Grun-

sandst,Pliinerkalkes

\\eissenlx4g.Plänerb.Prag.

i
с

i

ixf

s=:

'!

3 —

¿.In den Brunnen u. Wassergruben d. Ortschaften \Ye-

setz, Lochtusch, Leskov, sind lichtgraue Thonmergel

aufgeschlossen. Sie bilden eine Zwiscbenschichte

zwischen Unterquader u. Isersandstein. (Ich fand, dass

auch bei Lippenz, Perutz, Libochowitz u. s. w.Iüberall

wenig mächtige thonige Zwischenschichten den Unter-

quader v. d. höher liegenden gelben Baustein trennen.)

•s, U '

III.

III. - i
5 o

"яз
dolui

v Po-

ohfi.

1 . Feinkörniger, meist weisser Quadenandttein, dessen

50—100 FUSS mächtige, steii bis zu 46° aufgerichtete

Bänke mantelförmig, mit scharf ausgezacktem obe

rem Rande an die sDdwestl. u. westl. Abhänge des

Kozákov (Melaphyrmandelstein) angelagert sind.

Mit Exogyra columba u. Janira aequicostata. Von

PflauzenreEtcn ist nirgends eine Spur.

EJ с

"p, Jily.

II.

I.

Mariner

Unterquadcr

II.

") Rotsten.



 

I ".-
-

Ш1»

Chlomrk Hrubä Skála
Horni

IX.

Bfczie
■

Va. IV.
HL

I,IL

X. ,IX.borníuLoun1

-

-

Hochstetter

ZonedesMicraster
coranquinumuBe-

lemnitesMerceyibei

Schornbach

Zoned.Inoceramus Cuvieriu.Micraster
c.testudinariumh.

Schlönhach

ZonedesScaphites
GeinitziundSpon-

dylusspinosusbei

Schlönhach

Zoned.Ammonites
Woolgariu.Inoce ramusBrongniarti

Zoned.Inoceramus
labiatusb.Schlönb.

—

DieZonederTri-
goniasulcatariaund desCatopyguscaii- natusb.Schlönhach

UtÜi
III.

dnlni I.,II.

— IX. X. IV.
III.

Hochstetter Schneeberg
Schichtenin Böhmenbei

Gümbel Priesener

Schichtenbei

Gümbel
Hundorfer Schichten

beiGümbel
Mallnitzer undLiboch-

Meluiker

Schichtenbei

Gümbel

Tufhom.-Paokr.Sth.
Ii.CümbdготTheil

Tu<homéric- Pankracer
Sch.(z.Theil)

Korycaner,

Rudistenund IIheiGümbel

Zabilka
X.dol.

MI.R»l«!ii

IX.

lifezno

Я.,VII УсЫмкс.
IX<i.

Jizera
III.

horni
ЕШН.

seЯ
}¿-КА111.,с. dvlii,BilíВ.

III.dolní

X.

») X.

ra.

II.

Bochetetter

7.SandsteinvonChlomekbeiJungbunzlau,Sandsteinvon Gross-Skal(derSchneebergkuppe,derHeuscheuerund derAdersbacheru.WeckelsdorferFelslabyrintheu.s.w.TI) 6.Oberpläuermergel,BakulitenschichtenoderPriesener
SchichtenundthouigerPlänerimBunzlauer(König-

grätzeru.ChrudimerKreis).

öchstesNiveauderExogyracolumba b)östlicheFaciesalsoberer(kalki ger)Plänersaudstein(Callianassa Bänke).ObereBänkedesPlänere v.Wehlowitz,desIsersandsteins, d.WeissenbergerPläners(u.d. QuadetmergelsimChrudim.u.

KiMiiggr.Kr.)

4.SandigerPläneroderuntererPliinersandstein.Hierher
gehörendieMallnitzerSch.:gelberBaustein,Exogyren- sandsteinu.Grünsandstein;dieunterenBänkedesIser- sandsteinsu.d.WeissenbergerPläners(sowieeinTheild. QuadermergelsaufdenKartenimKüniggr.undChru

dimerKreise).

3.UnterplänermergelmitInoceramen.

2.MarinerUnterquaderu.Grünsandstein,tiefstesNiveau derExogyracolumba,oderdieKorycanerSeh.,Ober bankd.UnterquadersimSaaz-LeitmeritzerKreis,Sand

steinv.Klein-Skal(I.+II.)

1.PllanzenquadermitкüblenoderPerutzerSchichten.

ilС■ Э

5.KalkigorPliiner,1
o)westlicheFacies

alsPlänerkalk, Teplitzeru.Po-
stelbergerPläner

Qí
а ri

-<i-,
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Fuie") povazuje naSe souvrství Xa. v Sedlci u Novych Benátek

zcela dobfe za Kosticky horizont, t. j. za naáe Xa. U Be/na má

nase Xa. za glaukonitickou vrstvu kontaktní, tedy vrstvu na rozhraní

IX. a X. pasma, v§ak u Jizerného Vtelna má je za Trigoniové vrstvy,

t. j. za naSe IXtí. Ve své práci o Bfetenskych vrstvách nepoznává

svou glaukonitickou kontaktni vrstvu (naae Xa) v Sychrovském tuaelu.

Na Chlomeckém brbetu u MI. Boleslavi uríuje nase X&«. со

Teplické (X.), X&/Î. со Bfezenské (IX.) а Xc. со Chlomecké. Bfezenské

vrstvy stfídají se mu s Chlomeckymi jako u KUEJCÍHO.

V Dol. Bousové má FBIC naäe Xö. za Bfeeenské vrstvy. Od

Del. Bousova ku Spáfenci klade tyto vrstvy na Jizerské vrstvy (IX.)

a nad nimi má Chlomecké, t. j. nase Xf. Vice o torn ve clánku 52.

Tak jako Krejcímu, tak i Fricovi se od Chlomeckého hfbetu

na sever jeho Teplické pasmo (X.) vytratilo a urcuje nase sllny Xft«.

со Bfesenské vrstvy a vâecky vyaáí kvádry со Chlomecké vrstvy.

Na Troskách se mu opet Bfeeenské vrstvy s Cidomeckymi stfídají

a docbází k témuá úsudku со Eniuci (viz tarn).

V Turnovë má souvrství X&. za Bfeeenské.

Na Zbirohu a u Vodërad souvrství X&a. (své Bfeeenské) nenaáel

(tak jako Xa.) а klade kvádry X&/Î -\-c-\-d. со Chlomecké vrstvy

bezprostfedné na Jizerské vrstvy (t. j. na naáe IX.). Na samém se-

verním okraji vytráeí se tedy Frioovi jeho Teplické i Bfezenské vrstvy.

Podobnë u Volavce.

Slinitovápencovou faca naSeho souvrství X«*, kterou FBIC oby-

cejné jako Bfezenské vrstvy (naSe IX.) urcoval, pocítá i zde ku Bie-

genskym, jako na pf. v Cinèvsi a na Voskobrdu u Podèbrad, avsak

na Voskobrdu pfipojil k ni i naSe souvrství X& -j- c, totia vrstvy,

které obyCejnë v západoceském útvaru kridovém ku svym Teplickyin

vrstvám zafadil.

Eoncíme po práci ctvrt století trvající prvou úlohu evou: sle-

dovati vrstvy útvaru kfidového z okolí Èipu do onëch koncin, ve

kterych REUSS, KREJCÍ, FRÍO a podle nich mnozí jiní geologové vytkli

své typické vrstvy ceského útvaru kfidového a s nimi vrstvy v celém

Ceském útvaru kfidovém porovnávali. Tak poznali jsme polovici na-

útvaru, a to polovici západoceskou.

'•) Studie т oboru kíid. útv. Y Cechách. Bfezenské vrstTy. 1894. Tamtéí:

i-,: wpiitov iauaChlomecké Trgtvy. 18У8
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Vymezivse v okolí naáeho památného Èipu soustavu desíti pásem

V casovém porádku za sebou jdoucích a sledovaváe je nepretrzité

v celém onom kraji, konstatovali jeme väude tyz mathematicky po-

fádek jejich. Po celou tu dobu naáeho studia nechybélo nám nikde

uprostíed naSí soustavy vrstevné nékteré pásmo, ani se nevyklínilo,

uybrz zcela pfirozené pfecházelo z jednoho okresu do druhého a jen

pfi bfehu byvalého zálivu zakondilo se jedno pó druhém. Cesky" liman

а рак jeho nástupce záliv mofsky z doby kíidové trval skoro ne

pretrzité v onom prostranství, jak se naznaöuje na geologickych

mapách královstvi Ceského az do doby pásma III. Proto na celém

tomto prostranství osazena je trojice pásem I., II. a III. Na sklonku

doby pásma III. vynofuje se váak jizní cást mofského dna nad hla-

dinu, v pruhu sahajícím az blízko po jizní stranu Oharky u Postoloprt

a Loun, pfes Peruc a Velvary ku Brandysu a Podëbradûm. O tentó

vynofeny pruh, jeuz misty az ctvrtinu Sírky celého zálivu zaujímal,

zúzil se náá cesky záliv. V pozüstalé Cásti usazovala se na pfedeslá

pásma nepretrzité väecka ostatní pásma od IV. az po X.

Kdyí jsme se naucili znáti vétáí díl námi prozkoumaného te-

rainu a odkryvali zmény faeiové ve väech jednotlivych pásmech jeho,

nabyli jsme teprve predstavu o poloze a rozsáhlosti jednotlivych

oblastí faciovy'ch v byvalém zálivu mofském. S pfekvapením jsme

shledali, áe nápadné rüzné oblasti faeiové polozeny jsou v on?ch

mistech, kde bud vtékají dnes hlavní ceské feky do území kridového

aneb kde jiné vtékaly, ale dnes jiz následkem zmény geotektonickych

pomérû neexistují. Tu teprve pfisli jsme na myslenku o nékdejáí exi-

stenci kfidovych fek a potokü ceskych, jako na pf. kíidové Oharky,

Jizery a j. Veliká rûznost geologického terainu, z nichz tyto feky

pficházely, méla veliky vliv na rûznost nánosu usazeného v príslusné

delté mofské.7;tJ Témito vysledky pocínají se naáe vyzkumy zají-

mavym zpûsobem osvétlovati, jak jsme jiz ukázali v pojednání o pásmu X.

v Pojizerí a predeslali pfi pásmu IX.

Náá náhled, ze okolí Ripu se hodí jako vzor pro rozdélení na-

seho útvaru a jako vychodiâtë pro vyzkum, potvrzuje se i v Pojizefí.

Také zde jsou okresy, kde dvé neb i vice pásem (u Novych Benátek

dokonce i Sest pásem) 6inilo by pfi pocáteóném vyzkumu dojem jedi-

ného pásma.

") Jak známo, rozeznárají se pfi ústí fek do mofe usazeniny dvojí delty.

Jedna — sladkovodní — müie byti píed vtokem do mofe, druhá — mofaká —

v mofi samém. O té poslední je zde feé.
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Srovnávati naâe pasma s cizozemsky"mi — jak skorem

geolog s Cesk^na útvarera kridovym tfeba jen ponèkud se zabyvajicí

ucinil — ponechám si jeaté na nejakoa dobu. Lákají ñas k tomu sice

po vykonaném studiu nejen vyzkumy ucinéné geology v kfidovém

útvaru nékterych krajin severnlho Nemecka, Anglie, Belgie a Francie,

ale i bohaté sblrky taméjaí primo ñas k tomu vábí. Vykaznjft v né

kterych zonách pfekvapující shodu s nasirai pásmy. Neá zkuaenosti

docllené v oboru ceské kfídy a ponékud i v Sasku poucují ñas, ze bude

lepe, kdyz o tomto pfedmètu pojednáme aá pri druhé úloze své, ku

které nynl pristupujeme a kterou jsme si rozdelili na vyzkutn-

1. vychodoéeského útvaru kfidového,

2. severoceského a saskéko útvaru kridového,

3 nejdüleeitéjsích profilu téhoz utnaru v Severnim Némecku,

Bdffii, Francii a Anglii.

Yyavétlení

k olirazcflm 68—88.

Obr. 58. Vysvetlení k tomuto obrazci nalézá se ve Clánku: „Ji-

zera kridová a Jizevské delta moíské za doby pasma X."

Obr. 59. Prûfez Chlomeckym hfbetein od vychodn(ho konce

M ladé Boleslavi pfes obec Chlomek ku západní stranè Sejcína.

Obr. 60. Pohled na sténu byvalého lomu v oboru souvi'ství Xí'2.

po vycb. strané Hrádku u obce Chlomku.

Obr. 61. Prûîez druhou roklí po západní strane Vinafic.

Obr. 62. Prûrez jizní strání Chlomeckého hrbetu ve Vinaricích.

Obr. 63. Prñfez jizní strané Chlomeckého hrbetu od Semíic

kol vych. okraje Ctiraëric ai ku côté 314. zap. od Vetrníku.

Obr. 64. Prûfez strané v Záhubech u Libáué, kolem C. d. 11.

ai ku vych. konci Zelenské Lhoty.

Obr. 65. Pruí-ez útvaru kfidového od Vlkavy píes ZerEice,

Becbov, Vysker do Roveftska. Prûrez ten je dvakráte zlomen (z);

jednou na Vyskfi, po druhé v údolí Libunky. Dislokacní rozsedlina (n

mezi Malou Lhotou a Skaáovem nále^í Domousnické dislokaci, ona

mezi Bechovem a Rostí (r) Stfehomské dislokaci.

Obr. 66. Prûfez potíuající s vySiny „Na vrsích" severné od So-

vinek u Bezna, na prío údolí Strenického a Jizerskóho, pfes Bez-

dé6ín, Chlomeckym hfbetein, Kopaninou, pfes Záhuby ai k Bukoviné

u Libáne.
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Obr. 67. Prûfez napííc Jizerského údolí u Mohelnise píes

KáCov (sever, od Mnichova HradiStë) a Muzskou Hüru, Zehrovskymi

skalami az к Srbsku.

Obr. 68. Prüfez priöuy к Újezdskému a Jizerskému údolí od

Svijanského Ujezdu pfes PflSovice na Vseñ az po Vyekef.

Obr. 69. Prûfez od Zanilíkovy Hrobky u Hodkovic píes Jen-

sovice a Maly Rohozec, napílc Jizerského údolí az do Károvska

(Turnov).

Obr. 70. Nárys levé stráné Kosteckého dülu od Obory ku Stfe-

liomi. Zde znázornéna Stfebomská dislokace se Sirokou vyplní roz-

sedlinou (г) a faciovy pfochod pískovce jilovitého od с. d. 11. ve Stfe-

homi ve kvádrovy pískovec kaoliuicky v profilu 167.

Obr. 71. Prûfez v nejuzsí Cásti Turnovskych skal od jizní Cásti

Roveüska j)fes Bora ai ku silnici turnovské po jizní Cásti obee Borku.

Sem pojat nárys skal po jizní stráni Bor.

Obr. 72. Prûfez severozápadní strany Maikvartické vysoCiny

z Dolního Bousova kol severní strany Spáíence az na Öakov.

Obr. 73. Prûfez Troskovickein od Podsemlnského mlyna v Ze-

hrovském dûlu pfes Trosky do Ktové. Pfi rozcestl silnic pod côtou

329 m je prûfez zlomen.

Obr. 74. Pohled na stënu kvádrového pískovce Xbß -f- c2. pro-

stoupenou vrstviCkami, áilkami a konkrecemi limonitického pískovce

profilu 190., poblíá côty 357. v Borech mezi Borkera a Roveñskem

(viz téz obr. 71.).

Obr. 75. Pohled na pískovcovou skálu v levé stráni Kosteckého

dûlu v mistech, které sluje „Obora", jizné od hradu Kost.

Obr. 76. Pohled na pískovcové skály jizné od ètëpânovic u Ro-

veñska na pfechodu od Rybniôkû (rokle severné od Borku) do Studené

rokle (Ve Studenym).

Obr. 77. Prûfez z Domousnic na Hladomîe.

Obr. 78. Prûfez z Dolního Bousova píes V1CÍ Pole na Hlado

mîe. Sklon vrstev na tomto profilu nevyznaóen.

Obr. 79. Prûfez Vesecké rokle, zvané téí „Plakünky", od Vesce

tu Sobotky) az do Kosteckého dûlu (tentó sluje zde téz „Plakänky").

Na téüii obrazci znàzornën nárys pfilehlé stráné pravó.

Obr. 80. Prûfez pískovcové stény ve Veseckém obecním lomu

v Plakánkách. Pfikreslen téz pûvodnl obrys skal.

Obr. 81. Prííny" prûfez Kosteckého dûlu v Kosti.

Obr. 82. Prûfez pravé stráné Libosovického dûlu pod Listicí a

KïeÈkovem.

12
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Obr. 83. Prúfez pojizerské stráné ve Váeni u Turnova.

Obr. 84. Prúrez poji/erské stráné od Podmááovského mlyna kolem

vychodni strany obce Másova na Hlavatici u Turnova.

Obr. 85. Prúfez pojizerské stráné v Rohlinách SV. od Turnou.

Obr. 86. Prúrez vyssí cásti pojizerské stráné po západnlm svaha

Sokola. Prúfez ten vpadá do 6áry vedené od nejjizuéjsího konce Malo-

skalskélio nádrazí vzliüru ai na vrchol Sokola.

Obr. 87. Prúrez dislokaönim Roveöskym tarasera ve Vesci p4

Kozákovem a Klokocskymi sténami v pfílelilém Rotátyné.

Obr. 88. (Vlozen do obrazu 59.) Pohled na skupinu kvádrovych

skal v oboru souvrství Xr. ve stredu skalníbo mésta u Hrubé Skily

nad Podhájem.

Рошёгу, v jakycli zmenseny jsou na obrazech profil ü délky a

vysky, рак sméry, die kterych jsou profily provedeny, naznaeeny jsou

u jednotlivycb obrazcQ. Zkratky na obrazcích znaci: J*= peruakj

útvar. с — cedió. Di =. diluviální Stérk. 7>/t = diluviáluí hlloa.

Z = zloni ve sméru profilu, kdyä profil není veden primo, nybii die

lomené éáry. r — rozsedlina dislokacni neb vypukliua. ¿z=.te\ez\\'ut

S = silnice. Л = rybník.

O pásmu I. az VII. viz téz Шпек „Hodkovice" v pojediuut

o pásmu IX. str. 118. az 122.

V pojednání o pásmu III. na str. 2. budtez vypustény fádky i1-

az 25. s hora od slova „Ilovnéz" az ke slovu „mlady".

V pojednání o pásmu IX. na str. 87. ve clánku Habr u Ba

stera, v Mdce 8. s hora, misto obr. 43¿>., má stüti obr. 346.

Pfi urcování sméru vrstev u jednotlivycb pásem nebrán obИ

na magnetickou dekliuaci. ïo samé platí o pracích v krajinách prai-

chozích.

Ku pásmu I. ua str. 25. má se za poslední fádkou pfipojiti téz

Sequoia fastigata Heer., tudíz i na str. ЗУ.

Opravy a dodatky.

Ku Pojizefí.

Ku Poohfí.
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U pasma Ш. na str. 19. v fádce 24. z kraje, na misto гл та,

státi /-, .

U pasma IV. na str. 17. u fádek 15. az 18. misto Pasmo VI.

má státi Pasmo IV.

Tamtéz na str. 55. v seznamu skamenëlin z lavice IV»n. má

státi také Panopaea s píirostiymi Bryozoami ; v hídce 5. z dola, misto

32. má byti hvezdiüka; v fádce 1. z dola totea.

Tamtéz na str. 65. má by4i v seznamu skamenelin souvrství IVc.

tea Exogyra lateralis (h) a u lavice IV»». íéi Rhynchondla plicatilis.

U pasma V. na str. 27. dluzno pripojiti ku skamenéliné ve vrstve

V7. tea Turritella multistriata.

Tamtéí na str. 36. v rádce 3. z dola má státi: StreAlensis.

Tamtéz na str. 48. v seznamu skamenëlin v Va3. budi2 pfipsán

Spondylus spinosus a vypuáténa Lima sp.

Ku pásmu III. ku profilu4l. majl se pripojiti: Oxyrhina Man-

telli, Oxyrhina anyustidens, Corax heterodon atd. ai Ostrea hippopo

dium (juv.), jak uvedeno pfi pásmu VIII. na str. 18. a 19. Násled-

kem tobo budtez ku seznamu zkamenélin pasma III. na stránce 7r>.

pfipsény mezi Pisces: Corax heterodon Reu^s., ku Cephalopodûm:

Bactdites undulatus D'Orb., ku Gastropodûm: Dentalium médium

Sow., ku Pelecypodúm: Isccardia gracilis Fr., Pectunculus lens Nilss.,

Panopaea gvrgitis Brongn.

Pri pásmu IX. neuvádíme nikde náleziSté ammonita Schönbachia

Texana Rom. Dostal se (edy do pfehledu na str. 86. omylem. Budií

vypuatén.

Tamtéz na konci clánku „Pátek" str. 35. a 36. má státi do-

plnèk: Ve stráni pod sevemím koncem obce Pátku je pasmo IX?

Proto jde obcí Pátkem mezi tímto nálezistém a profilem 97. dislo-

kace. REUSS uvádí odtud v „Kreidegebilde " na str. 55. t)1o skame

nèliny:

Mala Ostrea.

Cardiuin lineolatum Reuss.

Rostellaria elongata Rom. var. minor.

Scaphites costatus Sow;

Valvulina spicula Reuss.

Rotalina nitida Reuss.

Globigerina cretácea D'Orb.

Robulina Comptoni Sow.

Cytherina subdeltoidea v. Münst.

Cytherina ovata Rom.
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Na str. 58. Fádce 17. z dola má se pfipsati ku skamenelmftm

z panského pole na Chlumu tez Ostrea semiplana.

Na str. 60. v rádce 4. shora má na misté Slinity" jíl státi Váp-

nity slin. Dolní polovice teto 4. vrstvy zároven s vrstvou eoprolithovou

tvofí, jak znátno, souvrství Xa. (Viz Pasmo X. str. 7.)

Na str. 61. v fádce 2. z dola má státi Pasmo X. souv. a. misto

Pasma IX.

Na str. 86. budií vypuStèn v fádce 16. s hora Scaphttes aequa-

lis Sow.

Ku str. 88. pfipojí se: Avellana?, Capulus? a Cardium lineo-

latum líeuss.

Ku str. 89. Pholadomya?

Ku str. 91. Phymosoma sp.

Ku str. 93. Valvulina spicula Reuss. a budi¿ vypuSténa opaku-

jící se fádka 13. s hora: Textularia tricarinata Reuss.

Pïi sepisovánl pasma IX. v Poohfí bylo k pásmu tomuto pfi-

pojeno tez souvrství X«. Pí-i pásmu X. jsme to opravili na str. 5.

a¿ 8. Následkem tobo jeví se potreba vyakrtnouti z pfehledu skamo-

uélin pasma IX. na str. 84. az 95. ony skamenèliny souvrství X«.,

které se v pásmu IX. az posud nenaaly.

Lamna raphiodon Ag. a subulata Ag.

Otodus serratus Ag. a semiplicatus v. Müust.

Spinax rotundatus Reuss.

Ptychodus latissimus Ag.

Acrodus triangularis Gein. a affiuis Reuss.

Hybodus cri status Ag.

Pycnodus sp. complanatus Ag. a scrobiculatus Reuss.

Sphaerodus tenuis Reuss.

Gyrodus mammilaris Ag.

Euchodus Halocyon Ag.

Terebratula sp. niláde.

Cytherella Münsteri Reuss.

Cytheridea laevigata Reuss., perfórala Rom.

Cythere serrulata Bosqu., ornatissima Reuss, elongata Gein.

nodifera Kf., cunéala Kf., gracilis Kf., reticulata Kf., Gei-

nitzi Reuss.

Bairdia arquata var. faba Reuss, depressa Kf., modesta Reuss.

Pollicipes Bronni Rom., KoSticensis Kf.

Cidaris Réussi Gein.

Phymosoma radiatum Sorig.
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Psolus sp. Poe.

Nephthya cretácea Рос.

Haplophragmium irreguläre Rom. sp.

Textullaria praelonga Reuss.

Polymorphina glomerata Rom.

Bulimina Preslii Beuss., Murchisoniana D'Orb., truncata Reuss.

Frondicularia apiculata Reuss, canaliculata Reuss, trisulca Nilss.,

implex Reuss, tenuis Reuss.

Cristellaria denticulata Reuss.

Flabellina Baudouiniana D'Orb.

Discorbina umbilicata D'Orb. var. nitida Reuss.

Anomalina moniliformis Reuss.

Ataxophragmium variabile D'Orb.

Pfi pásmu X. na str. 7. v fádkách 9., 10. all. nejsou nazna

ôeny mocnosti vrstev v Koátické stráni. Má by"ti:

3. Slinity jll 10 m

2. Coprolithová 01 m

1. Slinity jll 19 m

Tamtéz na konci clánku „Kystra" str. 20. za rádkou 7. shora

niá pod seznamem skamenêlin mnou v páámu X. nalezenych státi

jeáté Ventriculites angustatus a radiatus.

Tamtéz na str. 22. v fádce 2. shora má na misté 102. státi 103.

Do seznamu skamenélin liorizontu Xa. na str. 29. az 32. budtez

pfipsány jeáté tyto druhy:

Ku Pisces: Ptychodus latissimus Ag.

Osmeroides divaricatus Gein.

Beryx ornatus Ag.

Vedle slova Coprolithy (vh) stûj také „a obratle"

Ku Cephalopodûm: Ammonites sp.

Aptychus cretaceus Mün.

Ku Pelecypodüm: Astarte acuta Reuss.

Inoceramus Brongniarti Park.

Nucula sp.

Pectén serratus Nilss.

Pectén Nilssoni Goldf.

Spondylus sp.

Ostrea carinata Lam.

Ku Crustacelm: Cytherella parallela Reuss sp.

Cytheridea laevigata Reuss.
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V fádkách 11. a 12. shora misto Cytherideis má státi Cytbe-

ridea.

Ku Foraminiferám : V fádce 7. zdola misto Frondicula má státi

Frondiculan'a. Pfipojeny buóTtez jeàtè

Frondicularia ovata Rom.

Gri9tellaria elongata D'Orb.

Bulimina variabilis D'Orb-

Discorbina umbilicata D'Orb. var. nitida Reuss.

Anomalina moniliformis Reuss.

Ku Plantae?: Fucoides sp.

Eu Okolí Ripu a Polomenym Horáin.

V pásmu III. na str. 24. budiz pfipsáno mezi fádky 28. a

s hora : Ve skále u Zidovic (v souvrství III6. profil na obr. 6 ) u strii-

ného domku 6. 396. je Inoceramus labiatu; Gein.

V pásmu IV. na str. 9. v Prflfezu lomu Podolského u Nizeloh

budiz poznamenáno, ie v lavici drüáku nalezen Enoploclytia Leam

Mant.

Tamtéz na str. 10. budiz pfipojeno ku seznamu skameüéliu

z lomu na SV. konci Podlusk v fádce 3. zdola:

Oxyrhina Mantelli Ag. zub a obratle (vz).

Tamtéz na str. 11. za fádku 2. pfipíSe se: V Podluskách т lo-

mech pfi cesté do Hracholusk nalezen

Acanthoceras papaliforme Laube.

Na téáe str. 11. v fádce 16. zdola má státi Natica vulgaris

lieuss misto Natica lamellosa A. Rom.

Tamtéz na str. 12. v fádce 17. shora budtez pfipsány ku zkam

Lima sp. u Cachovic zabrady jeáté Turritella multistriata Reu* »

Panopaea gurgitis Brong.

Na téze str. v fádce 15. zdola budiz pfipsána ku skamenéliDáni

v lomu u Zimní hospodáfské äkoly v Hracholuskách: Exogyra lateralis

lïss. a v fádce 8. zdola ku zkamenélinám od prvé zatácky silnice

do Racinëvsi nad Hracholusky: Ostrea sp., Microsomia gibba Cia.,

Eucalyptus Geinitei Heer.

Na téze str. pfipiS : Mezi Öepci (u Hracholusk) a Vinicí u Вот-

ného je v pásmu IV. Natica vulgaris lieuss.

Tamtéz na str. 14. v fádce 5. zdola má státi vulgaris Reus-'.

misto lamellosa A. Rom. Ku fádce 1. píipiá: Fucoides sp.
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Ku skamenélinám souvrství 13. pás. IV. na str. 16. ze etráné

u Horních Poíáp pfi pi§ : Acanthoceras papuliforme Laube, Inoceramus

Hrongniarti Sow. a Pinna decussata Goldf.

Ku skamenélinám pásma V. ze souv. VA2. na str. 47. nálezí

téz : Lima teda ! Goldf.

Pfi pásrnu Y. ua str. 49. v souvrství Ydg. budiz vySkrtnuta:

Natica lamellosa A. Rom. a Avellana Archiaciana d'Orb. Misto nich

vepsány: Acteon ovum Duj. a Avellana sp.

Ku skamenélinám souvrství Vetó, na téze stránce pfipsána Fu

co ides sp.

V pásrnu VI. na str. 4. v clánku „Pode Kbeli" píipsána bud

ku souvr. VI4. : Fucoides sp.

V pásmu VII. v nálezisku Pode Kbelf na str. 3. budiz Natica

lamellosa A. Rom. nahiazena: Naticou vulgaris Keuss. Totéz prove-

deno bud na str. 4. v Lipkovicíeh v Ofechu a na str. 5. v Úvozu

sil nice nad Brozánky.

Pfi pásmu VIII. na str. 5. u náleziska nJizné od Nucniüek Na

vinici" bud ku fádce 15. zdola poznamenáno:

Pozdéji nalezl jsem zde téz vrstvu slinitého pískovce.

Tamtéz na str. 9. pfipojí se ku skamenélinám z nejvyááí cásti

pásma VIII. ve Yostrovské cesté: Vola <¡uin<iuecostata Sow. sp.

Ku pásmu IX. na str. 6. pfipíse se ku skamenélinám ze souv.

1X3. ve Slapu nad Bechlluem: Panopaea gurgitis Brongn. (vz).

Pfi pásmu IX. ííepínské podolí na str. 14. stüjz inezi skamené-

linami z Xa. Voluta sp. misto Mitra Rümeri D'Orb. Tamtéz na str.

20. budtez jesté pfipsány: Arca subglabra a Ostrea semiplana.

Pfi pásmu IX. v Kokofínském podolí str. 13. pfidej ku skame

nélinám ze souvrství Xd. bllze temene Stfemského vrchu: Ostrea

Hippopodium Nilss.

Tamtéz na str. 16. v fádce 22. sbora má státi Stfednicu misto

Stfechuice.

Pfi pásmu X. na str. 7. pfipoj ku skamenélinám z vrstvy Xa2.

na Vinici u Nuenicek : Arca subglabra D' Orb. [s] (vz).

Tamtéz na str. 10. pfipoj ku skamenélinám z Xc. Na Skále

u Dolánek: Amorphospongia (Achilleum) rugosa Шт. a Craticularia

vulgata Рос.

Tamtéz na stráuce 15. misto Spongie uovy rod a drub pfipis:

Pyrospongia Vrbaei Zah.
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Tamtéá na str. 22. f. 6. shora misto Belemiiites napi§ : Actino-

comax Strehlensis Fr.ï a zároveñ ku skamenelinám z Xa. ve Slapu

pridej: Parasmilia centralis Mant. sp.

Tarntéá na str. 25. misto „Novy rod i druh spongie* napi§:

Pyrospongia Vrbaei Zah. (v¿).

Následkem tobo má se pripsati do pfehledu skamenélin útvaiu

kfidového Vysociny Ripské v pojednání „Palaeontologie krid. útv. ve

VysoCinë Ripské a v Polomenych Horách" na str. 16. ku Gastro-

podurn: Natica vulgaris Reuss. IV. VII. a na str. 23. ku Poriferám:

Craticularia vvígata Poe. Xc. a Pyrospongia Vrbaei Zah. Xc.
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