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1. Úvod. 

Bylo především naší snahou prozkoumati stratigrafii české křidy, t. 
i. v Čechách, Sazku, sz. Moravě, Kladsku a pak rozsířiti výzkum ten i do 
sousedního Slezska. Křídu slezskou a českou dohromady zvali jsme sudet- 
skou křídou. Z tohoto celého území zbývá nám ještě uveřejniti výsledky 
své práce z let 1884 až 1908 o větším dile křídy v Sasku, pokud o něm 
nebylo ještě pojednáno. To stalo se v přítomném spisu. Druhou snahou 
naší bylo srovnati výsledky této stratigrafie se stratigrafiemi křídy v západ- 
ních zemích střední Evropy. Z posledních studií srovnávacích uveřejnili jsme 
až posud srovnání české křídy s křídou ve východní části pánve francouzské 
a s křídou v severozápadním Německu. Nyní budeme podobným způsobem 
pokračovati do Bavor, Belgie, do některých okrsků Francie s přílehlým po- 
břežím Anglie. 

Tak jako se usazovaly za dob Neokomu v mnohých zemích střední 
Evropy sladkovodní náplavy, ku př. pod Ardenami v Belgii a Francii aneb 
v Pays de Bray, t. zv. Aachenien, neb v Anglii, Belgii a v Německu t. zv. 
Wealden, právě tak usazovaly se sladkovodní vrstvy v téže době (J. abc.) 
v celé Sudetské křídě. Tehdejší sladkovodní liman český, sahající od Klad- 
ského průlivu, až na malé výjímky po celém území české křídy, vysílal do 
nynějšího Saska již tehdáž malou zátoku mezi Rudohořím a Lužickými ho- 
rami přes Žandovsko asi ku Pernu, kde se končila. V celé Drážďanské 
oblasti zjistili jsme jen nepatrnou jezerní rozlohu sladkovodních náplavů 
z doby Neokomu u obce Mobschatzu blíže Drážďan a teprve ve Tarantské 
oblasti vystupují zase pod Rudohořím větší usazeniny samostatného sladko- 
vodního jezera z téže doby | abc., jež pokračují i do doby souvrství I d, tak 

jako v západočeské křídě. , 
Když za doby souvrství Id., na počátku Gaultu (Albienu), vnikla voda 

mořská Kladským průlivem do Čech, rozlivši se jen ve východní části li- 
manu, přistěhovali se k nám první zvěstovatelé mořské fauny křídové (Sku- 
tíčko a j.). V zípadní polovině českého limanu usazovaly se však za dob 
Id. dále sladkovodní náplavy, mnohem jemnější, a rovněž v řečených okrs- 
cích Saska, zejmena v Tarantské oblasti. Teprve v době pásma Il. snížilo 
se také území západočeské křídy i sousedního Saska do té míry, že se za- 
lila mořská voda až na malé výjimky do celého západočeského limanu i do 
celého území saské křídy. Tak joko na české straně Rudohoří zůstaly souší 
mnohé porfýrové a rulové okrsky, jako ku př. na Bilínsku a Teplicku, tak 
i na saské straně Rudohoří zůstaly mnohé ještě okrsky nezahaleny mořskou 
vodou i v době pásma Il, jako některé porfýrové a rulové kopce v Tarant- 
ské oblasti, některé syenitové, žulové a rulové kopce Míšeňského a Lužic- 
kého masivu u Drážďan (Plavno a j.) a znašný dil Míšeňského cípu. 

Tak jako v Čechách po jižní straně Rudohoří, na Bilínsku a Teplicku, 
zjistili jsme ponenáhlé noření tamnějšího území průběhem mladších pásem



křídy, tak že některá místa byla zanořena teprve za dob pásma IX. aneb X, 
právě tak zjistili jsme také na Saské straně ponenáhlé a postupné noření 
uvedených již okrsků průběhem dob mladších pásem, a v Míšeňském cípu, 
v oboru syenitgranitového Lužickomíšeňského masivu, dokonce až do dob 
pásma IX. a X. Proto náhledy některých geologů, jako by byl křídový útvar 
v Sasku usazeninou bývalého průlivu mořského, jímž se z nynějšího Ně- 
mecka vlilo moře do českého zálivu křídového,. jsou tímto studiem vyvrá- 
ceny i když uvažujeme, že Lnžickomíšeňské horstvo bylo za dob křídových 
nižší než-li jest dnes. O tom pojednáváme podrobně v této práci dále. 
V rozhodujícím terrainu širšího okolí Mišně, o němž tu jde, chybí celá řada 
starších pásem. Za to jsme odůvodnili ve své práci o Východočeském ú- 
tvaru křídovém (II. čásť severní, čl, 12. a 26. i j.), že moře křídové zalilo 
se do Čech ze Slezska Kladským průlivem. 

Nehledime-li ku popsané již části Severočeské křídy, která v úzkém 
proužku zasahuje z Čech u Luže (Lausche) a Hvozdu (Hochwald) do Žitav- 
ska, tož byla křídová zátoka saská při československém pomezí as 40 km 
široká, od Drážďan ku Freiberku asi 30 km, a na samém konci u Mišně 
sotva 10 km. Délka celé zátoky obnášela od českého pomezí ku Mišni něco 
přes 60 km. 

Útvar křídový v Sasku je po stránce geologické velmí poučný, do- 
plňující mnohé poměry geologické v Čechách. Úzká zátoka saská, umístěná 
mezi Rudohořím a Lužickomíšeňským horstvem, měla po celém okraji i při 
četných ostrovech hojně skalnatých břehů. Uvidíme, jak slinité, spongilitové 
i jiné vrstvy různých pásem přicházely s těmito skalami často do styku 
i vytvořily útesové facie se zvláštní přebohbatou faunou útesovou, podcbnou 
oněm útesovým faciím, jež jsme poznali v oboru pásma Il. a X. v Čechách 
a v oboru pásma VII. a VIll. v Kladsku. 

2. Oblasti. 

Křídové vrstvy jsou jak známo při pomezí českosaském písčité, ponej- 
více jako kvádrové pískovce vyvinuté ; náležíť ku velké oblasti, jejíž náplav 
nerostný pochází hlavně ze žulových Lužických hor; proto jsme nazvali 
oblasť tuto Lužíckou oblastí. Tato oblast pokračuje po obou stranách Labe 
dále do Saska až ku Pernu a je v ní pozorovati po levé straně Labe vliv 
jemnějších náplavů z oboru rudohorskych rul. Ačkoliv Lužickomíšeňské 
horstvo i Rudohoří nabylo své nynější výše hlavně v době třetihorní, přece již 
v době křidové zdvihalo se dosti nad hladinou saské zátoky křídové takže vod- 
stvo z vysočin těch podobným se ubíralo směrem jako dnes. Pozorujme. Po 
pravé straně Labe vnikají dnes do křídového území z Lužických hor: Křinice, 
Zebnice, Ploučnice a Vesnice. Dále k sz. nepřichází pozoruhodnějších toků 
do území křídového. Právě v území dolní části řečených toků mezi česko- 
saským pomezím a Pernem jsou písčité vrstvy zdejší křídy poměrně nej- 
hrubšího zrna. Lze tedy souditi, že j za dob křídových v tomto směru po- 
dobné se pohybovaly vodní toky. Po levé straně Labe přichází dnes do 
téhož území křídového v Rudohoří: Běla a Gottleuba. Obě vychází hlavně 
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z rudohorských rul. Poněvač je náplav pisčitý v oboru Lužické oblasti po 
levé straně Labe jemnější u mnohých pásem zajisté již po levé straně Labe 
jemnější u mnohých pásem, zajisté již tenkráte přispívaly v témž siněru 
rudohorské toky svými jemnějšími náplavy ku tvorbě vrstev. 

Od Perna k severozápadu přes Dráždany do Mišeňska není dnes 
pozoruhodných toků ze žulových a syenitových Lužických hor, které by 
vnikaly do nynějšího území křídy. Také náplavy křídové v oblasti mezi 
Pernem a Mišní, již nazýváme Drážďanskou oblasti, nemají celkem lužic- 
kého materialu nerostného jako v předchozí oblasti, jsou velmi jemné, pře- 
vahou slinité. Soudime tedy, že i za dob křídových nepřicházely z Lužických 
hor do této části zátoky saské větší přítoky. Za to po levé straně Labe 
přichází dnes z Rudohoří celá řada větších toků do území křídy od Mohelky 
počato přes Červenou a Divokou Bystřici až ku Třebiči. Ony protékají na 
rudohorském úpatí útvary, jichž horniny poskytují velmi jemný náplav ne- 
rostný; jsou to: Phyllity, Cambrium, Silur a zvláště Perm. Proto lze právem 
usuzovati, Ze se tu ubjiraly za dob křídových podobné toky, nebot daly vznik 
jemným, převahou slinitým vrstvám, zejména v soupásmí V. až X. Proto ta 
veliká podobnost Drážďanské oblasti s Vltavoberounskou oblásti v Čechách, 
ku př. v Řipské vysočině a s Ohareckou oblastí v Poohří a západní polovici 
Českého Středohoří. 

Třetí oblast saské zátoky křídové tvoří Tarantská oblast v širším 
okolí Tarantského lesa, na samém úpatí Rudohoří, v oboru rul a křemen- 
ných porfýru. Do této oblasti nanesly bystřiny z okolí poměrně nejhrubší 
nerostný náplav. Na samém jejím okraji u Freiberka a Niederschěny na- 
neseny mnohé hrubé slepence, a hromady volných hrubých oblázků ukazují 
na usazeniny bystřin v pobřeží Tarantského jezera z dob pásma |. 

V útvaru křídovém saské zátoky pohybujeme se jako ve známých 0- 
kresech křídy v Čechách. Tytéž oblasti, tatáž pásma, tytéž facie petrografické 
a podobná, místy takřka shodná fauna živočišná jsou v nich domovem; jen 
flora Niederschónská usídlená v souvrství Id, má málo společných druhů 
s Vyšerovickou florou, usídlenou v Čechách hlavně v souvrství I c. 

Přechody z písčité Lužické oblasti do slinité Drážďanské oblasti jsou 
dosti náhlé, V úzkém pruhu přechodním na Perensku nastává faciová změna 
vrstev střídavě se vykliňujících, jako jsme ji zjistili na rozhranní po- 
dobných oblastí v Čechách. Přechodní pruh mezi Drážďanskou a Tarantskou 
oblastí není znám, poněvač byl erosí zničen. Z, okrajů sousedních oblastí 
lze tušiti, že se tu odehrávala faciová změna s ponenáhlým přechodem; 
rozdíly petrografické jsou u souhlasných pásem na obou okrajích malé, 

3. Stratigrafie, 

Pásma křídy, j2ž vychází na povrch v Sasku, jsou v písčitých oblastech 
Lužické i Tarantské dobře přístupny, zvláště jsou odhalena ve stráních četných 
údolí a srázných důlů; jinak je tomu ve slinité Drážďanské oblasti, tedy v 0- 
blasti, která byla směrodatná saským geologům při stanovení vrstevného sledu 
nejen v Sasku ale i v Čechách, i pro srovnání se stejnodobými zonami 
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západoevropskými. Drážďanská oblast je co do rozsáhlosti skrovná; pokryta 
je značně usazeninami diluvialními a alluvialními; vrstvy středních a vyšších 
pásem jsou následkem toho málo přístupny, tak že srovnávání aeguivalentních 
vrstev saských s českými, bavorskými i zápapoevropskými založeno bylo někdy 
jen na nepatrném výchozu vrstevném, jehož stratigrafická poloha ani v samém 
saském pořadí vrstev nebyla dokonale známa, jako př. u tak zvaných „Ko- 
pických vrstev“ (viz dále). V novější době, při živém stavebním ruchu, od- 
krývá se tu a tam úryvek některého pásma a ten poskytuje příležitost na- 

o hlédnouti poněkud do jeho petrograficko-palaeontologického složení ale 
skrovně. Vrstvu za vrstvou, pásmo za pásmem vystudovati dokonale nelze, 
není-li sled znám odjinud. K tomu přistupuje ještě ta okolnost, že celá řada 
pásem za sebou, zejmena komplex V. až IX. z části i některé vrstvy pásma 
X., jsou si lithologicky velmi podobná, tak jako v Oharecké oblasti v Čechách. 
Samozřejmě nemohli saští geologové, zejména Geinitz, spatřovati v ta- 
kovém komplexu vrstev ony rozdíly zon, jak je to potřeba při srovnání s ci- 
zími terrainy křídovými i považovali často vícero pásem za sebou jako jednu 
zonu pro své srovnání s cizími zonami. Ku př. Geinitz považoval celý 
velký souhrn vrstev od III by (horní polovina pásma III b) až IX. v Drážďan- 
ské oblasti za stejnodobý se zonou s Inoceramus labiatus v SZ. Německu, 
tj. za pásmo VIII. tamtéž. Jiný geolog z nové doby, ku př. Krenkel, 
spojuje zase velký souhrn vrstev od pásma V, až do X. a má jej za stejno- 
dobý se zonou s Inoceramus Brangniarti v SZ. Německu, t.j. s pásmem IX. 
tamtéž. \ 

Velice zavedly geology vůbec útesové facie téměř všech pásem. Facie 
tyto svým složením petrografickým, zvláště útesovou faunou, velice se sobě 
podobají i byly prohlašovány v celé české křídě za Unterguader. Tím 
myslili v Sasku zejmena na soupásmí II až II] ba, v Čechách na pásmo II. 
Shledáme v této studii, že geologové až do nynější doby měli útesové facie 
svého Unterguadru —  mylného Čenomanu — i v takových terrainech 
v oboru pásem IV. až IX. v Čechách i X.), kde za dob jejich skutečného, 

. normálního Unterguadru, moře vůbec ani zalito nebylo. Tím je vyvrácena 
theorie útesových facií Unterguadru všude tam, kde jsou v Sasku jen mladší 
pásma než pravý Unterguader, právě tak jako v Čechách u Běliny a Teplic 
nelze spatřovati v útesových faciich pásma X. Korycanské vrstvy (II.) či mylný 
Cenoman geoologů, již proto, že tam v okolí všecka starší pásma křídová 
chybí, a na starší útvary kladou se tam buď vrstvy násma IX. neb X. 

K uvedeným okolnostem, jež ztěžovaly klasifikaci vrstev, družila se 
místy ta, že přechod velkého množství pásem ze slinité Drážďanské oblasti 
do pískovcové Lužické oblasti byl nepřístupný. Tak u Perna mezi Kopicemi 
a Zeichen pojme na tomto přechodu Polabská stráň jen nejmladší pásma 
IX. a X., ostatní se skrývají pod povrchem zemským. Jaké se odehrávají 
přechody faciové u starších pásem, nedalo se zjistiti i zůstal výklad o spo- 
jitosti pásem soudobým na obou stranách přechodního pruhu temným, jak 
Geinitz r. 1849 naznačuje slovy (Auadersandstgeb. s. 56.): „Von hier an 
werden die Verhältnisse unklar“. Mohl hlavní tvůrce saské klasifikace kří- 
dové Geinitz při těchto nesnázích zdárný postup vrstevrího sledu stano- 
viti? Mohlo se jím navržené pořadí vrstev hoditi pro stanovení sledu vrstev- 
ného v Čechách i v celé Sudetské křídě i v sousedním Bavorsku? Mohlo 
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se takto upravené pořadí vrstev v těchto zemích hoditi pro srovnávání se 
soudobými zonami a etagemi v Sz. Německu, Belgii, Francii a Anglii? 

Také Geinitzova srovnávací studia v samotném Sz. Německu, která mu 
byla vzorem, byla založena na značných omylech. Tyto omyly měly ne- 
blahý vliv i na srovnávání i rozčlenění křídy v Sasku, v Čechách a Slezsku, 
tedy v celé Sudetské křídě Uvádím prozatím jeden z největších omylů; 0- 
statní následují dále. Geinitz položil „Erster Griinsandstein von Essen“, 
t j. Zonu s Pecten asper čili naše pásmo IV b pod Flammenmergel, t. j. 
pod zonu se Schlónbachia inflata čili pod naše soupásmí HI 5 + IV a. Reuss 
jej vtom ohledu následoval v Čechách, v Malnicích u Loun (viz naše práce 
i dálší články). Vmysleme se nyní do Geinitzova pochodu myšlénkového. 
On měl omylem pod Flammenmerglem : Griinsand s Pecten asper. V Sasku 
viděl Geinitz Flammenmergel typický v pásmu III. a pod tímto pásmem 
shledával často Griinsand — ale pásma II. (!) i ten má Pecten asper. Proto 
učinil závěrek mylný: pásmo II. v Sasku i v Čechách je Cenoman 
k němuž přidružil také pásmo I a mimo to v Sasku III a a spodní polovici 
pásma 11 6., t j. II b «. Podobné společnosti zkamenělin, jež jsou v úteso- 
vých a zcela pobřežních vrstvách pásma Il. v celé české křídě a v souvrství 
II be. v Sasku a na druhé straně v podobných lokalitách zony s Pecten 
asper IV b v Sz. Německu a v Tourtii de Tournay (IV 6.) v Belgii, snahu 
Geinitzovu podporovaly, ač před tím dobře prohlašoval na základě týchž 
zkamenělin, jako Reuss v Čechách, příslušenství pásma Il. ku Lower green 
sandu dolní křídy anglické. 

Geologové zabývající se rozčleněním křídy v Čechách, ve Slezsku a 
v Bavorsku, brali sobě za vzor klasifikace Geinitzovy v Sasku; na ně- 
poukazovali a je akceptovali stratigrafové cizích zemí. Jeví se tedy potřeba, 
abychom poukázali zevrubně na celý vývin klasifikace české křídy vůbec 
abychom o ní nabyli náležitého světla. 

Reuss 1840. 

Nehledíme-li ku menším poznámkám Zippe-ho ve Flótzgebirge Bóhmens 
1835 i j, tož byl prvním stratigrafem české křídy v Čechách A. E. Reuss. 
Ve své studii z r. 1840. „Die Umgebungen von Teplitz und Bilin“ shledává 
z počátku jen dvě hlavní skupiny vrstev v pořadí shora dolů: Pláner, 
Ouadersandstein. Znal tehdáž jen malý okrsek české křídy, proto připomíná 
výslovně, že tam chybí vedle „křídy“ (ve smyslu petrografickém) s. 57, 
„Grůinsand“, čím myslí na glaukonitické pískovce v Sasku. Dále mu schází 
„Wealdenformation“, čím myslí na saská lupkovitá souvrství, hlavně [ ď. 
s tlorou u Niederschóny. Již tenkráte poukazuje na Naumannův saský 
výzkum (s. 58) o tom, že jsou vlastně dva členy Ouadersandsteinů ; vyšší 
a nižší; je tedy postup členů české křídy s hora dolů vlastně tento: Der 
obere Qudersandstein (typus Sněžník, pásmo VIII), Der Pláner a Der untere 
Ouadersandstein (typus Tisa pod Sněžníkem, soupásmí IL—iV,), a že lze 
v Plánru rozeznati tři horizonty shora dolů: 

Der thonige Pláner, Typus Lužice u Biliny, pásmo IX. (s. 63.) 

Der kalkige Pláner, Geinitzův Plánerkalk. Typus Teplice X dc. (s. 66.) 
Der sandige Pláner, Ceinitzův Plánermergel. Typus Třiblice III-+IV, (s. 66.) 
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Útesové facie pásma X. u Běliny a Teplic (s. 67.) má za „Geinitzs Con- 
glomeratschichten“. To jsou v Sasku útesové facie pásem II, III, IVa, V, IX. 
a pískovcovou útesovou facii souvrství Xa. na Žižkově u Běliny má za 
Unterguader, čímž myslí hlavně v Sasku na II -+ III ba, v Čechách na II 

Geinitz 1830. 

V naznačeoé době Reussových studií připravil již Geinitz k prvému 
vydání (nebudiž ztotožňováno s 2. vydáním) svou: „Charakteristik der 
Schichten und Petrefacten des sächs. — böhm. Kreidegebirges“, jež vyšla 
tiskem o rok dříve 1839, k níž Reuss přispívá též seznamy zkamenělin, 
zejmena z okolí Teplic a Běliny. Geinitz tu uvádí následující sleil vrstev 
pro Sasko a Čechy bera také ohled na výzkumy Cotty (Geogn. Wande- 
rungen 1836, 1837, 1838), Roemera a Neumanna (Leonhards Zeit- 
schrift, 1815, 1818, 1826.) Gumprechta (Beiträge z. gengn. Kenntniss 
einer Theile Sachsens u. Böhmens, 1835.): 

1. Der obere Quader. Ku pf.: „alle bekannte Felsmassen der sächsi- 
schen Schweiz, welche im Elbthale zum Vorschein kommen“ = doslovn& VI, 
až do X. 

2. Der obere Pläner = Plänerkalk = Xbe. 
3. Der mittlere Pläner = Plänermergel und Pläner- 

sandstein = IX. až III. a tyto měl za Gault (viz däle). 

4. Der untere Pláner, unterste Plánerbildungen. Sem 
zahrnuje útosové facie různých pásem ; především pásma II. a pak ony, které 
mal podobné druhy fauny ku př.: útesové facie pásma III, IVa, IX. a 
v Čechách II. a X. 

5. Der untere Ouader. Tím myslí pásmo I. od Niederschóny, jež - 
považuje za Wálderformation (Wělderthon) a také pásmo Il. jež 
s předešlým spojuje a jemuž pro svou faunu přisuzuje stáří Anglického 
Lower Greensandu. 

Reuss 1844. 

Je zřejmo jak se k této klasifikaci Reuss připojiti hledí ve svém 
spise z r. 1844 (str. 5 a j): „Die Kreidegebilde des westlichen Böhmens“. 

I. Gruppe. Oberer Ouadersandstein. Vzor Sněžník = VII. 

li. Gruppe. Plánerschichten : 

1. Plánerkalk, a sice Oberer Plánerkalk = X bed vůbec, a Unterer 
Plánerkalk = ku př. v Košticích X a, v Lounech V. 

2. Plánermergel. Vzor Lužice u Biliny = IX. Sem ku II. Gruppe 
der Plánerschichten připojuje Conglomeratschichten a Hippuritenschichten 
z okolí Teplic a Běliny, útesové to facie různých souvrství pásma X, jež 
neví z opatrnosti kam je přesně zařaditi. Zaráží jej patrně Geinitzovo 
určení vrstev těchto pod Plánersandstein. 

3. Plánersandstein. Vzor Třiblice a Hrádek = NI — IV. 
HL Gruppe. Unterer Quadersandstein. Sem zařadil ze širšího 

okolí Loun pásma I, II, IV a, IV d v tomto pořádku s hora dolů: 
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1. Griinsandstein. Vzor Malnice = IV ř, náleží ku IV b. 

2. Grauer Kalkstein. Vzor Čenčice = IV e, náleží ku IV b. 

3. Exogyrensandstein. Vzor u Malnic = IV Vle, náleží ku IV 4. 

4. Grauer Sandstein von Lippenz == IV c, náleží ku IV a. 

i 3 Onterster Quader mit Schieferthon und Landpflanzen. Vzory: Peruc 
= 1 Tisa = Il 

Reuss 1845 —6. 

Hned na to r. 1845-6 uveřejňuje Reuss svou práci: „Die Verstei- 
nerungen der böhmischen Kreideformation“, díl I. a II. Rozdělení vrstev je 
zde podobné, ale odůvodňuje tu zvláště po stránce palaeontologické po pří- 

„ kladu Geinitzově, že Plánermergel = IX, je anglickým Gaultem a 
der untere Ouadersandstein, tedy komplex I + II + IVa + IV 
+ IH je dohromady Lower greensandem i dáványní též Plánersanu- 
stein z Třiblic a Hrádku = Ii + VI, ku Unterer Ouadersandsteinu svého 
Lower greensandu. Mimo to stanoví blíže stáří svých Conglomerat — a 
Hippuritenschichten podle zkamenělin a oddělil je nyní od sebe. Rozčlenění 
jeho jest toto: 

IV. Der obere Quader. Seine Bedeutung räthselhaft, s. 124. Vzor 
Sněžník = VIIL 

I. Der Plánerkalk, a sice: 

2. Oberer Plánerkalk. Vzor Teplice a Bělina = X bed. 
1. Unterer Plánerkalk. Vzor Ohře v Lounech = Va, Koštice = X a, 

útesové facie v okolí Běliny, Konglomeratschichten aj. = Xa; až po Xd 
u Teplic, ku př. Weisskirchitz (po česku Novosedlice); = Xd, aj. 

l. Der Plánermergel = Gault.in England und Frankreich 
Vzory: Lužice = IX, Březno u Loun = IX. 

I. Unterer Auader = Lower greensand, v němž rozeznává 
shora dolů tyto horizonty: 

5. Hippuritenschichten. Vzory Kučlina z Běliny — útesová 
facie X a, Korycany = útes. f II, Holubice a j. — útes. f. II. 

4. Plänersandstein = das oberste Glied des Lowergreensandes, 
Vzory: Triblice a Hrädek == III. + IV. 

3. Grünsandstein. Vzor Malnice -= IV ř, náleží ku IV ». 

:Grauer Kalkstein von Cendit = IV e, náleží ku IV od. 

2 Exogyrensandstein. Vzor u Malnic IV e, náleží ku IV 5. Vzor 
Korycany = útes. f II. 

1. Der eigentliche untere Quader. Vzor Bfvany (Weber- 
schan) Ilia, Tisa a Zlosyn = Il, Peruc = L 

Geinitz 1849, 1850. 

Geinitz pokračuje ve svých stratigrafických studiích dále. Zavádí 
změnu ohledně polohy Reussova Plánermerglu (IX.) v Čechách, jejž staví 
nyní nad Plánerkalk (X.), Uveřejnil krátce po sobě tyto spisy: 

r. 1849. „Das Quadersandsteingebirge in Deutschlad“.



R. 1850, „Das Quadergebirge in Sachsen“. 

R. 1850. „Charakteristik der Schichten u. Petrefacten des sächsisch- 
böhmischen Kreidegebirges Il. Ausgabe. 

V těchto spisech změnil Geinitz některé své dřívější náhledy o 
stratigrafii kfidy. Nazývá v nich Reuss3 svým žákem, který jej valně pře- 
konal, staví jeho práce jako vzor píle a přesnosti (Auadrsg. i. D. 11) a do- 
dává, že je nesprávno, když Reuss určuje Unterer Ouader jakožto Lower 
greensand. Patrně již v této době přicházel k náhledu, že jeho Unterguader 
není Waldenem a Lower greensandem, jak později uvidíme. Geinitz vy- 
vytýká tu Reussovi, že má Plánermergel (IX) za Gault (ib. 12), ač srovnává 
sám pořád ještě svůj saský Unterer Quadermergel, t. skupinu pásem II] až 
IX s vrstvami Gaultu, ku př. v Ouadersgb. i.D. 76—77, 36 Goslar 5, a nej- 
nižší čásť pásma III u Velké Cotty (naše III 1) určuje správně jako Gault. 
(Viz náš článek: Lohmgrund ect. a Die Sudet. Kreidet. | 14.). Nesprávně 
vytýká Geinitz Reussovi, že klade Plánermergel (IX) pod Plánerkalk 
(X.) místo nad něj, ač tak sám psal a v přírodě shledal (Střelin, Weinbóhla) 
jako Reuss v Čechách. (Viz naše články o těchto lokalitách). Ve jmeno- 
vaných třech spisech z let 1849—50 má Geinitz tuto klasifikaci křídy 
v Sasku a Čechách: 

1. Oberer Quadersandstein. Typus: „Alle bekannte Felsmas- 
sen der sächsischen Schweiz, welche im Elbthale zum Vorschein kommen 
== IV až X; Umgebung des Cottaer Borges (u Perna) — IV.; die Höhe des 
Ladenberges :- IV., Hohe Schneeberg == VIII; Umgegend von Kreibitz (Chříb- 
ská v Čechách) — X d, Sieben Hirten bei Kieslingswalda — IX., Die Heu- 
scheuer“ =- IX. Jmenované pámo VIII na Sněžníku u Děčína považoval 
Geinitz za stejnodobé s kvádrovci na Teufelsmaner a na Klusberge po 
s str. Harzu, jež jsou mnohem mladší než-li nejmladší české pásmo křídy 
X. d, náležíť ku Senonu a sice ku zoně s Pecten muricatus (viz Zah. Sudet. 
Kreide f. II). 

2. Oberer Quadermergel. „In Sachsen scheint er zu fehlen“, 
Za to jej určuje v Kladsku a v Čechách: Kieslingswalda = IX, Kreibitz in 
Bóhmen = X abc, Bóhmisch Kamnitz = X., Luschitz in Böhmen = IX. i po- 
važuje vrstvy tyto za stejnodobé s oným Merglem u Goslaru, který se dnes 
nazývá Emschrem, náleží ku nejhlubšímu Senonu a jest mlaďdsí než-li nej- 
mladší pásmo české křídy X d. (viz Zah. Sudet. Kreide f. II.). 

3. Mittler Quadermergel, Oberer Pláner oder Plánerkalk. Typus:: 
Strehlen = X bc und Weinbčhla = X b, Teplic und Bilin—= X bcd, Oppeln 
in Schlesien = X b. 

4. Unterer Quadermergel, Unter Pläner oder Plänermergel und 
Plänersandstein = 11. a2 IX. v Sasku, auch Flammenmergel - Ill. v Sasku, 
Grünsand = Il. svrchní v Sasku, Hippuritenschichten und Conglomeratschich- 
ten = útesové facie II. až X. v Sasku a v Čechách. Sandiger Mergel im 
Tunnel von Oberau -= Normalgestein für Plänermergel =1X.; glauconitische 
sandige Pläner von Copitz bei Pirna = IX; (patří ku horní části pás IX.). 
Plánermergel im Glatzischen = V. a2 Vll. Reuss’s unterer Plánerkalk in 
Böhmen = V, Xa. 

5. Unterer Quadersandstein. Typus: Niederschöna mit Schie- 
ferthon und Pflanzenresten = I, Grünsandstein = Il, a vübec kvädr pásma 
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II, Bildhauersandstein von Gottleuba = IV.; Reuss’s Unterer Quadersand- 
stein und Exogyrensandstein u. s. w. = I až IV b. (viz předchozí přehled 
u Reussa); Grůnsand im Tunnel von Oberau =:útes f IX., Griůnsand 
vom Rathsweinbergen bei Meissen = ütes f. V. uml in Zscheila =[X, Krei- 
bitz in Böhmen = IX, Serpulasand Ill 5 ß. und Quader des Horkenberges 
=Llbe, 

Reuss 1854. 

Po těchto Geinitzovych studiich näsleduje Reussova úvaha 
o sledu křidových vrstev v Čechách z r. 1854: „Kurze Uebersicht der geo- 
gnostischen Verháltnisse Běhmens“. V této práci podotýká již Reuss vý- 
slovně na str. 67, že Wálderthon (Wealden) rebyl ještě v Čechách zjištěn. 
Píše, že moře křídové vnikalo z Německa přes Sasko do Čech, rovněž skrze 
Slezsko a Kladsko. Jest nyní přesvědčen, že není v Čechách Neocomien a 
Gault na s. 69., nýbrž jen D' Orbignyův Cenomanien, Turonien a dílem 
Senonien. Odvolal tedy v České křídě Neocemien a Gault jako dříve již 
Geinitz r. 1850 v Char. II vyd str. V. — Plánermergel (IX) staví již nad 
Plánerkalk dle Geinitzova vzoru v predchozím sledu, ač to neodůvodnil. 
Reuss má nyní tento pořádek vrstev: 

Il. Der obere Quadersandstein, u něhož poznamenává: „bleibt 
manches Dunkel“. Vzory: Sněžník u Děčína = VIII, Adersbach - IX., Hej- 
šovina = IX. 

I. Der Pláner, který rozvrhuje s hora dolů v tyto členy: 

3. Die Bakulitenthone = Plánermergel. Vzory: Lužice - 
IX., Krebsscheerensandstein = Sandsteinartige Gebilde bei Trübau, Zwitau 
(ihre Stellung noch nicht sicher gestellt) = IX.; Geinitz’s Oberer Qua- 
dermergel von Kieslingswalde = IX. 

2. Der Plänerkalk. Vzor Teplice = X a—d. Sandiger Kalkmergel 
und Thonmergel, neuvádí tu přesně vzory lokalit, myslí tím asi souhrn 
pásem V až VII. z Poohří. 

1. Der untere Pläner = Hippuritenschichten (vielleicht Tiourtia) 
vzory: Kučlín = útes f. X a, Korycany, Holubice, Kutná Hora a j. --útes f II. 

1. Der untere Ouadersandstein, jejž rozděluje s hora dolů 
v tyto členy: 

3. Plänersandstein. Vzory: Praha =III, Třiblice III -i IV. 
2. Griinsandstein. Vzory: Skuteč = I d + II, Malnice — IV b. 

1. Dereigentliche untere AGuader = L. západočeské křídy. 

Reuss 1867. 

Ještě jednou a to naposled podává Reuss klasifikaci české křídy r. 
1867 ve spise: „Die Gegend zwishen Kommotau, Saaz, Raudnitz und Tet- 
schen“. (Beitráge zur Balneologie, IH Bd) Opět tu učinil některé změny 
i dodatky. 

IV. Der senone obere Quader. Vzory: Adersbach IX, Glatz 
(patrně Hejšovina) = IX.



Il. Die Bakulitenthone, Vzory: Lužice = IX, Březno, Lenešice a 
Vršovice - IX. Poznamenává: „Es ist nicht unwarscheinlich, dass sie mit 
den norddentschen „Ouadratenmergeln“ in dasselbe geologische Niveau zů 
stellen sein dürften“. Posledni náleží ku svrchnímu Senonu. Viz Zah. Die 
Sudet. Kreidef. II. s 70, 14. 

ll. Der Pläner. Höheres geologisches Niveau. Scaphiten 
— Pláner Vzory: Tepice, Bilina a Koštice = Xabcd. Typische Form 
als Plánerkalk - X5 Sem zařadil též všecky útesové facie vrstev Xabcd 
z okolí Běliny, úpatí Bořeně, Novosedlice (po něm. Weiskirchlitz) a okolí města 
Teplic. — Pläner im östlichen Böhmen unter dem Krebsscherensandstein = 
V-- VIII Tento horizont II. měl patrně za Turon, neboť pod ním všecky 0- 
statní vrstvy má za 

IL Cenomanu, který rozvrhuje s hora dolů takto: 

Tieferes geologisches Niveau des Pláners. Vzor: Egeru- 
fer in Laun + V, zejmena V a. „Sie důrften dem Rhotomagensis — Pläner 
(Zone des Acanthoceras Rotomagensis = VI, viz Zah.: Sudet. Kreideťf. II. 
s. 14 a j.) des nördlichen Deutschland gleichzustellen sein und daher schon 
der obersten Stufe der cenomanen Gruppe angehören“. 

Hippuritenschichten. Vzor: Bilina: = ütes. f. Xa, „Sie verrat- 
hen eine grosse Analogie mit den Schichten von Oberau (= ütes. f. IX.) 
und Plauen ( = ütes f. III.) in Sechsen und mit der Tourtia“ (ütes. f. IV d. 
v Belgii). — Vzor: „Umgebung yon Weltrus“ (Korycan, Zlosejn, Mühlhausen, 
Elbeteinitz) - ütes. a pobfe2. f. Il. „Hier schliessen sie sich viel näher an 
die Exogyra columba Lam, führende Cenomanenschichten an“. Patrn& tu 
myslí na pásmo II. v Sasku. 

unterste sandige Cenomanschichten von oben nach unten: 

. Plänersandstein. Vzory: Tfiblice, Hrädek, Zernoseky, Roud- 
nice kn + IV. 

2. Grünsandstein Vzory: Louny, Čenčice, Malnice, Zeměchy. Buď 
„Sandstein arm an Glaukonitkörner“ —= IV a, aneb graugrün mit viel Glau- 
konit“ -— IV b.; Exogyrensandstein von Malnitz — IV e (náleží jako čásť ku 
IV b.). Ausserdem führen sie Megerlea lima Defr“. ( — Magas Geinitzi dle 
Schlónbacha“). Nejspodnější lavičce pásma IV 5 u Malnitz námi „Magasová 
lavička“ zvaná. 

3. Quadersandstein. Höhere schihhten, Vzor: Tisa II. Tiefere 
Schichten auch mit Schieferothon und Kohle. Vzor Perno- Strádonice — | 
a bc; Mšené -= bed, Praha — 1bcd. Konglomerate — 1 a, unmittelbar 
auf dem Grundgebirge. 

Gůmbel 1867—8. 

Následuje v časovém pořadí Giimblova klasifikace ve spisech: 
1867. „Kurze Notiz úber die Gliederung der sáchsichen und bayerischen 
oberen Kreideschichten“ v Neues Jahrb. f Min. Geol. u. Palacontologie 1868. 
„Beiträge zur Kenntniss der Procán — oder Kreideformation im nordwest- 
lichen Böhmen in Vergl. m. d. gleichzeitl. Ablag. in Bayern und Sachsen.“ 
Připomínám, že k této klasifikaci nepřipojuji Gümblovy aequivalenty 
z Bavorska, poněvač je dříve nutno předeslati náš výzkum o Bavorské křídě, 
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v němž podrobíme klasifikace tamnější zevrubné kritice, což se stane v bu- 
doucí samostatné studii. V této studii poukážeme pak i na kritický článek 
Beyrichův „Ueber die Beziehungen der Kreideformation bei Regensburg 
zum Auadergebirge“ v Zeit. d. d. Geolog. Ges. II, 2, v němž Beyrich po- 
jednává o Geinitzově srovnání saské křídy s bavorskou a v němž zvlástě 
klade na to důraz, že v Sasku, v Čechách a Slezsku, tak jako v Bavorsku, 
Wealden ani Gault, že tedy náleží naše sudetská křída svrchnímu ú- 
tvaru křídovému, totiž k Cenomanu, Turonu a Senonu. Pak také uvedeme 
jeho posudsk o Geinitzově klasifikaci saské kříd , ku př. na s. 115, 120, 
121, kde se o ní několikráte vyslovuje velmi nepříznivě, až jí konečně zavrhuje. 

II. Obere Stufe, Oberguader, Oberpláner, Stufe der Be- 
lemnitellen (tedy nejvyšší Senon). 

1. Oberer Ouadersandstein. Vzory: Sněžník — VIII, Hrubá 
Skála a Chlomek == X, Perno v Sasku — IX cb ď Kvádrovce pásma X. 
a jejich stratigrafickou pvlohu v Polnbí u Perna přehlédl. Schreibkreide mit 
Belemnitellen —- nejvyšší Senon. 

2, Baculitenschichten, oberer Quadermergel; oberer Pläner- 
mergel und Priesener Schichten in Böhmen. Vzory: Březno v Čechách =- 
IX., Salzberg-Mergel bei Auedlinburg spodní Senon, mladší než-li X d, ni- 
koliv IX. Mergel als Unterlage des oberen Quadersandstein in Vogelsang bei 
Pirna = IX a. 

I. Mittlere Stufe, Mittel-Quader, Stufe des Inoceramus 
Brongniarti und labiatus (tady Turon). 

3. Mittelpläner-Mergel und Kalk mit Scaphites Geinitzii, Bron- 
gniarti-Mergel. (Tento poslední horizont je tu mylný; neboť v Německu je 
Brongniartizone hlubším horizontem — IX. Omyl vznikl tím, že Giimbel 
stavěl pásmo IX. v Čechách nad pásmo X. místo naopak.) Strehlener 
Schichten, Plänerkalk, oberer Pläner, Hundorfer Schichten in Böhmen. Vzory: 
Hundorf (Hudcov u Teplic) — XBcd, Střelín (Strehlen u Drážďan) — 
X bc.; identisch mit den S rehlener Schichten ist der Krietschwitzer Mergel 
— VI + VIL, sowie bei Malnitz in Böhmen = V. na Bílých Horkách 
u Malnic, ete. Viz též naše práce: z. Pojizeří, okolí Řípu, Poohří, Ueber die 
Schichtenfolge der westbohm. Kreidef. Jahrbuch 1900. S. 92, 93, 94. 

4. Mittelpläner-Grünsandstein, Copitzer Grünsandstein,. Mall- 
nitzer Schichten. Vzory: Kopice u Perna — IX; (t. j. vyšší čásť pásma IX.), 
Cottaer Grünsandstein v Cottě a pod Křičvicemi — v., Malnice v Čechách 

5. Mittelpläner- Sandstein und Mergel mit Inoceramus labiatus, 
Mittelquader-Sandstein mit Inoceramus labiatus, Labiatus-Sandstein, mittler 
Plänermergel und mittler Plänersandstein. Rothwernsdorfer Schichten in 
Sachsen, Liboch - Melniker Schichten. Vzory: Gegen N. und NW. in Sachsen, 
== I15y + IVa. Gegen S. und SO. Bildhauersandstein, Gottlenbathal -= 
IV. Liboch - Melnik in Böhmen = IIl + IV. Viz Zah Ueber die Schichten- 
folge d. westböhm. Kreidef, S. 98. 

Thonige Zwischenlage — III b 3 mezi I. a Il. Stufe. 

I Untere Stufe, Unter Quader, Unterpläner, Stufe des Peclen 
asper, Cenoman, Grünsand von Essen, Tourtia (ütes. f. IV d). K tomu tfeba 
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poznamenati, že Cenomanien Francie — IVd — VI, Cenoman Německa 
= IV6 — VIL 

6 Unterpláner- Mergel und Griinsandstein, unterer Pláner und 
Serpulasand. Bannewitz - Oberauer Schichten in Sachsen, Tuchoměřic - Pan- 
kracer Schichten in Böhmen. Vzory: U Bannewitz (Horka aj), v Plavně 
== 16 a. Serpulasand — IIIB 3, Oberau u Mišně — IX. Unterer Pláner- 
mergel in der rechten Seite des Lohmgrundes bei Pirna — III a. Tucho- 
měřice u Prahy = II (viz Bř. Zahálka: Kř. ú. v záp. Povltaví. Pás II. 44, 
Päs I. 50, 51, Päs. NI 38, 85). 

7. Unterplánersandstein mit Rudisten oder Pflanzenschichten, unte- 
rer Quadersandstein und Grünsandstein, Muschelbreccien (útes. f. I), Ko- 
schützer- und Niederschönauer Schichten. Vzory: Košice u Drážďan = útes 
a pobřež. £. II, Korycany v Čechách = útes. £ II, Niederschöna u Treibergu 
1, Pernc v Čechách = |. 

Schlönbach 1868. 

Schlónbach, jenž studoval křídu v létech v Čechách v létech 1864, 
1865 a 1867, přičinil také svými poznámkami o saské křídě ku mnohým 
stratigrafickým názorům pro geology v Čechách a Sasku, zvláště tím, že 
srovnával vrstvy české s německými a francouzskými. Především ve své 
práci z r. 1868: „Die Brachiopoden der böhm. Kreide“ v Jahrbuchu s 139. 
přišel k náhledu, že velký díl pásem české křídy, které byly povážovány 
Reussem za Cenomanien (viz poslední Reussovu klasifikaci) náleží k Tu- 
ronienu. Tim myslí hlavně na česká pásma III až V. Ovšem mylný sled 
pásem III. a IV. jenž popsán byl Reussem shora dolů: III, IV, u Malnic, 
byl opraven na správný sled shora dolů : IV, III. jíž Romingerem (viz Zah. 
Pás IV. v Poohří s. 89). Sohloónbach sestavil toto rozčlenění vrstev: 

5. Zone des Micraster cor anguinum, Untere Region der Qua- 
dratenkreide (patří v Německu ku vyššímu oddílu Senonu dolního viz Zah, 
Sudet. Kreidef. II. 74). Typus: Chlomek = Xc, Hrubá skála = X5bß +c 
-+ d. V Sasku nebyl přep tím ještě Oberguader správně vymezen. Jak jsme 
již naznačili v předu, počítalť Geinitz ku Oberguadru velké soupásmí IV. 
až X. Další změny v tom ohledu viz u Geinitze dále. 

5. Zone des Inoceramus Cuvieri, Cuvieri - Pláner (ZS. v Ně- 
mecku X d). Baculiten - Mergel, oberer Plánermergel. Vzory (ovšem mylné): 
Pojizeří slinitá facie X B «, po případě X b., Březno u Loun a Postoloprty 
< IX., Lužice u Biliny = IX 

4. Zone des Scaphites Geinitzi (v SZ. Německu X abc), Obere 
Plänerkalk, wahrscheinlich der grösste Theil des Oberen Plänermergels in 
der Umgebung von Teplitz - Xbcd, Bitiin - Xbcd, Laun (omyl) = V. 
Vzor Strehlen v Sasku = X 9 c. Tim opravuje Giimbla (Zone d. Inoceramus 
Brongniarti). 

Poznámka o Jizerských vrstvách = VII T IX. na s. 146. „Ich bin — 
ofen gestanden — in einer Verlegenheit wo dieselben am richtigsten einzu- 
ordnen“, Die Prager Geologen (Krejčí Frič,) bestrachten die Isersandsteine 
(VIM T IX) als genaue Aeguivalente der petrefactenreichen Schichten von 
Kieslingswalde (IX.)und geben ihnen nachfolgende Stelle in der Schichten- 
folge (později ovšem změnili tyto náhledy) von oben nachunten: 
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Baculitenschichten von Priesen (IX.) 
Isersandsteine (VIII + IX.) = Kieslingswalderschichten (IX.) 

Plänerkaik von Teplitz (X.) 
Diese Sandsteine (VIII + IX.) darstellen eine veränderte Facies der Zone 

des Scaphites Geinitzi (X a5 c.)* 
Dálší nähledy Sohlönbachovy o stäfi Jizerských vrstev viz v Zah: 

Pás. IX. v Pojizeří s. 151 a Ueber die Schichtenfolge etc. T. II. Jahrbuch 
1900, Bd. 50. S. 102—108. 

3. Zone des Inoceramus Brongniarti (v SZ. Německu IX.) Typy: 
Exogyren- und Grünsandstein von Laun und Malnitz == IV +, Mergelkalke 
des Eger-Ufers in Laun = V a. 

2. Zone des Inoceramus labiatus (v SZ. Nömecku VII). Typy: 
Tisaer-Wánde = IV a, Plänersandstein, gelber Bausandstein = Ill o., grauer 
Sandstein von Lippenz — IV a, Pläner des Weisienberges bei Prag III o. 
Zone a Inoceramus labiat.ıs in Frankreich. (U Zahálky VIII u Grossouvre 
a Lamberta :- VII + VIII. u Barroise omylem = VIII + IX. Viz Zah: Sudet. 
Kr. I. Tab. I. etec) Rother Pláner in Norddentschland. = VIII. 

1. Cenomanien (ve Francii: IV b-+ V -+ VI dle jiných ku př. Lam- 
berta a Barroise: Ii b + IVab + V + VD), Zone der Trigonia sulca- 
taria (v SZ. Německu a Belgii = útes. f. IV. b.) Vzory: Peruc = I, Schil- 
linge (Žilinka u Bilíny = útes. f. X a, Kamajk (u Kut. Hory? je také u Žernosek) 
= útes. f. I, Korycany = útes. f. II., Tisa = II, Luisenfels bei Teplitz (známé 
nálezisko uváděné u geologů často jako Weisskirchlitz a Novosedlice) — 
útes. £ X d. Hippuritenkalke (u Bilíny -= útes, f X a a všecky útesové facie 
pásem v Sasku v oboru pásem II, III be, IV a, V, IX. Při tom pozname- 
nävä Schlönbach, Ze Varianszone (naše V) a Rotomagensiszone 
(naše VI.) v Čechách nejsou, a že chybí mimo to Neocomien (naše la bc.) 
a Gault (naše I d T II + III + IV a ve smyslu Zahálkově). 

Krejčí 1870. 

Nyní přichází v časovém pořadí Krejčí r. 1870. v I. dile: „Archivu 
pro přírodovědecké prozkoumání Čech“ se svou „Studií v oboru křídového 
útvaru v Čechách“. Výzkum provedí v létech 1864—8. Po předběžném po- 
kusu o rozčlenění české křídy uveřejněném ku př. v Časopise Musea Král. 
čes. s. 222—242 díl 39. sv. 3 a ve Verhandlungen Říš. geol. úst. ve Vídni 
r. 1867 s. 67. přistupuje Krejčí k svému definitivnímu rozčlenění; při tom 
mu byly vodítkem práce Reussovy v Čechách (s. 41—45), Geinitzovy 
v Sasku a Čechách a Gimblovy v Bavorsku, v Čechách a Sasku, jakož 
i práce Sohlónbachovy, jak jsme právě pfedeslali. Rozděliv útvar na 8 
pásem, srovnává je taklo « Geinitzovými vrstvami v Sasku, Severních 
echách a ve Slezsku: 

8. Chlomecké vrstvy. Vzory: Chlomek = X c, Hrubá Skála X 5 
+ c + d Cvikov = X cd, Čes. Kamenice IX, (viz Zah: Čes. Středohoř 271), 
Chřibská (Kreibitz) —- X d, po případě X c d, Kieslingswalda - IX. — Krejči 
myslil, že v Sasku chybí jeho Chlomecké kvádry t. j. písčitá facie pásma 
X.; jsou však v okolí Perna (viz tam v této studii). 
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7. Březenské vrstvy. Bakulitové jíly Reussvvy. Vzor: Březno 
u Loun = IX horní. 

6. Teplické vrstvy, Reussův Plánerkalk. Vzor: Okolí Teplic a 
podél Oharky - Xabcd. 

5. Jizerské vrstvy. Vzory: Pojizeří VNI -+ IX, Polomené hory, místy 
— V, až IX. atd., Malnice = IV e (čásť pásma IV z ležící pod řasákem IV ?), 
Českosaské Švýcarsko = VIII + IX, Děčínský Sněžník = VIII, Geinitzův 
Oberquader v saském Polabí, tehdáž = IV. až IX, po případě = IV. až X, 
Callianasové pískovce v Čes. Třebové = IX c d, Kladsko a Adrsbach == IX. 

4. Malnické vrstvy. Reussův Griinsandstein (řasák). Vzory: Mal- 
nice : IV Ž. (čásť pásma IV 0,), Upati Děčínského Sněžníka — IV 5 až VII, 
Kopické vrstvy u Rottwensdorfu v Sasku = V, Geinitzův Unterer Qu- 
adermergel u Kopic v Sasku — IX; (vyšší čásť pásma IX.); Ceinitz jej řadí 
ke skupině III. až IX, (Unterer Ouadermergel) avšak v Indexu Petrefactorum 
své Charakteristiky klade Kopický Unterer Ouadermergel do svého mylného 
horizonta, který je starší a leží u Geinitze nad soupásmím I + II. a pod 
pásmem III. Do tohoto inýlného horizontu zahrnul též všecky, dříve již u- 
vedené fácie úlesové různých pásem. Viz v předu. 

3. Bělohorské vrstvy. Vzory: Bílá Hora — Ill. Krejčí se mylně 
domnívá, že pod jeho opukou pásma III. leží Rhynchonellový pískovec, čásť 
to dolního pásma V. u Liběchova a praví, že má též hojný Inoceramus la- 
biatus jako na Bilé Hoře. Proto jej též omylem přidružuje ku hlubší Části 
Bělohorských vrstev. Mělnické vrstvy co do polohy neurčitě vymezil; snad 
myslit Gůmblův horizont „Liboch - Melník“ jenž —= II + IV. Dále vzory: 
Liboucheck& (Königswaldsk&) vrstvy pod Sněžníkem = IV a, Reussův Pláner- 
sandstein z Třiblic a Hrádku — III + IV. Geinitzovym Unterquadersand- 
steinem, pověstným stavebním kvádrem v Polabí u Perna“ (nedokonale 
rčeno), myslí Krejčí na kvádr pásma IV. z údolí Gottlenby. Geinitz jej 
měl dříve za aeguivalent svého Unterguadersandsteinu, který = I + II. 

2. Korycanské vrstvy. Vzory: Korycany, Kutná Hora = útes. Ť. II., 
Zlosejn, Kralupy, Tisa -= normální facie II, Hippuritové vrstvy u Bilíny = 
útes. ft. X a., Slepence z okolí Bilíny — útes. £. X a, mimo to útesové facie 
pásma X., až do X ď zokolí Teplic. Dále vzory: Geinitzovo Unterguader 
s mořskými mušlemi = II, Serpulový písek z okolí Drážďaň = II a. Při 
tom myslí Krejčí mylně, že tento saský Serpulový písek III z rovná se co 
do stáří onomu ze Skutíčka v Čechách. Tento však náleží staršímu souvrství: 
I d. Dále: Vrstvy v tunelu u Oberau v Sasku = útes. f. IX., o nichž mysli, 
že jsou +: českým Hippuritovým vrstvám a slepencům od Bilíny a Teplic, 
ty však náleží útes. Ť. pás. X. 

1. Perucké vrstvy. Vzory: Peruce, Nehvizdy, Kounice = I, Nieder- 
schóna v Sasku = |. 

Krejčí podle předchozích geologů rovněž píše, že Neokom a Gault 
v Čechách chybí a že Cenomanem česká křída počíná. Má za to, že křídové 
moře vniklo do Čech saským průlivem mezi Krušnými a Lužickými horami, 
kterýžto průliv souvisel se severoněmeckým mořem křídovým. 

Geinitz 1871-5, 

Od posledně uveřejněných spisů v létech 1948—50, pracoval Geinitz 
na svém velkém palaeontologickém díle „Das Elbethalgebirge in Sachsen“, 
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jehož oba dily vyšly v létech 1871—5, Zde uvádí toto definitivní rozčlenění 
křídy v Sasku a Čechách po uvážení výsledků všech přepchozích geologů. 
Při tom budiž povšimnuto mnohých jeho oprav pozdějších, vložených do 
Il. dila z r. 1875., ku př. na s. 197 a 236. 

III. Obere Stufe oder Ober- OGuader. Unter Senon. 

b. Oberer Quadersandstein, Typus: Elbthal bei Pirna = Kvädry 
IX bed + kvädry X, v okoli Königsteinu = VI. — IX, Sněžník VI, 
Chřibská (Kreibitz) — X d, Zone der Beleinnitella quadrata Unter Senon 
(viz Zah: Sudet. Kreidef. II. 74. V Čechách tento horizont není.) 

a. Oberer Quadermergel, Baculitenmergel. Typy: Baculiten- 
mergel von Začke = X, + X; dolní. Týž v Začke -= X;, Obervogelsang 
u Perna == IX a. Vrstvu X a,, tamtěž měl Geinitz -napřed =: Kopickému 
glaukonitickému pískovci vyššího oddílu pásma IX. jejž jsme tuto naznačili 
IX,. Roku 1875 počítá však Kopický pískovec IX; ku Baculitenmerglu a má 
jej omylem za — X; u Začke a v Zeichen. Třeba si povšimnouti našeho 
článku: Levá polab stráň od Vogelsangu do Perna. Další vzory: Březno a 
Lužice v Čechách = IX, Salzbergmergel bei Ouedlinbeveg Emschru, 
tento v Sudetské křídě vůbec není. Viz Zah: Sudet. K. II. 

ll. Mittlere Stufe oder Mittel- Quader (Turon). 

c. Oberer Pläner, Plänerkalk, Scaphiten Schichten, Ober- 
Turon. Typy: Strehlen = X dc, Weinböhla — X +, Teplice a Bölina = 
X.b c, Opoli ve Slezsku == X 9, Kritzschwitz - Gross Cotta = VI + VII 
(Gein se domnival, ze se toto soupäsmi = X 5b c ve Střelíně), rovněž v 0- 
koli Königsteinu = V, Sn&Znik = V. 

b. Copitzer — oder Cottaer Grünsandstein, Mallnitzer Schich- 
ten in Böhmen nach Gümbel. Typus: Grünsand von Copitz = IX, (£äst 
hor. oddílu päs. IX.). Roku 1875 přeřadil tento Griinsand ku Baculitenmerglu. 
Cottaer Grünsand = V., Malnice = IV », Chřibská = X a bc (dříve je měl 
za Oberer Ouadermergel) „ \ 

a. Mittel - Quadersendstein, Bildhauersandstein von Cotta, 
oder Mittler Pläner, mit Inoceramus labiatus Sow, Labiatus- 
Schichten. Unter- Turon. Typy: Mittler Pläner in Gegend von Dresden 

- II 5, und von Cotta ==1Il 5 Y. Unterste Schicht: Thonschicht oder Plänerthon == 
HI 5 3, Mittler Pläner von Gauernitz = IV a. Mittelspláner an der Dresdener 
Papierfabrik —= IV — VII (z vývrtu), zwischen Pirna’und Meissen nimmt der 
Thon und Kalkgehalt nach oben hin zu: Plänermergel, Mergelgestein =V — IX., 
Mittelpläner von Priessnitz bei Dresden = IV a. Pirna und Sächsische 
Schweitz: mergeliger Plänersandstein (přechodní facie) — IV. Mittler Quader- 
sandstein (pískovcová facie) von Rottwernsdorf, Gross Gotta etc. — IV, 
Königstein == IV, Tisa — IV, Zone des Inoceramus labiatus in NW. Deutsch- 
land = VIII, ve Francii u Barroise = VIII + IX, Assise A Inoceramus labi- 
atus u Lamberta ve Francii — VII T VIN, (viz Zah: Sudet. Kr. I, II díl). 

I Untere Stufe oder Unter-Quader, Cenoman, Tourtia, 
Typy: Cenomanien ve Francii == IV b — VI, dle Barroise a Lamberta =- 
II + — VI, Tourtia de Tournay v Belgii —— útes. f IV », Cenoman v SZ. 
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Německu = IV 9 — VI dle jiných IV + — VII Untere Stufe dělí Gei- 
nitz: 

b. Unter- Pláner und Serpulasand, Typy: Gehánge des Plauen’ 
schen Grundes bei Plauen == III p« často v útesových faciich. Pläner des 
Gamig =- útesová f. V., Pláner von Gross - Sedlitz — útes f. IV a, Serpula- 
sand am Horkenberge — Ill a. 

a. Unterer Quadersandstein und Grünsandstein mit Nieder- 
schöna- Schichten, Conglomeraten etc. Typy: Unterer Quadersandste in 
und Conglomerate von Koschütz — Il, bei Mobschatz — I, Grünsand in 
der Umgeb. von Dresden — II dol., Unterquader von Horkenberg — I, 
Tharander Waldgebiet = | + Il. Niederschöna - Schichten = I, Nieder- 
grund in Böhmen — Il. Korycany a j v Cechäch, t. j. ütesov& facie päsma 
Il. mä Geinitz za -= I + Ni 90 v Sasku. Niederschönaschichten in Tysa 
in Böhmen = I, Korycaner Schichten von Mühlhausen (Nelahozeves) und 
Zloseyn atd. — normální f. II, Útesové facie pásma X. z okolí Teplic a 
Běliny. Unterguader von Graslitz i. Böhmen (má státi Gradlitz = Hradiště) 
-Vo : 

Krejčí a Frič 1877. 

Naposledy udává Krejčí své a Fričovo rozčlení křídy české v Čechách 
a Sasku r. 1877 ve své „Geologii“ s. 737—792, kde již přidružuje svá pásma 
ku francouzským etážím svrchní křídy. Uvádíme jen typické vzory; jak na 
různých místech v Čechách určovali Krejčí a Frič vrstvy, o tom viz 
v našich pracích bližší zprávy. 

II. Stupeň senonský. 

8. Chlomecké či Hruboskalské vrstvy. Vzory: Chlomek = Xc, 
Hrubá Skála © X 63 + c-hd, Chřibská = X d, po případě X c d Kieslings- 
walde = IX. 

7. Březenské či Bakulitové vrstvy. Vzory: Březno = IX vyšší, 
Lužice — IX, Sedmihorky pod Hrubou Skálou — X 50, Vysoká, Repin, 
Vtelno a j. == X d. Začke u Perna = X nejhlubší. 

IL Stupeň turonský, 

6. Teplické vrstvy. Vzory: Teplice — X 5 c a, Bilina—=X 5 c a, Koßtice 
= X ab, Střelín (Strehlen) u Drážďan — X 5 c. Utesové facie pásma X. v o- 
kolí Teplic a Bíliny považoval Krejčí s Fričem za Korycanské vrstvy = 
útes. £. II. Slinitou facii souvrství V-—VII. často považovali za Teplické vrstvy, 
ku př. Malnice, Louny atd. -— Pásmo se Scaphites Geinitzi v SZ. Německu 
= Xadbe. 

5. Jizerské vrstvy. V okolí Kokořína Vlll + XI, jinde i starší vrstvy 
pisčíté k nim připojil. Viz naše práce stratigrafické z Pojizeří, z Polomených 
hor a j. — Sněžník u Děčína — VIII, Sasko-české Švýcarsko V—IX, Česká 
Třebová a Litomyšle = VIII + IX. 

4. Malnick& päsmo. Malnice, Cenlice = IV b, Kopice v Sasku = 
IX; (čásť vyššího oddílu pás. IX.) Avellanové vrstvy u Malnic = V a, Loun- 
ské koule nejsou samostatným horizontem. Krejčí považoval Jizerské a 
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Malnické vrstvy za aeguivalent zony s Inoceramus Brongniarti v SZ. Ně- 
mecku = IX. 

3. Bělohorské vrstvy. Vzory: Bilä Hora u Prahy = Ill, Hoštěcké 
desky = VI, povaZoval za steinodob& s Ill. na Bil& Hofe. Däle: Tfiblice = 
II + W, Ceske a Sask& Svycary piskovce s Inoceramus labiatus = IV. 
Pískovce kvádrové u Perna (v údolí Gottleuby) = IV. Dle Friče: Semické 
slíny v Semicích = III, Dřínovské koule na Dřínovském vrchu = IV a dolní, 
Vehlovické opuky ve Vehlovicich = VI, při čemž považoval tato písma III + 
IV = VI = IH na Bílé Hoře. Krejčí měl Bělohorskou opuku na Bííé Hoře 
(II) za eguivalent zony s Inoceramus labiatus v SZ. Německu = VII. 

I. Stupeň cenomanský. 

2. Korycanské vrstvy. Vzory: Korycany = ütes. f. Il, Tisa — norm. 
f. II. Skuti£ko -- norm. f. la + Il, Piskovce v okolí Král. Dvora — II — 
IV, Bílá Hora = II, Zlosejn = Il, Košice v Sasku II, po případě i útes. a 
pobřežní f. II p «, Plavno tamtéž — útes. f. III p «. Utesové facie pás. II. ve 
vých. Čechách, pobřežní glaukonitické vrstvy východočeské = I a + II — 
Krejčí považoval své Korycanské vrstvy za nejspodnější Cenoman v SZ. 
Německu t j. za zonu s Pecten asper = IV 6. Tato zona jsouc často v po- 
břeží aneb v útesech skalních, má podobné skameněliny pásmu II v Čechách. 
Rovněž považoval čes. päs, II. za stejnodobé s Belgickou Tourtií de Tour- 
nay : = útes. f. IV p. Ku Koryc. vrstvám (II) kladl Krejčí a Frič také útes. 
facie vrstev pás. X, X a až X a. z okolí Teplic a Běliny. 

1. Perucké vrstvy. Vzory: Peruc = I a b ca, Vyšehořovice - aj, 
Niederschöna v Sasku = I. 

Dle Krejčího Neocom a Gault v české křídě chybí. 
Frič se nezabýval specielně srovnáváním českých vrstev se saskými; 

jen u svých „Korycanských vrstev“ II vyd. s. 97—101. srovnává tyto s po- 
břežními a útesovými vrstvami pásem Il, HI 9, IV a, V, IX. v Sasku. 

Z klasifikace křídý uvedených geologů, které jsme uspořádali v časo- 
vém pořádku, je viděti, jak se náhledy o stáří vrstev postupně vyvíjely a 
jaký vliv měly klasifikace saské na klasifikaci v Čechách. Je zřejmo jak 
Geinitzovo zařazení slinitojílovitých Bakulitových vrstev (Oberer Quader- 
"mergel) v okolí Začke u Perna (X,) a ve Chříbské (X abc) a v Březně a 
Lužici v Čechách (IX) nad Scaphitové pásmo (X a bc) čili Teplické vrstvy 
u Teplic, mělo vliv na Reussa (Gein: Ouadergeb. i. Deutschl. S. 62, r. 
1849), tak že dříve správné umístění svého Plánermerglu (IX) pod Pláner- 
kalk (X) převrátil v opáčný pořádek, beze všeho odůvodnění. To přijali bez 
výjimky všichni pozdější geologové, naposled i Krejčí s Fričem. Proč 
tak učinil Geinitz a proč jej následovali všickni geologové? To proto, že 
český Plánermergel (IX) i saský Oberguadermergel (X dolní) mají mnoho 
společných druhů fauny (trpasličí) s dolnosenonským Salzbergmerglem (Em- 
scher + Zone des Marsupites ornatus v SZ. Německu. Viz naše Sudet. 
Kreidef, II, 103 — 112). Následek toho byl, že byl Krejčí veden často 
k tomu, určovati naše vrstvy X d. jako Březenské vrstvy (IX), aby měl 
Březenské vrstvy nad Teplickými (X a bc). 
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Geinitz shledal v údolí Gottleuby nad svým Cottaer-Grinssandem 

(V.) sliny soupäsmi VI + VII jež určoval co Oberpláner a které považoval 

omylem za soudobé se Střelínským Plánerkalkém (X bc). My vidíme, jak 

se tento omyl opakuje velmi často v Čechách. Příklad z Malnic: Zde nad 

Malnicer-Grůnsandem, který byl považován za soudobý s Cottaer- Griinsan- 

dem, který ale nenáleží v Malnicích ku V. nýbrž ku IV » spočívají též slíny, 

které náleží pásmu V. (na jiných lokalitách též V — VII). Proto byly určo- 

a dle příkladu Geinitzova též jako Plánerkalk čili Teplické vrstvy 

Xabo 
Všecky útesové facie nejrůznějších pásem v Sasku určoval Geinitz 

jako Unterguader, mylný Cenoman, t. j. jakožto soupásmí II + III ba od 

Drážďan aneb co Korycanské vrstvy (II) v Čechách. Proto jej následovali 

také geologové v Čechách určujíce útesové facie vyšších pásem, zejmena X. 

jakožto Korvcanské vrstvy (II), mylný to Cenoman. 

Geinitz postavil v Sasku a v Čechách toto mylné pořadí horizontů 

s hora dolů: © 
Oberguader od Perna (kvádr. pískovec X.) : 

Baculitenmergel od Začke (X,), ze Chříbské (X a 5 c), Března v Č. (IX.) 

Plánerkalk ze Střelína (X bc), z Teplic v Č. (X 50). 

Proto hleděli geologové v Čechách týž postup zachovati s hora dolů: 

-Chlomecké vrstvy (kvádrové pískovce na Chlomku X c). : 

Březenské vrstvy (slinité jíly v Březně IX horní). 

Teplické vrstvy v Teplicích a Košticích (ve smyslu Krejčího 

X ab c a). Že jsou tyto pořady vrstev nesprávné, mohli seznati geologové 

nejen v přírode samé ale i z mnohých jiných Geinitzových sledů vrstev- 

ných. Tak měl Geinitz ve Chřibské (Kreibitz v Čechách) tento postup 

vrstev shora dolů: 

Oberguader, naše kvádr. pískovce X a. 

Oberer Quadermergel, naše X a 4, po případě X a b c. 

Unterguader, naše kvádrové pískovce IX. 

Avšak Geinitz hleděl na stáří těchto vrstev ve Chřibské při srovná- 

vání s vrstvami v Saském polabí takto: 

v Oberguadru spatřoval IV až X. po případě V až X. z Polabí, 

v Oberer Ouadermerglu viděl českou Lužici, tedy IX, 

a v Unterguadru představoval si I + II z okolí Drážďan. 

Více příkladů nalezne laskavý čtenář dále v této studii. 

4. Srovnání vrstev křidových v Sasku a Čechách s vrst- 

vami západoevropskými dle Geinitze před r. 1850. 

V prvých dobách svých stratigrafických studií považovali saští geolo- 

gové naše pásmo | za Wealden (čili Neocomien). Poukazuji na 

Geinitzovo Charakteristiku, vydání 1. z r. 1839, kde také v seznamu 

křídové flory svého Unterer Ouadersandsteinu v Indexu Petrefactorum str. 

XXI. určuje „Schieferthon im unteren Ouadersandsteine von Niederschóna“ 

jakožto Wálder- Thon také na to ukazuje věta Geinitzova ve spisu Das 
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Ouadergebirge in Sachsen, 1850, str. 32: „dass man die Schieferthon-Schich- 
ten von Niederschöna früher der Wealdenformation parallel gestellt 
hat“. Jm&nem Unterer. Quaderstein von Niederschöna rozuměli však saští 
geologové nejen pásmo I. nýbrž i pásmo Il. a obě tato pásma dohromady, 
považovali omylem za aeguivalent pásma II. u Bannewitz (naše stanovisko 
Horka a j.) pak svědčí věta Geinitzova ve spise Das Ouadersandstein, 
gebirge in Deutschland, 1849. str. 54: „Der untere Ouadersandstein, den 
wir in den Briichen von Bannenwitz..... verlassen haben (pás IL),. 
findet sich weiter südwert wieder zwischen Rabenau, Paulshain ...... , 
östlich aber zwischen Tharand, Naundorf und Niederschóna etc“ Budiž také 
srovnáno se spisy: Cotta, Geognostische Wanderungen 1836 a Nauman n, 
Erláuter. z. geogn. Karte v. S. i Magazin fiir d. Oryktographie v. S. Heft 4. 
a II. — Ve svém spise Das Ouadergebirge i. S. píše Geinitz na str. 31. 
o pásmu I. v Tarantské oblasti: sind die untersten Schichten des unteren 
Quaders“. Geinitz prostudovav druhy fauny pásma II. v Sasku a srovnav 
je s druhy faun různých zon anglických, shledal, že nejvíce společných 
druhů má anglický Lower green sand (naše I a + II.) neboť píše 
v Charakteristice na str. 115 obou vydání: „Aus allen bisheringen Forschun- 
gen kann ich schliesslich nur folgern, dass der untere Ouader dem Lower 
Greensand entspricht“. — Geinitz neměl správného ponětí o vzá- 
jemném stáři pásem 1. a IL; on rozeznával jaksi v pásmu II. Plavenského 
důlu dva horizonty: Ouadersandstein jako dolní horizont a Conglo- 
merat jako horní horizont. Srovnej úvahu Geinitzovu v Charakt. str, 
10. a naše profily v Plavenském důlu. Proto píše ve své definici Unterguadru 
r. 1850 v Char. str. V.: „Der Unter - Quader, allermeist weiss, giebt sich 
sowohl in Sachsen als in Böhmen und Schlesien... „ in seinen tiefsten 
Schichten häufig auch als Grünsandstein zu erkennen (patrně myslí tu na 
pásmo II), welchem nicht selten jene Schieferthonschichten, zum Theil mit 
Kohlenletten (Quaderkohle) eingelagert sind, ... unter dem Namen der 
Niederschöna — Schichten“. [ v nejmladším spisu „Das Elbethalgebirge“ 
dil I. str. 9. z r. 1871, jednaje o pásmu II. na Horkách u Dražďan praví 
že má toto pásmo II. své pokračování v Tarantském lese, a praví: „in 
dessen Bereich auch die durch. ihre fossile Flora bekanten Schieferthone 
von Niederschöna gehören, welche den tiefsten Schichten des unteren Qua- 
ders eingelagert sind“. Horní horizont pásma II. z Plavenského důlu, Con- 
glomeraty, považoval za stejnodobé s útesuvými faciemi vyšších pásem, 
které rovněž slepence a glaukonitické vrstvy chovaly. ak je srovnával ku 
př s útesovými faciemi pásma IV a. u Velkých Sedlic bliže Perna, pásma 
V. na Hradeckém vrchu proti Mišni, pásma IX. v tunelu u Oberau a j. (viz 
náš popis dotyčných lokalit, Gein. Char. s. 10, Index Petref. ib. str. Il, V, 
XVI, XVII. a j., při čemž dlužno poznamenati, že zde tyto různé horizonty 
uvádí též ve sloupci pod jménem: „Unterste Plánerbildungen“. — Elbethalg. 
l. str. 17.) 

Srovnávání pásma II. s Lower green sandem Geinitz r. 1850 odvo- 
lává, ku př. ve spise Quaderg. i. S. str. 32, slovy: „dass der untere Quader- 
sandstein Sachsens immer dem unteren Grünsande von England verglichen 
wurde, an welchem Irrthume... * anebo v Quadersand. i. D. str. 11: „den 
unteren Quadersandstein dem unteren Grünsande der Engländer gleich..... 
von Römer und mir (Geinitz) begangenen Fehler“. 
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Ve svém novějším díle Das Elbethalgebirge in Sachsen I. 1871. str. 
17, považuje již Geinitz svůj Unter- Ouadersandstein. t j. naše pásma L 
+ Il. a útesové facie vyšších pásem, za dolní oddělení Cenomanu, i pře- 
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pracoval mnohá dřívější určení svých zkamenělin ve svém velikém díle, aby 
vyhověla novému jeho stanovisku ve stratigrafii křídy v Sasku a v Čechách. 

Abychom nabyli pojmu o tom, jak srovnával Geinitz až do roku 
1850 mladší pásma křídová III. až X. s vrstvami v SZ. Německu, povši- 
mnem si blíže jeho srovnávacích tabulek na str. 5. a 76 — 77 i v textu, 
zejména na str. 48— 55 v jeho „Ouadersandsteingebirge in Deutschland“ 
z r. 1849, když již neuznával v české křídě Wealden (s. 55, 76) a Lower 
Greensand (s. 11). Římské cifry značí jako dříve stáří vrstev podle naší 
klasifikace. Zkratky: US značí Unter - Senon, OS = Ober - Senon. Viz také 
naši: Sudet. Kreidef. II. 

(Následuje tabulka na str, 20.) 

5, Geinitzův Cenoman v Sasku a Čechách. 

Nehledim-li k útesovým faciím, v nichž často velmi glaukonitické vrstvy 
(Grůnsand, Grůnsandstein) se objevují, tož známe v západočeské křídě a 
v Sasku, tak jako ve Francii a Anglii, dva hlavní horizonty velmi klaukoni- 
tických pískovců: v pásmu II. (buď čásť pásma neb celé pásmo, ve vých. 
Čechách i Ia.) a v pásmu IV 4. (někde vel. glaukonitické, někde slaběji). 
Poslední pásmo, náležející ku Zoně a Pecten asper západoevropské 
křídy, přehledl Geinitz právě v nejdůležitějších lokalitách svých studií, tam 
kde spočívá na pásmu IV a. (III b + IV a = Flamenmerglu) a to jak v Sasku 
(a Čechách) tak také v SZ. Německu. Následkem toho neměl Geinitz 
jasný pojem o tom, kde je vlastně v české křídě Zona a Pecten asper 
(IV 5.) čili Tourtia de Tournay (útes. f. IV 6.) i uchýlil se nejprve 
k tomu, vytvořiti ji z útesových facií různých pásem v Sasku (II, III, IV a, 
V, IX) a v Čechách (II, X), vida v nich podobnou faunu jako v pásmu IV d 
v Essenu a Tournay. Později, zvláště od r. 1871 — jak jsme již přehledně 
uvedli — připojil k tomuto Cenomanu i svůj Unterguader (I + 11). V této 
myšlence byl podporován také prácemi Reussovými, jenž přičlenil svůj 
Malnitzer Griinsand (IV ř. = čásť pásma IV 6.), Exogyrensandstein (IV e = 
čásť pásma IV 5.) a jiné vrstvy IV a. ku svému Unterguadru, v mylném do- 
mnění, že jsou aeguivalentem Geťnitzova Unterguadru a že je Reuss 
omylem (přehlednuv tektoniku vrstev v Malnicích) stavěl pod svůj Pláner- 
sandstein, t. j. pod pásmo III, kteréžto pásmo III. Reuss též ku Unterguadru 
kladl, jak jsme již v přehledech uvedli. Tím se stalo, že ještě větší počet 
druhů fauny ze IV b. připočtěno ke skupině pásma Il. a ütesovych facií 
pásem Ii. až X. v Sasku i Čechách, tak že nabyl Geinitz ještě více příčin 
zařaditi skupinu mořských vrstev IL až III be v Sasku k Cenomanu zároveň 
s útes. faciemi jiných pásem, k nimž jak uvidíme připojil i pásmo |. 

Ještě jiná, rovněž klamná okolnost, připravovala Geinitze již r. 1850 
počítati skupinu pásem saských | až III bu. ku Cenomanu. Geinitz se do- 
mníval při svém studiu v Essenu, že tamní velmi glaukonitická zona á Pec- 
ten asper (útes. a pobřež. f IV b.), která tam spočívá rovněž na cizím útvaru 
(Carbonu) jako II u Drážďan (zde na porphyru a j.) a kterou nazývá „Erster 
Grünsand“ (Das Quaderg. i.D.s. 18), spočívá pod Flammenmerglem (III b + 
IV a. Také klade tento Erster Grůnsand do spodku svého Unterer Ouadermerglu 
(ib. 76) K tomuto domnění přišel Geinitz proto, pouěvač považoval Flam- 
menmergel (Ill 5 + IV a) jiných lokalit Westfalska za aeguivalent Thon- 
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merglu v okolí Essenu (pásma VIII = Zona á Inoceramus labiatus), známého 

pro hromadný výskyt Inoc. labiata (mytiloides, ib. s. 18, 19, nikoliv s. 22. ř. 

7 z dola). Poněvač klade tento Thonmergel pásma VIII hned nad Erster 

Grünsand (IV 4, s. 18), třeba souditi, že ku pásmu VII. i naše pásma VÍ. 

až V. připojil — ve smyslu profilu Becksova (ib. 18) a Heinrichova (ib. 

19), nikoliv ve smyslu profilu Geinitzova (ib. 22). . 

Viděl-li Geinitz v Essenu pod klamným Flammenmerglen Erster - 

Grünsand (Z. A Pecten asper = IV 5.) přirozeno, že přisoudil Grünsand- 

steinu pásma II. v Sasku (a v Čechách) též stáří Cenomanu, neboť je uložen 

pod skutečným Flammenmerglem (II). Zkameněly v útesových faciích pásma 

IL (též I oa.) v Sasku a v útesových faciích pásma IV o. v cizině měly 

dost společných druhů, proto Geinitzův náhled podporovaly. . 

Geinitze zavedly i jiné mylné úsudky. On píše v Guadergebirge i S. 

1850, s. 32: že Wealden náleží dle tehdejších výzkumů k Jurskému ü- 

tvaru a sice ku nejvyššímu jeho členu, Poněvač ale Unterguader u Nieder- 

schony (I + II) považuje za steinodobý s Unterguadrem (II) u Drážďan 

a tento má faunu křídovou, proto usuzuje, že nemůže býti pásmo i. v Sasku 

Wealdenem, za který byl dříve považován. 

Geinitz soudí dále (r. 1850, ib. 32), že saský Unterer Ouadersanstein 

(mysli hlavně na pásmo II. pro jeho mořskou faunu) nemůže býti stáří 

Lower Greensandu jak to dříve tvrdil podle zkamenělin. poněvač Lower 

Greensand jest roveň francouzskému Neocomienu a německému Hilsu a tento 

v Sasku chybí. K tomu třeba připomenouti, že podle pozdějších výzkumů 

náleží anglický Lower Greensand: Urgonienu, Aptienu, ba nejvyšší vrstvy jeho 

zasahují až do spodního Albienu (Gaultu) — Barrois: Memoire sur le Ter- 

rain crétacé des Ardennes ete. 1878, s. 260, 263 — tedy až do našeho 

pásma | d + II. v české křídě. Čo se týče německého Hilsu, tož je známo, 

že „Hilschichten“ na typické lokalitě ve vysočině Hils v Alfeldu (srov. naši 

Sudet. Kreidef. II, 76, 77) náleží nejen Neocomu ale i Aptienu, ba svým 

Hilssandsteinem (Gaultsandsteinem) zasahují i do Gaultu, tedy rovněž do 

pásma 1 d + II, české křídy, Praví-li tedy Geinitz (ib 32), že Hils v Sasku 

úplně chybí, tu dle našeho studia je Hils v české křídě, tedy také v Sasku 

úplně zastoupen, jak svým Neocomem [abc tak svým Hilssandsteinem 

(Gaultsandsteinem) Id + Il. Ačkoliv Geinitz r. 1850 neuznává Gault jak 

v Německu tak i v Sasku a Čechách (Char. II. vyd. s. V. — Das Ouadergeb. 

j. S. s. 1), přece ve své práci z téhož roku 1850 určuje naše vrstvy Ill, na 

dně Lohmgrundu u Perna dobře jako Gault (viz dotýčnou lokalitu dále). 

Klamné námitky Geinitzovy jsou tedy vyvráceny. Vidíme, že snahy 

jeho, určovati vrstvy Unterguadru jako Cenomanien, byly původně založeny 

na mylných předpokladech stratigrafických a jak jsme ukázali a ještě ukážem: 

na nedokonalé známosti vrstevného sledu české křídy vůbec i v SZ. Ně- 

mecku. Palaeontologické důvody pro obhájení Geinitzova Cenomanu v české 

křídě byly hlavně tím podporovány, že byly z Unterguadru přiděleny veškery 

útesové facie pásem II až X. a fauny jejich srovnávány zase s útesovými 

faciemi skutečného Cenomanu v záp. zemích střední Evropy. , 

Tak jako v Čechách a Kladsku tak i v Sasku každá útesová facie ně- 

jakého pásma byla považována za Unterguader - Cenoman, „Grünsand von 

Essen (IV 5) welcher den unteren Quader (l. + {l)und unteren Pläner 

(NI. be) des Elbthales vertrit“, jak. píše Geinitz v Elbethalgeb. I, 79. 
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Tato okolnost mohla býti již dávno nápadna. Což jiné doby než-li doba 
pásma II. neb II + III 6 « v celé české křídě nebyly způsobilé ku vytvo- 
ření útesových facií při tak skalnatých pobřežích zálivu křídového a ku 0- 
sidleni ütesovou faunou? K čemu se uchýliti k takovým domyslům, často 
nemožným, jako ku př. u Běliny a Teplic a určovati útesové a zcela po- 
břežní facie pásma X. jako pásmo II. (Korycanské vrstvy, mylný Cenoman), když 
v okolí tom normální facie pásma II. chybí, an se tam teprve za dob svrch- 
ního turonu, za dob pásma X, moře zalilo. Podobné případy uvidíme v Sasku. 
V širším okolí Mišně zalilo se moře postupně teprve od doby pásma V až 
do doby pásma X. Utesové facie tam vytvořené mohou náležeti jen těmto 
dobám, nikoliv dotě písma II + IH d « čili době mylného Geinitzova 
Cenomanu. Proč bychom se měli na Kahlenbuschi u Donína (aneb na Ka- 
mýku u Drážďan) uchylovati k domněnce, že při vrcholu tam usazené sliny 
v prohlubních porfýru náleží době pásma III bo (mylný Čenoman), když 
v těchto místech usazovaly se za dob pásma V. zcela tytéž slíny, kdežto 
vrstvy pásma III be. vystupují na úpatí vrchu o 38 m hlouběji v podobě 
spongilitových vrstev? Je přirozeno, že slíny pásma V. usazené v prohlub- 
ních porfýru budou míti také drahy známé v útesových faciích starších dob. 

6. Přehled útesových facií české křídy. 

Známe nyní v české křídě útesové facie s příslušnými útesovými fau- 
nami bez mála ze všech pásem a Sice: 

V pásmu X d (Zona s Inoceramus Cuvieri) v okolí Teplic (Novosedlice 
-= Weisskirchlitz) při skalách porfýrových. 

V pásmu X abc. (Zona se Scaphites Geinitzi) v okoli Teplic a Běliny 
při rule a porfýru. 

V pásmu IX. (Zona s Inoceramus Brongniarti) v tunelu u Oberau a 
v Zscheile proti Mišni při rulových a žulových skalách, 

V pásmu VIII. (Zona s Inoceramus labiatus) z Chudoby v Kladsku při 
žulových skalách. . ’ 

V pásmu VII. (Zona s Actinocamax plenus) u Chudoby v Kladsku při 
žulových skalách. 

V pásmu V. (Zona se Schlónbachia varians) na Kahlenbuschi u Donína 
při porfýrových skalách, na Kamýku u Drážďan při žule, na Hradské vinici 
proti Mišni pří syenitových skalách. 

V pásmu IV a. (Zona svrchní se Schlónbachia inflata) u Malých Sedlic 
blíže Perna při žule, na Kahlenbuschi u Donína při porfýru, u Milešova 
v Čechách při rulových skalách. 

V pásmu Ill 5. (Zona spodní se Schlónbachia inflata) v širším okolí 
Plavna u Drážďan při syenitových skalách. 

V pásmu I d + II. (Zona s Acanthoceras mamillare) s širším okolí 
Korycan a Holubic při buližníku a algonkických břidlic i j, u Kolína a 
Kutné Hory při rule, u Skuče při žule, na Hrádku u Ženosek při amfibolitu 
a Svoru atd. atd, 

K těmto útesovým faciím se řadí takové usazeniny, které jsou velmi 
blízko břehu, takže se v nich rozšířily mnohé druhy fauny známé také v ú- 
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tesových faciích, ku př. v pískovci velmi glaukonitickém z okolí Malnic 
v Čechách v oboru pásma IV b. (Zona s Pecten asper) aneb v serpulovém 
pískovci u Niederschóny v oboru pásma III a. (Zona s Hoplites interruptus), 

7. Geinitzův Sénonien v Sasku a Čechách, 

Geinitz viděl, jak jsme již uvedli, v našem pásmu IX v Lužici 
u Bilíny a v Březně u Loun vrstvy stejnodobé s Ouedlinburgským Salzberg- 
merglem čili se Schliitrovým Emschrem a Zonou s Marsupites ornatus, 
pro velký počet společných zkamenělin trpasličí fauny. Viz o tom podrobně 
v naší Sudet. Kreidef. II. s. 104 — 112. Toto srovnání je vyvráceno 
našimi studiemi hlavně tim, že naše pásmo IX (Zona s Inoc. Brongn.) bylo 
vždy shledáno pod pásmem X abc, t.j. pod pásmem se Scaphites Geinitzi. 
Je to tedy pásmo středoturonské i nemůže býti senomen. Geinitz z počátku 
myslil, že v Sasku horizont Reussova Plánermerglu (IX) není. Později 
však tvrdil, že jej objevil hlavně ve vrstvách slinitojílových X, + X, dol. 
u Začke blíže Perna, které oplývají podobnou trpasličí faunou. Viz náš článek 
o této lokalitě. "Tento horizont jest však slinitojílovitou facií spodní části 
pásma se Scaphites Geinitzi (X abc). Z našich výzkumů v Čechách je 
známo, že trpasličí fauna pásma IX. jde tenkráte do pásma X., pakliže je 
pásmo X. vyvinuto též ve slinitojílovité facii, jako to je v Labské oblasti 
ve vých. Čechách aneb má-li pásmo X. vložky. slinitojílovité jako to je 
v písčité lizerské deltě východočeské. 

Nálezisko Chřípská (Kreibitz) bylo Geinifzovi v jeho smyslu důležité, 
protože tam viděl v pisčitých jílech pásma X. souvrství X ab, zčástiivXc 
opět svůj Oberer Ouadermergel jako v Začke a nad ním shledal kvádry 
našeho souvrství X ď jež nazývá Oberguadrem. Tento Oberguder (X d.) 
považoval za Ouedlinburgský senonský GOuader na vrchu Alten- 
burgu, jenž náleží Zoně s Pecten muricatus (viz naši Sudet. Kreidef. II. 
s. 113 a spočívá tam na zmíněném již dříve senonském Salzbergmerglu 
(viz náš Severočes. útv. kř. s. 66). Oberquader ve Chfibsk& je však jen 
písčitou facií pásma X ď. t.j. zony s Inoceramus Cuvieri, kterou Schlüter 
a j. počítají k Turonu, Lambert (Zone ä Terebratula semiglobosa) a j. ku 
nejhlubšímu Senonu. K tomu třeba připojiti, že Geinitz určil ve Chříbské 
v téže době náš kvádrový pískovec pásma IX. jako Unterguader čím myslel 
na naše soupásmí I + IL i chyběl mu podle toho ve Chříbské celý roz- 
sáhlý komplex vrstevný z jeho vlastního sledu vrstevného od Unterplánru 
až po Plánerkalk, neboť kladl Plánerkalk též pod Oberer Quadermergel. 
Ze všeho je pozorovali, na jak vratkých předpokladech spočívala Geinitzova 
stratigrafie, která byla směrodatná pro stratigrafy v Čechách i v cizině. 

8. Petraschkův sled vrstev v Sasku a v Čechách. 

Celkem udržovali geologové saští i v novější době klasifikaci Geini- 
tzovu a jen tu a tam zavedli malé místní změny neb doplňky. V přiložené 
přehledné tabulce naznačujeme jak různí geologové určovali jednotlivá pásma 
v Sasku. Jeden z bývalých geologů saských, který si při tom povšimnul 
i vrstev křídových v Čechách a se saskými je srovnával, byl Petraschek. 
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Ve své práci: „Studien über Faciesbildungen im Gebiete der sächsischen 
Kreideformation“ z r. 1890 nezmiňuje se o mých podrobných stratigrafických 
výzkumech ze širšího okolí Řipu a Polomených hor, kde jsou popsány velké 
petrografickopalaeontologické změny facií v oboru našich pásem křídových, 
kde vrsty slinité mnohých pásem mění se v pískovce a které uveřejněny 
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byly v létech 1893 až 1896 ve Věstníku král, čes. Společnosti náuk. Ze si 
všímal výsledků mých prací o tom, svědčí z části citáty na str. 47, 82 a 
mimo to ve spisu: „Die Ammoniten der sáchsichen Kreideformation“ z r. 
1902, ku př. na str. 150, 152. Petraschek dospívá zmíněnou studií k ná- 
sledujícímu rozčlenění saské křídy (r. 1899). Piipojili jsme k tomu řím. čí- 
slicemi, který náš horizont Petraschkovy vrstvy představují na příslušné 
typické jeho lokalitě. : 

(Následuje tabulka na str. 25) 

Poznámky k tomuto přehledu. 

1) Petraschek určuje zde naše celé pásmo [lI. se všemi jeho od- 
děleními jako Carinaten-Plánersadstein dle profilu, který mu zhotovil Cred- 
ner na Fig. I. str. 33., nikoliv dle vlastního pozorování v přírodě, a myslí 
tím patrně jen na IIlb «. jiných lokalit. III a. nazýval vždy Thon, III b 3. 
rovněž Thon ale to zde není vyvinuto a III 7. počítal již ku Labiatusstufe. 
Budiž povšimnuto našeho studia v okoli Tisy, Rájce, Eilandu, Sněžníku 
v Severoč ú. kř. s. 15--21, obr. 2. : 

2) Pfi Plänersandsteinu na Goldene Höhe a Prinzenhěhe poznamenává 
Petraschek: u Giimbla Turon, u Becka též Turon. 

3) Označeno je na Crednerově profilu, u Petraschka na str. 33. 
příliš mocně, a pásmo I. čili Petraschkovo Crednerienstufe není vůbec 
naznačeno. 

Petraschek píše na s. 49: „Eine genaue Vergleichtung und Paral- 
lelisierung des sáchsischen Cenomans (1 + II- + Ia -+ Iba) mit den 
drei cenomanen Zonen die Schlüter in Norddeutschlad unterscheidet ist 
nicht möglich“. Jsou to: Zone des Pecten asper — našemu päsmu IV b., 
Zone der Schlünbachia varians = V, Zone des Acanthoceras 
Rhotomagense - VI. Mimo to počítají mnozí geologové ve Francii a Ně- 
mecku (Schlüter ovšem nikoliv) k Cenomanu: Zone des Actinocamax 
plenus VIL a tuto nejmladší zonu Cenomanskou má Petraschek za 
aeguivalent saského souvrství III 6 « (s. 51). 

Ve článku Střelin uvádíme jak Credner zavedl do saské křídy pásmo 
s Inoceramus Brongniarti. Abychom zbytečně neopakovali, poukazujeme 
na ně i na jeho srovnáni s písčitými vrstvami Saského Švýcarska. 

Viděli jsme, jak Petraschek celý soubor pásem V až IX. nazývá 
„Plänermerge! von Räcknitz“ a staví jej do své spodní části Stufe des Ino- 
ceramus Brongniarti (v SZ. Německu rovná se tato Stufe d. In. Brongn. 
našemu pás. IX.) a dobře shledal u Drážďan, že zaujímá hlubší polohu než 
„Plánerkalk von Strehlen“ (X bc) avšak, když byl odkryt nejvyšší oddíl 
Plánermerglu v Teplitzer Strasse ve Drážďanech - Střelíně, s touž trpasličí 
faunou gastropodovou jako je v Čechách ve slinito-jílovité facii pásme IX 
(Březenské vrstvy v Poohří a záp. polovici Č+s. Středohoří), tu si vzpoměl, 
že se v Čechách staví Březenské vrstvy (IX.) co do stáří, nad Teplické 
vrstvy (X) Nedbaje mých studií o převráceném sledu těchto vrstev, nýbrž 
odbyv výsledek mého studia slovy: „kann als evident unrichtig übergangen 
werden“, byl nucen vysvětliti proč jest Plänermergel ve Stfelin& (IX.) hlou- 
běji položen než Plánerkalk (X.), i vysvětloval to dislokací, Vyvrácení tohoto 
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výkladu uvádíme zevrubně v této studii při lokalitě Střelín, Následkem toho 
změnil Petraschek svou klasifikaci útvaru křídového v Sasku ve svém 
článku „Ueber die jíingsten Schichten der Kreide Sachsens“ Abhandl. d. 
Isis, Dresden, 1904. s 8, takto: 
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tožné s oným v 
zona s Inoceramus Cuvieri. 

Naše rozčlenění křídy v Sasku přikládáme v přehledné tabulce. Je to- 

V Čechách je toto pásmo 
Čechách. To jediné, co nám chybí, je nejvvšší pásmo Xd, 

dosti zachováno, 
zvláště v oboru eruptivného horstva Čes. Středohoři, kde i tercier je chránil; 
v Sasku, kde i pásmo X abc. jest jen skrovně zachováno, podlehlo pásmo 
X d úplně erosi. 
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9. Zkameněliny a stratigrafie křídy. 

Zkameněliny jsou důležity pro geologický výzkum křídového útvaru. 
Doposud jsou však ve výzkumu tomto nedestatky, jak co do přesného ur- 
čování druhů fauny, tak co do horizontálného a vertikálného rozšíření jejich, 
podmíněné často lithologickou a palaeontologickou změnou facií vrstev. 
Mnohé nedostatky zaviněny nedokonalým odhadováním stáří vrstev. Tím se 
vloudila během desítiletí velká řada omylů do geologie křídy, jež přecházely 
od jednoho geologa ku druhému a nakupily ze zmatky, v nichž se celá su- 
detská křída octla. Zmatky tyto přenáší se jako pravdy do literatur křído- 
vých cizích terrainů a tím se porušují i tyto. Však i cizí terrainy nejsou bez 
vad jak co do určování stáří zon, tak co do ustavičné změny v rozhrani- 
čování zon a etáží, zaviněné týmiž omyly jak jsme je vytkli v české křídě. 

Již ve svých počátečních studiích o české křídě ukázal jsem na důle- 
žité zjevy palaeontologické, které se objevují v oboru pásem následkem 
lithologické změny facií. (Paleontologie kříd. útv. Vysočiny řipské a Polo- 
mených hor, Věstník kr. čes Společ. nauk 1895, zvláště str. 13 a 14). Po- 
stupem našich studií přibývalo více objevů v oboru výskytu zkamenělin 
nejen v českých pásmech ale i v jejich aeguivalentech v cizině. Výsledky 
ty vedly ku zvláštním úvahám o zkamenělinách útvaru křídového, ku př. ve 
studii: Utv. kříd. v Čes. Středohoří 1914, I, s. 3; Východočes. útv. Kř. |, s. 
11., I, s. 16—30; Sudet. Kreidef. I, s. 19—31 i j. a v přítomné práci rovněž 
upozorňuji na mnohé poměry fauny a flory české křídy a poměr jejich ku 
fauně cizích terrainů, jež vybízí ku bedlivé pozornosti při stratigrafickém a 
palaeontologickém studiu křídy vůbec. Bylo zejmena poukázáno na horizontální 
a vertikální rozšíření některých význačných druhů. Mnohé druhy známé u nás 
ve vyšších zonách žíli v cizině již za dob starších zon a naopak mnohé vý- 
značné druhy známé u nás v zonách nižších objevují se v cizině v zonách 
mnohem mladších. Tyto úkazy vedly geology často k omylům při určování 
stáří vrstev. O způsobu, jakým se určovaly druhy fauny křídové, jak se na 
základě zkamenělin stanovilo stáří vrstev bez ohledu na polohu stratigrafic- 
kou a poměry lithologické, dal by se napsati obšírný spis. Chcem tuto po- 
ukázati několika málo příklady, jak se posud po této stránce provádělo 
určování stáří vrstev. Mnoho příkladů lze nalézti v našich pracích. 

Cephalopody. 

Pojednali jsme o tom, jak Grossouvre (Sudet, Kreidef. |. s. 41) v Po- 
ohří v pásmu IX., t j. v pásmu s Inoceramus Brongniarti, čili v Lamber- 
tově zoně A Terebratulina gracilis, shledává podle výskytu cephalopodů 
nejen vrstvy turonienské ale i senonienské a to tak, že se mu v tomto pásmu 
střídá několikráte za sebou turon se senonem. Má v tomto území s hora 
dolů: Turon v X abc., pak Senon vIX £ + w, Turon v IX e, Senon v IX 6, 
Turon v IX p. \ 

Jinde se zase geolog nutí určiti druh tak, aby odůvodnil správné ur- 
čení zony. V pásmu HN. české křídy a též v II b e v Sasku uvádí se vý- 
značný Gaultský druh pro Minimuston (III a.) SZ. Německa: Belemnites 
minimus Lister. Tak určovali druh tohoto Beleminita Reuss (Verst. 21, 
122) a Geinitz (Char. 69, Elb. II, 180) pokud počítali vrstvy tyto k nižší 
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křídě. Také považován druh ten za rovný druhu Bel. subquadratus? Röm,, 
Bel. Listeri Mant., Bel. attenuatus Sow., Actinocamax fusiformis Voltz, Bel. 
pistilliformis Blainv. Geinitz vede tento druh miniinus vertikálním směrem 
vzhůru až do pásma X, neboť Cotta i toto pásmo měl v Sasku za Gault 
(Grundr. d. Geogn. u. Geol. 1845, s. 69). Později, když Gault vyloučen 
z české křídy, upuštěno od určování Gaultského Bel. minima, i nahražuje 
se u Geinitze (Elb. I. 1871) cenomanským Belemnitella (Actinocamax) 
plena Blainv. a považuje se za synonim s B. lanceolatus Sow, Ag, B. 
mucronatus Gein,, B. vera D'Orb., vedle dříve uvedených. Frič určuje tento 
druh důsledně v pámu II. v Čechách jako Belemnites lanceolatus Sow. 
(Korycanské v. Archiv |. 173), ba neuznává B. plenus ani ve své nejno- 
vější práci o pásmu II. (Korycanské v 2. vyd. s. 9.) nýbrž jen B. lanceola- 
tus. Frič neurčuje druh Belemnita v pásmu X. ani minimus ani „později 
plena“ jak to učinil Geinitz, nýbrž shledává v něm nový druh Strehlen- 
sis Frič (Cephal. 18) Schlůter schvaluje toto odloučení od druhu plena, 
protože je pásmo X a dc (pásmo se Scaph Gein.) mladší než-li ono pásmo 
Il; avšak Geinitz (Eib. I. 277) s tím nesouhlasí a zůstává i v pásmu Xabc 
pro druh „plena“. — Grossouvrovi, jenž počítá pásmo II. v Čechách 
(Stratigr. de la craie sup, II. 669. T, 25, 26) k Cenomanu, hodí se Geini- 
tzovo určení Actinocamax plenus, neboť druh plenus je význačný pro nej- 
mladší cenomanskou zonu v Německu (VII) a ve Francii dle Barroise 
(VII.). Ve Francii je plenus hlavně v pásmu VIL. ale jeho prvý objev je znám 
již v pásmu V. souv. a čili v Lambertově Niveau a Asteroseris coronula. 
Viz naše Sudet. Kreidef. I. 27. Tu je pozoruhodno, že v Sv. Čechách a Kladsku 
je tento plenus též rozšířen od pásma V. (Čechy) až do pásma VII. (Kladsko). 
Stille jej uvádí ve Westfálsku v pásmu VL a Schliter (Zah. Východo- 
čes. ů. kř. II. 17 i j.) jej vede i do pásma VIII. (viz naše Sudet. Kreidef, I. 
28). Petraschek, jak jsme již předeslali, má vrstvy III da, v Sašku za 
zonu s Actinocamax plenus (v SZ. Německu VII.) pro výskyt tohoto Belemnita. 
— Z toho všeho vychází na jevo, jak velké nedostatky panují v české křídě 
s ohledem na palaeontologii. 

Trpasličí fauna. 

Trpasličí fauna, obyčejně pyritová a limonitová, zprovázená nejčastěji 
četnými gastropody a bakulity, zavdávala svou přítomností příčinu ku velkým 
omylům stratigrafickym. Jí bylo pásmo IX. čili zona s Inoceramus Brongniarti 
v českém Poohří a Středohoří prohlašováno za Gault; máť francouzský, 
zvláště ale anglický Gault podohný ráz fauny. U nás v Čechách byla po- 
dobná fauna již v pásmu Ill a., ku př. ve Slaném, tedy jako ve Francii'a 
Anglii. Proto prohlášeno bylo Reussem za Plánermergel, t j. za pásmo 
IX. Poněvač fauna taková obsažena je též v Ouedlinburgském Salzberg- 
merglu, tedy ve spodním Senonu, prohlášena byla slinitojílovitá facie pásma 
IX. v Čechách i v Sasku za senon a proto bylo postaveno v pořadí vrstev 
nad pásmo X a Ďe, t. j. nad pásmo se Saphites Geinitzi. Poněvač ale jde 
v Čechách i Sasku fauna tato i do slinitojilovitých facií pásma X a Bc, místy 
i do Xd, považovaly se také tyto vrstvy pásma X. za pásmo IX. čili Bře- 
zenské vrstvy, Plinermergel a pískovce pásma X. nad těmito slinitými jíly 
ležící — jménem Ueberguader — považovány za mladší než onen Salzberg- 
mergel (viz tam). 
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Lamellibranchie. 

V pásmu IV a. mezi Drážďany a Gauernicemi shledával Geinitz obec- 
ným druhem Inoceramus labiatus Sow. Zonu tuto s celým komplexem 
pásem III 89 — IX. u Drážďan nazýval Mitielpláner mit Inoceramus labiatus 
Unter Turon. Pokud ale počítal zonu tuto ku Gaultu, jmenuje odtamtud: 
Inoceramus concentricus Sow, propinguus Münst. a striatus Mant. Je velmi © 
pravd&podobno, Ze druh labiatus urloval tehdäZ co striatus Tak& v jinych 
lokalitäch a vrstväch byl striatus nahražován jménem labiatus (viz dále). 
Frič má v Čechách hlavně pásmo III. na Bílé hoře za pásmo s Inoceramus 
labiatus (VIII v SZ. Německu) Protože omylem měl vrstvy III, až VÍ. u Měl- 
níka za acguivalent vrstev III na Bílé hoře, proto celý soubor Ill. az VI. 
u Mělníka považoval za vrstvy s Inoceramus labiatus. Barrois určuje naše 
soupásmí VII + IX. u Hirsonu jako zonu A Inoceramus labiatus (viz naše 
Sudet. Kr. I) Lambert zase určuje soupásmí Vli + VIII. jako Assise ä 
Inoceramus labiatus, a v SZ. Německu je pravou zonou á [noc. labiatus naše 
päsmo VII. : 

Inoceramus Brongniarti je v SZ. Německu význačným druhem 
pro pásmo IX., které tam sluje „Zone les Inoceramus Brongniarti“. Die 
Schlütra je Inc. Brongniarti v Subhercinu již v pásmu VÍIL V Čechách má 
velké ro. šíření vertikální; uvádí se od pás. III. až do X. (Východ. ú. kř. II. 
16.) V Sasku se vyskytuje od V. do X. Proto Saští geologové nové doby 
nazývají často celý komplex vrstevný V — X v Sasku: „Stufe des Inocera- 
mus Brongniarti‘. — Lambert zase nalézá ve Francii v pás.IX význačnou 
Terebratulina gracilis proto nazývá tuto zonu „Zona a Terebratulina 
gracilis“. Také u nás v Čechách je místy, ku př. na Libeši u Třiblic, „gra- 
cilis“ velmi hojná. Barrois shledal v Ardénách velké množství T. gracilis 
v souvrství X a. proto určuje toto souvrství v Hirsonu „Zone ä Terebratulina 
gracilis“. Také u nás v Čes. Středohoří a zvláště v Poohří, slyne souvrství 
X a. ku př. v Košticích hromadným výskytem druhu gracilis. České 
geology sváděl tento druh často k určování slinité facie soupásmí V — VII. 
jako Teplické vrstvy (X a bc), poněvač je hojný v pásmu XabĎbc 

Pásmo V., cenomanská to zona se Schlónbachia varians, oplývá ve 
slinité facii západočeské křídy velkým množstvím ústřice Ostrea semiplana. 
Schůter poukazuje proto na tuto zonu, že by se v ní mohl hledati Em- 
scher! V pískovcové facii pásma IX. v Pojizeří jsou některé druhy lamelli- 
branchií, které pokračují i do pískových vrstev senonu Westfálska; proto 
v nich viděl Schlůter též Senon (viz naši Sudet. kreidef. IL). 

Saští geologové považují od dob Geinitzových Spondylus striatus 
za vodící druh pro Cenoman. Poněvač se vyskytuje v souvrství Hi B a., proto 
mají III b «. za Cenoman (viz dále). Ale Spondylus tento je znám již v Gaul- 
tu a II pe. náleží ku Flammenmerglu, tedy Gaultu! Ve starších pracích 
Geinitzových určuje se v pásmu II. Saska Ostrea aguila, význačný 
druh pro dolní křídu, ku př. pro francouzský Aptien. Jakmile bylo určování: 
spodní křídy v Sasku zrušeno, zmizela se spisů novějších Ostrea tato, neb 
nahražena Ostreou (Exogyrou) conicou. 

Phytopalaeontologické výzkumy zavedly také někdy palaeontology, že 
měly křídové vrstvy za tertiér. Ku př. u pásma IX. v Kieslingswalde (viz 
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tam). To ovšem nemělo dlouhotrvající význam. Mnohem trvalejší bylo viděti 
ve floře pásma I, stáří cenomanské ač je neokomská (wealdenská), v Sasku 
i Gaultská (l. d). 

Závěrek. 

již Frič r. 1879 vytýká ve svých Bělohorských vrstvách s. 7, jak 
D'Orbigny zanáší ve spise Palaeontologie stratigraphigue „zkameněliny 
z vápenců korycanských (útes. £. II.) do turonských z jiných zemí, kdežto 
jest nyní nade vší pochybnost zjištěno (patrně dle Geinitze), že tytéž 
vrstvy (t. j. útes. f II) náleží Cenomanu“ (ve Francii a SZ. Německu IV. p. 
až VII) Ovšem dle nsšich prací náleží pásmo II (lépe řečeno Id + I) ku 
nejspodnější části Albienu či Gaultu s Aptienem. 

Z těch několika málo příkladů jež jsme předeslali plyne: 

1. Jeví se potřeba nového studia zkamenělin celého sudetského útvaru 
křídového. Studium toto — jak jsme již jinde naznačili — měl by podnik- 
nouti větší počet mladých, nadaných zoologů. Tito by si rozdělili veškeren 
material fauny a flory křídové podle tříd. Každý by do jeho oboru spadající 
třídu prozkoumal dle stávající hteratury napřed na sudetských druzích a pak 
by druhy ty srovnal s originály ve sbírkách Francie, Anglie, Belgie, 
SZ. Německa a Švýcarska, Určování zkamenělin jen dle popisu a vyobrazení 
je nedokonalé. Určovati a při tom nutiti, aby druh vyhověl stáří zony 
za kterou jí geolog považoval, vede k omylům. Při určování mají býti roz- 
hodující jen zoologické znaky, u rostlinstva znaky rostlin, 

2. Seznamy zkamenělin sudetské i cizozemské křídy bude třeba znova 
sestaviti dle stáří A zon, podle různých facii, a docela zvláště měly by býti 
sestaveny seznamy přechodních souvrství, v nichž jeví se přechod společností 
dvou po sobě následujících pásem, ku př. souvrství V a aneb X a. po pří- 
padě také v přechodu dvou facií téhož pásma, kde je lithologický přechod 
ponenáhlý. 

3. S předchozí okolností souvisí však nerozlučně ustálení hranic stáří 
a zon v evropské křídě. Dovoluji si tu pronésti svůj náhled v tom rozsahu 
vertikálním, do něhož padají vrstvy naší sudetské křídy. 

a) Do etáže Neocomienu I.a bc. budiž pojat i Urgonien. Po- 
slední nedá se v mnohých zemích samostatně vymeziti. 

b) Aptien, jenž má i ve Francii malou mocnost, nedá se všude vy- 
meziti, budiž připojen ku Albienu. . 

c) Francouzský Albien budiž zto:ožněn s anglickým a německým 
Gaultem. To však je jen tenkráte možno, když bude Albien obsahovati 
vedle zony s Acanthoceras mamillare | d + II. a zony s Hoplites interruptus 
Ii a., též zonu se Schlónbachia inflata II o + IV a. 

d) Cenomanien počínej s zonou s Pecten asper IV p. Nad ní ná- 
sleduje zona se Schlónbachia varians V., pak zona s Acanthoceras Rotoma- 
gense VÍ. a končí zonou s Actinocamax plenus VII. — Rozšířiti Cenomanien 
i o zonu se Schlónbachia inflata II + + IV a. proto, že se v ní místy ve 
Francii našly (Barrois, Lambert) některé druhy fauny v Cenomanu roz- 
rozšířené, není prospěšno. V každé zemi mohou býti některé. zvláštnosti 
s ohledem na horizontální a vertikální rozšíření některých druhů; tu by 
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v každé takové zemi byla hranice etáží neb zon jiná, pak tomu beztoho 
nyní jest. Pásmo VIÍ, splývá často lithologicky a palaeontologicky s pásmy 
V T VL v jedno, zejmena ve Francii a Sudetské křídě, i co se týče výskytu 
Pectena aspera. Bylo by tedy užitečno připojiti pásmo VIL k Cenomanu. 

e) Turonien nechť začíná s zonou a Inoceramus labiatus VII. (SZ. 
Německo) bez ohledu na to, jestli v některých zemích jde i hlouběji neb 
výše, ku př. ve Francii do VII. (Lambert) neb IX (Barrois Ardeny) v Su-. 
detské křídě II až X. Ostatně jsem již upozornil, aby se sudetský labiatus 
srovnal přísně ve všech pásmech sudetských i s [noceramy v Gaultu a vyš- 
ších zon v křídě západoevropské. — Ku zoně labiatové druží se výše zona 
s Inoceramus Brongniarti IX. a zona se Scaphites Geinitzi X a oc. 

f) Geologové nestejně posuzují zonu s Inoceramus Cuvieri X d. Někteří 
ji řadí do nejvyššího Turonu, jiní do nejspodnějšího Senonienu. U nás 
v Čechách se pásmo toto druží petrograficky i palaeontologicky ku zoně se 
Scaphites Geingitzi X a bc; proto jsme obě zony původně za jedno pásmo 
X. považovali. Také v Německu jsme pozorovali týž úkaz; proto se beztoho 
ve Westfalsku hranice mezi Scaphitovou a Cuvierovou zonou přesně neudává, 
jak isme o tom jinde pojednávali (Sudet. Kr. IL) Podle toho kam přiřadíme 
Cuvierovou zonu X ď, podle toho bude neb nebude u nás Senonu. 

Přistupuje k popisu křídy saské, připomínám, že jsem podnikl výzkum 
její po různu v létech od 1884. až po 1908 Rukopis je psán od r. 1919 až 
do r. 1922. 

10. V Lužické oblasti mezi Žandovem a Pernem. 

O saské křídě při pomezí českém pojednávali jsme již ve své studii 
o „Severočeském útvaru křidovém“ a sice ve článku: „Křidový útv. v Čes- 
kém Rudohoří“ str. 8 až 12, kde vniká křída z Čech na samý východní 
okraj saského Rudohoří. Ve článku: „Křídový útv. vysočiny Děčínského 
Sněžníku“ str. 26 — 28, vnikli jsme až do saské Schěny a Rosenthalu. Ve 
článku: „Křídový útv. v Dětřichovicko-Žandavské vysočině skalní“ str, 34—42, 
pojednali o saských vrstvách od českého pomezí až ku Žandavě a Lužic- 
kému zlomu na j. úpatí Lužického horstva. Ve článku: „Křídový útv. v Lu- 
žickém přehoří“ str. 79 — 85, popsali jsme malý výběžek české křídy v o- 
okolí Ojvína a Nového Jonsdorfu na Žitavsku. Předpokládajíce, že jsou vý- 
sledky tohoto našeho studia známy, povedeme laskavého čtenáře saskou 
zátokou křídovou od posledních stanovisek dále, především z okolí Žandavy 
na Perno. 

11. Jižně od Žandova. 

Po pravé straně Labe došli jsme při sledování vrstev křidových až ku 
Žandovu (Severočes. útv. kř. s. 39. obr. 8). Ve stráni nad Poštovicemi bylo 
zvláště přístupno více pásem: V. až IX. (ib. s. 38. obr. 8.). Po levé straně 

32



Labe končili jsme v širším okolí Schöny, kde byla přístupna pásma IV. až 
VIII. (ib. s. 26 — 28.). Pásmo IV. nevychází po pravé straně Labe u Žandova 
mezi Smilkou a Žandovem na povrch, poněvadž mají vrstvy sklon SV. Po 
levé straně Labe vystupuje však na úpatí levé stráně polabské nejvyšší čásť 
pásma IV. na povrch a lze ji sledovati od známých již lomů proti Smilce 
přes Krippen až za sz. konec Žandovského nádraží, načež zapadne i zde 
pode dno údolí i Labe. Ostatek stráně polabské po j. straně Žandova skládá 
výhradně soupásmí V. až VÍI. Lesní porost zakrývá tu větší díl vrstev. Jen 
ve vyšší poloze, tam kam spadá zejmena vyšší čásť pásma V. a pásmo VÍ, 
bývají vrstvy odkryté v lomech. Pěkně odkryty byly některé vrstvy v po- 
straním údolí, ve kterém je rozložena obec Krippen a odtud dle cesty do 
Kleinhennersdorfu. V levé či s. stráni tohoto údolí shledali jsme mezi j. 
koncem obce Krippen a v. koncem obce Keinhenneusdorfu tento profil dle 
cesty do lomů: 

Vrchol lomu při 226,03 m. n. m. 

Pásmo V. Souvrství 6. Pískovec jako 5. ale ve slabé vrstvy roz- 
padlý. 2 m. 

5. Kvádrový pískovec s tmelem kaolinickým, někde jílovitým 
dosti pevný, poměrně měkký, obyčejně žlutavý až žlutý, místy i bílý, se vz. 
muskovitem, někde s bílými čárkami (algy), zřídka vězí v pískovci kousky 
uhlí po zuhelnělém dřevu; jeden kus měl délku 10cm a šířka 5 cm. Stolice 
as 3 m mocná. 

4. Kvádrový pískovec jako 5. ve stolici as 2 m mocné. 

3. Jil s četnými jemnými blýštinkami muskovitu, zvláště na ložích, tu 
a tam jemné zrnko křemene aneb teninká vložka pískovce jílovitého neb 
kaolinického. V čerstvém stavu modravý, po zvětrání tmavošedý, šedý i za- 
žloutlý. Vrstvička o mocnosti 3 cm. 

2. Kvádrový pískovec jako 5. ve stolici o mocnosti as 3 m. 

1. Kvádrový pískovec jako 5 ve stolici o mocnosti as I m. 

Dno lomu 215 m. n. m. 

Kvádrové pískovce mají místy také vložky hrubozrnného pískovce 
v němž jednotlivá zrna dosahují někdy až velikosti hráchu. Zrna křemene 
jsou čirá, bílá, šedá, zažloutlá a dosti četná jsou tu zrnka růžová. Ostatní 
složení podobné jako u jemných pískovců. Ze zkamenělin vyniká Inoceramus 
Brongniarti Sow., Lima multicostata Gein., Vola quinquecostata Sow. sp., 
Exogyra columba Sow. často hromadně, v chomáčich. Vemi hojně objevují 
se větevky se známými naduřeninami. Spongites saxonicus Gein. Tyto jsou 
někdy tak hojné, že na řezné ploše pískovce objevují se skupiny kruhových 
i podélných průřezů větevek. Parní pila v Krippen zabývá se řezáním pis- 
kovce v podobě sloupů, řims, desek atd. pro účely stavitelské. 

Spódní oddíl pásma V. mezi 180 a 215 m n. m. zahalen je ve stráni 
ssutinami pískovce z lomů. V nejbližším okolí ukazují nahodilé výchozy po- 
nejvíce na kvádrový pískovec kaolinický neb jilovity, jemnozrnný, žlutý. 
Nejhlubší poloha nepřístupna. 
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Pásmo IV. zaujímá tu výši mezi 160 — 180 m n. m. Chová v obci 
Krippen kvádrový pískovec s kaolinickým tmelem, pevný a tvrdý, 

jemný až drobný, žlutý. Náleží ku IV 5 a nejvyšší části IV a. 

Dno údolí od 150 ku 160 m n. m. 

Nad lomy a v Kleinhennersdorfu lze souditi z výšky iz úlomků pískov- 

cových v polích se objevujících, že vrstvy vyšší až ku 260 m n. m. náleží. 
pásmům VL a VIL Větší díl rozlohy těchto pásem pokrývá na pláni po s. a 
v. straně Kleinhennersdorfu diluvialní štěrk nordický (srov. Beckovu geol. 

mapu.: Section  Kóningstein - Hohnstein, 1893) v němž nalezl jsem při jv. 

okraji obce jen oblázky křemene bílého (vh), modravého, šedého, žlutého, 

zarůžolovělého a tmavošedého, buližníku podobného, kvarcitického pískovce, 

bělavého s bílými tečkami kaolinu. Štěrk tento, jehož oblázky dosahují nej- 

výš velikosti holubího vejce, vystupuje jen na okraji rozsáhlé a mocné po- 

krývky diluvialní hlíny. 
Pásmo VIII bylo na pláni kleinhennersdorfské erodováno. Teprve jv. 

odtud na Kohlbornu mezi 340 — 378 m n. m. aneb na z. na Kleinhenners- 

doriském kamenu mezi 340 — 395 m n. m vyčnívají nad souvrstvím V — VII, 

strmé, skalnaté útesy pásma VIII Jsou složeny z kvádrových pískovců 

chudým kaolinem, křehkých, jemných až hrubých, bílých a žlutých. 

Sklon vrstev je v tomto okrsku celkem SV, blízký 39 (2" 59). Směry 

hlavních rozsedlin svislých jsou SV. a SZ. Beck (Erláut. z. Section Kónig- 

stein s. 18.) uvádí specielně na Kleinhennersdorfském kameni sklon vrstev 
1— 2? S, směry hlav. rozs. S. 109 V. a S. 80? Z. 

12. Hermsdorf. 

Ve vysočině Děčínského Sněžníku poznali jsme od Tisy na Sněžník 

vrstvy křídové od pásma I. až po pásmo VIII. (Severočes. ú. kř. s. 15—21.). 

Ohledávajíce vrstvy v severním svahu jmenované vysočiny, došli jsme s Tisy 

přes Rájce až do okolí Rosenthalu (tamtéž s. 17, 28.), jednak do údolí Bělé až ku 

Švýcarskému mlýnu, jednak do Lisčího důlu, v. od kostela rosenthalského. Sklon 

vrstev v této krajině stanovili jsme číslem 1* 53' SSV., on jest větší než-li sklon 

(spád) povrchu zemského. Proto v okolí Tisy a Rájců zapadne pod povrch 

zemský již pásmo I. a II., sv. od Eilandu zapadne pode dno Bělského důlu 

pásmo III. Odtud až ku Švýcarskému mlýnu opanuje stráně důlní jedině 

pásmo IV. a teprve na výšinách u Rosenthalu vychází též vrstvy soupásmí 

V. — VII (ib. 28.) Již ve Švýcarském mlýně viděti jest, jak již značná čásť © 

pásma IV. zapadla pode dno důlu; neboť na Sněžníku obráší mocnost pásma 

IV. přes 110 m (ib. obr. 6.) ale ve Švýcarském mlýně strmí stěny kvádrovců 

pásma IV. (IV a horní + IV 5) jen do výše okolo 50 m av. odtud v Liščím 

důlu 56 m (ib. 28.) nade dnem důlu. Pokračujem-li ve stopování našich 

pásem od Švýcarského mlýna dále k s. podle Běly, zaujme soupásmí V—VIL 

značný díl strání. Povšimněme si ku př. profilu levé stráně Bělského důlu 

po j. stráně Hermsdorfu od Hammergut Neidbergu na vrehol Hartenbergu: 

Vrchol Harthenbergu 4315 m n, m. 

Soupäsmi VI. + VI. Kvädrov& piskovce s tmelem kavlinic- 

kým bílé neb žluté, jemné i hrubozrnné; poslední mají dosti růžových zrn 
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křemene. Inoceramus Brongniarti Sow., Lima multicostata Gein., Exogyra 
columba Sow.; Spongites saxonicus Gein. Na povrchu tohoto soupásmí často 
bílý písek jako zvětranina pískovců, místy prostírá se les, místy role. Za- 
ujímá výšku 400 — 4315 m n. m. 

Pásmo V. Souvrství 3. Pískovec jilovitý, tence deskovitý, 
snad bývalý pisčitý slín, slabě glaukonitický, velmi jemnozrnný, měkký, při 
povrhu šedožlutý, místy jemný muskovit. Někde partie bílé, s většími o něco 
zrnky (ale též jemnozrnné) s tmelem kaolinickým. Na povrchu ve žlutou 
hlínu rozpadlý. V nejhlubší poloze jsou vložky červeného haematitického 
pískovce, který větráním zhnědne. Je velmi tvrdý, jemný, místy hrubší zrnka. 
Je patrno, že souvrství toto, as 20 m mocné, mezi 380 — 400 m n. m. 
(Čísla výšková dle mapy Schalchovy) je totožné se souvrstvím 3+4 
v Liščím důlu v Rosenthalu (ib. 28.). 

Prameny vody při 380 m. 

Pásmo V. souv. 2. Pískovec kaolinický jako V,, ale v sil- 
nějších vrstvách a pevnější. Mezi hostincemi č. 23. „Zu Hermsdorf“ a nej- 
vyšším statkem obce. Slouží na tlučení štěrku pro cesty. 

Pásmo V. souvr. 1. Pískovec kaolinický, velmi jemno- 
zrnný, deskovitý, poměrně měkký, na povrchu žlutý, dále od povrchu šedý, 
dosti porovitý po vápencových skamenělinách, se vzácným muskovitem; 
místy pevnější a silnější lavička. V jedné takové byl u spodu též tvrdý, 
bělavý, pískovec kvarcitický, trochu porovitý, s bílými kaolinickými 
čárkami (po algách). Souvrstvi V,+, je mezi 350 -- 380 m n m, o moc- 
nosti 30 m. Do toho oboru spadá také větší dil jižní části obce Herms- 
dortu. 

Pásmo IV. Nejvyšší čásť od IVa. a IV 9. Kvádrový pískovec 
křemitý, pevný a tvrdý, bílý, místy zažloutlý, jemnozrnný s lavičkou hrubo- 
zrného. Dosti růžových zrnek křemene, Tvoří příkré úpatí strání aneb vy- 
stupuje ve svislých pilířích. Inoceramus labiatus Gein, Spongites saxonicus 
Gein (hb). Poloha jeho spadá tu mezi 310 — 350 m n. m. a je pokryta lesem. 

Pila a Hammergut Neidberg 3102 m n. m. 

Nad příkře vystupujícím úpatí stráně s kvádrovcem pásma IV. ustupuje 
v mírnějším svahu soupásmí V. — VII, jehož měkčí pískovce snadněji vě- 
trají a poskytují často úrodnější půdu pro polní hospodářství. Dále od Běl- 
ského údolí, ku př. v. od Reichsteina zvedají se nad pásmem Vli. usamo- 
cené útesy kvádrových pískovců pásma VIII, sv. od našeho profilu. Ku př. 
Spitz oder Kohlberg mezi 420 — 4457 m, Lampertsstein mezi 440 — 4414 m 

Schalch ve své geologické mapě určuje v našem profilu pásmo IV. 
jako „Ouadersandstein der Stufe des Inoceramus labiatus“ (t 1 s), ostatní 
naše pásma V až VIII určuje jako „Stufe des Inoceramus Brongniarti“, při čemž 
rozděluje tento stupeň na tři části; a tonaše: V, -++ nazývá „Gründsandstein 
mit Rhynchonella bohemica“ (t2 g), naše V; nazývá „Pláner mit Inoceramus 
Brongniarti und Spondylus spinosus“ (t2 p) a naše VI. až VIII nazývá 
„Ouadersandstein mit Inoceramus Brongniarti“ (t 3 s). 
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13. Králův kámen (Königstein). Obr. 17. 

Stopujem-li naše pásma dále v Bělském důlu, od Hermsdorfu do Kč- 
nigsteinu, vidíme, že vrstvy jejich i tu v naznačeném směru dále zapadají. 
V Kónigsbrunu spadá vyšší čásť pásma IV. mezi 150— 200 m n. m. je 
v něm opět pevný a tvrdý kvádrový pískovec křemitý, bilý neb 
žlutý, nahoře s hrubozrnnou stolicí. Dáme-li se od Kónigsbrunnu po silnici 
v postranním údolí směrem ku Leupoldishainu, najdeme nad předešlým päs- 
mem nejhlubší souvrství |. pásma V. o mocnosti asi 10 m ve výši 200—210 
m n. m. Chová pískovec kaolinický, velmi jemný, měkký, se vz. mus- 
kovitem a zrnky uhelnými, deskovitý, ve hlubší části šedý, výše žlutý.. 
Toto souvrství je rovno souv. V, předešlého profilu. — V nejvyšší poloze 
vytryskuje vroutek, z něhož se svádí voda do lázní v Kčnigsbrunnu. 
— Nejblíže vyšší souvrství V; tvoří kvádrový pískovec s chudým 
tmelem kaolinickým, žlutý, se stopami po Exogyrách a s kaolinickými 
čárkami jako pao algách. — Toto souvrství V; je stářím rovno souvrství 
V, předešlého profilu. — Vyšší souvrství V;. má podobné pískovce jako 
v Vz, jsou v něm ale také hrubší vrstvy, jichž tmel kaolinický bývá hydra- 
tem železitým značně do žluta a hněda zbarven. Toto souvrství V;. je rovno 
stářím souvrství V; předchozího profilu. Obě souvrství Vz +- V; zaujímají výšku 
asi 40 m mezi 210—250 m n. m. Jsme u rozcestí blíže koty 2445 m n. m. Nej- 
blíže vyšší vrstvy pásma VL. a VII. kryty jsou ssutí shora zanešenou a půdou 
i porostem lesním. Pruhy povrchu zemského, které zaujímají výchozy soupásmí 
V. — VI jsou mírněji svažené u porovnání s pruhy, jež obsahují strmé skály 
kvádrovců pásma IV. a VIII. Majíť celkem měkčí snadněji zvětrávající vrstvy 
a proto úrodnější půdy. V těch často spatřují se role. Mocnosť soupásmí 
V. — VIL nebude od 120 m mnoho vzdálena; neboť naproti Kódnigsbrunnu, 
v pravé či v. stráni Bělského důlu, zaujímá výši mezi 180 — 300 m n. m. 
Nad ním zdvihají se kolmo do výše pilíře kvádrového pískovce pásma 
VII. vrchu Guirlu mezi 300 — 345 m n. m, tvořícího přirozenou, nedobytnou 
pevnost. Popíšem pásmo VIJÍ. až na protějším Králově kamenu. 

Beck určuje naše pásma ve své geologické mapě „Section Kónigstein- 
Hohnstein“ 1893. takto: Náše pásmo IV. určuje jako Ouadersandstein der 
Stufe des Inoceramus labiatus (t 1 s). Naše souvrství 1 pásma V. určuje jv. 
od Kónigsbrunnu jako „Griinsandstein mit Rhynchonella bohemica Schlónb.“ 
(t 2 g). Toto souvrství, ačkoliv pokračuje do Kónigsbrunnu, dává vyklíniti a 
určuje souvrství Vy v Kónigsbrunnu omylem jakožto „Sandiger Pláner mit 
Inoceramus Brongniarti Sow“. (t 2 p). Ostatní všecka souvrství a pásma od 
V, až po VIII. má za „Ouadersandstein fit Inoceramus Brongniarti“ (t 3 s). 
Všecka tato pásma IV. — VIIL zahrnuje do Turonu. 

Povšimnem -si profilu z Hiitten dle Eselswegu a postranní cesty ku 
pevnosti Kónigsteinu. S hora dolů je tento sled: 

Vrchol pevnosti Kónigsteinu 3604 m. n. m. 

Pásmo VIII. souv. 2. Kvädrovy pískovec s chudým tmelem 
kaolinickým, bílý neb žlutý, hrubozrnný neb drobnozrnný, tu a tam růžové 
zrnko křemene, vzácný muskovit, na jednom místě slabá vrstvička limoni- 
tového až haematitového pískovce černého, hnědého až Červeného, hrubo- 
zrnného, Povrch stěn voštinovitý někde i jeskyňovitý, dosti křehký. Tvoří 
stěny svislé a pilíře vlastního Králova kamene mezi 310 — 3604 m n.m. 
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VII. souv. 1. Kvádrový pískovec jako VÍII;; spadá pod stěnami 
do příkrého povrchu mezi 280 — 310 m n. m.; bývá místy hrubší s ojedi- 
nělými oblázky křemene až jako lískový ořišek. Tu a tam vystupuje u po- 
vrchu v osamocených skalkách. 

Pásmo VII. Kvádrové pískovce špatně přístupné. Pokryté ssutí 
shora svalenou neb po z. straně Králova kamene hlínou žlutou neb šedým 
dosti hnětlivým jílem. V jeho oboru po z. straně pole, jinde les, vegetace 
živější. 

Pásmo VL Nad i pod odbočkou cesty z Eselswegu na Königstein 
tedy nad i pod sign. 2163 m n. m., vychází kvádrový pískovec s chu- 
dým tmelem kaolinickým, jemnozrnný, žlutý, hlouběji od povrchu dosti pevný, 
jenž svou výškou a polohou nad pásmem V. a pod pásmem VII. poukazuje 
na pásmo VI. 

Pásmo V. souv. 3. Kvádrový pískovec s tmelem kaolinickým 
až hlinitým, proniknutý dosti hydrátem železitým, hrubozrnný, žlutý, poměrně 
měkký, snadno ve hlinitý písek žlutý se rozpadá. 

V. 2. Kvádrový pískovec kaolinický (až hlinitý), drobnozrnný, 
s ojedinělým hrubým zrnem (místy i růžovým) křemene, žlutý. Snadno ve 
hlinitý písek žlutý se rozpadá. Spongites saxonicus Gein. 

V 1. Kvádrový pískovec kaolinický až jílovitý, jemnozrnný, měkký, 
málo muskovitu, šedý až žlutý, měkký. Po zvětraní v desky se odděluje. 
Zaujímá výši asi 10 m mezi 150 — 160 m n. m. Beck označuje toto sou- 
vrství na své mapě jako „Sandiger Pláner mit Inoceramus Brongniarti“ 
(t 2 p). To je omyl. Souvrství toto je zároveň se souv. V; jeho „Grünsand- 
stein mit Rhynchonella bohemica“ (t 2 g) od Hermsdorfu sem pokračující. 
Ovšem změnil svou facii lithologickou i palaeontologickou. Teprve souv. V; 
je vlastně jeho horizont „Sandiger Pláner mit Inoceramus Brongniarti“ (t 2 p) 
od Hermsdorfu. Ovšem i ten je zde ve změněné facii. 

Pásmo IV. Kvádrový pískovec křemenitý, chudý koalinem a mu- 
skovitem, pevný a tvrdý, jemnozrnný, na povrchu žlutý. Hlubší čásť zakryta 
ssutí pískovcovou s hora. Zaujímá v Hůtten pouze výšku mezi 1386 a 150 
m n. m. Přístupná čásť náleží tedy jen pásmu IV b. Blízko odtud na v. 
v městě zapadá již témě pásma IV. úplně pode dno Běly a Labe. Beck 
AM zde pásmo to „Ouadersandstein der Stufe des Inoceramus labiatus“ 
tI s). 

Silnice na dně Bělského důlu v Hůtten, sign. 1386 m. 
Ve své mapě určuje Beck velký komplex vrstevný našeho profilu 

Kónigsteinského od souvrství V,. a2 ku päsmu VIll. „Quadersandstein mit 
Inoceramus Brongniarti“ (t 3 s). Týž udává sklon vrstev na pevnosti Krá- 
lova kamene 1—2"“ SZ. a směr hlavních rozsedlin 20—25" SV, 55—65* SZ. 

14. Z Kirchleithe na Kámen sv. Jiljí (Lilienstein). Obr. 17 a 18. 

Z Kónigsteinu přejdem na pravou stranu Labe. Vybízí nás k tomu vý- 
značný pro zdejší kraj Kámen sv. Jiljí, na němž nalezneme pásmo IX, a 
rozsáhlé lomy v Labské straně „Kirchleithe“ odkrývají nám dopodrobna 
vrstvu za vrstvou v oboru vyšší části pásma V. a ve spodku pásma VÍ. 
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V lesnaté stráni nad lomy odkryta je vyšší poloha pásma VÍ. i pásmo VII 
až k obci Ebenheit. Po větším rovinném ústupku v oboru päsma VIl, v němž 
je pokrývka diluvialní hlíny v obci Ebenheit, počíná se zdvihati od 355 m 
n. m. vlastní úpatí Kamenu sv. Jiljí a toto úpatí náleží pásmu VIII. Teprve 
vyšší strmé skály náleží pásmu IX. Sestrojme profil v naznačeném okrsku 
s hora dolů: 

Vrchol Kamenu sv. Jiljí 411 m n. m. 

Pásmo IX. Souvrství 9. Kvádrový pískovec takřka bez tmelu, - 
proto křehký, bílý, někde i žlutý. Jemnozrnný až drobnozrnný s ojedinělým 
hrubým zrnem. Zrna křemene nejvíce čirá, pak bílá, žlutá a zažloutlá, vzácná 
jsou růžová. Místy hnědé zrnko limonitové, vzácně kaolin, Zřídka složena je 
do kvádrovce lavička hrubozrnného pískovce několik cm, mocná. U Wettin- 
sáule převládá hrubozrnný. Tam, kde je povrch kvádrového lože přirozený, 
člověkem nedotčený, tam objevují se v něm pánvovité prohlubně o průměru 
až | m a hloubce až 50 cm. Někdy jsou vyplněny vodou dešťovou. Jinde 
zase zakončen je takový povrch malými kuželkami. Viděli jsme tytéž úkazy 
jinde; v Čechách ku př. v oboru souv. IX c. na Převýšovské bráně (Severo- 
čes. ú. kř. s 37. obr. 10. na tab. V.). Slabé tvrdé větvičky železité a sice 
červenavé haematitické, které ve hlubších vrstvách tohoto pásma se objevují 
ve větší mocnosti, jsou i zde zastoupeny. Mocnost tohoto souvrství je 6 m. 
Drážďanská vyhlídka, Mulatenfelsen, Wettinsáule. 

Zábradlí 405 m n. m. 

IX 8. Kvádrový pískovec jemnozrnný, drobný až hrubý bílý neb 
žlutý podobný souv. IX 9. o mocnosti 4 m. Při sestupu od zábradlí dle pě- 
šiny ku Ebenheit v jz. části vrchu. Při též pěšině i následující vrstvy pásma 
IX. a VIJÍ. 

IX 7. Pískovec haematitický jemnozrnný, červený co cihla, místy 
žlutý, buď sypký neb s pevnějšími a tvrdšími železitějšími tabulkami, často 
zkřivenými neb zvlněnými. Mocnost 15 m. 

IX 6. Kvádrový pískovec jako IX 8. o mocnosti 05 m. 

IX 5. Kvádrový pískovec jako IX 8. na povrchu zvláště voštino- 
vitý, o mocnosti 3 m. Dělí se v několik vrstev. 

IX 4. Kvádrový pískovec jako IX 1. v pilíři o mocnosti 4 m. 

IX 3. Pískovec haematitický jemnozrnný, červený co cihla, místy 
žluté a žlutočervené partie, sypký, podobný IX 7., ve třech vrstvách po 10 
cm mocnosti vložen do kvádrovce jemnozrnného až hrubého, bílého až 
žlutého o mocnosti 2 m. 

IX 2. Pískovec haematitický kvádrový, jemnozrnný, červený co 
cihla se světlejšími žlutočervenými partiemi, velmi sypký, o mocnosti 1 m. 
Neurčený zlomek mušle, 

IX 1. Kvádrový pískovec takřka bez tmelu, proto křehký, sypký, 
žlutavě bílý i žlutý, s povrchem voštinovitým. Zrna křemene čirá (vh), žlutá, 
bílá, nejméně růžových (zř). Někde pevnější stolice bělavá. Místy tenká 
vložka hrubozrnného pískovce o mocnosti 1 cm až 10 cm. Mocnost tohoto 
souvrství přibližně 74 m. 

Pásmo IX. vytvořující příkré pilíře. Kamene je zde zachováno v moc- 
nosti 96 m mezi 315—411 m n. m. 
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Pásmo VIII. souvr. 2. Kvádrový pískovec s chudým tmelem 
kaolinickým, žlutý neb žlutobílý, drobnozrnný až hrubý, s ojedinělými oblá- 
zečky křemene až jako lískový oříšek. Zrna křemene čirá, žlutá, bílá, šedá, 
nejméně růžových. Toto souvrství tvoří podklad příkrých stěn Kamene sv. 
Jiljí. 

VII. 1. Kvádrový pískovec hlinitý, špinavě. žlutý, jemnozrný, 
křehký. Tvoří hlubší méně svažené lesnaté úpatí Kamene. Mocnosť celého 
pásma VIII. obnáší as 60 m, mezi 255 a 315 m n. m. 

Pásmo VIÍ. Kvádrové pískovce s kaolinickým tmelem, jemnozrnné 
s vložkami hrubozrnnými, zažloutlé, žluté i světle šedé, měkké. Přístupen 
zvláště po j. a jv. straně Kamene sv. Jiljí, hlubší poloha v nejvyšší části 
polabské straně, zvané „Kirchleithe“, nad hornimi lomy. Povrch zemský 
místy vlhčí. Obyčejně lesem pokrytý. Na rovině zvané „Ebenheit“, kde také 
obec téhož jména, pokryta je nejvyšší část pásma VÍi. žlutou diluvialní hlínou. 
V ní úrodnější pozemky. Spadá do výše asi 205 až 255 m n. m. 

Pásmo VI. Kvádrový pískovec s kaolinickým tmelem, jemno- 
zrnný, pevný a tvrdý, bílý, šedý a žlutavý, někde i s červenými skvrnami, 
spadá do lesnaté stráně nad horními lomy v Kirchleithe, mezi 182— 205 m 
n. m. Inoceramus Brongniarti Sow. Roku 1906 byla dobývána 4 m mocná 
nejspodnější čásť tohoto pásma v nejvyšší části horního lomu (Oberkirchleit- 
hener Sandsteinwerke) náležejícího firmě: Steinságe und Dreherei des Fri- 
drich Raben. Tato firma má na úpatí stráně pily a soustruhy, kde se kámen 
v lomech dobytý ku stavbám zpracuje. Hotovií se zde plotny, pilíře, sloupky, 
rámy, řimsy, koule atd., zejmena z pískovců pásma V. U skalníků sluje tento 
pískovec „Hochwaldsandstein“. 

Pásmo V. vrstva 17, Kvádrový pískovec jílovitý, jemnozrnný, 
měkký, bílý a žlutý, v mocnosti 25 m. 

V 16. Pískovec jilovitý ve slabších vrstvách, žlutý a bílý, měkký 
jemnozrnný, jen uprostřed má 10 cm mocnou, žlutou vrstvu hrubozrnnou. 
Uhrnná moznost tohoto souvrství 15 m. 

V 15. Kvádrový pískovec jílovitý se skrovným  muskovitem 
jemnozrnný, žlutý, měkký, poměrně pevnější, o mocnosti 26 m. Ve vrstvách 
15 — 17 objevuje se Inoceramus Brongniarti Sow., Lima, multicostata Gein. 
(zejmena v V 15.), Exogyra columba Sow., Spongites saxonicus Gein. 

V 14. Kvádrový pískovec jilovitý, měkký, šedý neb žlutý, 
jemnozrnný. 

V 13. Pískovec velmi jílovitý, deskovitý, s muskovitem, na lož- 
ných plochách povlak šedomodrého jílu, jinak šedý, zvláště měkký, velmi 
jemnozrnný, na povrchu v písčitou hlínu rozpadlý. 

V 12. Kvádrový pískovec jílovitý jako V 14. 

V 11. Pískovec velmi jílovitý, jako V 13. deskovity. 
V 10. Piskovec jilovity, hrubozrnný, žlutý, se železitými ploškami, 

V 9. Pískovec velmi jílovitý deskovitý jako V 13. Tyto pískovce 
činí na prvý pohled dojem písčitých slínů; teprve bližším zkoumáním shle- 
dáváme, že vápence nemají. Uhrnná mocnost vrstev V 9— V 14 je 10 m. 

Veškeré vrstvy V 9 — V 17 v mocnosti 301 m budou co do stáří rovny 
souvrství V 3. od Hermsdorfu. Byly r. 1906 odkryty v horním lomu. 
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V 8. Kvádrový pískovec kaolinický jemnozrnný, šedobílý ve dvou 
stolicích po 4 m. Uhrnem 8 m mocnosti. 

V 7. Pískovec kaolinický jako V 4'ale ve slabé vrstvy rozdělený, 
o mocnosti 2 m. 

V 6. Pískovec kaolinický jako V 4 ale ve slabých stolicích, o mo- 
cnosti 3 m. 

V 5. Jil šedý bohatý jemným muskovitem o mocnosti 0 až 5 cm. Má © 
tu a tam teninkou vložku pískovce jilovitého, šedého neb žlutého, jemno- 
zrnného. 

V 4. Kvádrový pískovec kaolinický, pevný a tvrdý s Exogyrou 
columbou Sow. Stolice o mocnosti 3 m. 

V 3 Kvádrový pískovec kaolinický, bělavý, poměrně nejpev- 
nější a nejtvrdší, jemnozrnný, se vz. blýštinkou muskovitu a černým zrínkem 
uhelnym. Čárky bílé kaolinické jakoby po algách, s hojnou Exogyrou co- 
lumbou Sow. Stolice 3 m mocná. 

V 2. Kvádrový pískovec kaolinický, podobný V 3, s četnými 
hnědými proužky (od hydrátu železitého) průměrně 1—2 mm silnými, někdy 
soustředně uspořádanými, ve stolici 06 m mocné. 

V 1. Kvádrový pískovec kaolinický, bělavý, pevný a tvrdý, 
jemnozrnný, se žlutými skvrnami, hydrátem železitým zbarvenými; rozptý- 
lené smetí uhelné, místy hnízdečka černého uhlí, z nichž jedno bylo až 20 
cm široké a | cm tlusté a po vypadnutí jeho vykazovalo na stěnách dutiny 
známá vakovitá tělíska Geinitzova: Pholas sclerotites. Mocnosť tohoto kvádru 
5 m. Jím se končí řada přístupných vrstev, 

Vrstvy V1-— V8 byly odhaleny v tak zvaném „dolním lomu“, v ú- 
hrnné mocnosti 24 m. Třeba doložiti, že popis všech těchto vrstev vztahuje 
se ku čerstvě odkrytým vrstvám, dále od bývalého povrchu stráně vzdále- 
ným, nezvětralým. 

Dno lomu r. 1906. — 128 m n. m. 

Pro alluvialní náplavy a ssutiny nepřístupné vrstvy dolní části pásma 
V. O výšce 6—8 m. 

Cesta 120 m n. m. 

AlNluviem Labe zakryté vrstvy dolní části pásma V. O výšce 6 m. 

Hladina Labe 114 m n. m. u pily v Kirchleithe. 

Blízko pod hladinou labskou témě pásma IV. 

Sklon vrstev v celém profilu je SSV. Beck (Erláut. z. Section Kónig- 
stein - Hohnstein, s. 17.) uvádí sklon vrstev u nejvyšších vrstev našeho pásma 
V. v horním lomu Kirchleithe 29—3* SSV. a směry hlav. rozsedlin svislých 
S. 40" V. a S. 80" Z. buď svislých neb se sklonem 75*— 90" JZ. Na Lilien- 
steinu uvádí sklon vrstev pásma IX. 3% SSV. a směry hlav. rozsedlin S. 
S. 209 — 25" V. buď svislých neb o sklonu 75“ — 909, JV. a S. 609 — 750 Z. 
o sklonu 559— 809 |JZ. 

Beck ve výše zmíněné mapě určuje všecka naše pásma V.-——IX. na 
profilu Kirchleithe — Kámen sv. Jiljí co jedno pásmo: „Ouadersandstein mit 
Inoceramus Brongniarti“ (t 3 s). 
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15. Die Schulhain Steinbriiche. Obr. 17. 

Následkem SV. sklonu vrstev, udržuje se soupásmí V — VII. od Žan- 
dova ku Královu kamenu v pravé stráni polabské, pořád nad hladinou Labe. 
Když se ale Labe zatočí v půlkruhu kolem Kamenu sv. Jiljí a Labe nabude 
mezi pevností, Königsteinskou a Hrádkem (Rathen) směr sv., tu jde pravá 
stráň polabská podle sklonu vrstevného a tu je zřetelně viděti, jak soupásmí 
V.— VII. v této stráni klesá hlouběji a hlouběji Severně od Kamene sv. 
Jiljí, uprostřed mezi slovy „Schulhain“ a „Steinbriiche“ v Beckově mapě, 
shledáváme pásmo VII. celé obnaženo v tamním rozsáhlém lomu (r. 1906.) 
a pod ním zahaleno je v ssutinách pásmo VÍ a nejvyšší stolice pásma V. 
Umístění pásem je takové: 

Temeno stráně v Schulhainbriiche 200 m n. m. 

Pásmo VII Kvádrové pískovce kaolinické, jemnozrnné, zpra- 
vidla žluté, místy i bílé, zřidka partie zarůžovělé, dělí se obyčejně ve slabší 
stolice, průměrně o síle 1 m. Z pevnějších stolic hotoví se kvádry, pilíře, 
shody atd. Uprostřed celého pásma byla 3 m mocná stolice hrubozrnného 
kvádru v níž vězela železitá vrstva pískovce haematitického, zprová“ 
zená jílem. Mezi zkamenělinami zvláště byly zřejímny: Inoceramus Brongniarti 
Sow., Exogyra columba Sow., Rhynchonella plicatilis Sow., Spongites saxo- 
nicus Gein., a často byly pozorovati bílé, kaolinické čárky jako po algách. 
Mocnost 50 m mezi 150 — 200 m n m. Celkový sklon vrstev byl 5° SSV. 
Beck měřil na vrstvách samých sklon 29 — 39 SV., směry hlav. rozsedlin 
svislych SSV. a S. 70° — 75° Z. 

Pásmo VL. a nejvyšší oddil pásma V. mezi 120— 15) m n. 
m. zahaleny ssutinami vrstev z lomů. V dolní části straně polabské. 

Labe asi při 112 m n. m. 

Vystoupime-li po s. okraji lomů vzhůru podle Lodersteigu, (Lotter Weg.) 
zjišťujeme nad polohou pásma VH. již pásmo VIII Pak v lese mezi 213 a 
216 (kota) m n. m. vychází kvádr pásma VIII, známý z Kamene sv. Jilji, 
kde zaujímal mnohem větší výši. Vrstvy poklesly sem skorem o 55 m. 

Dříve než nám zmizí poslední okrsky soupäsmi V.— VII. tím, že za- 
padnou při SSV. a později 9Z. sklonu pod povrch zemský, připomeňme si 
jak vrstvy jejich čím dále od Děčínského Sněžníku k Labi u Králova kamene 
tím více ztrácí jílovitého složiva a béřou na sebe víc a více ráz kvádrov- 
cový, ztrácí víc a více glaukonitu, až jej u Králova Kamene úplně ztrácí a 
mimo to přibývá jim v témž směru červeně zbarvených vrstev -od kyslič- © 
níku železitého. Tyto úkazy shledali jsme i jinde v severočeské křídě, kdy- 
koliv jsme se blížili ku břehům granitového a granititového Lužického horstva. 
Nerostný material tohoto horstva přispíval valně ku složení přilehlých vrstev 
křídy, svým křemenem, živcem a jeho zvětraninou a konečně muskovitem. 
Tak jako v celé české křídě tak jest i zde soupásmí V.— VIL jemnějšího 
složiva. Jilovitý tmel pískovců, někdy ij slabounké vrstvičky čistého jílu způ- 
sobují, že souvrství mnohá udržují vlhkost. V tom ohledu upomíná soupásmí 
toto na vodu nadržující vrstvy ve mnohých slinitých okrscích téhož soupásmí 
v české křídě. Tam, kde poloha pásma VI. byla pěkně odkryta mezi ostat- 
ními vrstvami soupásmi, tam se pásmo VÍ. ‚vyznamenävalo zrovna tak větší 
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trvanlivostí a pevností jako ve mnohých slinitopisčitých okrscích téhož pásma 
v Čechách: Roudnice, Mělník a j. 

16. Hrádek (Rathen). Obr. 17. 

Sledujme nyní pásma křídová dále dole Labem. Vyjdeme-li od posledně 
probranných vrstev pásma VII v Schulhainbrůche, pozorujem v pravé stráni 
polabské směrem ku Hrádku, jak vrstvy zapadají vždy hlouběji a hlouběji. 
Kdežto v Schulhainbriiche zaujímalo témě pásma VII 200 m n. m, spadá skoro 
půl km sevěrněji pod Kónigsnase (Leopolds Nase) již jen ku 180 m a tu počíná 
se přikládati naň již spodek pásma VHÍ., který zaujme nejvyšší čásť příkré 
stráně. Pásmo VII, v němž tu dosti ještě lomů založeno, je složeno z měkčích 
pískovců a slabších stolic kvádrových, kdežto pásmo VIII. vystupuje v moc- 
nějších stolicích, s voštinovým povrchem a v malebných Obrysech skalních, 
tak že obě pásma již fysicky dobře se rozeznávají od sebe.V Kónigsnase 
zaujímá spodek pásma VIII výšku mezi 180 a 210 m n. m. Spodek stráně 
pod Kónigsnase bude náležeti mezi 110 a 130 m n. m. pásmu VÍ., je však 
kryto ssutinami tak jako nejspodnější čásť pásma VII. Ještě o půl km. dále, 
mezi Kónigsnase a Hrádkem, zapadla již zpodní čásť pásma VII. pod hladinu 
Labe, svrchní čásť téhož pásma tvoří dolní polovici lesnaté stráně a horní 
polovici tvoří již celé pásmo VIII. mezi 150 a 210 m n m. 

Docházíme do obce Hrádku (Dolní Hrádek, Nieder Rathen). Polabská 
stráň přerušena je tu pobočným důlem (Amsel Grund) a v tom při potoce 
z části i při Labi v oboru pásma VIÍ. rozložena je obec. Vvčnívá tu nad 
Labem již jen horní polovice pásma VII Vyšší čásť strání opanuje pásmo 
VIII. Na něm ční také zřícenina Hrádku a teprve vzdálenější polohy vy- 
věžují se do malebných vyšších skal jež náleží pásmu IX. Okolí Hrádku je 
známo pro své divokrásné skály, jež svými tvary okouzlují; zvláště když 
se k ním pojí příjemná údolí, plná lučin, lesů a rozkošná hladina Labe. 

Abychom poznali složéní vrstev, volme profil v příkré polabské stráni 
a zároveň v nejzajímavější části pod Bastei, od Labe při č. d. 4 b. vzhůru, 
slují mezi kotami 266 a 3151 a zakončíme na Bastei u poslední koty. 

Vrchol skal v Bastei, kota 3151 m n. m. 

Pásmo IX souv. bcad. Kvádrový pískovec při povrchu takřka 
bez tmelu. Vrstvy jemnozrnné až drobnozrnné se vzácným ojedinělým hru- 
bým zrnem břemene střídají se s vrstvami hrubozrnnými. V horní části pře- 
vládá více jemnozrnný v dolní části a uprostřed více hrubý. Zrna křemene 
ponejvíce čirá, zřídka růžová, bílá z. vzácná jsou šedá neb žlutá, jen ve 
žlutých pískovcích převládá žlutá. Zrna jsou oblá, vedle nich také hranatá. 
Zrnka kaolinová a uhelná jsou vzácná, Barva pískovce bílá, místy žlutá neb 
zažloutlá. Sypký, nepevný. Povrch stěn voštinovitý. Nejvyšší polohy, ku př. 
u restaurace v Bastei, vystavené vlivům povětrnosti, mají zakončení kužel- 
kovité; známý to úkaz i.jinde vytknutý. — Hlavní rozsedliny skorem 
svislé, mají směr od 23 h 11% SZ. přes Oh S. kul h 1“ SV, druhé, skorem 
k nim kolné, 20 h 19 SZ. (všude odečtena deklinace 9* dle Prahy z měření 
r. 1906.). Podle těchto rozsedlin brázdí si dešťová voda sluje, rokle a důly. 
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Výška tohoto souvrství, nemnoho od mocnosti vzdálená mezi 21135—3151 
m n.m, je 10375 m. 

Souvrství IX a. Kvádrový pískovec takřka bez tmelu, dole jemno- 
zrnný s ojedinělými hrubšími zrny křemene, nahoře převládá hrubý. Dosti 
růžových zrn křemene. Barva bílá, křehký, na povrchu jeskyňovitý. Mezi 
20185 — 21135 m n. m, o mocnosti 95 m. 

Pásmo VIII 10. Slepenec s tmelem jemného písku a bílého kaolinu, 
křehký. Valounky křem>ne dosahují velikosti až lískového oříšku, jsou bílé, 
šedé, žluté a růžové. 0'1 m. 

VIII. 9. Kvádrovy pískovec kaolinický, hrubozrnný s ojedinělým 
valounkem křemene až jako lískový oříšek, pevný, bílý, Povrch voštinovitý. 
I m. 

VII. 8. Slepenec jako 10, s ojedin. valounem křemene až jako vlašský 
ořech velkým, 02. 

VIII. 7. Kvádrový pískovec kaolinický jemný, pevný, bílý, s po- 
vrchem voštinovitým. Spongites saxonius Gein. (zř) 351 m. 

VIII. 6. Kvádrový pískovec jako 7. místy také žlutý. 9 m. 

VIII. 5. Pískovec hrubozrnný pevný, bílý, s růžovými zrnky, s 0- 
jedin. valounky křemene až jako lískový oříšek. 015. 

VHI. 4. Kvádrový pískovec jako 6, 8'1 m. 

VII. 3 Pískovec kaolinický, jemný, bílý a žlutý s chomáči Spon- 
gites saxonius Gein., ve stolici 05 m. 

VII 2 Piskovec kaolinicky hrubozrnný, bílý a žlutý s růžovými 
zrnky, v lavici O'1 m. 

VII 1. Kvádrový pískovec jako nahoře, jemný, bílý a žlutý, pevný 
15 m. Veškery vrstvy VIII. 1 -— VII 10. zaujímají výšku mezi 1461 — 20185 
m n. m. o mocnosti 55'75 m. 

Nepřístupné vrstvy pásma VII, možná že ispodku pásma VIIÍ, o výšce 
231 m. v oboru lesa. 

Č. d. 4 b. Ortsbehůrde von Rathen, 
Nepřístupné vrstvy pásma VII. kryté ssutinami a náplavy s hora o výšce 

12 m. 
Hladina Labe 111 m n. m. 

V prvém lomu na úpatí stráně polabské a na z. od zříceny Hrádku 
byla ve výši 15082 m, t.j. 3982 m nad hladinou Labe, vrstvička šedého 
jilu, bohatého muskovitem jemným o tloušťce O — 1 cm, a pod ní lavička 
hrubozrnného pískovce až slepence, chudého kaolinem. Spadají tyto vrstvy 
do nejspodnější části pásma VIII. 

Díváme-li se na zdejší stráň polabskou z levé strany Labe ku př. od 
železnice mezi Bečovem (Pětzschau) a Horním. Hrádkem ku př. proti Lin- 
kenau, lze již okem rozeznati polohu pásma VIII. od pásma IX. Nad Labem 
vidíme suť z lomů, jež zakrývá úpatí stráně, pak následují bílé kvádrovce 
pásma VIII v lomech a nad nimi strmí žluté kvádry pásma IX. 

Sestrojíme-li a trigonometricky vypočítáme sklon vrstevný z troúhel- 
nika Hrádek (315), Wehlen Chamoten Fabrik (185), Naundorf (240), vztahem 
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ku temeni pásma IX, vyjde nám sklon 2950 SZ. O něco může býti sklon ten 
větši, neboť není ve Hrádku pásmo X. zachováno, takže tam výška temene 
pás. IX. imnůže býti po případě o něco větší než-li 315 m i. m. V blízkém 
Bečově beztoho Beck uvádí sklon 3° SSZ. (Erläut., Section Königstein, s. 18). 

17. Hohnstein. 

Od Hrádku na sv. ku městečku Hohnsteinu rozkládá se romantické 
skalní bludiště s hlubokými důly (Amselgrund, Ploučnický důl) v jichž strmých 
stěnách až 190 m jako v Hrádku pokračují kvádrovce pásma VIII. a IX. Čím 
dále ku Hohnsteinu tím více zapadá v nich při sklonu SZ. pásmo VIII, až 
v blízkosti jmenovaného městečka, když ubývá hloubka údolní (zaujímá 
pouze pásmo IX. stráně jejich, pod Hocksteinem 1085 m mezi 1745— 283 
m n. m. Vystoupíme-li z důlů na povýšené místo, uvidíme z lesů vyčnívati 
malebné skupiny Velké a Malé husy, Beránka, Lokomotivy, Honigsteinu, nad 
Waltersdorfským mlýnem Brand, dále k Hohnsteinu Hockstein atd. atd: Tytu 
jsou vybudovány kvádrovci pásma IX. a pásmo toto zaujímajíc v Hohnsteinu 
celý povrch zemský, přichází ve styk s bývalým břehem zátoky mořské. 
Břeh tento náleží k Lužickým horám a složen je ze žuly. Již ve studiích naší 
Severočeské křídy shledali jsme, že pásmo IX. je v tomto styku s lužickou 
žulou ze Žitavska až ku Žandovu a odtud pokračuje dále na sz. přes Hohenstein. 
Toto rozhraní mezi křídou a žulou Lužických hor je provázeno známým 
Lužickým zlomem, který jsme také v protivném směru ze Žitavska přes 
úpatí Ještěda až do Pojizeří sledovali Všude je po s. straně příslušné roz- 
sedliny zlomu pobřežní horstvo vyzdviženo, místy i přes okraj křídy pře- 
koceno a nejednou vynesla vystupující hornina na povrch i hlubší vrstvy 
křídy neb i podkladového útvaru, jako ku př. jury. Poslední příklad jeví se 
i v Hohasteinu. Také zde vystouplá žula při velkém tlaku horizontálním pře- 
kotila se přes pásmo IX. a i zde vynesla na povrch vrstvy jurské a místy 
spodní křídové. U vápenky, jv. od Hohnsteinu, jeví se ku př. tento profil 
překocených hornin s hora dolů: 

I. Žula drobnozrnná úplně rozeklaná, tmavošedá, s křemenem, živcem, 
a obojí slídou, zvláště s biotitem. Podle zachovalejších výchozů žuly s. od 
Hohnsteinu lze souditi, že byla původně balvánitá, šedá do modra. 

2. Jurský slín, tmavošedý, břidličnatý 056 m mocný. 

3. Jurský vápenec tmavošedý do hněda s pískem, místy pískovec 
úplně rozdrobený, s koulemi vápence šedého. 15 — 2 m mocnosti. 

4. Jurský slín tmavošedý o mocnosti 004 — 008 m. — Vrstvy jur- 
ské, tak jako ložná plocha mezi žulou a jurou mají sklon 25* SV., místy až 
479 SY. Skameněliny iurské popsal od Hohnsteina Cotta, Geinitz, Bruder 
a j. (viz rozsáhlou literaturu o lužické dislokaci u Hohnsteina u Becka s. 
23, 24. 

5. Pásmo IX křidového útvaru. Kvádrový pískovec s kao- 
linickým tmelem, jemný až drobnozrnný, velmi pevný, bělavý. Vrstvy skorem 
vodorovné, celkový však sklon v okolí je SZ. Dosahuje v nejbližším okolí 
nad vápenkou 330 m n. m. Budiž srovnáno s obr. 9. na tab. III. u Cotty: 
Die Lagerungsverháltnisse an der Grenze zwischen Granit und Ouadersand- 
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stein, a s obr. 4. u Becka v Erláut. z. geolog. Karte, Section Königstein, 
s. 34. 

Sled vrstev vynesených mezi žulu a kvádrovec pásma IX. není u Hohn- 
steina všude stejný jak co do petrografického složiva, tak co do mocnosti 
i co do stáří. "Tak z. od Hohnsteina a údolí Ploučnice proti stráni. „Die 
Kohliche“ na úpatí Wartenbergu, jsou pod žulou: modrý jíl 03— 06 
místy kusy pískovce, červený jil03—09 m s kusy pískovce, pak žlutý 
pískovec, jemný, železitý s hladkými třecími plochami, přecházející ve 
slepenec jehož tmelem je pískovec, okulacené kusy limonitu, křemene, 
vápence jurského a žuly. Tento slepenec a pískovec považuje Geinitz 
(Ueber das Conglomerat von Zeschnig s. 139 — 140.) za Cenoman zony 
s Ostrea carinata, poněvač v nich nalezal: Cidaris Sorigneti Des. (ostny), 
Rhynchonella compressa Lam., Ostrea diluviana L. a od vápenky Hohnstein- 
ské: Nautilus elegans Sow. Tím myslí saští geologové naše soupásmí II III., 
zejmena pásmo II. (Viz Severočes. útv. kř. s 25.). Jak známo, počítáme pásmo 
II. a pásmo Ii a. ku Albienu. (Die Sudet. Kreidef. II. 15, i i) Třeba při- 
pomenouti, že fauna pásma II., přebohatá množstvím druhů zvláště v úteso- 
vých faciích, udržovala se v pobřežních okrscích i za dob mladších pásem 
(viz: Fauna pásma II. v Neratovicích. Východoč. ú. kř. II. čl. 3.) Celý úzký 
pruh vynesených hlubších vrstev křídy a jury z. a jv. od Hohnsteinu na- 
značuje Beck ve své mapě v délce skorem 4 km. 

18. Wehlen. 

Pokračujme zase ve sledování vrstev křidových v pravé stráni Labského 
údolí dole Labem. Stráň směřuje do Wehlen skorem na z, od Wehlen ku 
Zeichen k jz. Protože je sklon vrstev SZ., jde stráň celkem ve směru ve- 
dlejšího sklonu, a vrstvy zapadají hlouběji. Pásmo VII, jehož nejvyšší čásť 
byla ve Hrádku ještě dosti nad hladinou labskou, ve Wehlen je již pod 
hladinou a při z. straně městečka, v ostrožně mezi Labem a potokem Wilke, 
nad bývalou Chamotovou továrnou, zmizí i pásmo VIII, a polabská stráň 
tvořena je jen pásmem IX, X a diluvialní hlínou jak následuje: 

Pěšina v temeni stráně nad býv, Chamotovou továrnou 195 m n. m 
Diluvium. Hlína žlutá v mocnosti 8 m mezi 187— 195 m n. m. 

Beck označuje tu misty na basi této hlíny „starý diluvialní štěrk labský“. 

Pásmo X I. = Xa. Jil tmavošedý deskovitý s hojným muskovitem 
a mikroskop. jemným pískem křemenným, místy chomáčky neb hnízdečka 
téhož písku bělavého. Tvárlivý, Ine k jazyku nešumí v kyselinách. Stopy po 
lamellibranchiích. Mocnost 2 m, mezi 185 — 187 m n. m. 

Pásmo IX. čásť svrchní., Kvádrový pískovec s chudým tmelem, 
žlutý, jemnozrnný, někde hrubší vrstvička. Na jednom loži uprostřed červený 
haematitický povlak. V nejvyšší poloze pod jílem X 1. jsou hnědé vrstvičky 
pískovce s limonitovým tmelem až půl cm silné, Spongites saxonicus. Od- 
halen v lomu o mocnosti 35 m mezi 150 a 185 m n. m. Náleží vyšší části 
pásma IX. 

Spodní čásť pásma IX je ode dna lomu, t. j. od 150 m n. m. až 
k úpatí stráně u silnice při bývalé šamotové továrně (as 115 m n. m.) za- 
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kryta ssutinami s lomů; od silnice až ku hladině Labe při 10909 m n. m. 
alluvialni náplav Labe kryje vrstvy, pravděpodobně pásma VIII Skorem tedy 
celá stráň náleží tedy hlavně pásmu IX a nejsvrchnější části pásma VIII, 
v mocnosti 75 m. 

19. U Bečova (Pótzschau) a Naundorfu. Obr. 18. 

Podobné složení vrstev jako od Dolního Hrádku na Wehlen je též 
v protější levé či j. stráni polabské od Horního Hrádku na Bečov a Naun- 
dorf. Poněvač celkový sklon vrstev SZ. pokračuje i na tuto stranu Labe, 
naleznem tu vrstvy ve větší výši než-li tam, Polabská stráň hned nad Bečo- 
vem má pásmo VIII, v obci Naundorfu aneb pod Velkými a Malými Báren- 
steiny vystupuje taras příkrých kvádrů pásma IX., a nad nimi se vyvěžují 
skupiny skal Bárensteinů s pásmem X. Na rozhranní mezi posledními tarasy 
skalními prozrazuje se všude poloha jílovitého souvrství X a bl. Sled vrstev 
s horu dolů je tento: 

Vrchol Malých Bárensteinů. Restaurace 3383 m n. m. 

Pásmo X. souv. 5. Kvádrový pískovec s chudým tmelem kaoli- 
nickým, u žlutých i s hydrátem železitým, barva bílá převládá, málo kde 
zažloutlé skvrny malé. Hrubozrnný místy i drobnozrnný. Zrna křemene čirá, 
méně bílá zažloutlá a šedá, vzácně růžová. Na samém temeni limonitická hnědá 
ploška až 1 cm mocná. Povrch velmi voštinovitý, Sklon nelze měřiti, bude 
ale celkem SZ., hlavní rozsedliny svislé směru 20 h 119 SZ a knim kolmé 
(odečt. dekl. 99 r. 1906.) Zaujímá boky a temeno Malých Bárensteinů mezi 
300 a 338 m n. m. 

X 4. Kvádrový pískovec na úpatí Bárensteinů podobný X 5., bílý 
a žlutavý, místy malé haematitové červené skvrny, drobnozrnný s ojedině- 
lými hrubými zrny. Někde zvlněné, hnědé limonitové žilky. Zaujímá polohu 
mezi 280 — 300 m n. m. 

Vlivem povětrnosti osamotily se skupiny jednotlivých balvanů jak při 
temeni, tak zvláště na úpatí v podobě medvědů. Poloha X 4 + X 5 lesem 
porostlá. Z vrcholu rozkošná vyhlídka na údoli Labe zvláště směrem ku 
Pernu a Mišni, pískovcové horstvo polabské, i na vzdálený Tannenberg, 
Děčínský Sněžník, Rudohorský hřeben a j. 

X 3. Kvádrový pískovec méně přístupný prozrazuje se na polích 
pískem, někde je kryt diluv. hlínou pisčitou, žlutou, ku př. mezi Kahlestei- 
nem, Bárensteiny a Naundorfem. Mezi 2555 — 280 m n. m. 

X 2 Kvádrový pískovec s tmelem kaolinickým, buď bílý, tu a tam 
s růžovým zrnkem křemene, neb žlutý. Drobnozrnný s ojedinělými hrubšími 
zrny křemene. Kvádr tento je rozeklán trhlinami v nepravidelné hranáče. 
Obnažen při jv. konci Naundorfu mezi 2455— 2555 m n. m. o mocnosti 
10 m. 

X 1. Jít s dosti hoj. pískem křemenným, bohatý černými zrnky uhlí 
a smetím uhelným, proto tmavošedý, dosti muskovitu, (místy dle Naumanna 
Glaukonit, Gein. D. Auader. i. S. 2), v kyselině nešumi, lpí na jazyku, hnět- 
livý. Je patrně aegvivalentem souv, X a. a spodní části souvrství X d, tedy 
X b 1. české křídy. Zaujímá mocnost asi 55 m mezi 240— 2455 m n. m. 
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v jv. části Naundorfu. Nadržuje vodu, proto je v jeho oboru proti domku 
přes silnici č. 14 c. louže a v nejvýšší časti studánka. Při pěšině, která 
vede z Bečova na Malé Bárensteiny po v. str. Naundorfu znatelno je toto 
souvrství černou jílovítou mokrou půdou v louce asi při 250 m, neboť sem 
vrstvy vstoupají. 

Pásmo IX. Kvádrový pískovec s kaolinickým tmelem, jemný, 
drobný neb hrubozrnný, obyčejně žlutý, místy šedý neb bílý. V uvedené jv. 
části obce Naundorfu vychází nejvyší čásť tohoto kvádru hned pod jílem 
X 1. Daleko mocnější čásť vystupuje v holých skalách olesněného tarasu 
mezi 220 a 250 m n. m. při jmenované již pěšině z Bečova na Malé Báren- 
steiny. Hlubší čásť pásma IX. je větším dílem kryta diluvialním štěrkem a 
hlínou. Štěrk tento, při cestě z Bečova do Naundorfu blízko vrstevnice 200 
m naznačuje Beck ve své mapě jako starodiluvialní štěrk Labe, avšak já 
nalezl jsem v něm vedle oblázků křemene bílého, šedého, žlutého, červeného 
a buližníku černého (labský náplav z Čech) též flint tmavošedý původu nor- 
dického. Patrně je štěrk pomíšen. Soudím, že sahá pásmo IX. u Bečova asi 
ku 150 m n. m, zaujímalo by tedy od Bečova k Naundorfu výšku mezi 
150 — 240 m n. m. 

Pásmo VIII. Kvádrový pískovec na povrchu ve žlulý jemný písek 
rozpadlý, podobá se onomu ze souvrství VII 1. na úpatí Liliensteinu, místy 
i bílé kusy kvádrů se ukazují. Špatně přístupen ve stráni j. od Bečovského 
nádraží. Pod Bečovským nádražím je pokryto labským alluviem. Zaujímá tedy 
pásma VIII. v Bečově výšku 110 — 150 m n. m; nejhlubší čásť padá pod 
Labe, t. j. pod 110 m u. m. 

20. Zeichen. Obr. 18. 

Blížíme se ku ohybu labskému proti obci Strupy. Pravá stráň polabská 
je od tohoto ohybu v Zeichen přes Postu až do Kopic proti městu Pernu 
rozryta v délce přes 5 km samými lomy, v nichž láme se buď kvádr pásma 
IX. neb pásma X. Povšimneme si nejprve sledu vrstevného v lomu, sotva 
1 km na jz. vzdálenému od posledního profilu pravé stráně polabské. Ná- 
leží firmě Adolf Schulze z Drážďan (r. 1906.) a je ještě na katastru městečka 
Wehlen, v samém sousedství lomů v Zeichen. 

Vrchol lomu a stráně r. 1906 — 210 m n. m. 
Pásmo X. souvr. 6. Kvádrový pískovec chudší tmelem, hrubý, 

bílý a žlutý, křehký, místy dosti pevný má-li křemičitého tmelu. Dělí se ve 
více stolic o úhrnné mocnosti 12 m. V z. konci lomu tvoří kvádr 5 a 10m 
souvrství X 6 jednu stolici o mocnosti 15 m. 

X 5. Kvádrový pískovec křemičitý kvarcitu podobný, velmi pevný 
a tvrdý, hlavně žlutý, místy i bílý, jemnozrnný ve vyšší poloze, hrubý v dolní 
části. Zrna křemenná oblá i hranatá, nejvíce čirá, méně bělavá, zřídka 
žlutá, šedá, růžová. Bílé zrnko kaolinu vzácné. Ve stolici o mocnosti 5 m. 

X 4 Kvádrový pískovec křemičitý jako X 5. jemný, světle žlutý. 
Neurčitelný průřez Ammonitu ve stěně znatelný. 7 m. 

X 3 Kvádrový pískovec křemičiý jako X 5, drobnozrnný, šedý 3 m 
X 2. Kvádrový pískovec křemičitý jako X 5. hrubozrnný, žlutý. Má 

u porovnání s předchozími více zrnek neb skvrn kaolinických. Zde častěji 
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se objevuje Vola guinguecostata Sow. Tento druh má zde na jednom: 
a témž exempláři 5, místy 4 žebra. Potvrzuje se tedy, že dlužno druhy 
guinguecostata a quadricostata povaZovati za jeden druh, jak jsme i jinde 
shledali. Vrstvy X2, X3 a X4 obyčejně tvoří jednu stolici. 

X 1. Jil tmavošedý se zrnky, kousky neb smetím černého uhlí. Nej- 
vyšší čásť o mocnosti 30 cm je modrá. Celková mocnosť 4 m. 

Pila na kámen. 

X I. Jil jako horní. Mocnost 4 m. Rozhranní mezi jílem X 1. a pás- 
mem IX. spadá ku 173 m n. m. Uhrnná mocnost všech vrstev pásma X. 
které jsou ve stěně lomu čerstvě odhaleny, obnáší tedy 37 m. 

Pásmo IX. Kvádrový pískovec jako v lomu u Wehlen. Sahá 
od 173 m n. m. až na úpatí stráně, kde se přidruží i vrchní čásť pásma 
VIII. Již tedy počíná následkem SZ. sklonu vrstev i pásmo IX. klesati ku 
pobřeží Labe. 

Kvádrovým piskovcem X 6. není ještě pásmo X. zakončeno. V polích, 
které následují nad temenem lomu, je znatelný pískovec i výše k severu 
ale brzy je pokryt směrem ku sign. 2373 až 2524 diluvialním štěrkem pře- 
vahou nordickým a mocnou diluvialní hlínou. V pile tohoto lomu zpracuje 
se dobytý kvádr pásma X., zvláště souv. 2 — 5, do rozmanitých tvarů a roz- 
váží daleko mimo Sasko. 

V samém sousedství předchozího lomu na z. je podobný lom, důležitý 
pro naše studia tím, že se tam počíná vkládati jíl i do něco vyšších vrstev 
pásma X a že tam jedna vrstva kvádru nabývá více jílovitého složiva. Tu se 
jeví první známky velkolepé změny facií petrografických i palaeontologických, 
které dále na z. v širším okolí Perna ve všech pásmech nastanou. Pozorujme 
sled vrstev firmy Bratří Israel z Perna a srovnejme je z předešlým profilem: 

Vrchol lomu a stráně r. 1906 — 2098 m n. m. 

Pásmo X. souvr. 9. Kvádrový pískovec chudý tmelem, nyní 
vlivem povětrnosti ve slabší lavice dělený, šedý do žluta, hrubozrnný, na 
povrchu voštinovitý, Nezpracuje se kamenníky pro menší pevnost. 3 m. Od- 
povídá asi nejvyšším 3 m souv. X 7. předešlého profilu, 

X 8 Kvádrový pískovec křemičitý, nahoře jemný, dole drobný, 
bílý, Stolice 6 až 7 m mocná. 

X 7. Kvádrový pískovec křemičitý, kvarcitu podobný, nahoře 
jemný bílý, uprostřed drobnozraný bílý, dole jemný, bílý se žlutými pruhy. 
Velmi pevný. Upotřebuje se do továren pro výrobu hmoty papírové, celulosy, 
atd. Sluje u skalníků „Schleifstein“. Stolice 8 m mocná. 

X 6. Kvádrový pískovec křemičitý jemnozrnný, bílý a žlutý, 
stolice 3 m mocná. 

X 5. Pískovec s jílovitým tmelem, jemný, žlutý. 05 m. 

X 4. Kvádrový pískovec křemičitý, jemný, žlutý, 2 — 3 m. 
X 3 Písčitý jíl tmavošedý, v teninkých vrstvičkách slřídá se se 

silnějšími vrstvičkami šedého, měkkého, jílovitého pískovce jemno- 
zrnného s muskovitem a zrnky černého uhlí. Větráním žloutne. Souvrství 
20 — 30 cm mocné. 
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X 2 Kvádrový pískovec hrubozrnný, žlutý, ve stolici 6 ın mocné. 
Kámen ze zdejších lomů rozváží se daleko; ku př. do Hamburku, Štětína, 
Kodaně atd. 

Obydlí mistra kamenického. 
X 1. Jil jako v předchozích profilech o mocnosti asi 6 m. Geinitz 

(Elbethal. II. 77 a d.) uvádí odtud podle Reussova určení tyto foramini- 
fery: Bulimina intermedia Rss, Bolivina tegulata Rss., Cornuspira cretacea 
Rss., Haplophragmium irregulare Róm., sp, Hapiostiche clavulina Rss, Ver- 
neuilina Můnsteri Rss., Ataxophragmium variabile D’ Orb. sp. Všecky tyto 
druhy jsou obsaženy též v souv. X db. ve Střelíně u Dráždan, až na clavulinu, 
která je pro toto stanovisko novou sp. Odhalené vrstvy ve stěně tohoto 
lomu X 1. — X9. zaujímají výšku mezi 173-- 2098 m o mocnosti 368 m. 
Také o tomto pásmu X. platí co u předešlého lomu řečeno, že kvádrovce 
jeho pokračují výše do polí a pod tamní diluvium. Sklon vrstev je SZ. podle 
Becka 1--2? (ib. 17.) a směry hlavních rozsedlin SSV. a ZSZ. 

Pásmo IX. Kvádrový pískovec s chudým kaolinickým tmelem, 
drobnozrnný a jemnozrnný, místy i hrubý, barva žlutá převládá Místy žilka 
železitá (limonitická) hnědá až 2 cm silná. Odhalen v několika metrech 
v nejvyšší poloze, pod X I., ve starých, opuštěných lomech. Filubší vrstvy 
až na úpatí stráně zakryty ssutinami s horních lomů (od 173—115 m n. m) 
a nejhlubší vrstvy spolu s nejsvrchnější částí pásma VHL, mezi silnicí (115 
m) a hladinou Labe (1098 m) zakryty labským alluviem. Je zde tedy umí- 
stěno vrstev o mocnosti 632 m. Poněvač na druhé straně Labe (viz dále) 
pod Kčdnigsnase, počíná se nejhlubší souvrství pásma IX., odpovídající sou- 
vrství X a. v Čechách, měniti petrograficky přibíráním jílu, lze tušiti, že tak 
bude i zde. 

21. Nieder — Posta. 

Rozsáhlé lomy pokračují v pravé stráni polabské nepřetržitě od Zei- 
chen přes Horní a Dolní Postw až do,Kopic proti Pernu. Z počátku jsou 
profily vrstevné ve stráni tytéž skorem co v Zeichen Jakmile přejdem ohyb 
v Horní Postě, přichází stráň do téhož směru jako sklon vrstevný. Vrstvy se 
svaZuji- ku Kopicüm; die Becka je sklon 29— 3" na SZ; Section Pirna 
s. 71.; dle našeho výpočtu jen 24 ku SZ. V témže směru snižuje se pone- 
náhlu stráň a ubývá mocnosti všem pásmům, jak dále uvidime. Dolní čásť 
pásma IX. zapadá hlouběji ku břehu Labe. Svrchní čásť pásma IX. opanuje 
vždy více polabskou stráň, neboť nad jílovitým souvrstvim nespodnější části 
pásma X. jsou kvádrovce pořád slabší, ustupujíce od Labe dále na sever, 
zvláště do výšiny mezi ves Wehlen a Doberzeit, Sestroiili jsine profil v Dolní 
Postě při ústí Mockethaler Grundu do Labského důlu, proti v. okraji Perna. 

Vrchol stráně Burglehn 160 m n. m. 

Diluvium. Labský štěrk z oblázků křemene, buližníku, čediče 
různých druhů až do 30 cm v průměru a j. Čediče je tolik, že se z něho 
tluče štěrk na silnice (r. 1906) 2—3 m mocnosti 

Pásmo X. souv. I. Jíl s muskovitem a jemným pískem křemenným. 
erstvý je modrošedý ; po vyschutí tmavošedý se šedým se prostupují skvr- 

nitě. Rozpadlý. Zachován jen v mocnosti 1 m. 
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Pásmo IX, souv. 5. Kvádrový pískovec s chudým křemičitým 
tmelem, hrubozrnný, pevný, bílý a zažloutlý. Má čočkovitá hnízda vyplněná 
pískem. Po vypadnutí písku zbývají dutiny. To jsou bývalé vápnitopisčité. 
konkrece, z nichž vápenec se vyloužil a tím se písek uvolnil. Mocnost 
4 m. 

IX 4. Kvádrový pískovec s křemičitým tmelem, hrubozrnný, čer- 
stvý je bílý, při povrchu žloutne, pevný; zrna křemene čirá, méně bělavá, 
žlutavá, šedá, růžová. Tu a tam hnědé, limonitické skvrny, 1—4 mm v prů- . 
měru. Povrch voštinovitý. Stolice 8 m. 

IX 3. Kvädrovy piskovec jako IX 4. Stolice 4 m. z vrstev IX I. 
až IX 4. hotoví se schody, pilíře, žernovy, kola pro drcení dřeva pro výrobu 
papírové hmoty atd. 

IX 2. Nepřístupné vrstvy ssutinami pokryté pod 140 m n. m. 
IX 1. Kvádrový pískovec jako IX 4, místy má i kaolin a hydrát 

železitý. Je též drobnozrnný, šedý a žlutý. IX1+1X2= 20 m. Geinitz 
(Elb. II. 16) uvádí z pískovců od Posty Stellaster Schulzei Cotta et Reich, 
který je znám také z kvádrových pískovců pásma [V b. na Hejšovině: 

Nepřístupné písčité slíny souvr. IX a. kryté alluv. labským ná- 
plavem o mocnosti 104 m, při Labi. Hladina Labe při 1096 m n. m. Kvá- 
drovcová stráň pásma IX. zaujímá tedy výšku 36 m mezi 12) — 156 m n. m. 

22. Mockethal — Alte Poste. 

Poněvač se v předchozím profilu stráně polabské končily vrstvy křidové 
při temeni stráně jílovitým souvrstvím X I., odebrali jsme se k vůli poznání 
vyšších vrstev pásma X. od temene stráně do vyšších poloh směrem k sv. 
K tomu cíli hodilo se nám sledovati vrstvy v důlu Mockethalském. V obou 
jeho stráních pokračují kvádrovce pásma IX. Jsou v nich také četné lomy 
otevřeny. Při temeni obou strání je opět umístěno souvrství jílů X 1. jako 
v Dolní Postě a diluvialní štěrk i zde zakončuje povrch zemský. Poněvač je 
sklon vrstev 24 SZ., pohybují se v důlu výchozy vrstev skorem dle směru 
vrstevného, takže v hostinci „Zum grauen Storch“, kde je počátek důlu a 
kde vycházíme již na pláň, zjišťujeme temeno pásma IX. v podobě hrubého 
žlutého kvádru, v základu hostince při 150 m n. m. (v Alte Poste bylo při 156 
m n. m.). Při cestě od hostince k úpatí stráně Alte Poste, prozrazuje se všude 
jíl X 1. mezi 150 a 160 m vrstevnicemi. Mocnost jeho nedá se sice přesně 
určiti, nebude však pod onou z lomů v Zeichen; spíše větší. Všude v oboru 
jeho jsou pozemky vlhké, studny okolní napojuje vodou. Pokrývka diluvi- 
alního štěrku labského je tu patrna, místy pomíšen je na úpatí stráně na 
povrchu flintem, který sem byl s vyšších míst svalen neb splaven. Nad 
vrstevníci 160 m je již všude znáti písek z rozpadlých kvádrovců pásma X. 
a v zalesněné stráni Alte Poste vychází jíž kvádrový pískovec a lze jej 
sledovati až ku temeni stráně do 210 m n. m. v mocnosti nejméně 50 m. 
Kvádrový pískovec v lomech má chudý křemičitý tmel, je hrubozrnný, žlutý, 
dále od povrchu i bělavý, pevný, pod lomy drobnozrnný až hrubozrnný. 
Vrstvy zdají se býti vodorovné. V nejvyšší poloze při 210 m n. m. pozoro- 
vána Vola quinquecostata Sow. jako v Zeichen v X 3.; Pokračuje tedy z 
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hlubších vrstev do vyších. Píč (Blatt Pirna 99.) uvádí z kvádrových 
pískovců pásma X. ze širšího okolí Perna a Wehlen tyto skameněliny: „Pla- 
centiceras D’ Orbignyanum Gein, Nautilus rugatus Frič et Schlónb., Phola- 
domya nodulifera Münst, Liopistha aequivalvis Goldf, Panopaea Geinitzi 
Holzap., Pholas sclerotites Gein. Tapes faba Sow., Cyprina quadrata D’Orb. 
(besonders für die obersten Schichten der Alten Poste charakteristisch), Pinna 
cretacea Schlot., Vola quadrieostata Sow, Lima canalifera Goldf., L. cf. pseu- 
docardium Rss, Alectryonia frons Park, Ostrea semiplana Sow., Exogyra 
lateralis Nilss, Catopygus albensis Gein., Cardiaster ananchytis Leske, Se- 
quoia Reichenbachi Gein“. Bezmäla všecky tyto druhy jsou obsaženy též ve 
kvádrovcích pásma X. v Čechách. 

Píč (ib.) myslí, že tyto kvádrové pískovce pásma X. náleží ku Cuvi- 
erizoně (t. j- ku našemu pásmu X ď, nikoliv ku Emschru, poněvač měl jak 
jsme již uvedli, slinitojílovité souvrství X 1, v Začke za vrchní zonu sca- 
phitovou (viz tam). Podle našeho výzkumu náleží tyto kvádrovce ku svrchní 
cásti souv. Xd a souv. X c t j ku svrchní části ee zony. Tvrditi, 
že nejvyšší čásť kvádrů náleží ku pásmu X d. t.j. ku zoně s Inoc. Cuvieri, 
nemůžeme s jistotou řici. V údolí Alte Poste pokračuje pásmo X. ve stráních 
dále na východ, kde se v mnoha lomech dobývá ku stavbě. 

Beck píše (Section Pirna 73.), že se v tomto údolí jilovité souvrství 
X 1. vykliňuje, poněvač se při hloubení na ně nepřišlo. Myslím, že se na 
východ proměňuje v pisčitou facii a že je to důkazem, že se nacházíme 
v blízkosti velké proměny faciové, která brzo na z. nastane. 

23. Kopice (Copitz). Obr. 1. 

Vraťme se po předchozí odbočce opět do polabské stráně, kterou jsme 
při ústí Mockethalského důlu opustili. Kvádrové pískovce souvrství 1IXbcd., 
které skládaly stráň polabskou o výšce 36 m v Burglehne nad Dolní Postou, 
pokračují dále na z do sousedních Kopic. Ve stráni Schóné Hóhe jsou vrstvy 
z Dolní Posty IX1—iX3 zakryty zahradami úplně; vyšší část IX4 a IX5 od- 
kryty jsou pod restaurací Schóne Hěhe ve stěně bývalého lomu v mocuosti 
asi 75 m, nad restaurací v mocnosti 3 m, tedy dohromady v mocnosti 
105 m. jsou to zase pevné, hrubozrnné kvádry, dále od povrchu bílé. 
V šedem kvádrovci, jenž je aeguivalentem stolice IX5, byly tenké, hnědé, 
železité (limonitické) plošky. Hned nad temenem pásma IX. počíná zase 
souvrství jílovité X1. Rozpadlý jil je šedý neb žlutý, mokrý; někde i pra- 
meny z něho vyvěrají. Zasahuje výše do Alte Vogelwiese a je i zde pokryt 
labským diluviálním štěrkem. 

Za Schöne Höhe počíná se stráň odvraceti od Labe a zatočí se ku 
s, do stráně Vesnice. V tomto ohybu prozkoumali jsme profil od Unteres 
Thurmgut při silnici jdoucí do Lohmen, dle cesty vedoucí vzhůru na Vo- 
gelwiese, ku Střelnici (v mapě Schiesshaus). 

Vogelwiese v. od Střelnice až ku 160-m n. m. 

Diluviální štěrk labský soblázky čediče, křemene, křemence, bu- 
ližníku. Na samém povrchu pozorován i „hranatý valoun“ (vanoucím pískem 
vyhlazený). Poněvadž je na louce v oboru tohoto štěrku mokro, soudím, že 
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je pod ním souvrství jílu XI, jako je na blízké „Schóne Hóhe“. Poloha 
tato zaujímá výšku n. m. 150—160 m. 

Střelnice při 150 m n. m. 

Pásmo IX, souvr. 8. Kvadrový pískovec jako IX7. bílý neb za- 
žloutlý. Prozrazuje se na Vogelwiese pod Střelnicí. Mocnost 6 m. 

IX7. Kvádrový pískovec s chudým tmelem křemičitým, trochu.kao- 
linickým s příměsí hydrátu železitého; pevný, hrubozrnný, žlutý, místy šedý. 
Zrnka křemenná, dosti hranatá i oblá, čirá, zažloutlá, méně bělavá, šedá, 
vz. růžová. Mocnost 3 m Tvoří temeno stráně pod pěšinou ve výši 141— 
144 mn m. 

1X6. Nepřístupné vrstvy, pravděpodobně pískovec; o výši 24 m. 

1X5. Nepřístupné vrstvy. Sem spadá poloha vrstev, jež uvádí Geinitz 
z malého lomu u předposledního domu v Kopicích (ovšem z r. 1850) těsně 
při silnici do Lohmen (Guadergeb. i. S. 14): „2 bis 3 Ellen lockeren Qua- 
dersandstein“. 1'13—170 m. 

IX4. Nepřístupno. Sern spadá Geinitzovo souvrství (ib.) z téhož lomu: 
„6 Ellen saudige Letten, mit grauen Thonschichten wechselnd“. 340 m, 
mezi 13350—13690 m n. m. 

IX3 Piskovec jilovity, glaukoniticky, drobnozrnný, na povrchu 
rozpadlý, křehký, zahnědlý. V kyselině nešumí. Má zrnka křemenná jako 
IX7. i růžová. Tmel jílovitý šedý, glaukonit zelenavý, dosti zvětralý. Přístu- 
pen v mocnosti 1 m mezi 1325—1335 m n.m. — Geinitz (ib.) uvádí 
tento pískovec ve shora uvedeném malém lomu slovy: „einen 12 bis 15 Zoll 
(028—0'35 m) starken grauen grobkörnigen, kalkigen Sandstein, mit grossen 
Körnern von Glaukonit und Kohlenbrocken, welche Bank im Niveau der 
Strasse liegt“, a ve své Charakteristice str, 105.: „An den. letzten Häusern 
von Copitz (r. 1850) stehen mehre 1!/,’ mächtige (042 m) und stärkere 
Bänke eines kalkigen, an Glaukonit und Kohlen reichen Sandsteines an, 
welcher unverkennbar dem am Eingange des Göttleubethales gleichkommt 
(t. j. omyl s pásmem V.; srovnej Ouadergeb. i. S. s. 19. ř. 6—7 a 16—18z.d)). 
Nichts ist häufiger darin als Höhlungen mit Sclerotites (Pholas sclerotites 
Gein. — v závorce novější synon. Geinitzova), Serpula septemsulcata Reich 
et Cotta, S. gordialis Schl.. Cardium dubium Gein. (Lima pseudocardium 
Reuss), Pecten quadricostatus (Vola gu. Sow. sp), Cidarites vesiculosa (Ci- 
daris subvesiculosa D’Orb.), Fungia coronula (Micrabatia c. Goldf. sp.), Ca- 
lamopora?, Eschara angusta Gein“ Geinitz vytknul tento pískovec jako 
samostatný člen saské křídy jakožto „Kopický pískovec“. Jednáme o něm 
podrobněji dále, i o tom S jakými vrstvami jej srovnávali Gůmbel, Krejčí 
Beck a Píč. 

IX2. Mezi jmenovaným glaukonitickým pískovcem IX3 a mezi Unteres 
Thurmgut mezi 129--1325 m n. m, o výšce 35 m, nebyly nám vrstvy pří- 
stupny. Za to byly přístupny Geinitzovi ve výše řečeném malém lomu, 
jenž se o nich zmiňuje slovy (ib.): „gewöhnlicher unterer Pläner, zum Theil 
mit Kohlenbrocken“, 

Silnice u odbočky cesty na Vogelwiese, as 129 m n. m. 

Ještě hlouběji, tam kde se rozkládá Unteres Thurmgut jsou ještě starší 
vrstvy souv, IX2., vrstvy slínu, po případě slinitého jílu, jež byly přístupny 
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r. 1823, jak Beck piše: „Der Pläner von Copitz war im Jahre 1823 in 
grószerem Umfange an derjenigen stelle aufgeschlossen, wo heute die Ge- 
bäude des Unteren Turmgutes stehen“. (Sect. Pir. 65). Beck i Píč mají 
dei omylem za Pláner od Cotty a Kričvic, t. j. za naše soupásmí VÍ- VÍ. 
Ten'o hlubší slín IX2 sahá od nahoře uvené výše 129 m n. m. podle kon- 
strukce na obr. 1. až pode dno údolí Vesnice (dno při +20 m n. m.) asi 
ku 110 m n. m. 

IX1 = IXa. Podle konstrukce spadá souvrství toto, Beckův Mergel 
von Kričvic, pravděpodobně ze slinitých jílů složené. pod niveau Labe a 
hluboko pode dno přilehlé Vesnice, asi mezi 100—110 m n. m a teprve 
pod ním spočívá aeguivalent našeho pásma VIII, t.j. Beckův Oberer glau- 
konitischer Sandstein z údolí Gottleuby. Pravděpodobně udržuje u něho i 
zde ještě složení pískovcové, jak svědčí profil u Žáčke (viz dále) a jak to 
na přechodech z oblastí pískovcových do slinitých v Polabí Roudnicko-Měl- 
nickém bývá. 

Popsaný profil v Kopicích je v mnohém ohledu poučný. Především 
nám ukazuje, že mocnost pásma IX. ubývá z předchozích stanovisek od Hrádku 
přes Zeichen až sem Podobně ubývá v Čechách z Polomených hor k Roud- 
nici a Litoměřicům. Výška pásma |X., posuzovaná proti sklonu vrstev, ob- 
náší v Kopicích přibližně '50 -m, mocnost bude o něco menší. V Pernu ob- 
náší nejméně 445 m. 

Vrstvy pásma IX. jsou tu ve značném přechodu z kvádrovců do sli- 
nitých jílů v Pilnické jedlině, na z. od Vesnice, jsme na rozhraní z Lužické 
oblasti do Drážďanské oblasti, proto ieví se zde tytéž změny, jako ku př. 
v Čechách na rozhraní oblasti Orlickoždárské a Labské, aneb Lužické a O- 
hárecké, neb Lužické a Vltavoberounské. Také zde u Perna počíná tato 
změna ve směru horizontálním i vertikálním od spoda jako v Čechách (Viz 
ku př. Pás. IX. mezi Chocebuzy a Vidímí s obr 58, 59, 31. a ji, aj — 
Východočes. ú. kř. I. s. 38, 49., 50., 53.) U souvrství IXa je to ztvrzeno od 
Obervogelsangu do Perna, v levé stráni polabské (viz tam). Tamtéž je vi- 
děti menší změny ve středních vrstvách, ale mnohem větší jeví se v Ko- 
picích, jak jsme právě seznal. Z veliké mocnosti kvádrovců u Hrádku, zbývá 
v Kopicích již jen 1310 m v nejvyšší poloze pásma IX., podobně jako 
v Čechách, ku př. v Brocně 125 m (ib. 15, obr. 58). 

Výskyt glaukonitických vrstev v oboru pásma IX. v Čechách, jak v 0- 
blastech písčitých, zvláště na přechodu facií, tak ve slinitojilovitych oblastech, 
ku př. v Ohárecké oblasti je všeobecně známý. | tento výskyt spadá v O- 
harecké oblasti jako v Kopicích do vyššího oddílu vrstev; známy jsou v tom 
ohledu ku př. radiolariové vrstvy, (Čes. Středohoří, str. 177.). Také nejhlubší 
vrstvy pásma IX. bývají někdy ve slinitojílovitých faciích bohaty glaukonitem 
jako v okolí Perna IXa. Uvádím: Lenešickou cihelnu (Pás. IX. v Poohří 49.), 
Zahořany a Křemín (Čes. Středohoří 179.) V Polomených horách uvádíme 
veliké množství stanovisek v oboru kvádrovců souvr. IXd i IXc bohatých 
glaukonitem Na mnohých stanoviskách je tam glaukonit rozložen a záne- 
chal po sobě zrnka limotitu neb tmel hydrátu želežitého, čím se pískovec 
do hněda neb rezava zbarvil, Poslední úkazy viděli jsme i zde v okolí 
Perna 

Nepatrný zlomek pásma IX. — glaukonitický pískovec jilovitý IX3. — 
našeho profilu kopického stal se geologům neprávem pozoruhodným čini- 
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telem ve stratigrafii české křídy v Sasku a Čechách a m'mo to v křídě ba- 
vorské. Především to byl Geinitz, jenž vytknul tento pískovec za typický 
horizont ve svém pořadí křídových zon. V jedné ze svých nejstarších prací 
z r. 1850 „Das Quadergebirge in Sachsen“ nayývá jej „Copitzer Sandstein“, 
Z počátku jej považoval za mnohem starší horizont své křídy, neboť píše 
(ib. 14.): „Jener glaukonitische kalkreiche Sandstein enthält die charakte- 
ristischen Versteingerungen des „untersten Pläners“, welchem er zu paralle- 
lisiren ist“. To znamená tolik, jakoby jej byl co do stáří srovnával s pásmem 
HI. Ovšem srovnával jej i s mladšími vrstvami křídy, ku př. s vrstvou IXa2 
našeho profilu v Obervogelsangu (viz tam) i s jinými. V údolí Gottleuby 
u Perna viděl Geinitz aeguivalent svého Kopického pískovce, jak již ře- 
čeno v našem pásmu V. (ib. 19). Píše: „Zwischen der Walkmühle und 
dem zu ihr gehörigen Wehre stehen jene festen grobkörnigen, glaukonitischen, 
kalkigen Sandsteine an, welche zuerst bei Copitz angetroffen wurden“. Po- 
dobn& u obce Goes (ib. 19.): „welche zwischen der Schhicht und jenem 
Dorfe liegen, werden die glaukonitischen „Copitzer Sandsteine“ nicht selten 
ausgeackert“. Také ve svém nejmladším spisu „Das Elbethalgebirge in 
Sachsen“ (z let 1871—1875) považuje pásmo V. ku př. v obci Grosz Cotta 
za aeguivalentní s Kopickým pískovcem (ib. II. 17, I. 7) a proto nazývá 
tam naše pásmo V. nejen „Copitzer“, nýbrž také „Cottaer Griinsand“. Tu 
však již nepovažuje Kopický pískovec za Unterpláner (III), nýbrž řadí jej 
bezpřostředně mezi naše pásmo IV. (Mittelguadersandstein) a mezi pásmo 
Xabc (Plánerkalk von Strehlen ib. 17), což nesouhlasí s přírodou a zároveň 
tu považuje Kopický pískovec z našeho pásmá IX. za steinodoby s Malnic- 
kým řasákem IVd, což je též omylem. Celkem možno říci, že se často ne- 
podařilo Geinitzovi srovnati přesně svůj vzorný horizont Kopický písko- 
vec v Kopicích. t | horizont ve vyšší části pásma IX, se stejnodobými vrst- 
vami na jiném stanovisku. V samém závěrku své velké práce „Elbethalge- 
birge“ HH. 236 r. 1875 přichází Geinitz naposled ještě k jinému, rovněž 
mylnému náhledu o stáří svého Kopického pískovce. Nepovažuje jej více za 
aeguivalent glaukonitického pískovce z Cotty, t. j. pásma V., nýbrž řadí Ko- 
pický pískovec ku svému Bakulitovému slínu od Začke a Wehlen (Zeichen), 
čím myslí naše jílovité neb slinitojílovité souvrství X, z dotyčných profilů, 
kteréžto souvrství je aeguivalentem souvrství Xa+Xó dolního v Čechách. 

- Poněvadž pozoroval, že u Wehlen (Zeichen) je jíl X, vložen mezi kvádrový 
pískovec pásma IX., jejž nazývá „Oberguadersandstein“ a mezi kvádrový pí- 
skovec pásma X. (vyšší část souvr. X5) jejž nazývá „oberste Schichten des 
Oberguadersandsteines“, soudí, že i Kopický pískovec (IX 3) s vrstvami slínů, 
v nichž vězí (IX2 a IX4) bude vložkou mezi kvádrovci IX. a X. pásma, což 
je omyl, neboť pískovec ten je vložen do vyšší části pásma IX. Geinitz 
píše o tom: „da die unbedeutenden glaukonitfiihrenden Schichten bei Copitz 
dem vorher beschriebenen Baculitenmergel angehören und auf dem oberen 
Quadersandsteine liegen (neleží na něm), oder wie jene thonigen Schichten 
bei Wehlen zwischen den obersten Schichten desselben eingelagert sind“ 
(nejsou do nich vloženy v Kopicích). 

Geinitz hledí v Eibethalgebirge II 236, z r. 1875 a I. 15, z r. 1871 
srovnání Kopického pískovce (IX3) s pískovcem Cott& (V.) svestina Güm- 
bla, avšak dokázali jsme již v předu ze starších prací Geinitzových (zr. 
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1850), že to byl Geinitz, jenž prvý srovnával Kopický pískovec IX3 s pí- 
skovci pásma V. v okolí Perna. 

Kopický pískovec není tedy žádným samostatným ani ne pozoruhodným 
typickým pásmem české křídy, nýbrž jen nepatrnou vrstvou v oboru moc- 
ného pásma IX. 

Druhý geolog, jenž Kopickému pískovci v Kopicích větší pozornost 
věnoval po stránce stratigrafické, byl bavorský geolog Giimbel. Byv uveden 
do saské křídy Geinitzem (Elbeth. I 15.) zavedl též do své stratigrafie 
samostatný a typický horizont „Copitzer Griinsandstein“. Stalo se tak poprvé 
v jeho srovnávací studii křídy v Sasku, Čechách a Bavorsku: „Kurze Notiz 
etc. Neues Jahrbuch etc. 1867., S. 667, 668“, Giimbel stavěl tento Ko- 
pický pískovec co do stáří na roveň Malnickým vrstvám v Čechách, čímž 
myslel, jak z našich studií v Poohří známo (Pás IV. 90 a j.), naše nejvyšší 
vrstvy pásma IV, velmi bohaté glaukonitem, v nichž isme rozeznávali vrstvy 
z do!a nahoru IVm, IVel, IVe, IVř, které v novější době shrnujeme pod 
jménem pásmo IVb —= pásmo s Pecten asper. Giůimbel považoval tedy 
vrstvu 1IX3. z vyššího oddílu pásma IX, v Kopicích = IVb v Malnicích 
v Čechách. Gůmblovi nepodařilo se však, právě tak jako Geinitzovi, 
ani srovnání mnohem bližších vrstev v samém okolí Perna. On rovněž po- 
važoval Kopický pískovec: (IX3) — pískovci pásma V. ve Velké Coftě 
(Cottaer Grünsandstein). 

Krejčí ve své Geologii (1877) píše na s. 747.: „V polabských kraji- 
nách.... naproti Pernu v Sasích (tedy v Kopicích) má (Malnické pásmo 
IVb) podobu glaukonitického písčitého slínu (omyl; má státi místo písč. 
slínu — pískovce (IX3). 

Také novější geologové saští Beck (1892, Section Pirna, 67.) a Píč 
(1916, Blatt Pirna, 93) rovněž se mýlí, srovnávajíce Kopický pískovec co do 
stáří s jejich horizontem „der obere glaukonitische Sandstein“ (na mapě 
geol. „t27“) z údolí Gottleuby. Tento poslední pískovec náleží našemu pás- 
mu VII, jak uvádíme dále v profilech obou strání Gottleuby (viz tam). V 
našem profilu, zobrazeném na obr 1. je viděti, jak pásmo VIL při sklonu 
vrstev k S (s malou odchylkou k V.) od Křičvic do Perna (Sonnenstein) 
klesá takovou měrou, že po pravé straně Labe v Kopicích padá již celé 
pod hladinu Labe při 1095 m n. m. Sami geologové jmenovaní (viz 
dále) tvrdí, že sklon vrstev po pravé straně Labe je 2—3° SZ. (Pit, 
ib. 90) (podle našeho výpočtu ZSZ) Jak by mohlo tudíž pásmo VIII 
v Kopicích ve stráni Vesnice octnouti se při 1325 — 1335 m n. m, 
když není v okoli Perna žádné poruchy tektonické? Pásmo VII 
spadá v Kopicích hluboko pod povrch zemský; dle konstrukce je temeno 
jeho při 100 m n. m, tedy asi 20 m pode dnem údolí Vesnice, tedy o 325 
—335 m pod Kopickým piskovcem (IX3) v Kopicích. — Při tom třeba hned 
také vytknouti, že jmenovaní saští geologové považují slíny vyskytující se 
pod Kopickým pískovcem, naše IX2 "v popsaném profilu za svůj nejblíže 
nižší horizont „Pláner mit Inoceramus Brongniarti“ (v mapě geol. „t2p“) 
z údolí Gottleuby, t. j. naše soupásmí Vl + VII I to je omyl. Horizont 
tohoto Plánru „t2p“ (VI +- VII) svažuje: se při uvedeném již sklonu od 
Kričvic ku Pernu tak, že pod Sonnensteinem octne se již hluboko pode 
dnem Labe (viz náš obr. 1. i články následující z údolí Gottleuby) a proto 
i v Kopicích, při uvedeném již sklonu vrstev, padá ještě hlouběji pod po- 
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vrch zemský, ba i pode dno údolí Vesnice než-li pásmo VIII. Proto nemůže 
se zmíněný Pláner (VI + VII) octnouti v Kopicích tam, kde jej Beck a 
Píč ve svých mapách kreslí nad i pod vrstevnicí 125 m mezi železnicí a 
Unteres Thurmgut. Imenovaní geologové jseu si vědomi této nesrovnalosti 
i omlouvají své mylné určení Plánru (VI + VID v Kepieich slovy: „Der 
Umstand, dass dieses Gebirgsglied (Pläner — VI + VII) hier (Copitz, Unte- 
res Thurmgut) noch einmal zum Ausstrich gelangt, obgleich auf der Pirna'er 
Ebenheit das Einfallen der Schichten unter 2°—3° nach NO, bei Nieder- - 
Posta unter 2—3° nach NW. gerichtet ist, hängt mit dem später zu beschrei- 
benden raschen Au:keilen des über dem Plänercomplexe folgenden Bron- 
gniartiguaders (zde kvádrovec päsma IX) zusammen, welchem dieser letz- 
tere in der Richtung nach WNW. anheimfált“. Této omluvě dlužno se tim 
více divíti, an na svém profilu 1., vyobrazeném na geolog'cké mapě, zapadá 
jim Pláner „t2p“ (VI + VII) po v. straně Perna hluboko pode dno Labe! 
Pravá příčina omylu Beckova a Píče v určení stáří vrstev horizontů: 
Plánru (VI + VII) a Oberer glaukonitischer Sandstein (VIII) v Kopicích je 
ta, že přehlédli v Křičvicích, že je tam ještě přístupen třetí, nejvyšší. glau- 
konitický pískovec údolí Gottleuby, t. | naše souvrství IX4. v profilu Křič- 
vickém — IX3 v Kopicích (viz tam i obr. 1.). Proto je nutno, aby v terrainu 
křídovém zhotovil si inapující geolog před mapováním podrobné geologické 
profily krajiny v blízké od sebe vzdálenosti a tyto mezi sebou porovnával. 
Tím zanese také hranice svých zon dle vrstevnic do patřičné výšky nad- 
mořské Kdo rehotoví tyto profily, může při větší členitosti vrstev ztratiti 
spojitost svých stejnodobých vrstev a zon. 

Sklon vrstev SZ. trvá i u Kopic. Temeno pásma IX. nad Dolní Postou 
bylo při 156 m, v Kopicích je při 150 m, s. od Kopic při 145 m, a uvi- 
díme, že pokračuje i v nové oblasti drážďanské, totiž na sz. přes Pilnickou 
jedlinu (Tännigt). Za to však sv. od Kopic, ku Jessenu a Začke, se vrstvy 
synklinálně ohýbají, nabývajíce sklonu JZ. 

24, Zatzschke. Obr. 18. 

Totéž složení vrstevné, které jsme pozorovali naposled v Kopicích 
jeví se v levé či východní stráni údolí Vesnice od Kopic až ku obci Zatzsch- 
ke. Do úpatí stráně, poblíž Vesnice, spadá nová facie spodních vrstev 
pásma IX., zde v podobě jilovitých slínů, do přikřejších boků stráně spadají 
kvádrové pískovce vyšších vrstev pásma IX, u temena stráně, kudy se vine 
železnice, počíná jílovité souvrství nejspodnější části pásma X. Železnice 
několikráte se do něho zařezává až do hloubky 10 m. Od železnice roz- 
prostírá se toto jílovité souvrství do rozsáhlé pláně, mezi obce Kopice, 
Mockethal a Zatzschke. Jest sice pokryto v celé své rozsáhlosti diluviálním 
štěrkem labským, prozrazuje se však na dně piskoven nadrženou vodou, 
mokrými lučinami v poloze zvané „Lug“ (luh) i prameny vody, obyčejně 
mezi 150--160 m n. m. U obce Zatzschke, kde počínají se vrstvy křídové 
zdvihati ku SV. (sklon JZ.), pozorovali jsme, že jily tyto vystupují též, mimo 
to ale rostou i co do mocnosti. Podobá se pravdě, že malé faciové změny, 
které jsme pozorovali již v lomu bratří Israel v Zeichen, stupňují se dále 
k sz. přes Mockethal ku obci Zatzsche tak, že kvádrovým pískovcům pásma 
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X. nad souvrstvim X, v Zeichen, přibývá směrem sz, vždy víc a více jílu 
až se mnohé vrstvy bývalých kvádrovců promění v jil, právě tak jako jsme 
to zjistili nejednou v Čechách, ku př. na pokraji mořské písčité delty jizer- 
ské (viz pásmo X, útv. křidový v Pojizeří). Budeme později viděti, Ze se 
tato proměna stupňuje ještě více i za Vesnicí, do Pilnické jedliny v Kroupě 
(Graupa). Nad jílovitým souvrstvím pásma X. vystupují u Zatzschke zase 
kvádrové pískovce vyšší části pásma X., v samém sousedství již dříve po- 
zorovaného tarasu v Alte Poste. Povšimněme si profilu ode dna údolí Ve- 
snice, sotva 200 m na jz. od vodárny (Wasserwerk) vzhůru do stráně, přes 
železnici, do hostince „Weisze Taube“ a odtud na pískovcový taras sv. od 
Zatzschke. 

Vrchol pískovcového návrší sv. od Zatzschke 210 m n. m. 

X3. Kvádrový pískovec hrubozrnný, žlutý, jako v Alte Poste o 
výšce 283 m. V okolí „Weisze Taube“ pokryt diluv, štěrkem nordickým, 
jejž nazývá Píč (Blatt Pirna s. 120) Geschiebesand (Kiesmoráne). 

Hostinec Weisze Taube 1817 m n. m. 

X2. Nepřístupné vrstvy; ve vyšší poloze, blíže hostince, budou kvá- 
drové pískovce, hlouběji. ku železnici budou asi pískovce jílovité, snad i 
vrstvami jílu proložené, Soudím tak proto, že mezi 165 a 175 m byly po- 
zemky vlhké. Tato spodní jílovitá čát souv. X2 a souv. X;, náležející ku 
souv. Xab ukazuje, jak postoupla faciová změna kvádrovců pásma X. od 
Zeichen sem ku Záčke. Souvrství X2 je pokryto týmž štěrkem co X3, ale 
hlouběji při dráze strměla do výše stěna diluviálního štěrku labského, sko- 
rem 10 m vysoká, tratí naříznutá; štěrk neměl flint, za to valouny šedého 
čediče (h) až o prům. 15 cm, mezi nimi převládaly ony s vel. kryst. augitu, 
tmavošedý znělec až o prům. 20 cm (vz), pískovec zdejšího okolí (vh) bílé 
a žluté, v koulích až o 50 cm prům, žula biotitická až 20 cm prům. (h), 
rula muskovitová s červ, orthoklasem o prům. až 10 cm (vz), zažloutlá, hli- 
nitá břidlice zvětralá, až 15 cm průměr (vz), porfyr zelenavý s červenými 
orthoklasy až o 20 cm průměr (vz), oblázky křemene bílého, žlut, červ. (vh), 
buližníku černého a červeného (zř), slepence železitého až o prům. 15 
cm s obl. křemene bílého, žlutavý pisek, hlavně z pískovců útv. kříd. 

Železnice při 165 m n. m. 
X, Slinitý jíl šedý, s muskovitem a pískem kfemennym. Šumí 

v kyselině. Nadržuje vodu. Na povrchu rozpadlý, snadno se posouvá se 
stráně dolů, a s ním i diluviální štěrk, který jej pokrývá, až na dno údolí. 
Následkem toho byla i trať železnice na jednom místě přeložena. O moc- 
nosti 65 m mezi 1585—165 m n. m. Ve slinitosti tohoto jílu spatřuji další 
stupeň ve změně faciové pásma X. 

Pásmo IX., souvr. 3. Kvádrový pískovec jako IX5 -+ IX6 v Ko- 
picích. Mezi 140—1585 m n. m (dle Pitovy mapy) skládá bok stráně. Ne- 
daleko odtud na sv. udává Píč (ib. 103) tomuto pískovci sklon 39--40 JZ. 

X2. Slín jílovitý, Geinitzův a Píčův Plánermergel, mezi 125— 
140 m n. m při dně údolí. (Říčka Vesnice, asi při 124 m n. m.) Srovnej 
u Becka „plánerartiges Gestein oberhalb des Schachtes“. 

IX1. Podle vývrtu v letech 1823—1825 udává geologický výzkum (Píč, 
Blatt Pirna, 91): „Mergel, wechsellagernd mit dünnen Bänken von glauko- 
nitischen Sandstein 165 m“. Mezi 1085—125 m n. m. 
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Pásmo VIII. a pod ním i pásma hlubší, naznačuje Beck (Section 
Pirna, 66.) slovy: „Oaurzsandstein der Labiatusstufe 47 m“, čím myslí omy- 
lem naše pásmo IV. z údolí Gottleuby, kdežto Píč zase: „fester Sandstein 
(Labiatusstufe) 475 m“, při čem (na s. 102) připouští, že tu jsou i mladší 
vrstvy než Labiatusstufe. Oba geologové citují týž pramen „geologische 
Landesuntersuchung“. 

Ve slinitém jílu X ;, jenž náleží souvrství Xab v Čechách, uvádí Gei- 
nitz (Elbethalg. MH. 197) s Beckem a Píčem tento bohatý seznam zkame- 
nělin. „Ryby: Cyclolepis Agassizi Gein, Osmeroides Lewesiensis Ag., Cla- 
docyclus Strehlensis Gein, zub rybí — Cephalopody: Nautilus sublaevi- 
gatus D'Orb, Ammonites (Placenticeras) Orbignyanus Gein., Scaphites Gei- 
nitzi D'Orb. (et var. intermedia Scup.), Sc. auritus Schloenb, Actinocamax 
strehlensis Frič, Aptychus cretaceus Miin, Hamites an Helicoceras sp., Ba- 
culites baculoides Mant. (B. bohemicus Frič). — Gasteropody: Natica la- 
mellosa Róm., Rissoa Reussi Gein. (— Turbo concinus Reuss), |'leuroto maria 
Baculitarum Gein. (= Pl. sublaevis Reuss), Pl. funata Rss., Pl. Reussi Scup., 
Patella incostans Gein,, P. ovalis Nils, Rostellaria Reussi Gein. R. coarctata 
Gein., R. calcarata Sow., Neptunea modesta Gein, Cancellaria Thiemeana 
Gein., Cerithium Luschitzianum Gein., Avellana sculptilis? Stol., Cylichna cy- 
lindracea Gein., Dentalium medium Sow. — Pelecypody: Gastrochaena 
Amphisbaena Goldf,, Pholadomya (Cardita) Esmarki Nilss., Cardium bipartum 
D’Orb., C. alutaceum Můn., Astarte acuta Rss, Nucula pectinata Sow., N. 
producta Nils. u Reuss (vh) (N. productofdes Scup.), Leda siligua Goldf. 
Pectunculus lens Nilss.. Arca undulata Reuss., Avicula subpectinoides (?) 
D'Orb. (pectinoides Reuss), Gervillia solenoides Defr., Inoceramus latus Mant. 
(vh) (I. incostans Woods), Pecten Nilssoni Goldf. (h), Lima Hoperi Mant,, 
L. cf. granulata Desh., Plicatula nodosa Duj, Anomia semiglobosa Gein. — 
Brachiopody: Magas Geinitzi Schloenb. (vz), Terebratulina striatula Mant. 
sp. (vz), Rhynchonella plicatilis Sow. sp. (vz). — Ježovky: Hemiaster sub- 
lacunosus Gein, H. Regulusanus D’Orb., Holaster planus Mant, Micraster 
cor testudinarium Goldf. sp. (z#.). — Koraly: Parasmilia centralis Mant. sp., 
?Cyclobatia Fromenteli Bölsche, — Foraminifery: Cristellaria rotulata Lam. 

Do nejvyšší části suvrství 2. pásma IX. spadal by aeguivalent Kopic- 
kého pískovce, označený v profilu kopickém [X3 asi 1 km na jz. od našeho 
profilu. J. od Hinter Jessen uvádí Geinitz (Auaders. i. S. 16. Charakt. 106). 
z hlubší části horizontu IX2 Plánermergel ve vodní strži a od ní až pod 
niveau potoka o mocnosti 15—20 loket (85—113 m) s těmito zkameněli- 
nami (v závorkách je novější Gein. určení těchto zkamenělin, obyč. podle 
Elbethalgeb.): „Galeus pristodontus Ag., (Corax heterodon Ag.), Otodus ap- 
pendiculatus Ag, Oxyrhina Mantelli Ag, Hypsodon Lewesiensis Ag., Cardita 
parvula Gein. (C, tenuicosta Sow. sp.), Inoceramus Brongniarti Sow., I. latus 
Mant., Lima elongata Sow, Pecten membranaceus Nilss, Ananchytes ovata 
Gein. (Holaster planus Mant). 

Píč (Blatt Pirna 98) připojuje, Ze na základě této fauny náleží podle 
úsudků Scupina slínitý jíl našeho souvrství X, ku svrchnímu oddělení 
Scaphitové zony (Xabc). Podle našeho studia jeví se opak toho. Souvrství 
X, náleží nejspodnějšímu oddílu Scaphitové zony ku souvrství Xa + Xb 
nejhlubší. Píše-li tedy Píč (ib.), že je následkem toho pravděpodobno, Ze 
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nejsvrchnější část jeho Brongniartiguadru (IX) mohl by býti aeguivalentem 
spodní Scaphitové zony, tož je viděti z našeho výzkumu, že tato nejvyšší 
část kvádru náleží svrchní části pásma IX., tedy svrchní části zony s Inoc. 
Brongniarti. 

V blizk&m Liebethaler Grundu jmenuje Geinitz (Char. 106) z kvä- 
drovcü päsma IX.: Pecten quadricostatus, Lima multicostafa a dutiny po 
Sclerotites. 

Pásmo [X. v uvedeném profilu levé stráně údolí Vesnice má výšku 
50 m mezi 1085—1585 m n. m, právě tak jako v Kopicích mezi 100— 
150 m n. m. 

Jak již řečeno, sesouvají se zvětralé vrstvy slinitého jílu X, se stráně 
dolů a zakrývají místy kvádrovec pásma IX., souvr. 3. Poněvadž na úpatí 
stráně vychází opět slinitý jíl IX2, zdá se ua prvý pohled, jakoby vrstvy 
slinitého jílu X, pokračovaly až na dno údolí Vesnice v obor IX2 V tom 
omylu byl Geinitz, když psal (Auaders. i. S 16): „Die oberen, sehr tho- 
nigen Schichten des Plánermergels (X;) ziehen sich von dem Zatzschker 
Thale aus in südwestlicher Richtung bis in das Niveau der Wesnitz herab“ 
(IX2). Proto považoval všecky tyto jíly zde za jeden horizont až do svých 
posledních studií (Elbethalg. II. 236. z r. 1875) an píše: „wo sie (die Ba- 
culitenmergel bei Zatzschke) zum Theil bis in den Wesenitzgrund herab- 
steigen“. Z toho i jiných příkladů je viděti, že Geinitz neměl jasný po 
jem o sledu vrstev české křídy, jen proto, že neporovnával profily vrstev 
v blízkých od sebe vzdálenostech. — Geinitz určuje tedy naše vrstvy IX2 
až X, přehlednuv IX3, jako Baculitenmergel. Kd;,by tohoto přehlédnutí kvá- 
drovce IX3 nebylo bývalo, byl by pouze X; považoval za Baculitenmergel 
a to na základě fauny, kterou zde konstatoval (uvedli jsme již) v zářezu 
jilovitých slínů břidličnatých r. 1873, při stavbě železnice z Pirny do Loh- 
men, o níž píše v Elbethalg. II. 197.: „eine Kridefauna...., welche die 
jüngste ist, die wir in Sachsen kennen. Diese Fauna entspricht genau jener 
der senonen Baculitenmergel von Priesen und Luschitz in Böhnen (IX)... 
Ihre Fortsetzung finden diese Schichten uuf den Höhen des oberen Qua- 
dersandsteines bei Zeichen und Wehlen, wo sie als mergelige Thone.,.. 
den oberen Quadersandstein noch ůberlagern“. Srovnávání souvrství X, od 
Záčke s vrstvami slinité facie pásma IX. v Březně a Lužici není ovšem 
správné, třebať měly podobnou faunu. Z našich studií v Čechách je známo, 
že fauna ze slinitých jílů pásma IX. pokračuje do slinitých jílů pásma X. 
jak v západočeském, tak ve východočeské křídě. Že není ani pásmo IX, ani 
pásmo Xabc (o to se zde jedná) senonem, ukázali isme ve svých pracích 
srovnávacích: „Die Sudetische Kreideform. etc, |, II“ — Vzhledem ku větě 
„welche (Kreidefauna) in Sachsen die jingste ist““ třeba poznamenati, že 
fauna kvádrovců pásma X. (uvedena při článku Alte-Poste) je ještě mladší, 
rovněž fauna pásma Xd v Čechách. 

Řečený slín jílovitý IX2, Geinitzův a Píčův Plánermergel, j. od 
Hinter-Jessen, z něhož jsme citovali již zkameněliny, je jako celé našešzdejší 
pásmo IX. aequivalentem Baculitových slinitých jílů z Března a Lužice 
v Čechách, t. j. pásma IX. Ač jej určuje Geinitz správně jako Plánermer- 
gel, vztahem ku českému Reussovu Plánermerglu (IX), není přece toto ur- 
čení zcela rozhodné, neboť po vyjmenování v něm se nalézajících zkame- 
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nělin (viz nahoře) píše (v Charakt. 106.): „und man muss demnach diess 
Gestein als Plánermergel, wenn nicht gar Plánerkalk (tím myslí Gein. na 
Xabc ve Střelíně) ansprechen, dem durch die stete Berůhrung mit Wasser 
ein grosser Theil seines Kalkgehaltes entzogen ist“. Později (Ouaderg i. 
S. 16) uvádí, že má jílu nerozp. v kys. solne 745°/,, rozp. kysl. ‚hlini- 
teho a želez. 229/,, uhlič. vápenatého 2119/,, org. látek a vody 22%, a při- 
pojuje po uvedených zkamenělinách: „welche sämmtlich im Plänerkalke 
von Strehlen (Xabc) vorkommen“. Toto udání je pro historii stratigrafie - 
české křídy důležito. Neboť Geinitz učil mylné větě, že Plánermergel 
(v Čechách IX.) je mladší než Plánerkalk (Xabc). Uvidíme v dalších člán- 
cích o vrstvách v údolí Gottleuby, že tam měl Geinitz omylem naše pí- 
sčité slíny soupásmí VÍ + VÍÍ za stejnodobé s Plánerkalkem ze Střelína 
(Xabc). Poněvadž pozoroval v pravé stráni údolí Gettleuby nad soupásmím 
VI — VII svůj Plánermergel (naše IXa) usoudil z toho, že Plánermergel 
(IX) je mladší Plánerkalku (Xabc), aneb slovy Krejčího a Friče: Bře- 
zenské vrstvy v Poohří (IX) jsou mladší Teplických vrstev v Teplicích (Xadc). 
Autoritě Geinitzově podlehli všickni geologové od Reussa až ku Krejčímu 
a Fričovi, ač Reuss, veden přírodou, ve svých starších studiichtvrdil opak. 

Je poučno srovnati profily od Začke a Kopic a připojiti, jak geologové 
vrstvy ty určovali. Ku jejich určení dáváme do závorky čísla našich pásem, 
naznačujíce tak onen horizont typický, na nějž geologové při určení myslili 
v nejbližším okolí. : 
  

  

  

    

    

  

    
  

  

  

  

                  

Levá stráň Vesnického údolí u Začke | Levá stráň Vesnického údolí vKopicích 
Beck a Píč Geinitz Zahálka Geinitz Beck a Píč 
1892 1916| 1850—1875 | _ 1850 —1875 | 1892 1916 
Ueberguader, X 
Stufe d.Inoc. — 35 |x 2 — |— — — 

Cuvieri (Xd) | ____|__ 
Mergel Stufe| Baculiten- X2dol Tone Stufe 

d. Scaphi- | mergel I165 x | X; (10, Přehlédl d. Scaphi- 

„ten (Xabe) | (X) | ten (Xabc) 
Oberguader- Oberguader- 

sandstein x [X8a3|,_. | Oberquader- | sandstein 
Brongniartgu. Pfehledi 185) IX3 IX5 131 sandstein |Brongniartiqu. 

(IXbcd) (IXbcd) 

nn. T 114 Unterpláner m 
FR IX4 | 34 ul a i.) (X1) 

Mergel |Plánermergel Copitzer Oberer 
von (IX) oder |15| IX2|IX3| 10 OB ara; glaukonitisch. 

Jessen Plánerkalk | iers=x,) |Sandsteinevun] 
v až IX) „bo I x2 bes Unterpläner Brongniarti- 

(Ill a ij.) (X,) Ipläner (vi+vml 
— 168, 1X1 KT 0 — = 

u _ MM IXa 

Labiatusguad. _ _ _ o o (1112 +. IV) | VIL VN           
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25. Levá polabská stráň od Vogelsangu do Perna. Obr. 1. 

Poslední stanovisko, k němuž jsme došli v levé stráni polabské, bylo 
v Naundorfu proti Wehlen. Víme, že tam bylo podobné složení vrstev jako 
v protější stráni od Wehlen do Zeichen. Následkem SSV. sklonu vrstev 
mezi Vogelsangem a Pernem lze očekávati, že profily vrtslevné, které jsme 
shledali v pravé stráni polabské od Zeichen do Kopic, budou se opakovati 
i v levé stráni, budou tu však vycházeti mimo to starší vrstvy nad hladinou 
Labe. Spodek pásma X., zachovaný ještě v malém úryvku na Kčnigsnase, 
dále k Pernu zmizí. Souvrství IXa vychází v niveau železnice a poučuje nás 
svým slinitým složením, že změna faciová i zde značně postoupla; však i 
vyšší vrstvy změny lithologické vykazují, ještě o něco větší něžli v Kopicích. 

V ostrožně Kónigsnase vyskytuje se nad Ober-Vogelsangem pod pří- 
krovem diluviální písčité hlíny s podložkou diluviálního štěrku labského jí- 
lovité souvrství (X; — Xa + Xb spodní z Naundorfu a protějšího v Zeichen) 
nejspodnější části pásma X., které se sem od Naundorfu přes Strupy táhne 
a je slabou vrstvou pískovce souvr X6 pokryto. Tak shledává je Beck 
(Sect. Pir. 72., ř. 19—15 z d.). Pod pásmem X. vyčnívá v příkré stěně nad 
železnicí kvádrový pískovec pásma IX., souvr. bcď o mocnosti 75 m mezi 
140—215 m n. m. (Kčnigsnase). Souvr. IXa, které bylo v širším okolí Weh- 
len (viz profil u Hrádku) ještě kvádrovým piskovcem, postouplo ve změně 
lithologické již dosti. Poloha jeho spadá přesně pod Kčnigsnase, u zastávky 
Ober-Vogelsang, kde bylo odkrvto r. 1849 stavbou dráhy v délce 100 stop 
(283 m) při kopání základů pro mocnou zeď. Geinitz udává sled jeho 
takto (D. Quaderg. in Sach. 17). 

IXa4. Thoniger Plänermergel (ziemlich bis zu der Höhe der jetzigen 
Mauer). . 

IXa3. Sandige Plänermergel Kohlenbrocken führende. 

1IXa2. Glaukonitischer, kalkreicher Sandstein. Er bildet hier mehrere, 
einige Zoll starke Platten von sehr grosser Festigkeit. 

IXal Mergeliger Thon. 

Geinitz myslil, že vrstvy IXa2 jsou totožny s Kopickým glaukonitic- 
kým pískovcem v Kopicích [X3., který, jak již vyloženo, náleží vyššímu od- 
dílu pásma IX. Na sklonku svých studií r. 1875 (Elbeth. JI. 236) odvolává 
však tento svůj náhled a píše, že Kopický pískovec náleží ku jeho Baculi- 
tenmerglu, čím myslí naše X, u Zečke a v Zeichen (což je omyl) a že tedy 
glaukonitický pískovec IXa2 od zastávky Obervogelsangu, ležící pod Ober- 
guadrem (IXbcď) je mladší než Plánerkalk ze Střelína (Xabc). Tímto Plá- 
nerkalkem myslí zde Geinitz omylem naše soupásmí VI + VII z údolí 
Gottleuby. Opět omyl na omylu, neboť souvrství IXa, jemuž náleží vrstva 
IXa2, nespočívá bezprostředně na soupásmí VI + VII, nýbrž až na pískovci 
pásma VIII. a všecka pásma od VÍ. až po IX. jsou starší než Plánerkalk 
střelínský (Xabc). Viz dále naše profily z údolí Gottleuby. Kvádrový písko- 
vec IXbcd měl Geinitz omylem za mladší než-li svůj Plánerkalk von Stre- 
hlen (Xabc), nazýval jej Oberer Ouadersandstein a domníval se, že je v něm 
význačná Terebratula octoplicata (naše Khynchonella plicatilis). Geinitz 
řadil totiž ku svému Oberer Ouadersandsteinu i hlubší pásma soupásmí 
V—VIII v širším okolí Zandavy (ib. 3.). 

61



Pod souvrstvim IXa bude se ještě nalézati pod Königsnase kvädrovy 
pískovec pásma VIII a sice jen nejvyšší poloha jeho. Nynf je úplně zakryt 
tratí železniční a alluvial. náplavy Labe. K němu vztahovati se bude poznám- 
ka Geinitzova (ib. 3): „Sie wurden (tieferen Schichten des oberen Qua- 
ders) nebst dem Quadermergel (IXa) darunter schön blossgelegt”. Poloha 
našich pásem ve stráni Kónigsnase byla bv tedy přibližně následující: © 

Temeno stráně jv. od Königsnase a2 225 m n. m. 

Diluvium. Hlína s podloženým labským štěrkem; hlouběji, jv. od 
Königsnase Pásmo X. nejhlubší. Jílovité souvrství, pokryté pískovcem 
z oboru Xab. Mocnost diluvia i pásma X. — 10 j více m, mezi 215— 225 m, 

Pásmo IXbcd. Kvádrový pískovec jako naproti v Zeichen, o mocnosti 
asi 75 m, mezi 140—215 m n. m. . 

IXa. Slinité vrstvy s glaukonitickým pískovcem o mocnosti asi 10 m, 
mezi 130—140 m n. m. 

Pásmo VIII. nejvyšší. Kvádrový pískovec mezi 116 a 130 m n. m. 
Břeh Labe při 116 m n. m. 

Od Kónigsnase pokračují vrstvy až do Perna. Mocnost pásma IX. ná- 
padně se zmenšuje. Souvrství IXa, třeba zakryté, prozrazuje se vroutky. 
Zhotovili jsme profil vrstev ve stráni po v. straně Perna, od Labe přes 
parní pilu vzhůru k v. straně Sonensteinu. 

Temeno stráně při v. straně Sonnensteinu 1645 m n. m. 

Pásma IX., souvr. 4. Kvádrový pískovec, který se na povrchu 
dělí v nerovné desky jako jemu aeguivalentní v Křičvicích v souvrství IX7. 
V tomto úkazu Ize též spatřovati již počátek změny faciové. Má chudý tmel 
křemičitý, místy stopa po kaolinu, tu a tam jemné, hnědé zrnko limonitu, 
jehož větráním vylučuje se hydrát železitý a vniká mezi zrnka křemenná co 
tmel. Barva pískovce špinavě žlutá. Je hrubozrnný s ojedinělým hrubším 
zrnem bílého křemene až o velikosti lískového oříšku. Zrna křemene čirá, 
žlutá, šedá, bílá, málo růžových. Dosti pevný. Mocnost 6 m. 

IX3. Nepřístupné vrstvy pískovců o mocnosti 12 m, mezi 1465— 
1585 m n. m. Je pravděpodobno, že do nejhlubší poloby tohoto horizontu 
spadal by aeguivalent pískovce kaolinického glaukonitického [X4 z Křičvič, 
Sad. 

IX2. Mezi 130—1465 m n. m, tedy o výšce 165 m, přístupny jsou 
vrstvy jen v nejvyšší poloze o mocnosti 2 m v pěšině. Jsou to deskovité 
pískovce jílovité, jemnozrnné, porovité, šedé, na povrchu rozpadlé, žluté, 
s muskovitem, někde se skvrnkou světlešedého jílu. Dále od povrchu jsou 
pevnější, na samém povrchu měkčí. Pravděpodobně přísluší k témuž sou- 
vrství co IX3 v Křičvicích. 

Souvr. IX1 = IXa. Beck a Píč (Sect. Pirna 68. BI. Pir. 93.) razna- 
čují ve výši 120—130 m n. m. nad parní pilou v mocnosti 10 m písči- 
tý slín slovy: „sandiger Mergel, der indessen lokal auch Bánke von festem 
glaukonitischen Sandstein zwischengeschaltet enthält. Horizont tento je vo- 
donosný a sbíraná z něho voda odvádí se do Perna. Na toto souvrství pí- 
sčitého slínu bude se vztahovati zpráva Geinitzova (D. Ouaderg. i.S 17.): 
„Unmittelbar bei Pirna, und zwar an der Stelle, wo einst das ale Schiess- 
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haus gestanden hat, sieht man den deutlichsten Pláner in einer kleinen 
Schlucht, die sich in dem dariber liegenden Ouadersandsteine emporzieht“. 

Pásmo VIII. Kvádrový pískovec, pravděpodobně glaukonitický, Be- 
ckův „oberer glaukonitischer Sandstein“ (srovnej s profilem 1. na geolo- 
gické mapě Píčově) spadá mezi souvrství IXa a hladinu Labskou, t. j. 
mezi 120—110 m n. m., o výšce 10 m, tam, kde je nábřeží labské, trať če- 
skosaské železnice a okolí parní pily a lze souditi, že sahá i pod hladinu 
Labe. 

Hladina Labe u přívozu r. 1906, přibližně 110 m n m. 

Mocnost pásma IX. na protějším břehu Labe v Nieder-Postě byla 
464 m; zde pod Sonnensteinem obnáší mocnost vrstev pásma IX. 445 m. 
Zde ovšem nebyl spodek pásma X. zachovalý tak, abychom mohli uvážiti 
přesně temeno pásma IX ; čísla obou mocností jsou si však dosti blízká. 
Ubývá tedy mocnosti pásma IX. při jeho faciové změně od Ober- Volgesangu 
(Kónigsnase) ku Pernu značně, jako po pravé straně Labe. 

26. Neundorf —— Krietzschwitz. Obr. 1. 

Sklon vrstev na pláni mezi Pernem a Krietzschwicemi je podle Becka 
(Section Pirna 71.) 2—3+ SSV. Výpočtem vychází nám sklon v trojúhelníku 
Kohlberg, Krietzschwice, v. okraj Perna, vztahem ku temeni pásma VIII., asi 10 
minut skorem k S., s nepatrnou odcbylkou k V. Na větší vzdálenost i tu vrstvy 
značně vstoupají směrem od Perna na jih; obnášíť spád skorem 27 pro- 
mile, vystupují tedy vrstvy na vzdálenost 1 km skorem o 27 m. V údolí 
potoka Gottleuby, které ústí v Pernu do Labského údolí a má směr SZ —JV,, 
ukazují se v jeho v. či pravé stráni, čím dále na jv. tím starší a starší pá- 
sma. Hned po j. straně města vystoupí pod pásmem IX. pásmo VIJ.U ka- 
sáren vystoupí ze dna údolního již soupásmí VI. + VII na úpatí stráně; za 
kasárny pásmo V., a blízko před Rotiwenrndorfem ukáže se na dně údolí 
pásmo IV., které při své větší mocnosti opanuje úpatí stráně až za Neun- 
dorf, zdvihajíc se vždy výš a výše do boků údolních. Širší stráň mezi Neun- 
dorfem a Krietzschwicémi, prostoupená mírným žlabem údolním, odkrývá řadu 
pásem od pásma IV, až po pásmo IX. Tak jako v Perně na Sonnensteinu, 
tak i zde zaujímá pásmo IX. nejvyšší polohu ve stráni. Tuto polohu udržo- 
valo pásmo to nepřetržitě při temeni stráně Gottleuby od Sonnensteinu přes 
Himmelreich až do Krietzschwic. Od tohoto pásma IX. budem postupovati 
všemi pásmy dolů až do pásma IV. při dně údolí Gottleuby v Neundorfu. 

Temeno stráně na Steinbergu při z. straně Krietzschwic, 270 m n. m. 

Pásmo IX, souvr. 7. Kvádrový pískovec, který se na povrchu 
ve stavu zvětralém dělí v nerovné desky mocné jako jemu aeguivalentní 
IX4 na Sonnensteinu. Je pevný, zažloutlý neb žlutý, drobnozrnný, s ojedi- 
nělými hrubšími zrnky, místy i jemnozrnný. Tmel jeho křemičitý, místy 
stopy po kaolinu, někde i hydrát železitý hnědý stmeluje zrnka. Nepatrné 
zlomky po mušlích jsou patrny. Vychází na povrch na temeni stráně v lo- 
mech o mocnosti 4 m. Hájem porostlý. Nad 270 m n. m. pokryt je diluvi- 
ální hlínou kolem koty 2715. 

IX6. Kvádrový pískovec jako IX7, krytý porostem háje. 
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IX5. Pískovec pokrytý diluviální hlínou a ornicí. Role. Souvrstvi 
IX5 +- IX6, o mocnosti 8 m, mezi 258—266 m n. m. 

IX4. Pískovec kaolinický, obsahující místy málo, místy více glau- 
konitu; jemnozrnný, s vel jem. blýštinkami muskovitu; tak měkký, že až 
odbarvuje bíle. Barva bílá, šedá; kde více glaukonitu zvětralo, tam je žlutý. 
Má místy dosti porů a skulinek -po zkamenělinách. Mocnost 27 m. 

Cesta při 2553 m n m. Okraj louky. 

[X3. Pískovec jemnozrnný, ve žlutých drobkách, se prozrazuje v 0- 
boru luk o mocnosti 35 m. 

IX2. Nepřístupné pískovce v oboru lučin. (Srovnej s IX2 pod Son- 
nensteinem). 

IX1. — IXa. Slín měkký, v čerstvém stavu modravě šedý. V dolní 
části lučin nepřístupný, ale v domě č. 22 byl prokopán („blauer Letten“) 
pod příkrovem 45 m žluté, mastné diluviální hlíny („gelber, fetter Lehm). 
Mocnost asi 10 m. 

Střed obce Krietzschwic při 230 m n. m. 

Pásmo Vill. Kvádrový pískovec glaukonitický; za Ččerstva hlu- 
boko pod povrchem bělavý, kaolinický, jemný až drobnozrnný, při povrchu 
chudý tmelem a následkem větrání glaukonitu žlutý, Dosti pevný. Spadá 
z okolí č. d. 15. až do okolí rybníčku Značně pokryt diluviální hlinou t 
třeba polohu jeho vyhledávati ve stráních na v.i z. Mocnost asi 15 m, 
mezi 215 a 230 m n. m. 

Soupäsmi VL + VII Písčité slíny šedé s tmavošedými skvrnami: 
jsou dosti glaukonitické; glaukonit velmi jemný, teprve pod lupou lépe zře- 
telný; dosti mají jemných blýštinek muskovitu. Šumí v kyselině. Měkké, na 
povrchu žloutnou a hnědnou rozkladem glaukonitu. Část spodní, náležející 
jaksi pásmu VÍ, v mocnosti 6 m, je odkryta v břehu silnice pod Vorwerkem, 
mezi 2015-2075 m n. m. Celé soupásmí VI. + VII. zaujímá výšku mezi 
2015—215 m n. m. Geinitz uvádí odtud (D. Auadergeb. v. Sachsen 18.): 
Corax heterodon Rss., Arca Ligeriensis D'Orb, Arca subglabra D'Orb., Ino- 
ceramus Brongniarti Sow. (a v Elbeth. II. 12) Micraster cor testudinarium 
Goldf. sp. -- Peträscheck (Studien ü, Faciesbild. etc. 75) jmenuje z Krietz- 
schwitzer Plänru: Ammonites Woolgari, Baculites baculoides, Aporhais Reussi, 
Natica Gentii, Turritella multistriata, Dentalium medium, Eriphyla lenticularis, 
Nucula pectinata, Pecten curvatus, Lima elongata, Anomia subtrunčata, Mi- 
craster cor testudinarium. 

Pásmo V. Pískovec jílovitý, jemně glaukonitický, s blýštinkami 
muskovitu, velmi jemnozrnný, deskovitý, měkký, na prvý pohled písčitému 
slínu podobný, ale nešumí v kyselině. Barvu má šedou, větráním žloutne 
a hnědne, Na povrchu rozpadá se snadno ve žlutou hlínu. Ve výši 6 m 
nad temenem pásma IV. byla lavice drobnozrnná. Ve výši 15 m nad teme- 
nem pásma IV. byla pevná stolice půl metru mocná pískovce vápenco- 
vého glaukonitického, rhynchonellového, světle šedého, na povrchu 
rozkladem glaukonitu rezavého, Jest jemnozrnný, někde z hrubším zrnem 
křemene. Zrna křemene čirá, zřídka růžová. Tmelem čirý vápenec krystal- 
linický. Na povrchu dělí se tato stolice v koulovité konkrece, s povrchem 
rezavým, v němž vápenec vyloužen. Má vh., místy hromadnou: Rhyncho- 
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nella plicatilis Sow. (u Becka a j. Rh. bohemica Schlónb.), někde 
zlomek černého uhlí. Pásmo V. nadržuje vodu, proto se z něho řinou vrútky. 
Výška pásma V. při silnici v Neundorfu do Krietzschwic v dolní části stráně 
obnáší 285 m a spadá mezi 173—2015 m n. m. 

Pásmo IV. Kvádrový pískovec kaolinický velmi jemnozrnný. 
všude stejného zrna, šedý neb žlutý, někde se obě barvy prostupují, aneb 
má šedý skvrny tmavošedé. Dosti jemných blýštinek muskovitu, smetí uhel- 
ného, zelený glaukonit velmi jemný a vzácný (ku př. ve vrstvě IV 2.) V ky- 
selině nešumí. Kdyby měl vápenec, podobal by se značně pisčitým slínům; 
beztoho je přechodem, jak dále na z. uvidíme, v pisčitý slín. Beck pozoro- 
val (Sect. Pirna, 59.) v tomto pískovci vz. zrna živce, turmalinu, zirkonu, 
rutilu, železných rud, Pevný a dosti tvrdý. Láme se ve zdejším okolí ode 
dávných časů jako výborný kámen stavební i sochařský, pro lepší stavby 
a v pile přilehlé řeže se kámen na desky, pilíře, řimsy atd. Stolice kvádru 
dosahují až 4 m mocnosti, i v jednom i témže lomu není jedna a táž sto- 
lice stejné mocnosti. Skalníci rozeznávají stolice dle barvy, pevnosti a tvr- 
dosti. V lomu Geisslerově hned po z. straně nádraží Neundorfského, je tento 
pořádek stolic shora dolů s mocností v metrech: 7) Šedá a žlutá, v desky 
rozpadlá stolice, „Abraum“ 4. 6) šedá, vel. jem., se žlut. pruhy, „Wilder“ 
15—17. 5) žlutavá „Blaue“ 2—25. 4) bílá, „Sandstein“ 2—25--4. 3) bilä 
a žlutá, „Gute Bank“ 25. — 3. 2) žlutavá, „Muschelbank“ 2. — Dno lomu, 
voda. 1) bílá a žlutá, „Muschelbank“ 15. Obecnou skamenělinou je tu ve 
vrstvách I a 2. Inoceramus labiatus Sohloth. sp. Mocnost v lomu odkrytých 
vrstev nade dnem lomu, mezi 158—-173 m n. m. byla asi 15 m. 

Dno lomu asi při 158 m n. m. 

27. Lohmgrund — Grosz Cotta — Spitzberg. 

Přejdem nyní z pravé stráně údolí Gottleuby na stráň levou. Vrstvy 
se opakují od pásma IV. až po VIJÍ. Pásmo IX. zde zachováno není. Proč? 
Jsme na přechodu z oblasti Lužické do Drážďanské oblasti. Je velmi pravdě- 
podobno, že jako z. od říčky Vesnice u Kopic, bylo i zde pásmo IX. vy- 
vinuto již valně ve slinitojílovité facii a jsouc ve větší výši se spádem k s. 
vystaveno nájezdům předchůdců nynějších vodních toků Gottleuby a Bahry, 
smeteno bylo snadno s povrchu zemského. V Lohmgrundu bylo možno zji- 
stiti i pásmo IV4, třeba byly vrstvy jeho v temeni zdejších lomů špatně 
dostupné. Povšimli jsme si sledu vrstev pásma IV. v lomu rytíře Brodského 
z Labou, jenž tvoří protějšek předešlého Geisslerova lomu, rovněž na úpatí 
stráně (levé), 

Pásmo IV b. Kvádrový pískovec kaolinický bílý, po zvětrání 
žlutý (Abraum), obsahující chomáče Exogyra columba Sow. jako jeho aegvi- 
valent IV 5. v okolí Malnic v Čechách. Mocnost kvádrovce v temeni skály 
5 m Při povrchu dělí se kvádrovec tento v tenčí lavice, větrá snadněji a 
více do žluta od rozloženého glaukonitu. Také Beck shledává glaukonit 
ve vyšších vrstvách pásma IV. zvláště hojný (Sect. Pirna, 59). Jemnozrnný. 
Hlouběji vrstva 08 m mocná má dutiny o téže výši vyplněné dříve pískem, 
který časem vypadne. (Sandlöcher). Tento písek je zplodinou větrání a vy- 
luhování. Původně tu byly vápnitopisčité konkrece z nichž vápenec vyloužen. 
Analogon našich křemitých vápenců v Čechách i zdejšího kraje, jak dále na 
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z. uvidíme. Také Beck (Section Pirna, 60) konstatoval výskyt Exogyr 
v tomto horizontu slovy: „Gewisse andere Bánke in mehr hangendem Ni- 
veau“ zeichnen sich durch „zahlreiche“ Steinkerne der wohlerhaltene Scha- 
len von Exogyra columba Lam. aus, so z. B. in Neundorf, sowie Goes“, 
[ on zjistil (Section Pirna 59.) Ze pisek v dutinäch vznikä „durch Auslau- 
gung des kalkigen Bindemittels“ i nalezl také v kvádrovci zachované váp- 
nité konkrece kulovitého, ledvinovitého a hroznovitého tvaru.  Vyloužený 
vápenec shledal vyloučen jako medově žlutý aragonit v rozsedlinách kvá- 
drovce. Naproti tomu Píč (Blatt Pirna 84.) píše „dasz die Saadlócher nie- 
mals ein Bindemittel besessen haben und also Residua diagenetisch nicht 
verfestigten Sandes darstellen“. Velké množství těchto kulovitých neb ovál- 
ních pískových dutin ukazuje na přechod faciové změny našeho pásma IV.; 
neboť blízko odtud v Dohmě uvidíme již konkrece křemitého vápence úplně 
zachované. : 

Pásmo IV a. Kvádrový piskovec kaolinický jako v předchozím 
profilu a lomu dělí se v následující stolice shora dolů: 7 -+ 6) o mocnosti 
4 m, dole dutiny pískové o průměru 30 cm udržují horizont; u 'skalníků 
sluje „gute weiche weisze“ 5) „blaue“ 1'8m.4) Sandstein weisz u. gelb“ 3 m. 
Inoceramus labiatus“ Schloth. sp. V nejhlubší poloze vrstva pískových dutin 
o prům. 30 cm udržujících horizont. 3+2) obsahuje několik stolic: „Mu- 
schelbank“ žlutavá neb bílá s Inoceramus lab. 1 m; „gelbe gute Bank“, 3 
m, s Inocer. lab. a Pinna decussata Goldf.; „Sandhase“ nahoře s řadou písk. 
dutin 08 m. 1) Niedere weisze“ s Inoc. lab., 18 m. — Dno lomu. — 0) 
„Kieselbank“ 1 m. Velmi tvrdá stolice, která se nedá v pile řezati. — Kromě 
uvedených skamenělin vyskytuje se skorem v každé stolici Spongites saxo- 
nicus Gein. a Geinitz uvádí (Elbethalg. II. 54. VI) mimo to z pásma IV. 
Pinna Cottai Gein., P. cretacea Schloth, Pholas sclerotites Gein (ib. 234.) a 
u blízké obce Goesu Lima pseudocardium Reuss (Das Guadergeb. in Sachsen, 
28.) V bývalém lomu Hofimannově jmenuje (ib. 20) ježovku Spatangus 
(Micraster) cor anguinum Lam. Tato ježovka vyžaduje nového určení. Beck 
(Section Pirna, 60.) jmenuje Stellaster Albensis Gein. a Seguoia Reichen- 
bachi Gein, sp. — Sklon vrstev udává Beck (ib. 59) 2—3° SV. Bude to 
jen sklon lokální, Povšechný sklon vrstev zdejší je menší, asi 10" k S. 
s malou odchylkou k V. Směry hlavních rozsedlin shledali jsme v lomu 
Brodského: 1 h 19—1 h 69 SV. svislé, druhé k nim kolmé 8h 19-—8h6" 
JV. svislé, šikmé i zprohýbané. -— Vrstvami v obou posledních lomech není 
ještě pásmo IV a. ukončeno. Ono pokračuje ještě hlouběji a nejstarší vrstvy 
přístupny jsou v podobě kvádrového pískovce kaolinického v horní části 
Lohmgrundu, sz. od Velké Cotty. Mocnost celého pásma IV a. odhadujeme 
na 34 m. 

Pásmo III. složeno je ze dvou souvrství. Vyšší souvrství III 2. 
chová kvádrový pískovec kaolinický, velmi jemnozrnný, bílý a žlu- 
tavý, dosti porovitý, o mocnosti asi Il m. Připomíná aegvivalent téhož 
pískovce III b 3. v údolí Labe v profilu Kučky (Severočes. 25.) a Rasseln 
(ib. 30). Je přístupen špatně v horní části Lohmgrundu. Lépe bude přístupno 
toto souvrství ve stráni vrchu Lada (viz další stanovisko). Beck (ib. 47.) 
počítá toto souvrství III 2. spolu s pásmy IV a. e IV b. dohromady ku svému 
Labiatusguadru o mocnosti 50 m (III2— 11 m IVa. =34 m IV d.=5m) 
nečině rozdílu mezi vrstvami. — Hlubší souvrství pásma III, II 1, 
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přístupno je na dně Lohmgrundu sz. od Velké Cotty (t1 m v mapě Píčově). 
Beck (Sect. Pirna, 58.) píše o něm: „Das dunkelgraue oder geblich ge- 
flammte, in unregelmässigen dünnen Platten brechende Gestein (sandiger 
Mergel) besteht vorwieden aus winzigen Quarzkörnchen, welche durch ein 
meist sehr reichliches kalkig-thoniges Bindemittel zusammengehalten werden. 
Ausserdem bemerkt man silberweisse Glimmerschüppchen, Glaukonitkörn- 
chen und Kohlenbröckchen 'eingesprengt, mitunter auch grössere Kohlen- 
fragmente. Petrefacten wurden bisher in dem Mergel des Lohmgrundes 
nicht aufgefunden. Dieselbe Schichten finden sich unter der Sohle des Gott- 
leubathales bart an den Südgrenze von Section Pirna und liesen sich von 
hier aus bis an den Ladenberg verfolgen, wo sie Inoceramus labiatus 
Schloth. sp. und Ammonites peramplus Sow. (Sect. Berggiesshübel, 70.) ent- 
halten“. Tento písčitý, vodu nadržující slín HI 1. dlužno též počítati ku pásmu 
II. Nic nevadí, že má Inoceramus labiatus. Vždyť tento Inoceramus labiatus 
je v Čechách nejvíce rezšířen v pásmu III., ba sahá i do pásma II. (ve vý- 
chodočes. křídě). Geinitz (Elbethalg. Ii s. VII) není rozhodnut má-li za- 
řaditi tento pisčitý slín na Ladech ku nejspodnější části svého Mittel-Ouader- 
sandsteinu (IV a.) aneb ku Unter-Plänru (Ill). Beck a Píč (Sect. Pirna, 
58. Blatt Pirna 83.) zařadili tento horizont, přes 5 m mocný, ku nejspod- 
nější části své Stufe des Inoceramus labiatus (IV.). Geinitz píše (Elbeth. 
ll. s. VI): „Der Mittelguader (IV) wird an dem Ausgange des Lohmgrundes 
und zwar an dessen linker Seite von Plänerschichten unterlagert, die man 
hiernach für unteren Pläner (Ill.) ansprechen kann, wiewohl bisher nur 
Spuren von Versteinnerungen darin gefunden worden sind“, Nälezisko toto 
mělo býti Geinitzem přesněji popsáno. Lépe naznačil polohu našeho 
souvrství III 1. na dně Lohmgrundu sz. od Velké Cotty, bezprostředně v pod- 
kladu svého mylného Untererguadru ve svém spisu: Das Auadergebirge in 
Sachsen s. 20 ř. 6—26. s h. Zajimavo při tom jest, že Geinitz určil 
tehdáž (r. 1850.) tento písčitý slín, jejž „graues Mergelgestein“ pojmenoval, 
jako Gault ač nepřipouští, že by byl býval Gault v Německu až do té 
doby poznán (ib. 1.), ba ani také v celé Sudetské křídě (Charakteristik 1850, 
s. V.) K tomuto určení došel Geinitz ale na základě mylných předpo- 
kladů. On považoval tehdáž (1850.) spodní čásť pásma IV. a Ill 2. v Lohm- 
grundu za Unterer Quadersandstein, t j. za naše soupásmí [ + II. (viz též 
Chars. s. V.) a poněvač řečený pisčitý slín pásma III. leží pod mylným Gei- 
nitzovym Unterer Ouader, jejž měl za Cenoman, tož uzavírá: „dasz dieser 
Mergel der Lage nach dem Galt entspricht“. Podle našich studií, náleží sice 
pásmo Hl, ku Gaultu ve smyslu D' Orbigniho, ovšem z jiných důvodů než-li 
Geinitzovych. (Srovnej: Die Sudet. Kreidef. ect. I, I.) 

Opustime Lohmgrund z Brodského lomu, kde jsme sledovali vrstvy 
pásma IV, a dáváme se vzhůru do obce Velké Cotty. Procházíme rolemi, 
které mají v podkladu své ornice pásmo IV., hlavně IV 5. až ku zámku (Gut). 
Poněvač jdeme proti sklonu vrstevnímu, dosahuje výška kvádrovců pásma 
IV. v této levé straně Gottleuby značné výše 110 m mezi 150 a 260 m n. 
m., ač mocnost pásma IV ab jak již předesláno, jen okolo 39 m dosahuje, 
Brodského zámek ve Velké Cottě spočívá již na deskovitém pisčitém slínu. 
Je barvy šedé, na povrchu žloutne, snadno se rozpadá, až se ve žlutou hlínu 
promění. Čerstvý má znatelná zrnka glaukonitu. již v nádvoří zámku zjistili 
jsme (r. 1906.) v něm vložku Rhynchonellového vápencového písko- 
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vce s hoj. Rhynch. plicatilis Sow. o němž zmiňuje se již Geinitz (El- 
beth. II. s. VI, VI1.), který zde mimo to zuby Otodus appendiculatus Ag, 
Pecten guadricostatus Sow. i Ostreu semiplanu Sow. shledal. Ve vyšší 
poloze střídá se tento pisčitý slín častěji s lavicemi šedého jílovitého 
pískovce glaukonitického vel. jemného, viz též Beck (Sect. Pirna, 
62.) až přejde úplně v lavice jílovitého glaukonitického pískovce dos'i bo- 
hatého Rhynchonellou plicatilis. Der glaukonitische Sandstein mit Rhyncho- 
nella bohemica Schlónb. u Píče a Becka. Všecky tyto vrstvy pisčitých- 
slínů i glaukon. pískovců náleží našemu pásmu V. Ony se vinou v úzkém 
pásu kolkolem Spitzbergu, prozrasuji se vlhkostí půdy a vroutky. Beck 
(Sect. Pirna, 62.) i Píč (Bl. Pirna s. 87. v mapě t2t) vyřaďují spodnější 
oddíl tohoto pásma V. s pisčitými slíny a jich vložkami glaukonitických pís- 
kovců jako samostatný horizont „Die liegende Mergel“ a staví jej vzhledem 
ku Krietzschvicům neprávem pod „glaukonitischer Sandstein mit Rhynch. 
bohemica“ (ib.); Tento liegende Mergel náš pisčitý slín ve Vel. Cottě jest 
jen jinou lithologickou facií nespodnější části pásma V., t. j. nejspodnější 
části pískovce jílovitého glaukonitického od Neundorfu-Krietzschwic. Měníť 
se pískovce pásma V.i jiných pásem přibíráním vápence i od Neundorfu čím 
dále na z. ve slinitější vrstvy, právě tak jak jsme to i v Čechách často ví- 
dali, zejména z Polomených hor do údolí Labského od Mělníka k Roudnici. 
— Celé naše pásmo V. od Velké Cotty pojmenoval Geinitz (Elbeth. I, 
I. s. VII po příkladu Gůmblově Copitzer oder Cottaer Grünsand- 
stein (Elbeth. I. 15, 17, II, s. VIL). Ukázali jsme již, že glaukoniticky pis- 
kovec z Cotty pásma V.. není téhož stáří s Kopickým pískovcem, kterýžto 
poslední náleží ku střední části pásma IX. Pásmo V. zapadá při svém sklonu 
SSV. již u Walkmůhle před Pernem pod povrch zemský. — Mimo to sro- 
vnával Geinitz (j.) rovněž po příkladu Giimblově, svůj Griinsandstein 
z Cotty (V.) a z Kopic (střed. IX.) co do stáří s Malnickými vrstvami 
v Čechách. I to je omyl. Malnické vrstvy Giimblovy v Malnicích náleží 
pásmu IV ». 

Tak jako u Krietzschwic, tak i zde u Cotty následuje nad pásmem V. 
soupásmí Vl-+ VIL Vine se v užším. proužku kolem Spitzbergu a je ornicí 
kryto (suroviny s Pičovou geol. mapou). Jsou v něm dle Becka (Sect. 
Pirna, 64.) za čerstva velmi pevné lavice Plánru (pisčitého slínu), svělle šedé 
z hnědými skvrnami, se zrnky glaukonitu a šupinkami muskovitu. Geinitz 
(Elbeth. II. 7.) nazývá jej „lichtgrauer důnnplattiger Steinmergel, welcher 
oberhalb des Cottaer Grünsandes in einer kleinen Kirschallee zwischen dem 
Rittergute und der Ziegelei von Gross-Cotta ansteht“. Uvádí z něj Pecten 
Dujardini A. Röın. Geinitz povaZoval toto naše soupäsmi VI-+ VII opět 
die pfikladu Gümblova, za aequivalent sveho „Plänerkalku von Strehlen“ 
t. j. našeho pásma X a 6 c. (Neues Jahrbuch 1867. S. 667.) Oba považovali 
tedy toto soupásmí za stejnodobé s Hundorfskými (Teplickými) vrstvami 
(X abc.) v Čechách. — Nejvyšší čásť tohoto soupásmí VI-+ VII, náležející 
tedy polohou svou ku pásmu VII, nalezli jsme po z. úpatí Spitzbergu co 
hnědý a šedý pisčitý slín, bezprostředně pod kvádrovým pískovcem pásma 
Vill. Uvedli jsme již několik zkamenělin ze soupásmí VI-+VIL z Krietz- 
schwic; aby ještě více osvětlen byl palaentologický ráz tohoto horizontu, 
připojme sem druhy, které nalezl Geinitz při sz. straně Walkmůhle, na 
úpatí levé stráně Gottleuby, při j. straně Perna. (D. Ouadergeb. i. S. 1850 
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s. 19.): „Ammonites Neptuni Gein., Rostellaria (Aporhais) Reussi Gein., Tur- 
ritella multistriata Reuss, Avellana cassis D’ Orb. (Ringicula), Natica vulgaris 
Reuss, Dentalium medium Sow. (decussatum Sow), Nucula pectinata Sow, 
Pectunculus Lens Nilss, Lima elongata Sow., Pecten membranaceus Nilss,, 
Inoceramus Brongniarti Sow.“. Také Beck (Sect. Pirna, 65.) uvádí vel. hoj. 
výskyt Inocerama Brongniarti v tomto horizontu zdejšího okoli. Týž myslí, 
že naše soupásmí Vi- VIL čili jeho Pláner mit Inoceramus Brongniarti 
vychází na povrch i na druhé straně Labe ve vsi Kopicích, ve změněné 
facii v podobě Merglu (podobně Píč Bi. Pir. 90. Plánermergel t 2 m), čím 
myslí na náš slín ve hlubší poloze pásma IX. Ukázali jsme při stanovisku 
Kopice, že je to omyl. 

Tak jako v Křičvicích, tak i zde u Cotty následuje do výše pásmo VIII. 
Tvoří kolem samého čediče Spitzbergu úzký věnec, který vrch objímá. Shle- 
dali jsme jej po z. straně vrchu nad samým pásmem VÍIÍ. v podobě skorem 
kvádrového pískovce hrubozrnného žlutého, který měl místy i železitý hnědý 
tmel po rozloženém glaukonitu. V čerstvém stavu byl by glakonitickým. 
Beck (Sect. Pirna, 67.) a Píč (Bl. Pirna, 93.) nazývají toto pásmo VII. 
„Der obere glaukonitische Sandstein“. Beck píše o něm (ib. 67.): „En- 
dlich fällt in diese Zone (VII) der im Dorfe Copitz anstehende Grünsand- 
stein (stfed. IX.) .. . „ mit welchem früher Geinitz und Gümbel auch 
‘den unteren glaukonitischen Sandstein mit Rhynchonella bohemica Schlönb. 
unter der Bezeichnung „Copitzer Grünsandstein“ zusammengefasst hat- 
ten“. Budiž srovnáno s naším stanoviskem v Kopicich. 

O pískovcích glaukonitických pásma VIII. se Geinitz výslovně ne- 
zmiňuje. Myslím, že mu byly špatně přístupny, neb je přehledi. On sice píše 
(D. Auadergeb. i. S. 2.): „Der obere Ouadersandstein (welcher ůberall von 
Glaukonit frei zu sein scheint)... . kommt ferner in den Umgebungen des 
Cottaer Berges vor“ ale tim mysli jen pásmo IV. čásť spodní na Ladech 
(Ladenberg) u Berggieshiiblu (viz dále) a na pásmo IV. (čásť horní) mezi 
Velkou Cottou a Lohmgrundem, nikoliv na pásmo VIII. u samého čediče 
Spitzbergu, což již z toho plyne, že jej tam na svém vyobrazeném profilu 
(ib.) nenarýsoval. Jedná-li tedy Geinitz (podobně Gümbel) o mylném 
Kopickém glaukonitickém pískovci v údolí Gotttleuby, nemyslí tím týž hori- 
zont co Beck a Píč, nýbrž jen pásmo V., kdežto Beck a Píč myslí 
svým rovněž mylným Kopickým pískovcem v řečeném údolí pásma VIll. 
Důkaz: V uvedeném již spise D. Auadergelb. i. S. z r. 1850. píše Geinitz: 
„auf den benachbarten Feldern, welche zwischen der Schlucht (nad Kl. 
Mühle) und jenem Dorfe (Goes) liegen, werden die glaukonitischen „Co- 
pitzer Sandsteine“ nicht selten ausgeackert“. Zde tedy naše pásma V. po- 
važoval za Kopický pískovec (IX střední). Jinde v Elbethalg. i. S. II. s. VL 
píše: „Die im Hofe und Lustgarten des Riterguttes Gross-Cotta ..... auf- 
geschlossenen Plänerschichten u. glaukonitischen Sandsteine ..... entspre- 
chen viel mehr dem... . Copitzer Griinsande“, Zde zase naše pásmo V. 
měl za Kopický pískovec. — Vyšší horizont než pásma V, nemohl již Gei- 
nitz považovati ve smyslu své stratigrafie (ib. I. 17.) za Kopický pískovec, 
poněvač o našem soupásmí VI + VII u Cotty soudil (viz tam), že zastu- 
puje „den Plánerkalk von Strehlen“ (X a bc). Podobně soudí o našem 
pásmu VI. + VIL u Walkmiihle (D. Auaders. i. S. 19. i j.). 
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Geinitz (1850) dopustil se velkých omylů ve stratigrafických pomě- 
rech křídových vrstev v okolí Perna. Jediný pohled na jeho profil, vyobra- 
zený v „Auadergebirge i. S“ v němž spojuje pásmo IIÍ. o mocnosti 6 mna 
Ladech (Ladenberg) se soupásmím V. až VIII. o mocnosti 57 m a výšce 70 
až 104 m v okolí Špitzbergu u Cotty a na to zase prodloužením tohoto 
soupásmí do pásma III. v Lohmgrundu a na to uvedením tohoto horizontu 
do prostřed pásma IV., totiž mezi spodní a horní část pásma IV. ukazuje 
na veliké zmatky ve stratigrafických studiích Geinitzových. Některé opra“ 
vil později sám Geinitz (1875. D. Elbethaig. II. str. Vi. a VIL, čl 1.—4), 
některé opravil Beck (1892. Section Pirna), jiné se opravují v této práci 
nejen v okolí Perna, ale i jinde. Upozorňujeme důrazně na tyto omyly, aby 
bylo zjevno, který geolog to byl, jehož autorita měla tak velký vliv na geo- 
logy, kteří tvořili stratigrafie české křídy v Čechách s velkým ohledem na 
Geinitzovu stratigrafii české křídy v Sasku. Vliv Geinitzův byl tak 
mocný, že ku př. Reuss, který zcela dobře odůvodnil v přírodě polohu 
pásma X. na pásmu IX, zvrátil na konci svých prací o české křídě tento 
pořádek po několikerém mylném vytknutí Geinitzově a přijal- náhled 
Geinitzův o poloze pásma IX. nad pásmem X, aniž by byl vyvrátil své 
dřívější správné důvody (viz naše studie) atd. 

Jsou tři horizonty glaukonitického pískovce v okolí Perna. 
Z našich studií dosavadních v okolí Perna vychází na jevo, že jsou 

tři různé horizonty glaukonitického pískovce v okolí Perna. 1) Geinitz 
znal pouze jeden horizont, a to nejspodnější. Je to naše pásmo V. v údolí 
Gottleuby, jež omylem považoval Geinitz jako později Gümbel za 
stejnodobý s kopickym piskovcem glaukonitickým (IX střední). — 2) Vedle 
tohoto borizontu nalezl Beck v údolí Gottleuby druhý či střední. Je to naše 
pásmo VIII. a jen tento druhý horizont považoval mylně za stejnodobý 
s kopickým pískovcem glaukonitickým. — 3) Konečně s hledáváme v okolí 
Perna ještě třetí, nejvyšší horizont, který náleží střední části našeho pásma 
IX. a tento teprve je pravým aeguivalentem kopického pískovce glaukonitic- 
kého v Kopicích. 

Sestavme nyní přehledně a stručně sled vrstev křídových v levé stráni 
údolí Gottleuby s hora dolů od Spitzbergu přes Velkou Cottu a sz. směrem 
do Lohmgrundu. 

Vrchol Spitzbergu (Cottaer Spitzberg) trig. bod, 3903 m n. m. 
: Čedič sloupovitý, černý, se sjevným olivinem a augitem, dle Becka 

(Sect. Pir. 76.) čedič nephelinový, dle Píče (Bl. Pir. 104.) trachybasalt. 
Kupa jeho odhalena mezi 330 (s. strana) a 3903 m n. m, tedy ve výši 603 m 

Pásmo VIII. Piskovec glaukoniticky, hrubozrnný, žlutý až hnědý. 

Pásmo VII. Písčitý slín šedý neb hnědý. 
Pásmo VI. Písčitý slín světle šedý s hnědými skvrnami. 

Pásmo V. V horní části pískovec glaukonitický, šedý až žlutavý, ji- 
lovitý, bohatý Rhynchonellou plicatilis, velmi jemnozrnný, hlouběji střídá se 
tento s lavicemi šedého písčitého slínu, V dolní části písčitý slín šedý, na 
povrchu žlutavý, s lavicí rnynchonellového vápencového pískovce glaukoni- 
tického. 

Celé soupásmí V.—VIIL zaujímá polohu od zámku ve Velké Cottě až 
ku s. konci Spitzbergu, proti vedlejšímu sklonu vrstevnému od 260—340 m n. m. 
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Pásmo IVb. Kvádrový pískovec kaolonický, na povrchu ovětralém 
žlutý, čerstvě odkrytý bílý, má více glaukonitu než dolní IVa, místy Exo- 
gyra columba vystupuje hromadně, Místy pískovcové dutiny po písčito-váp- 
nitých konkrecích. 

Pásmo IVa. Kvádrový pískovec kaolinický, bílý neb žlutý, velmi jemný, 
stejného zrna, se vzácným glaukonitem, pevný a tvrdý, místy dutiny pískové 
po pis£itoväpencovych konkrecich,. horizont udržujících, vzácně zachovalé 
konkrece písčitovápencové. Význačný Inoceramus labiatus. 

Pásmo IV. zaujímá polohu od 260 m n. m. při Velké Cottě až po 181 
m n. m. v Lohmgrundu, podle vedlejšího sklonu vrstev. Mocnost obnáší 
jen 39 m IVó = 5 m, IVa = 34 m. - 

Pásmo [II Kvádrový pískovec kaolinický, vel. jemny, porovity, bily a 
žlutavý, souvr. [iI2 má mocnost 11 m, nade dnem Lohmgrundu sz. od Vel. 
Cotty. Písčitý slin souvr. III1 je tmavošedý, aneb žlutě skrvnitý. Na dně 
Lohmgrundu, sz. od Velké. Cotty. Mocnost přes 5 m. Vstoupá proti sklonu 
vrstevnému od 165 až přes 200 m n. m. 

28, Lada (Ladenberg). 

Abychom prozkoumali nejhlubší vrstvy křídy zdejšího okrsku, sešli 
jsme po jz. svahu Spitzbergu (Cottaer Spitzberg) od pásma VIII. ku sou- 
pásmí VII. + VL, dříve již popsanému, ku cihelně, kde jsou slíny spodní 
části pásma V. Vlhké pozemky a jílovitá půda ve směru ku Berggiesshůblu 
brzy se vytratí, což je důkazem, že jsme došli ku dolní hranici pásma V. 
Pozemky další jsou již písčité, místy se i bílý písek ukáže. Octli jsme se 
v oboru pásma IV. Ač vstoupáme, přicházíme přece ku starším a starším 
vrstvám pásma IV., poněvadž sklon vrstevný podle Becka 2—3" SV. (Sect. 
Berggiesshůbel, 77.), je větší, než-li spád povrchu zemského. Konečně jsme 
na vrchu Lada, v jehož stráni pří silnici od nádraží Berggiesshůblu na Lada 
dojdem na nejstarší vrstvy pásma IV. a pásma III, a II. jak následuje. 

Vrchol Lad (Ladenberg). 
Pásmo IVa nejhlubší. Kvádrový pískovec kaolinický, hrubo- 

zrnný, bílý, zrna křemnná, oblá a hranatá, nejvíce čirá, pak bělavá, zažlout- 
lá, růžová, šedá. Je pevný, dělí se na povrchu v desky o síle větší neb menší 
10 cm. Mocnost 4 m. Geinitz (D, Ouadergeb, j. S. 2.) považoval tento 
pískovec omylem za Oberer Ouadersandstein, čím myslel, vzhledem 
k nejbližšímu okolí, v pravé stráni údolí Gottleuby na pásmo IX. Později 
vyslovuje se o něm takto (Elbethalg. li. str. VIL): „Es kann der obere 
Quader dort höchstens auf der Höhe des Berges nur einen verhältnissmässig 
kleinen Theil ausmachen. Für sein Vorhandensein spricht indess die lo- 
ckere Beschaffenheit der auf der Höhe des Ladenberges umherliegenden 
Blöcke, in welchen hier und da Rhynchonella plicatilis gefunden worden 
ist“. V Čechách je znám tento druh též v pásmu IV, ba jde i do pásma 
II. (Pás. IV. a JIL. útv. kř. v okolí Řípu a v Poohří). 

Pásmo III, souvr. 2. Kvádrový pískovec kaolinický, velmi 
jemnozrnný, bílý a žlutavý, dosti pevný. Má muskovit vzácný. Tu a tam 
hnědé zrnko hydrátu železitého zdá se býti rozloženým glaukonitem. le 
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dosti porovitý; zvláště je pozorovati jemné kruhové porky. Patrně jsou to 
dutinky po jehlicích spongií. Mocnost 11 m. Geinitz (D. Ouaders. i. S. 2 
viz profil) považoval z prvu tento pískovec za svůj Oberer Ouader, tedy 
jak nahoře poznamenáno, za pásmo IX. okolí Perna, avšak později (Elbethalg. 
II. s VII.) r. 1871, když v něm shledal Inoceramus labiatus Schl. sp. a 
Spongites saxonicus Gein, zařadil tento horizont ku svému Mittelguadru, 
t. j. k našemu pásmu IV. Jak známo, je v Čechách Inoceramus labiatus 
v pásmu III. nejvíce rozšířenou zkamenělinou. Beck (Sect. Bergg. 71) po- 
čítá tento pískovec též ku své Stufe des Inoceramus iabiatus, čím 
myslí jako Geinitz naše pásmo IV. zdejšího okresu. Dle Geinitze lámal 
se tento pískovec na žernovy a posýpátko. 

NIN. Písčitý jíl, šedý, na povrchu žlutý, se šupin. muskovitu, s glau- 
konitem a smetím uhelným. Na povrchu úplně ve žlutou hlínu rozpadlý. 
V kyselině nešumi. Mocnost přibližně 6 m. Geinitz (D. Auaders, i. 5. 22.) 
píše o tomto souvrství, že je to ve spod „mergeliger Thon“ a výše „Plä- 
nermergel“, které mají úhrnnou mocnost 8 loket (45 m) a srovnává je co 
do stáři se soupásmím V.—VIÍ. v okolí Cotty, jakož i s jinými vyššími ho- 
rizonty, neboť mu, ovšem mylně, oddělují dolní kvadr od horního. Roku 1871 
v Elbethalg. II. s. VII. považuje naše souvrství III1. za Pláner, z něhož uvá- 
di Inoceramus labiatus a Ammonites peramplus. Na základě 
těchto zkamenělin není Geinitz rozhodnut, má-li považovati tento Pláner 
za vložku v pásmu IV., aneb za svůj Unter-pláner, tj. pásmo Ilbe (viz 
dále o pásmu II.), ale spíše je má za vložku v pásmu IV. — Beck (Sect. 
Berggiesh. 70.) nazývá toto souvrství „sandiger Mergel“ a přidružuje je 
ku spodku své Stufe des Inoceramus labiatus, t. j. ku spodku zdejšího pás- 
ma IV. V Čechách jde, jak známo Inoc. lab. až do pásma II., může se tedy 
i v nejhlubší poloze pásma III. objevovati Také Amm. peramplus je v Če- 
chách známý druh v pásmu III Domnívám se, že když ne celé toto souvr- 
ství, tož nejspodnější část, jíž Geinitz shledal jako jíl, náleží ku pásmu [Hla. 

Pásmo II., souvr. 2 Kvádrový pískovec kaolinický, hrubo- 
zrnný, někde i jemný, šedý neb žlutý s velmi vzácným glaukonitem, zrna 
křemene, ponejvíce hranatá, čirá, méně žlutá a bílá, hojně destiček phyli- 
tových, šedých neb do běla zvětralých, tu a tam hnědá zrnka limonitickä. 
Někdy je pískovec znečištěn kalem phylitovým. Ojedinělé valouny křemene 
dosahují až 2 cm v průměru. Mocnost 3 m. — Geinitz nazýval tento 
kvádr Unterer Ouadersandstein (D. Ouaders. i. S. 27.) čím myslel hlavně 
naše pásmo I. + II; avšak zde omylem jej ztotožňoval co do stáří také 
s pásmem IVa v okolí Cotty atd. (viz jeho profil). Později, r. 1871, není 
ještě rozhodnut, má-li tento pískovec zajístě i s vrstvou III počítati ku pás- 
mu IV. (Mittelguader) aneb ku soupásmí I + Il. (Unterguader). — Beck 
(Sect. Bergg. 65, 69) považuje naše I12. (gelblicher Ouadersandstein) za svou 
Stufe der Ostrea carinata. Tímto stupněm myslil v českém Polabí (Severo- 
čes. ú. k. 31.) soupásmí II. + III. Zkameněliny nebyly tu nalezeny, avšak 
asi 2 km sv. odtud, v témže horizontu, u zastávky Langhennersdorfské, 
jmenuje Beck (ib. 68): „Ostrea carinata Lamk, Exogyra columba Lamk. 
(vh), Vola phaseola Lamk., Inoceramus striatus Mant, Lima cf. simplex D' 
Orb., Pinna cf. decussata Goldf“, 

II1. Brekcie, žlutá, složená z ostrohranných tabulek phyllitu a kře- 
mene. Tmelem je křemitý písek, zemitá zvětranina phyllitu a dosti hydrátu 
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železitého, Phyllit je v různých stupních zvětrání, nejvíce světlý do běla, 
někdy je tabulka červená, haematitická, Zlomky křemene čiré, bílé, šedé až 
do černa, buližníku podobné. Méně valounků okulacených. Muskovit zřídka. 
Dosti pevný. Mocnost 05 m. Dle Becka (ib. 65) až 1 m. Zkameněliny 
nenalezeny, ale Beck jmenuje z téhož horizontu nedaleko odtud, ve Fri- 
drichsthalu Vola digitalis A. Róm, sp. Beck (ib.) řadí tuto brekcii neprávem 
ku svemu „Grundconglomeratu der Stufe der Crednerien“, t. j. ku našemu 
souvrství la pásma I. Zde pásmo [ se všemi souvrstvími chybí a päsmo Il. 
ukládá se přímo na phyllit jako velmi často v Čechách. V širším okoli Žer- 
nosek v Čechách je známo (U. kř. v Čes. Středohoří I s. 53.), že poblíž břehů 
(tam ostrovních) i nad samým pásmem I. počíná pásmo HH. slepencem. O- 
statně je známo z našich výzkumů, že trangreduje-li některé pásmo, třeba 
nejmladší (ib. pásmo X. str. 285) na cizím útvaru, může počínati brekcií neb 
slepencem. Ve zdejším pásmu [. nemohly by býti žádné mořské zkameněli- 
ny. — Beck uvádí pravděpodobně v témž horizontu II 1 (Sect. Bergg. 66. 
Fig. 3.) „Sehr lockerer schwárzlicher, viele kohlige Beimengungen enthal- 
tender Sandstein mit einzelnen Quarzgeröllen 05 m“ na zastävce Langenhen- 
nersdorfsk& a považuje tento horizont pro jeho smeť uhelnou zase za svou 
„Stufe der Crednerien“, Je známo, že vrsty různého stáří při samém břehu 
usazené (někde i dost daleko od břehů) mohou míti více méně smetí, drtě 
i zlomků uhelných. 

Phyllit. Podkladem našeho pásma II. na Ladech až ku nádraží v Berg- 
gieshiblu je na povrchu šedá, tence lupenatá břidlice, dále od povrchu 
tmavošedá, do černa, s kovovým leskem na ložích. Vrstvy jsou značně zvl- 
něné, místy se žilkou bílého křemene. Dle Becka obsahuje tento phyllit 
jemná zrnka křemene, chlorit a draselnatou slídu a k těm druží se řidčeji 
živec, turmalin, rutil a haematit (Eisenglanz). 

Jižně od Berggieshiůblu, na úpatí východního konce saského Rudohoři, 
nevystupuje dnes jíž útvar křídový souvisle. Sehal druhdy i sem, byl však 
denudací a erosí smeten s povrchu. Tu přickázely vrstvy křídy ve styk 
s horninami cizích útvarů při břehu mořském a vrstvy pásma II. měnily se 
tu ve facie rázu útesového neb zcela pobřežního nejen po stránce litholo- 
gické ale i palaeontologické, právě tak jak jsme to v Čechách i ve Slez- 
sku (Kladsku) tak často vídali. Beck (ib. 69) zmiňuje se o troskách še- 
dého, hutného, křemičitého, rohovci podobného kamene kolkolem úpatí Spitz- 
bergu, sz. od obce Gottleuby, který měl následující otisky zkamenělin: 
„Spondylus latus Sow., Lima tecta Goldf, Exogyra haliotoidea Sow., E. 
sigmoidea Rss, E. lateraiis Nilss., Ostrea hippopodium Nilss, Cidaris So- 
rigneti Des., C. vesiculosa Goldf.“ Beck, jenž staví tyto trosky pásma II., 
co do stáří nad svůj Ouadersandstein mit Ostrea carinata (12. na Ladech) 
a pod Stufe des Inoceramus labiatus, zejména pod Ill. na Ladech, myslí, že 
jsou to charakteristické zkameněliny Cenomanu, my však jsme ukázali ve 
svých studiích, že na podobných stanoviskách pobřeží buď doma neb v ci- 
zině, žíla podobná fauna již v Aptienu a jde Cenomanem až do nejvyšších 
vrstev turonu (XaĎc) i senonu (Xd). 

29, Přechodní pruh Lužické oblasti na Perensku. Obr. 18. 

Lužickou oblast vyznačují jeho kvádrové pískovce skorem všech pásem" 
Blížíme-li se však ku jejímu západnímu okraji na Perensku, pozorujem z po- 

73



čátku ponenáhlou, pak ale rychlou změnu lithologickou v jejích vrstvách a 
na konci v celých pásmech. Jeví se to, jak jme popsali na jednotlivých sta- 
noviskách, v pruhu asi 41/, km širokém. od j. k s. směřujícím, mezi poled- 
nikem procházejícím osadou Zeichen, jz. od Wehlen, až ku přímce Jessen— 
Kopice —Perno—Dohma. V Zeichen pozorujem, jak pískovci v oboru sou- 
vrství XB přibývá jílu (X5); jak se bývalý pískovec kvádrový nahražuje 
písčitým -jílem (X3). Na protější levé stráně Labe“ přidružuje se podobná. 
změna v souvrství IXa. U zastávky Ober—Vogelsangu nahražuje se kvá- 
drový pískovec tohoto souvrství slinitým jílem, glaukonitickým pískovcem, 
písčitým slínem a jílovitým slínem. Počíná tedy změna facií od spodních 
vrstev pásma X. a IX. jako v Čechách na podobných stanoviskách. Hlubší 
pásma nejsou tu přístupna; lze jen s velkou pravděpodobností souditi podle 
analogických míst v Čechách, že podobné změny počínají tu i u hlubších 
pásem, imenovitě v soupásmí V.—VIl. — Proměna naznačená stupňuje se 
ponenáhlu k Pernu v obou pásmech X. i IX. Pod Sonensteinem ztrácejí 
spodní vrstvy souvrství XĎ tvar kvádrový a mění se v pískovce jílovité a 
v Kopicích jsou již dvě třetiny celého pásma IX. — od spoda — nahraženy 
vrstvami slinitými. Však i nejvyšší vrstvy pásma IX. na Sonnensteinu ne- 
mají již onen ráz, čistě kvádrový, jako v okolí Wehlen; dělíťf se na povrchu 
v nerovné desky. Od Kopic ku Začke stupňuje se též proměna pískovců 
v oboru dolní části souvrství XĎ. Vznikají tu slinité jíly a jíly z Zeichen 
v oboru pásma XaĎl jsou tu vyvinuty co slinité Sy a všecky tyto slinité 
dily vyznačují se bohatou trpasličí faunou jako v Čechách v podobných 
faciích. — Velkých změn zjistili jsme také ve hlubších pásmech, jež pří- 
stupny jsou v údolí Gottleuby. Pásma, která měla u Kónigsteinu ještě kvä- 
drové pískovce, jsou úplně změněna. Pásmo V. má již místy na spodu slín, 
jinak všude horninu, která se na pohled podobá písčitým slínům, teprve 
bližším zkoumáním shledáváme nedostatek vápence a jsme nuceni určovati 
je jako pískovce jílovité. Jsou bohaty glaukonitem a mnohá lavice pískovce 
vápencového, do nich vložená, vykazuje velké množství Rhynchonell jako 
v témž pásmu v Čechách. Soupásmí VI. + VIL vykazuje písčité slíny, sou- 
vrství IXa měkké slíny a mnohé vrstvy pásma IX. ztratily kvádrovcový ráz. 
Však i hlubší pásma III. + IV, u porovnání s týmiž pásmy aa Žandovsku, 
značně se zjemnily. 

30. DräZdanskä oblast. 

V předchozím článku jsme naznačili, kde se končí Lužická oblast pís- 
čitá v Sasku, z části za Rudohorského vlivu a kde se končí ještě přechodní 
pruh její do nové oblasti, do Drážďanské oblasti slinité. Tato poslední hra- 
nice jevila se při čáře Jessen—Kopice—-Perno—Dohma. Od té čáry na sz. 
počíná nová oblast v dalším Polabí přes Drážďansko až ku saské zátoky 
křídové u Mišně. Tarantský okrsek křídy, mezi Freibergem a Kreischou, sem 
nepočítáme. Drážďanská oblast je u porovnání s Lužickou oblastí v Polabí 
saském značně zúžena. Tato zaujímala na Žandovsku a Perensku as 15 až 
20 km, onano jen asi 5 až 10 km. Mocné masívy granitosyenitové svíraly 
tu záloku křídovou: v Míšeňském horstvu od Drážďan k Mišni po levé straně 
Labe a v Lužickém horstvu od Drážďan za Oberau po pravé straně Labe. 
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Proč se v této úzké části zátoky změnila oblast křídy ve slinitou? Pozoruj- 
me geologickou situaci kraje. Lužické horstvo končí se při nové oblasti 
příkrou strání polabskou. V té nemohly se vyvinouti vodní toky, které by 
byly živily nánosy křídové. Jen menší náplavy přispěly poněkud materialu 
ku skladbě vrstev při pobřeží. Hlavní sklon povrchu zemského byl, jako je 
posud, k severu. Jinak je po levé, či z. straně oblasti. Vyjma vysokého Míšeň- 
ského masivu, který svou větší výši nabyl — tak jako protější Lužický masív 
— teprve v, době třetihorní, zvedal se povrch v západním Polabí mnohem po- 
vlovněji. Tu vyvinuty byly v době křídové dlouhé toky vodní, které z roz- 
sáhlého pořičí mohly přinášeti hojně materialu nerostného. Byly to produkty 
větrání hlavně z oboru rudohorské ruly, z oboru kambria, siluru, devonu, 
kulmu a permu, jež vroubí úpatí rudohorské již od Berggiesshiblu přes 
Tarant k poříčí Triebische. Řeky a potoky z tohoto území nanesly jemný 
material nerostný do Drážďanské oblasti, na rozdil od písčitého nánosu, jež 
přivodily řeky a potoky Lužické do předchozí Lužické oblasti. Proto pře- 
vládají ve vrstvách Drážďanské oblasti slíny, zvláště v pásmech v tom ohle- 
du směrodatných: V. až X. Lithologická skladba pásem v Drážďanské o- 
blasti připomíná v mnohém ohledu soudobá pásma v Řipské vysočině, v při- 
lehlém Poohří a Českém Středohoří. Poměrně nejjemnější složivo, s největ- 
ším obsahem jílu mají pásma v Pilnické jedlině; poněkud méně jílu oproti 
předešlým, přec ale ještě dosti bohaté jílem jsou pásma v Drážďanském 
okolí; a poměrně méně jílu, vždy ale ještě dosti mnoho mají pásma v okolí 
Mišně. Následkem uzonké zátoky mořské a velmi nestejně vysokého dna 
mořského přichází vrstvy jednotlivých pásem často ve styk se skalami ci- 
zích, starších útvarů. Tu se mění normální facie jejich rychle ve facie úte- 
sové a fauna útesová, která ovládla tyto končiny poprvé v době pásma II., 
pokračuje v těchže prostředích do dob mladších pásem. Nikde v celé české 
křídě není v poměrně tak malém okrsku tak velké množství útesových fa- 
cií jako v Drážďanské oblasti. 

Dno mořské bylo v Drážďanské oblasti na počátku křídy mělké. Za 
dob pásma |. zdá se, že krajina této oblasti byla ještě souuší, neboť vyjma 
nepatrné lokality v Mobšatzu u Drážďan, nikde jsme nemohli zjistiti sladko- 
vodní pásmo I. Geologové udávají sice na některých místech „Stufe der 
Crednerien“, čím myslí na pásmo I. v Tarantském lese, ale tam, kde nám 
byla poloha jejich přístupna, shledali jsme, že to jsou zcela pobřežní facie 
vyšších pásem, ku př. pásmo II. u Cvrčkova, pásmo IX. u Oberau. Na sa- 
mém pobřeží tmivají i vrstvy vyšších pásem zbytky rostlinné, smetí a kou- 
sky uhelné, slepence atd, — Obyčejně zahajuje vrstvy křídové pásmo Il 
svými pískovci, místy glaukonitickými, někde i slepenci a tam, kde byl Mí- 
šeňský masiv syenitový na dne mořském, tam často teprve pásmem Ul. po- 
čínají vrstvy křídové. Tu je nejvíce útesových facií. Pásmo Ila i zde se vyzna- 
čuje jílovitým složivem, zvláště u spodu. Pásmo Illó je i zde spongilitové 
(Flammenmergel, gaize) a teprve při jz. okraji oblasti stává se pískovcem. 
Pásmo IVa má jako u Roudnice písčité slíny s lavicemi křemitých vápenců, 
které se na povrchu zemském větráním dělí v oblé konkrece, misty jsou i 
ojedinělé konkrece v písčitých slínech. Známá glaukonitická facie pásma 
IVb v západočeské křídě, místy i ve východočeské křídě, bytuje i zde. Vý- 
chozy její jsou vzácné, ku při tra Meuscher Hóhe u Donína. Soupásmí V. 
—VII. ve způsobě měkkých slínů sotva by se dalo děliti v jednotlivá pásma 
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V., VI, VII Nedostatek výchozů zabraňuje, abychom “podnikli palaeontolo- 
gický výzkum polohy pásma VÍ. bohatého na pozůstatky rybí v Litoměřicko- 
mělnickém polabí. Pásmo VIII. bylo přístupno jen po j straně Leubnitze 
v podobě měkkých, poněkud písčitých slínů s četnějším glaukonitem. Pásmo 
IX. má slinité jíly, které chovají ve Střelině (Drážďany) známou trpasličí 
faunu gastropodovou jako v Českém Středohoří a Poohří. V Míšeňském 
cípu, při syenitogranitovém pobřeží, je poněkud písčitější, chové slíny, místy 
i písčité slíny bez trpasličí fauny, a do těch vloženy jsou lavice křemitého 
vápence, které se při povrchu dělí v oblé konkrece, někdy jsou i ojedinělé 
konkrece, jako jsme to vídali v pásmu 1Hó., zvláště ale IVa. Právě tento 
výskyt konkrecí vápencových byl příčinou, pro kterou geologové považovali 
vrstvy pásem II1B + IVa u Drážďan a odtud až ku Gauernitzům za stej- 
nodobé s vrstvami pásma IX. u Mišně, Oberau a Weinböhly. V Čechách 
máme veliké množství okrsků, kde pásmo IX. ve facii písčitoslinité chová 
lavice a konkrece křemitého vápence. — Pásmo XaĎbc má nejmenší rozší- 
ření, je nejméně zachováno v Drážďanské oblasti. V Pilnické jedlině je sli- 
nitojílovité, ve Střelíně a u Weinbohly chová pevné slinité vápence střída- 
jící se s měkčími vápnitými slíny. To je souvrství Xó. Souvrství Xa, přes 
1 m mocné, má u Stfelina slínitý jíl, u Weinbóhly slín poněkud glaukoni- 
tický a zde mohli jsme zjistiti na jeho spodku známou, pevnější, glauko- 
nitickou koprolithovou lavičku Xal. Souvrství Xc není zachováno; poněvadž 
ale ve Střelině zapadají vrstvy pode dno Labského údolí, není vyloučeno, 
že se tam i souvrství Xc a pásmo Xď pod tamním diluviem a alluviem za- 

chovalo. 
Jak určovali geologové naše pásma v Drážďanské oblasti, to podrobně 

udáváme na jednotlivých lokatitách i v přehledech, nebudem se zbytečně 0- 
pakovati v obšírných a složitých výkladech, jen to lze stručně podotknouti, že 
útesové facie všech našich pásem byly považovány za Cenonman a byly po- 
važovány za stejnodobé s vrstvami pásma II. + la + Iba, jež v novější době 
považují se též za Cenoman, avšak v prvých studiích geologických byly za- 
řazeny ku nižší křídě západoevropské. 

Obšírné seznamy druhů fauny, vyskytující se v jednotlivých pásmech, 
po-případě v jednotlivých souvrstvích, jak normálních, tak útesových facií, 
podáváme též u dotyčných lokalit i nebudem je zde opakovati, abychom 
ušetřili na tisku, ač rádi uznáváme, jak by bylo dobře, kdyby přehledně 
byly sestaveny. 

31. Dohma. 

Již Geinitz (Elb. I. 15.) pi$e: „Südöstlich von Pirna, schon im Ge- 
biete der Sächsischen Schweiz beginnt dieser Mittelpläner (z okoli Drážďan) 
mehr und mehr zu versanden und geht durch einen mergeligen Pläner- 
sandstein, den man noch im Gottleubethale zwischen Pirna und Rottwerns- 
dorf antrifft, allmählich in den mittlen Quadersandstein“. My sledujeme vrstvy 
v protivném směru, totiž na z. od údolí Gottleuby, a souhlasně s Geini- 
tzem 'pozorujeme, jak se kvádrový pískovec pásma IV. od Gottleuby na z. 
mění ubíváním křemenného písku a přibýváním jílu a vápence v pisčitý slín. 
Onen písek, jenž shledávali jsme v oblých dutinách pískovců, nabývá tmelu 
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vápencového, mění se v pevné a tvrdé konkrece křemitého vápence, které 
často uloženy jsou v jednom horizontu a s plývají v pevné a tvrdé lavice. 
Na povrchu zemském vyčnívají ostře z vrstev pisčitých slínů odolävajice 
více větrání a teprve po delší době rozvětrávají se v jednotlivé konkrece, 
které se po zvětralé stráni povalují. Tytéž zjevy ve faciové změně pásma 
IV.. z kvádrových pískovců do pisčitých slínů, pozorovali jsme nejednou 
v Čechách, ku př, z Úštětského okolí (Útv. křid. v Čes. Středohoří) do okolí 
Řipu aneb z Hejšoviny a Královedvorska do okolí Jaroměře (Východ. 
ütv, kfid. IL). Při vytknuté hranici oblastí Perno-Dohma se změna faciová 
dokonává. Pozorujme ku př. vrstvy pásma IV. ve stráni po s. straně obce Dohmy 
podle cesty vedoucí z Dohmy do Goes, až ku temeni hřbetu, kde se cesta 
ta křižuje se silnicí Velká Cotta — Zehista. 

Křižovatka cesty a silnice. Cota 213 m n m. 

Pásmo IV a. souv..2. Pískovec kaolinický deskovitý, nikoliv 
kvádrový, velmi jemnozrnný, s muskovitem, vzácným glaukonitem, šedý neb 
nažloutlý. Mezi 205 — 213 m n. m. Píč jej mapuje ještě jako'Labiatus- 
guader. 

IV a. 1. Piskovec deskovitý buď s bílým kaolinickým neb šedým 
jilovitym tmelem. Tu a tam blýštinka muskovitu, vzácné zelené zrnko 
glaukonitu. Šedý, po zvětrání žlutavý, místy ojedinělá červená skvrna od 
kysličníku železitého, Velmi jemnozrnný. Vzorek z nejvyšší polohy tohoto 
souvrství nešumí v kyselině. Proto určujeme horninu tuto jako pískovec. 
Možná, že dále od povrchu má vápenec; v tom případě určil by se co velmi 
pisčitý slín, jemuž se na prvý pohled podobá. Píč mapuje toto souvrství 
jako Labiatuspláner (Mittelpláner) a má je za přechodní facii ze soused- 
ního Labiatusguadru. Do vrstev zmíněných vložena je místy pevná a tvrdá 
lavice křemitého vápence, z níž větráním oblé konkrece se cddělují. 
Obsahuje tytéž nerosty co matečný pískovec, jenže tu přistupuje též vápenec, 
který odává hornině větší tvrdosti. Souw. IV a. I. skládá větší díl příkřejší 
stráně mezi 189— 205 m n. m. 

Pásmo II b. Spongilit značně porovitý, pory po jehlicích spongií, 
šedý, na povrchu žlutavý, místy tmavošedě skvrnitý, lehký; má dosti blýštinek 
muskovitu, místy vzácný místy hoj. vel. jem. glaukonit, více méně mikroskop. 
jem. zrnek křemene, dosti jílu jako tmelu, vápence nemá, v kysel. nešumí. 
Tu a tam zlomek lamellibranchie. Zaujímá polohu mezi 178—189 m n. m. 
Zde tedy poprvé v Sasku shledáváme pásmo IlÍ d. vyvinuto ve facii spongi- 
litové jako jsme je často viděli ve slinitých oblastech v Čechách, v Německu 
v Subhercínu a Westfálsku (Flammenmergel) a v Pařížském bassinu (Gaize) 
a později je uvidíme i v Bavorsku v témž horizontu. Geinitz spojoval ve 
svých starších studiích toto pásmo spolu s vyššími pásmy v jedno pod ná- 
zvem Unterer Oudermergel (D. Auaderg. i, S. 1850. s. 6,8, 13.), v no- 
vějších studiích (D. Elbethalg. 1871, I. s. 9, 17) vyřadil je co samostatné 
pásmo jménem Unterpláner a považoval je v Drážďanské oblasti spolu 
s pásmy I. a II. za Cenoman. — Beck (Sect. Pirna, 1892. s. 57.) považuje 
toto pásmo III b. rovněž za Cenoman a sice za nejvyšší část své Stufe der 
Ostrea carinata, a píše o něm ze stanoviska Dohmy takto: „Der thonige Sand- 
tein ist weisslich-grau, blaugrau gefleckt, plattig, äusserst feinkörnig, meist 

feinporös und deshalb auffällig leicht, woraus zu schliessen ist, dass es ausser 
dem rein thonigen, ehemals noch ein kalkiges, jetzt ausgelaugtes Bindemittel 
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besessen hat (jehlice spongií byly z vápence), von dem sich auch in ein- 
zelnen Fällen noch Reste durch Salzsäure nachweisen liessen.“ Beck nalezl 
v něm Čidaris Sorigneti Des. -— Píč (Bl. Pir. 82.) nazývá horninu našeho 
pásma Ill » „Plánersandstein“. Pro velice rozmanité a nevhodné názvy, po- 
jmenoval jsem jak známo horninu tuto „Spongilit“ (U. kř. v Čes. Středoh. 
68). Mocnost vásma III ». uvádí Beck i Píč 10 m. 

Silnice v obci Dohmě 178 m n. m. 

Podkladem jest po z. i s. straně obce pásmo III a. a pásmo il. Vrstvy 
jejich zvláště pěkně jsou odhaleny v blízském údolí Báry, pročež odkazujeme 
popis jejich ná následující stanovisko. V s. straně obce Dohmy je podkladem 
též biotitová žula. 

Profil uvedený ukazuje značnou změnu ve skladbě fithologické. Zmi- 
zela kvádrovitost pískovců u obou pásem IV a. i [Il + a nahražuje se des- 
kovitostí. Konkrece pásma IV a. dříve hlavně z písku složené, opatřeny jsou 
též vezkrz vápencem. Vrstvy jsou ještě jemnější, zvláště u pásma III o., jehož 
bývalé pískovce nahražují se spongility a následující profil ukáže, že- bývalý 
pisčitý jíl z Lad nahražuje se čistějším jílem. 

32. V údolí Báry v. od Cvrčkova, Obr. 16. 

Blízko na sv. od Dohmy av. od Cvrčkova, odkryty jsou vrstvy pásma 
Il. a II. v lomu, který je umístěn v úpatí levé stráně údolí potoka Báry. 
Sled vrstev je tento: 

Temeno lomu r. 1906. při 17232 m n m. 

Diluvium. Hlína žlutá o mocnosti 3 m. 

Pásmo Ill vo. Spongilit jako v předchozím profilu. Čásť nejspod- 
nější, zachována jen v mocnosti 08 m. Místy je souvrství ztroskotáno. Beck 
(Sect. Pirna 50.) jmenuje toto souvrství „feinkörniger Sandstein“ a Pit 
(BI. P. 72.): „sehr feinkörniger, toniger, plänerartiger Sandstein“ (Plánersand- 
stein). Oba řadí jej ku nejvyšší části své Stufe der Ostrea carinata. 

Pásmo I a. jíl deskovitý, muskovitý, místy přitroušen jemný písek 
křemenný; bělavý, dále od povrchu šedý s ftmavošedými skvrnami, na po- 
vrchu zvětráním také žlutavý. Mocnost 1:42 m. Beck i Píč (ib) kladou 
tento jíl (Ton) zdejšího okrsku ve své Stfufe d. Ostr. car. mezi naše IIÍ o. 
a II. o mocnosti 1—1'5 m. 

Pásmo Il. souvrství 4. Slepenec složený z oblázků křemenných 
(dle Becka i křemencových až o velikosti ořechu. Tmel pisčitohlinitý 
s muskovitem proniknutý hydrátem železitým, který dodává i hornině barvu 
žlutou až hnědou. Nepevný, snadno se drobí. Mocnost 04 m. 

I. 3. Kvádrový pískovec velmi jemnozrnný, bílý s četnými jem. 
blyštinkami muskovitu, tu a fam se zrnkem kaolinu, pevný a tvrdý; má 
místy vložky hrubozrnného pískovce, které vykazují fluviátilní sloh, místy 
se sesilují, místy vymizí, vyklíní se. Exogyra columba Sow., u Becka (ib. 
50.) jádra Exogyr a Pinna. Hlavní rozsedliny mají směr 8 h 11“ JV. Podle 
Becka mají vrstvy sklon 3—5% SSV. Mocnost 34 m. 

II. 2. Jílovitá vrstva (lupek) s prachem uhelným, černavá, o mo- 
cnosti až 10 cm. 
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II. 1. Slepenec s oblázky křemene až [ cm v průměru (dle Becka 
též z křemence a břidlice), s tmelem kvarcitického pískovce s muskovitem. 
Barva bílá neb žlutá. Dosti pevný. Místy skvrna černého uhelného prášku 
(mouru). Má hoj. Exogyru columbu Sow. Mocnost [1 m. Je viděti, 
že výskyt lupku neb uhelných zbytků neznačí ještě jsoucnost pásma I. Uhrnnä 
mocnost pásma II. u mořského u pobřeží uloženého obnáší tu 5 m ve výši 
1621—1671 m n. m 

Podklad: Žula biotitová (Granitit) drobnozrnná, červenavá, obsa- 
hující dle Becka (ib. 9): plagioklas, orthoklas, křemen, biotit, mimo to apatit, 
turmalin, zirkon magnetit a pyrit. Odkryta při dně lomu o 06 m. 

Dno lomu. Niveau přilehlé silnice. 1615 m n. m. 

Granitit týž v břehu potoka půdou a porostem zakrytý 25 m. 
Hladina Báry při 159 m n. m 

Sotva 200 m na v. od tohoto lomu v protější pravé stráni Báry, od- 
kryto je pásmo Il. nad potokem a výše v jednostranném zářezu železnice 
takto: 

Temeno zářezu železnice as 167 m n. m. 

Pásmo II. souv. 2. Slepenec s valouny křemene až o průměru 
1—25 cm., tu a tam bělavý třípek břidlice a roztroušené větší neb menší 
drobty černého uhlí. Tmelem je křemenný písek, týž co byl ve valounech, 
obyč. šedý, drobky téže břidlice a bělavá hlína. Hornina je šedá, velmi pevná 
a tvrdá. Spongites saxonicus Gein. Skládá břeh jednostranného zářezu tratě 
železniční o mocnosti 2 m. 

Koleje železnice. 
II. 1. Slepenec týž jako nahoře, bělavý neb zažloutlý. Tvoří 5 m 

vysoký břeh nade dnem údolí Báry, pad železnicí. 

Alluvialní náplav Báry kryje hlubší útvar o mocnosti 2 m. 

Hladina Báry as [58 m n. m, 

Ačkoliv tvoří tento slepenec pásma II. jeden horizont se slepencem a 
pískovcem protějšího pásma II. na druhé straně Báry v lomu popsány, a byly 
jen vymletím koryta Báry od sebe v nové době odděleny, přec oznáčil jej 
Píč ve své mapě jako pásmo I. t. j. jako Stufe der Crednerien. Při tom 
odůvodňuje spolu s Beckem (ib. 48.) příslušenství ku pásmu I. přítomností 
zbytků uhelných a nezřetelných otísků rostlin ve vrstvě pískovce 0'1—02 
m mocné nedaleko od našeho stanoviska na s., kterýžto uhelnatý pískovec 
z části přechází v červnavý lupek a jest slepencem podložen. Na přítomnost 
vrstvy lupkové i mouru uhelného rozptýleného v pásmu II. protějšího břehu 
ukázali jsme dostatečně i na podklad slepencový s hojnou Exogyrou colum- 
bou, Není důvodu v těchto zbytcích uhelných a otiscích rostlinných při sa- 
mém pobřeží mořském spatřovati hned sladkovodní pásmo 1 Mohou tyto 
zbytky býti za podobnych okolností i ve vyšších pásmech. V Čechách na 
Chlomku u MI. Boleslavi, tedy daleko od břehu mořského, naplavilo vodstvo 
křidové Jizerv množství pozůstatků rostlinných do pásma X. souvrství c 7. 
(Pás. X. v Pojizeří s. 42) a celé listy i větevky jsou známy zvláště 
v pásmu Xd. Rohatecké výšiny i jinde a jinde. Zdejší vrstvy pásma Il., 
mořské sice, ale slohu značně fluviatilního, mění se co do velikosti a jakosti 
naplavených nerostů a hornin i pozůstatků organických každým takřka krokem. 
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Brzy je horizont některého souvrství slepencem, brzy pískovcem, s vložkami 
slepence, brzy má více neb méně drobků uhelných a místy vkládá se vrstva 
lupku, která o několik kroků dále může zmizeti. Budiž povšimnuto našich 
poznámek za profilem Kamýckého lomu u Donína. V našem profilu naměřili 
jsme druhý směr hlav. rozsedlin 0 h 12“ SV, sklon vrstev 5°, přibližně ku 
SSV. Beck udává sklon na výše uvedeném místě as 49 VS. Mocnost těchto 
vrstev pásma II, nebude ve zdejším okrsku přesahovati značně číslo 7 m. 
V Čechách je mocnost normálních facií pásma II. vždy okolo 3 m, avšak 
při břehu mořském, zvláště tam, kde řeky a potoky vtékati mohly do moře, 
mocnost se též zvyšuje. Tak u Vranova na Turnovsku obnáší 10 m. (Pás. 
IH. v Pojizeří s. 1.) 

33. Donín (Dohna) — Kahlbusch. Obr. 3. 

V okolí města Donína, rovněž v blízkosti bývalého břehu kfldoveho 
na úpatí Rudohoří, bylo dno zátoky křidové velmi nerovné. Bylo utvářeno 
kopcovinou z biotitové žuly a křemenného porfýru Kahlbusche. Na nižším 
povrchu dna žulového usazovaly se vrstvy pásmo [I Na vyšším povrchu dna 
došlo k usazování se vrstev teprve za dob pásma II. a ku nejvyšším kopcům 
žuly a porfýru došlo k usazování se vrstev teprve za dob pásma IV a., IV b. 
a V. Ve styku s cizími útvary aneb v bezprostřední jejich blízkosti nabyly 
vrstvy křidové úlomky jejich hornin i nerosty a zvláštní fauna rozhostila se 
mezi útesy skal, v prohlubeninách pobřežních i při samém břehu. Prostu=- 
dujeme profil od č. d. 10.v Antonstrasse, na jv. konci Donína, pří silnici do 
Velkých Sedlic, na Kahlbusch, směrem od jz. — sv. 

Vrchol Kahlbusche 2086 m n. m. (dle mapy z r. 1898, Sect Pirna.) 

Kfemenny porfyr sloupovitý s fluidálními pruhy. Sloupy míří 
k vrcholu, fluidální pruhy rovnoběžné s povrchem hory. Světle hnědočervený, 
často do fialova. Četný křemen, méně četný orthoklas i plagioklas. Akce- 
sorně horečnatá slida a zf. cirkon. (Beck, Sektion Pirna, 23, obr. 5.) V jz. 
svahu zaujímá výšku 408 m mezi 1678—2086 m n. m. 

Pásmo V. Slín šedý, měkký, se sklonem vrstev pravděpodobně ku 
S., obklopoval i pokrýval kdysi horní čásť kupy. Kahlbusche a spodní část 
tohoto pásma zaujímala při jz. strání vrchu výšku přibližně 116 m mezi 
197—2086 m n. m. Až do našich dob zachovaly se zbytky těchto slínových 
vrstev v mělkých mísovitých prohlubních v porfýru mezi 197—2086 m n. 
m., z nichž dvě okryty byly ve stěnách porfýrového lomu blízko jeho hor- 
ního zakončení, jak popisuje a vyobrazuje již Beck ve svých vysvětlivkách 
Sect. Pirna s. 55. obr. 5. „m“. a jež Píč znázornil ve své geologické 
mapě Blatt Pirna „k“. V těchto místech zachovala se bohatá útesová 
fauna vyznačující se bohatostí Spongií a hromadným výskytem ústřic 
Exogyra sigmoidea Rss. a haliotoidea Sow. Zkameněliny se u velikém 
počtu vyplavují na hromadě slínu, vystavenému vlivům povětrnosti. Tuto 
faunu popsal Deichmůller ve svém článku: „Ueber das Vorkommen ceno- 
maner Versteinerungen bei Dohna“. (Sitzungsber. u. Abhandl. der Naturw. 
Gesellschaft Isis in Dresden S. 99—100 roku 1881.) Poněvač geologové 
saští Deichmůller, Beck a Píč uvádí seznamy těchto skamenělin společně 
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8 druhy, které se objevují ve hlubších slepencích pásmá IV. (viz dále), po- 
žádal jsem kustoda geologických sbírek Zwingru v Drážďanech prof. dra. 
Deichmůllera, aby mi podle zkamenělin ve sbírkách uložených stanovil, které 
z oněch zkamenělin jsou ze slínu (V.), které ze slepence (IV.). Dr. Deich- 
můller, jemuž za laskavou ochotu vzdávám tuto nejvřelejší díky, sdělil mi, 
že ve slínu, tedy v našem pásmu V., jsou tyto druhy: 

Pycnodus scrobiculatus Rss, Isis tenuistriata Rss. 
Pycnodus cretaceus Ag. Stichobothrion foveolatum Rss. 
Lamna raphiodon Ag Hipothoa brevis Rss. 
Oxyrhina angustidens Rss. Membranipora dilatata Rss. 
Ostrea Hippopodium Nilss. Diastopora Oceani D’Orb. 
Ostrea (Exogyra) lateralis Nilss. Melicertites gracilis Goldf. 
Ostrea sigmoidea Reuss. (vh). Ceriopora micropora Goldf. 
Ostrea haliotoidea Sow. (vh). Flabellina sp. 
Rhynchonella compressa Lam. Cribrospongia isopleura Rss. sp. 
Terebratula phaseolina Lam, - Amorphospongia vola Mich. 
Terebratulina striatula Mant. Stellispongia Plauensis Gein. 
‚Cidaris vesiculosa Goldf. Forospongia (Verrucosp.) sparsa Rss. sp. 
Cidaris Sorigneti Des. Epitheles tetragona Goldf. 
Oreaster thoracifer Gein. Chenendopora undulata Mich. 
Stellaster Plauensis Gein. Elasmostoma Normannianum D’ Orb 
Pentacrinus lanceolatus Röm. Elasmostoma consobrinum D’ Orb. 
Synhelia gibbosa Mün. sp. Siphonia piriformis Goldf. 

O dvou druzích nebylo Ize rozhodnouti jsou-li ze slinu (V.) aneb 
z hlupšího slepence (IV.); jsou to: Serpula gordialis Schl. a Polyphragma 
cribrosum Rss. Beck (ib. 56) uvádí mimo to Actinocamax plenus Blainv. 
sp. bez udání z jaké horniny, — Geologove Deichmüller (ib.), Beck 
(ib.) a Píč (ib. 79) považují útesovou facii slinitou pásma V. na Kahlen- 
buschi za Cenoman a sice za jejich Stufe der Ostrea carinata (II. + III.) na 
základě uvedených zkamenělin. Souhlasíme, považovati tyto slíny za Ceno- 
man, neboť dle našich studií odpovídá naše pásmo V. zoně se Schlónbachia 
varians, avšak stratigrafická poloha těchta vrstev i hornina souhlasí s po- 
lohou i horninou zdejšího pásma V. a co se týče fauny útesové, tu je nám 
známo v Čechách, že velké díl této fauny jde z pásma II. (ku př. Východo- 
čes. ú. kř. I. 20—22.) až do pásma X. (ku př. ú. kř. v Čes. středohoří 1. 
456—462), zejmena v útesových faciích, při čemž ku lokálním zjevům v 0- 
boru Bryozoí a Spongií velkou váhu klásti nesmíme. 

Soupásmí IV a. + IV b. Pisčité slíny s ojedinělými lavicemi křemitého 
vápence a nejvýše pisčité slíny glaukonitické přikládaly se kdysi k bokům 
porfýrového Kahlbusche,' při jz. svahu ve výši asi 292 m mezi 1678—-197 
m n. m. Ve vakovitých prohlubních porfýru o šířce až 2—3 m a hloubce 
až 2 m (Beck ib. 55.), tvořily se v téže době pásma IV. útesové facie v po- 
době vápenitého slepence složené z valounů porfýrových až o velikosti hlavy 
slepených vápnitým tmelem. V tomto tmelu vězela následující útesová fauna 
podle laskavého sdělení Dra. Deichmůllera: Serpula conjuncta Gein., 
? Turbo Raulini dď Arch., Pleurotomaria Geinitzi D* Orb., Nerita nodosa Gein. 
sp., Spondylus striatus Sow. sp., Ostrea carinata Lam, Ostrea diluviana L, 
Ostrea haliotoidea Sow., Radiolites Sa: čm, Rhynchonella compressa     
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Lam., Terebratula phaseolina Lam, ? Thamnastraea conferta M. Ed. et H. 
— Uvedení nahoře geologové přisuzují těmto slepencovým usazeninám totéž 
stáří co nahoře zmíněným slínům pásma V. Lze sice ve smyslu některých 
geologů francouzských považovati nejen pásmo IV 5. ale i IV a. za Cenoman, 
ale přisuzovati těmto slepencům stáří saského stupně s Ostrea carinata, t.j. 
našeho pásma III. a II., to nemůžeme. V blízkosti pobřeží usazoval se za dob 
pásma IV., i ve zdejším kraji hrubší material, hrubé pískovce, jak jsme u- 
kázali v profilu na Ladech a na samém břehu a v jeho, prohlubních tim 
spíše usazovati se mohly ještě hrubší horniny, tedy slepence. Poloha těchto 
slepenců souhlasí se stratigrafickou polohou zdejšího pásma IV. a fauna 
útesová, známá v útesových faciích saského pásma IL a III. (Plavno, Košice 
a j.), mohla se udržeti i do dob pásma IV., neboť v Čechách udržují se 
mnohé zdejší druhy z útesových facií pásma II. (ku př. Kolín atd. ve vý- 
chodočes. křídě) do středních pásem VII a VIII v okolí Chudoby (Kladsko, 
čl. 29. ve Východoč. kř. II.) a některé až do nejmladšího pásma X. (U. kř. 
v Čes. Středoh. 456—402.). . 

Pásmo III 5. souv. 2. Nepřístupné vrstvy, ornicí zahalené: o výšce 
10 m. 

Ni b. 1. Spongilit písčitovápnitý v pevných a tvrdých lavicích. 
Má místy více vápence soustředěno. Tu a tam zelené zrnko glaukonitu, na 
ložích více muskovitu a biotitu. Tmavošedý, místy nažloutlý, na rozsedlinách 
hnědý. Jedna ploskovejčitá konkrece téhož spongilitu měla trosky kůry tmavo- 
šedého křemičitého spongilitu. Po vyleptání kyselinou objeví se velký počet 
porů, po jehlicích spongií. Mocnost 1 m. Beck (Sect. Pir. 53) a Píč na- 
zývají naše souvr. 16 1. „Platiger Pláner“, počítají jej k Cenomanu a sice 
ku jejich Stufe der Ostrea carinata. Geinitz nazývá naše pásmo III b. 
v okolí Donina (ve starších dobách spolu s pásmem IV. ku př. od Brand- 
mühle ku Erlichtmühle: Das Quadergeb. i. S. 13.) „der untere Pláner“, po- 
zději (Elbethalg. I. 17.) pouze III b. určoval co „Unter-Pláner“ a řadil ku 
Cenomanu spolu s pásmy | -r Il. 

Pásmo III a. Jil slinitý velmi jemně pisčitý a muskovitový, místy vel. 
jem. zrnko glaukonitu. Šedožlutý až žlutý, místy do hněda. Mocnost 02 m. 
— Celé soupásmí [II a b, má výšku 112 m mezi 1566—16078 m n.m. Beck 

. (ib.) nazývá naše pásmo III a. „Braungraúer Mergel“, Píč také „Tonbank“ 
(BI. Pir. 77. ř. 9.) a uvádí, že v něm Deichmůller a Lange nalezli 
Actinocamax plenus Blainv. sp. a Opis bicornis Gein. 

Pásmo Il. souv. 2. Slepenec, skorem brekcie v pevných za- 
žloutlých lavicích. V ní jsou hrubé oblé valouny až jako pěsť ba i až jako 
hlava velké neb hrubé ostrohranné kousky křemene bílého neb šedého (vh), 
méně destičky šedé břidlice a až 10 cm velké valouny zvětralé jemnozruné 
žuly, dosti zelených zrn glaukonitu, světlých zrn živců, tu a tam blýštinka 
muskovitu ; tmel je pisčitovápencový, někde i poněkud železitý, Mocnost 04 m. 

I. 1. Táž hornina co II 2. ale sypká s hlinitějším tmelem. Mocnost 0'4 
m. — Souv. II. 1 + 2 jest svrchní částí pásma II. Spodní část zde nebyla 
osazena pro výše vyčnívající skály žulového dna. (Viz následující: profily). 
Úhrnná mocnost vyšších vrstev pásma II. obnáší zde tedy 08 m a spadá mezi 
1558 — 1566 m n. m, Beck a Píč (ib.) počítají tyto slepence pásma II. 
ku Cenomanu a sice ku nejspodnější části jejich Stufe der Ostrea carinata, 
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Podklad, Biotitová žula drobnozrnná světle šedá s hoj. biotitem, 
plagioklasem, orthoklasem, křemenem; vedl. nerosty má: apatit, turmalin, 
cirkon, magnetit, pyrit (Píč, ib. 18.). Na povrchu je žula v drobky rozpadlá. 
Vystupuje v mocnosti 18 m. — Žula a soupásmí II +Ilab1. vystupují 
v břehu silnice (r. 1906) nad silnicí (ulicí) proti domu č. 10. 

Silnice ulice Antonstrasse as 154 m n.m. 

34. Kamýcký lom u Donína. 

As 400 m na sz. od nádraží Donina, v levé stráni potoka Říčky, mezi 
zámkem Kamýkem a vrchem Hrobem" (Robsch) byly odkryty r. 1906. vrstvy 
pásma Il. a Ill. takto: 

Vrchol lomu ve výši 155, 12 m n. m. 

Diluvium. Hlína žlutá se zborcenými deskami spongilitu, u spodu 
misty úplně rozpadlý spongilit. Mocnost 1 m (místy 2 m na účet [II 7.). 

Pásmo Ill. souv. 7. Spongilit v pevných a tvrdých lavicích, šedý 
s tmavošedými skvrnami, na zvětralém povrchu žlutý, Na plochách rozsedlin 
blána hnědého limonitu. Ve výšší poloze jsou vrstvy v tenčí desky rozpadlé. 
Jehlice spongií se málo prozrazují na přirozené ploše lomu kruhovými a 
čárkovitými pory; teprve po vyleptání kyselinou objeví se ve velkém množství. 
Jemná zrnka křemene, zeleného glaukonitu a blýštinky muskovitu, dosti vá- 
pence. Hornina málo porovitá, proto těžká, Mocnost 2 m. 

IE 6. Spongilitový slín měkký, zažloutlý o mocnosti 002 m. 

Hi. 5. Vápnitější spongilit v pevnější lavici o mocnosti 025 m, 
chudší vedlejšími nerosty, jen muskovit četný. 

Hi. 4. Spongilit tmavošedý, pevný, ve 3 mocnějších lavicích, oddě- 
lených od sebe dvěmi tenkými sotva 5 cm mocnými měkkými vrstvatni za- 
žloutlého spongilitového slínu, s málem glaukonitu, hojnosti muskovitu. 
V nejvyšší vrstvě měkkého slínu byla malá Vola, připomínající na druh 

© notabilis ? Miinst, sp. u Geinitze Elbeth. I. Tab. 45, Fig. 10. — Mocnost 
celého souvrství III, 4, obnáší 321 m. 

NI. Spongilitový slín zažloutlý, měkký, 0'02 m. 

HI. 2. Pískovec spongilitovy drobno- až hrubozrnný. Složen je 
ze hranatých, zřídka oblých zrn šedého křemene, ze zrn orthoklasu, která 
jsou až ve žlutý prášek rozpadlá, zelených zrn glaukonitu, vel. jem. blýšti- 
nek muskovitu, místy i turmalin a tmelem je pisčitovápnitý spongilit světle- 
šedý, tmavošedý a zažloutlý. Místy zrna křemenná i jiná ustupují a hornina 
přechází ve spongilit písčitovápnitý. Lavice o moc. 015 m. 

IH. 1. Křemitý vápenec šedý, pevný, s jehlicemi spongií, chudý 
vedlejšími nerosty, v lavíci 035 m Spongites saxonicus Gein. 

Úhrnná mocnost zde zachovalých vrstev spodní části pásma III. 1. až 
7. obnáší 6 m a zaujímá výši 14812—15412 in n. m. Vyřaditi z těchto 
vrstev pásmo HI a. neodvážili jsme se. Možná, že snad měkké vrstvy spon- 
gilitového slínu poukazují až kam by se mohlo pásmo III a. počítati. 

Beck (Sect. Pir. 52. obr, 6.) udává rovněž profil z Kamýckého lomu. 
Naše pásmo III. řadí k Cenomanu a sice ku nejvyšší části své Stufe der 
Ostrea carinata (ib. 47, 57). Naše spongility určuje co „Pláner“; shledává 
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v nich vel. jemnozrnnou horninu 'se zrnky křemene, a vápnitý tmel, mimo 
to glaukonit, nezřetelné foraminifery, živec, turrmnalin. O jehlicích spongií se 
nezmiňuje. Podává chem. rozbor typického Plánru ze souvrství 1—-5, jenž 
má 70%, uhlič. vápenatého. V tomto souvrství jsou však také vápencové 
lavice. Typický spongilit nemůže míti tolik vápence. Chemické složení bude 
podle druhů vrstev Plánrů, velmi rozmanité. Naše spongilitové slíny určuje 
Beck co „thonig-sandige Zwischenmittel“ Vápencových vrstev a pískov- 
cové vrstvy si nepovšimnul. Je však také možno, že od dob studií Becko- 
vých před r. 1892 až po naše r. 1906. lámání ve skále pokročilo, a že 
v témže směru petrografické změny ve vrstvách existovaly. 

Pásmo Il, souv. 6. Slepenec po případě brekcie málo pevný, 
s tmelem jílovitým, místy slinitým. Jeho zrna celkem malá, složena jsou hlavně 
z křemene čirého, šedého, žlutého, buď ve valounkách neb hranatých kous- 
kách, četná světlá zrna živce jsou často v bílý kaolin zvětralá, tu a tam 
muskovit a zel. zrnko glaukonitu, vzácný černý turmalín. Jíl jako tmel, bo- 
haty muskovitem je tmavošedý místy šedý aneb zažloutlý, podle toho má. 
slepenec barvu. Uprostřed souvrství je jíl také v lístkách tmavošedých vložen; 
tam je slepenec zvláště drobivý a snadno vypadává ze stěny lomu. Mocnost 
V5 m (u Becka 1 m). ; 

Hi. 5. Pískovec slídnatý vápnitý v tenké desky dělitelný. Velmi 
jemnozrnný, složen z písku křemenného, vel. množství muskovitu a biotitu, lože 
pokrytá téměř samou slídou, proto tence deskovitý, místy tečka neb zrnko 
bílého kaolinu (proměněna živce) a hojně rezavých limonitových teček a 
zrnek práškovitých (proměna z jiného nerostu.) Šumí v kyselině. Poměrně 
dosti pevný. Barva šedožlutá. Mocnost 05 m. 

II. 4. Brekcie poněkud vápnitá, pevná, složená ze stejného množ- 
ství ostrohranných šedých zrn křemene velikosti hráchu, větších až 1 cm, 
i menších a bílých zrn kaolinu proměnou živce vzniklých. Četná žlutá práš- 
kovitá limonitická zrna vznikla též rozkladem živce, dosti jemného musko- 
vitu, místy i biotitu. Šumí v kyselině. Mocnost 04 m, místy se mění až na 
05 m. Spongites saxonicus Gein (h). 

ll. 3. Kvádrový pískovec vápnitý velmi jemnozrnný, pevný a 
tvrdý. Složen je z čirých zrnek křemene, trochu muskovitu, tu a tam žluté 
zrnko práškovité po zvětralém nerostu, vzácné vel. zrnko glaukonitu, tmelem 
vápenec. V hornině je dosti malých skulinek po vylouženém vápenci drob- 
ných zkamenělin. Do tohoto kvádrovce vniká rozsedlinami dešťová voda a 
vyluhuje v něm vápenec až v několika metrech dlouhých a až přes půl m 
vysokých, oble ohraničených prostorách (Beck viděl jen prostory až 0'75 
m v průměru). V prostorách těchto je písek uvolněn, vypadá po čase při 
stěnách lomu, načež vznikají po nich místy velmi rozsáhlé jeskyně. Z tohoto 
kvádrovce uvádí Beck (ib. 53.) Avicula anomala Sow. a Callianassa av- 
tigua Otto a Píč (BI. Pir. 76) mimo to Alectryonia (Ostrea) carinata Lam. 
Roku 1906, když jsme lom navštívili, byl pískovec II. 3. odhzlen jen do 
hloubky 162 m ku tehdejšímu dnu lomu. Beck (ib.) viděl před r. 1892 
celé souvrství odhaleno i udává mocnost 2 m a poznamenává, že je hlouběji 
tence deskovitý. Beck a Píč (ib.) považují naše souvr. II 3. — II 6. za spodní 
oddíl jejich Stufe der Ostrea carinata t. j. za naše pásmo Il. 

II. 2. Dle Becka (ib. 53, 48): „Dünnplattiger, grauer, thoniger Sand- 
stein mit vielen silberweissen Glimmerschüppchen und Kohlenbrocken, 
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sowie meist sehr schlecht erhaltenen Land- Pflanzenresten unter denen J' 
Deichmüller neben anderen Credneria cuneifolia Br. erkannte (Cred- 
enrienstufe) O1 m. 

I 1. Kleinstückiger Ouarzconglomerat oder Quarzbreccie, deren 
bis taubeneigrosse, meist jedoch viel kleinere, rundliche oder eckige Körner 
und Gerölle durch ein Bindemittel von weissem Thon nur locker verkittet 
sind. Beck neudává mocnost tohoto slepence, snad lom jen až k němu sahal 
a hlouběji ne, uvažme však, že vrstvy II. 2. až II 6. zaujímají výšku 450 m 
mezi 14362 — 14812 m n. m. a že hned po jv. straně lomu a vrstvy II. 1. 
vychází již biotitová žula na povrch (viz též Píčovu mapu geolog.) skorem 
v téže výši co naznačené niveau vrstvy II 1., tož nemůže mocnost vrstvy 
slepence II 1. více, než-li několik cm obnášeti, Lze tedy odhadnouti mocnost 
pásma li. v Kamýckém lomu okrouhle asi na 5 m. 

Podklad: Biotitová žula na úpatí stráně při dně údolním 14312 
m n. m. 

Dle Becka (ib. 53) mají vrstvy tohoto profilu sklon asi 3* S. Beck 
(ib. 48, též Píč) považuje souvrství II 1 2. za „Stufe der Crednerien“, t. 
i. za naše pásmo I. proto, že v jílovitém pískovci (II 1.) byla nalezena Cre- 
dneria, a že v souv. I] 1. je slepenec upomínající na známé „Grundcon- 
glomeraty“ (I a. po případě I ad.) u Niederschony. Nesouhlásím s tímto 
náhledem i odůvodňuji svůj náhled takto: 

1) Především srovnejme profil pásma II. v Kamýckém lomu s profilem 
v údolí Báry v. od Cvrčkova (viz tam) přehledně: 

U Cvrčkova. V Kamýckém lomu. 
Patrem v obou profilech pásmo III. 
  

114. Slepenec nepevny, drobivy, 
s tmelem pisčitohlinitým. Mocnost 
04 m. 

I 6. Slepenec (neb brekcie) ne- 
pevný, drobivý, s tmelem jilovitým, 
místy slinitým. Mocnost 15 m (u 
Becka 1 m). 

  

IH 3. Kvádrový pískovec velmi 
jemnozrnný s četným muskovitem, 

pevný tu a tam se zrnky kaolinu. 
Má vložky hrubozrnného pís- 
kovce s Huviatilním slohem, místy 
se sesilují, mysty vimizi. Exogyra 
columba. Pinna. Mocnost 34 m. 

II 5. Piskovec väpnity slid- 
natý, velmi jemnozrnný, dosti pevný, 
místy se zrakem kaolinu. Moc. 0'5 m, 

NI 4. Brekcie z menších zrn kře- 
mene, poněkud vápnitá, pevná, o moc- 
nosti 0'4 m, jinak proměnlivé mocnosti. 

Ji 3. Kvádrový pískovec váp- 
nitý vel. jemnozrnný, pevný a tvrdý. 
Moc. 2 m. 

  

I 2. Jílovitá vrstva (lupek) s 
uhelným prachem, černavá, o moc. 
O1 m. Beckem nepovšimnuta. 

II 2. Jilovity pískovec s vrst- 
vami lupenatými s Credneria cunei- 
folia. Moc. 01 m. 

  

II 1. Slepenec s oblázky křeme- 
ne až 1 cm v průměru. Pevný. Misty 
skvrny s uhelným práškem. S hojnou 
Exogyrou columbou. Mocnost 1'1 m. 

li 1. Slepenec (neb brekcie) s 
jilovitým tmelem s valouny křemene 
až jak holubí vejce. Mocnost snad 
okolo 05 m. 

Podkladem v obou profilech: biotitická žula. 
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V celku vidíme, že sled vrstev pásma II na obapolných místech v ú- 
hrnné mocnosti 5 m se dosti srovnává, zvláště když uvážíme, že jsou to 
usazeniny v blízkosti břehu mořského, tedy velmí promněnlivé, místy se 
slohem fluviatilním. Četná Exogyra columba u Cvrčkova ve slepencovém 
souvrství II I. potvrzuje mořský původ jeho; není tedy usazeninou sladko- 
vodní a není souvrstvím | a. po případě | a b v Čechách a Sasku, t j. ne- 
náleží ku „Stufe der Crednerien“, nybrZ je usazeninou mořskou zde pásma II. 

2) Již tím padá náhled, jako by též jílovitý piskovec II. 2, náležel ku 
téže Crednerienstufe, čím se myslí na náš iupkovitý horizont I c. v Čechách 
a Id. v Tarantském lese v Sasku. Výskyt Crednerie ve vrstvě II 2., svědčí jen, 
že se tato Crednerie udržela z dob pásma I. i do dob pásma II. Suchozem- 
ské rostlinné pozůstatky jednotlivé jsou i ve vyšších pásmech v feské křídě 
obecným zjevem, někdy dosti častým (ku př. pás. X. na Chlomku u Mladé 
Boleslavi), a výskyt jílovitých vrstev s uhelným prachem, drobty uhelnými 
a zbytky rostlinnými v blízkosti samého břehu mořského jsou přirozeným, 
zjevem. 

3) Dlužno také připomenouti, že kdyby nepatrná vrstva jílovitá II 2. 
náležela lupkovitému souvrství I c. (v Sasku též | a.) následovalo by po něm 
do výše mocné souvrství kvádrového piskovce | ďd., známé v celé české 
křídě, tedy i v Sasku, zejmena v Taranstkých lesích a bylo by zde sladko- 
vodní. To zde ale chybí. Sám Beck počítá vrstvy 113. — II 6. v Kamýckém 
lomu ku své dolní části Stufe der Ostrea carinata, t. j. ku našemu pásmu 
H. Ostatně zahrnuje Beck (ib. 119, 50) veškery vrstvy našeho pásma II. 
u Cvrčkova II 1. — II 4., tedy vrstvy téhož stáří co II 1, — 116. z Kamyckeho 
lomu, ku své dolní části Stufe der Ostrea carinata, t. j. ku pásmu II. — 
V celém pobřežním pruhu u Donína, také na Ladech u Berggiesshiiblu ne- 
nalezli jsme nikde pásmo I Počalo zde tedy usazování se vrstev teprvé za 
dob pásma II. 

35. Pravá stráň Mohelky (Můglitz) s. od Donína. 

Velká rozmanitost v lithologickém složení vrstev panuje v okolí Donína 
v oboru pásma II. a spodní části pásma III. Viděli jsme to již v předcho- 
zích profilech a potvrzuje se to i v zašlém lomu v pravé stráni Mohelky 
proti vrchu Hrobu a proti č. domu 36 e v Kónigstrasse. Vrstvy byly tu již 
špatně přístupny, proto uvádíme sled vrstev ale Becka (ib. 52. obr. 4.): 

Diluvialer Můglitzschotter 0'75 m. 

Pásmo Ill. Pläner (Spongilit pevný, šedý s tmavošedými skvr- 
nami) mit Inoceramus striatus Mant, Ostrea carinata Lam., Rhynchonella 
compressa Lam. u, a. 3 m. (Zde znázorňuje u spodu 3 měkké vrstvy „weiche 
schulpig-blätterige Lagen“ (ib. 119). 

Pásmo II. 3. Sandstein (s. 119.) und Breccie mit Muschel- 
fragmenten, siellt ein sehr festes, feinkörniges Aggregat von Quarzkörn- 
chen, zahllosen Schalenfragmenten besonders von Ostreen und von Glaukonit- 
partikeln dar, welches durch ein kalkiges Bindemittel werkittet ist. Actinocamax 
plenus Blainv., Rhynchonella compressa Lam. 07 m. 

II 2. Feiner Quarzsandstein rostfleckig, mit kalkigem Binde- 
mittel 06 m. 
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I11.Gróberer z.Th. breccienartiger Ouarzsandstein, eisen- 
schüssig, mit kalkigem Bindemittel und Muschelfragmenten 13 m. 

Podkladem Granit biotiticky. 

36. Brandmühle — Meuscher Höhe, 

Důležitý profil pro zdejší okres shledali jsme ve sträni od Brandmühle na 
Meuscher Höhe. Hned za mlýnem ve svislé stráni byly r. 1906 čerstvě od- 
kryty vrstvy pásem II., III a. a dolní části od III b. Svrchní čásť III ©., diluvialní 
hlínou krytá, spadá do tarasu s mírným spádem, do j. upatí a boku Meu- 
scher Hóhe spadá pásmo IV a., výše IV b. a V. a při temeni pokryta je 
vyšší čásť pásma V. diluvialním štěrkem. 

Cesta na temeni Meuscher Höhe 208 m n. m. 
Diluvium. Štěrk a písek, žlutý s oblázky bílého a růžového kře- 

mene, modrého bulížníku, šedého, žlutého, tmavožlutého a černého flintu, 
šedé žuly s muskovitem, šedé ruly s muskovitem, křemenného porfýru a j. 
Na mapě Píčově označen jako: Altdiluviale Fluszschotter mit reichlichem 
nördlichen bzw. nordischen Material. Výška na povrchu j. stráně obnáší 14 
m mezi 194—208 m n. m. Mocnost bude mnohem menší a bude pod ním 
ukryt vyšší oddíl pásma V. Pokrývá Meuscher Hóhe. 

Pásmo V. oddíl hlubší. Na povrchu žlutavý s šedými skvrnami 
jil vlhký, mastný; je to zvětranina šedého slínu Mezi 182—194 m n. m, 
tedy o výšce 12 m, v cestě přístupný. Píč a Beck nezmiňují se o tomto 
pásmu V. a zahrnují jej v obor nahoře popsaného diluvialního štěrku. Při 
severním sklonu zdejších vrstev křidových zapadne naše pásmo V. po s. 
straně Meuscher Hóhe mnohem hlouběji než-li tuto. Je tedy přirozeno, že také 
sz odtud v cihelně Velkých Luk (Gr. — Luga) octne se pod 140 mn. m, kde 
je označuje Píč jako Plánermergel von Luga nad svým Labiatus- 
plánrem (zde IV.) mezi 130—140 m n. m. a soudí (ib. 102): „Die Pláner- 
mergel von Luga, welche auf dem Labiatuspláner auflagern, stellen die untere 
Abteilung der Brongniartistufe (tim mysli naše soupásmí V—VII.) dar“. 

Pásmo IV b. Pískovec hlinitý a glaukonitický, velmi jemno- 
zrnný, deskovitý, bohatý velmi jemným glaukonitem a řídkým muskovitem, 
je to zvětralá hornina po bývalém pisčitém slínu glaukonitickém, 
po jehož vylouženém vápenci zbyly velmi jemné pory v hornině. Býval kdysi 
šedým, nyní je rozkladem glaukonitu šedožlutý až žlutavý a po úplném zvě- 
trání rozpadá se ve žlutou až žlutohnědou hlínu. Mocnost 3m, mezi 179 
až 182 m n. m. na cestě vozové v j. úpatí Meuscher Hóhe. Beck a Píč 
zahrnují toto pásmo do nejvyšší části svého Labiatusplánru. 

Pásmo IVa. Pisčitý slín šedý místy s tmavošedými jílovitějšími 
skvrnami, na povrchu žloutne, tu a tam tmavší zrnko glfaukonitu a blýštinka 
muskovitu. Křehký, deskovitý, na povrchu snadno v tenčí destičky se roz- 
padá. Místy vyčnívají z vrstev jeho pevnější a tvrdé lavice křemitého 
vápence, chudšího vedlejšími nerosty; na povrchu po dlouhé době oddě- 
lují se z lavice poněkud oblí konkrece. Na povrchu jsou šedé, hlouběji 
v jádru tmavošedé. Zaujímá polohu od řasáku IV b. dle cesty přes hájek 
březový až pod nižší rozcestí, sz. od Brandmůhle, ve výši asi 29 m mezi 
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150—179 m n. m. Tam co je hájek březový, nalezen v pisč. slínu Inoce- 
ramus labiatus Gein. — Beck a Píč určují naše pásmo IV a co Labiatus- 
pláner. Jeho horninu nazývají sandiger Pláner (Beck ib. 61) a bezpochyby 
slovy „hártere Platten“ (Beck ib. 61. ř. 13 z d.) myslí naše lavice křemitého 
vápence. Rovněž nalézají v pásmu tom Inoceramus labiatus, ku př. ve stěně 
„am Fels“ s. od Donína. Sklon vrstev shledávají ve stěně skalní mezi Brand- 
mühle a Erlichtmühle 2—3* k S. Beck naznačuje mezi naším pás. IIb. 
a IV a. 1 m mocnou jílovitou lavici. 

Pásmo III b. Svrchní oddíl tohoto pásma III 5 2. mezi päsmem 
IV a. a temenem skalní stěny v lomu u Brandmihle ve výši asi 625 m mezi 
14375-—150 m n. m, není přístupen pro pokrývku diluvialní hlíny žluté, 
V temeni onoho lomu má hlína mocnost 15 a též zabíhá i do skulin ztro- 
skotané vrstvy spongilitu, která v mocnosti 1 m pod diluv. hlínou se jeví. 
Spodní oddíl pásma III b. (Il! b 1.) zaujímá vyšší čásť lomu u Brand- 
můhle ve tvrdých a pevných stolicích spongilitu. Je to typický Flammen- 
mergel bary šedožluté s tmavošedými skvrnami, pevný, tvrdý. Má vel. 
hoj. jehlic spongií zachovaných z vápence. (čerstvá hornina.) Málo kde se 
jeví porek kruhový neb podelný co průřez jehlice. Proto šumí hornina 
v kyselině a je přiměřeně těžká. Po vyleptání kys. objeví se pory vedle porů, 
podélné, čárkovité i kruhové. Hornina má dosti čirých zrnek křemenných 
oblých neb ostrohranných, blýštinek muskovitu, tu a tam zelené zrnko glau- 
konitu, zř. hnědé zrnko limonitu, vz. zrnko černého uhlí. Plochy trhlin roz- 
sedlin a loží bývají potaženy blanou hydátu železitého dosti stop po lamel- 
libranchjích. Ve stěně lomu, tedy v čerstvem povrchu vrstev není jiná hor- 
nina znatelná. Teprve když otlučeme jednotlivé vrstvy za sebou, shle- 
dáme, že jsou do vrstev spongilitu místý vloženy lavice ještě pevnější a 
tvrdší křemitého vánence spongilitového. V tom jsou vedlejší 
nerosty řidší. Po oleptání kyselinou objeví se opět veliké množství průřezů 
po jehlicích. Barva šedá, hlouběji tmavošedá, Směr hlavních rozsedlin byl 
9 h 1" JV, (deklin. 9° odečtena) Také zde určují Beck a Píč náš spon- 
gilit slovy: Cenomane Pláner, untere Pláner, Carinatenpláner. Vrstvy sou- 
vrství IH b 1. lámou se v lomu v lavice až | m mocné, v nejvyšší části 
lomu a na povrchu mimo lom jsou slabé, deskovité. Mocnost souv. III b 1. 
— 475 m, mezi 139—14375 m n. m. Úbrná výška celého pásma III d, 
byla by zde Il m. 

Pásmo Illa. souv. 3. Piskovec jilovity, deskovity, mökky, na 
povrchu v brzku se rozpadá. Dosti porovity. Misty skulinka po skořápce 
bývalé skameněliny. Velmi jemnozrnný, zažloutlý. Vel. hoj. čirá zrnka kře- 
mene, dosti ostrohranná, dosti jílu jako tmele, mnoho muskovitu, na plochách 
ložných místy samý muskovit, zřídka zelené zrno glaukonitu, místy potrou- 
šeno hojně černých vrnek uhelných, někdy dosti rezavých neb žlutých zrnek 
limonitických v prášek rozpadlých. Někde přibývá složiva jílovitého tolik, 
že se pískovec mění v pisčitý jíl. Tu atam tmavošedá teninká skvrna 
jílu (lupku), ba místy i vrstvička jílu (lupku) slídnatého až půl 
cm. mocného, která se brzy vyklíní a pískovci matečnému ustoupí. Vrstvy 
tyto vápence nemají. | v čerstvě odkrytém souvrství je některá vrstva slabší, 
měkčí, některá silnější a tvrdší. Mocnost 1 m. 

I a 2. Pískovec hrubozrnný žlutý. Jediná vrstva o mocnosti 
01 m. Hrubá zrna křemene jsou ponejvíce ostrohlanná, čirá, bílá, šedá, 
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tmavošedá, jež stmeluje velmi jemný písek žlulavý, místy dosti muskovitový, 
se vzácným glaukonitem a s příměskem jílu. Hornina je křehká, nepevná, 
místy dosti porovitá. . 

Ia 1. Jíl značně kaolinický s jemným pískem, hojně muskovitový, 
bělavý. Mocnost 015 m. — Úhrnná mocnost pásma [il a. je 125 m mezi 
137'75—139 m n. m. — O našem pásmu Ill a. Beck se nezmiňuje, avšak 
Píč (Bl. Pir. 73.) píše o n&m: „Zwischen den Pläner und das Quarzconglo- 
merat schiebt sich übrigens eine schwache Tonbank ein“. Proto ale ani na 
obr. svém (Fig. 3.) je neoznačuje, právě tak jako Beck. 

Pásmo Il. souvrs. 3. Slepeuec s dosti ostrohrannými zrny kře- 
mene až o velikosti hráchu, s četnými hnědými zrny limonitu v prášek roz- 
padlého, místy muskovit, zel. zrnko glaukonitu a černé zrno uhelné. Tmelem 
písek křemenný s jílem a hnědým hydrátem železitým. Pevný a tvrdý. Barva 
zahnědlá neb šedá. Mocnost 1'42 m. Beck nazývá toto souv.: festes 
eisenschüssiges Quarzconglomerat 1'5 m. 

ll 2. Slepenec s oblymi i hranatymi zrny křemene, někdy i velikosti 
hráchu přesahující, zřídka valounek šedé břidlice, tu a tam muskovit Tmel 
pisčitojílovitý. Šedý, nepevný, křehký. Prošlehán tenkými vrstvičkami šedého 
jilu pisčitého s muskovitem. Mocnost 06 m. Beck nazývá tuto vrstvu 
lockeres Quarzconglomerat. 

ll 1. Kvádrový pískovec s chudým tmelem, s muskovitem a čet- 
nými hnědými tečkami limonitovými, velmi jemnozrnný, žlutavě bílý, pevný. 
Mocnost 3 m. U Becka: feinkdrniger Ouarzsandstein. Pásmo II. pokračuje 
asi ještě hlouběji. Popsaná souvrství, nad samým dnem lomu, na úpatí skalní 
stěny, obnáší 5'02 m mezi 132 73—13775 m. — Beck a Píč mapují naše 
pásmo II. jako Unterer Ouadersandstein či Carinatenguader (Sect. Pir. 51.) 
a ve kvädrovci II 1. shledali: Inoceramus striatus Mant, Ostrea carinata 
Lam., Callianassa antigua Otto. 

37. Mügeln, Erlichtmühle. 

Následkem uvedeného již S. sklonku vrstev, zapadne již blízko po s. 
str. Brandmůhle pásmo II. a lil a. pode dno údolí Mohelky a mezi týmž 
mlýnem a následujícím Erlichtmiihle (při jz. konci obce Můgeln) zapadne 
celé pásmo Ill b., před posledním mlýnem vytrácí se pode dno údolí i spodní 
čásť pásma IV a., takže v lomu u Erlichtmůhle, zde končí se již značně 
snížená levá stráň Mohelky, vystupuje jen svrchní oddíl pásma IV a. a pásmo 
IV 6. takto: 

Cesta polní 13435 m n. m. 
Diluvium. Hlína žlutá (u Becka a Piče Gehángelehm o moc- 

nosti 05 m. Táž pokračuje v břehu nad polní cestou ještě o 3 m výše. 
Kryje nejen zakončení pásma IV b. nýbrž i pásmo V., které pod pokrývkou 
hlíny pokračuje výše ku Meuscher Hóhe. 

Pásma IV bb. spodní čásť Písčitý slin glaukonitický s musko- 
vitem, šedý. Rozkladem glaukonitu snadně se rozpadá až ve žlutou hlínu. 
Spongites saxonitus Gein. Mocnost [5 m. Pokračuje ještě výše pod hlínu 

diluv. 
IV a 3. Křemitý věpenec šedý vyčnívá v pevné a tvrdé šedé la- 

viei, 0:15: m. 
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IV a 2. Písčitý slín šedý, rozdrobeny na povrchu, 18 m. Vrstvy 
IV b. a IV a 2 + 3 vychází v břehu mezi vrcholem lomu a polní cestou, 
ve výši 1304—13385 m. . 

Pásmo IV a. souv. 1. Pisčité slíny s muskovitem, tu a tam se 
zrnkem glaukonitu, šedé, v pevných lavicích odkryté ve stěně lomu u mlýna 
v mocnosti 8 m. Stěna lomu je plochou rozsedliny v níž není znatelna lavice 
křemitého vápence. Tu bylo by třeba blíže odkrýti. Starší vrstvy töhoto. 
pásma pokračují do hloubky. 

Erlichtmiihle. Náhon mlýnský. 1224 m n.m 
Alluvialni náplav Mohelky kryje dno údolní. Dno údolí 122 m n. m. 
Vyznačuje-li Píč ve své mapě v cihelně Velkých Luk mezi 130—140 

m naše pásmo IV. a V, souhlasí to s naším profilem, v němž zaujímá výchoz 
vrstev IV a. a IV b. polohou mezi 1224—-133'85 m. n. m., takže brzy na to 
do výše následují slíny pásina V., neboť pásmo IV b. na Meuscher Höhe 
mělo jen 3 m mocnosti. 

38. Malé Sedlice, Obr. 2. 

V levé stráni polabské, u Malých Sedlic, z. od Perna přístupno je 
skorem celé pásmo IV. Prohlédli jsme profil vrstev od nádraží Velké Sedlice 
dle silnice kol pivovaru a Pechhiůtte vzhůru až k vrcholu stráně v Malých 
Sedlicích. V podobné výšce nadmořské v jaké jsou zde vrstvy pásma IV, 
bylo ve strání Perenské pod Sonensteinem pásmo IX To ukazuje na SV. 
sklon vrstev tohoto okrsku. Poněvač jde profil náš od JZ. — SV., tedy podle 
sklonu vrstevného, zaujímá pásmo IV, velkou výšku, daleko větší než-li jest 
jeho mocnost. 

Střed Malých Sedlic, křižovatka, cota 2049 m n. m. 

Diluvium. Hlína žlutá, místy až 2 m mocná, kryje vyšší vrstvy 
křídové při temeni stráně o výši 199 m mezi 185—2049 m n. m. (Viz po- 
známku dále). 

Hradba zahrady ve výši 185 m n. m 

-Pásmo IV a. souv. 3. Písčitý slin šedý, deskovitý, pevný s mus- 
kovitem, tu a tam se zrnkem glaukonitu. Do vrstev slínu vloženy jsou pe- 
vnější a tvrdší lavice křemitého vápence, obyčejně 20 cm silné, uvnitř 
tmavošedé, na povrchu zvětralém šedé, se vzácnějšími vedlejšími nerosty. 
V nejvyšší poloze pokrývá vrstvy diluvialní hlína až 25 m mocná. Hlubší 
vrstvy nepokryté, odhalené. Výška 18 m mezi 167—185 m n. m. 

IV a 2. Písčitý slín šedý, po zvětrání i zažloutlý, deskovitý, na po- 
vrchu v nerovné třípky se rozpadávající. Má četné tmavošedé skvrny čist- 
šího slínu. U porovnání se souv. 3. je měkčí. Obojí slída, tu a tam zrnko 
glaukonitu. Do vrstev vloženy jsou lavice křemitého vápence jako 
v souv. 3. Spongites saxonicus Gein. V nejvyšsí poloze je slabá hnědá neb 
žlutá slinitější, měkká vrstva u samého souv. 3. Výška 255 m mezi 1415 
až 167 m. n. m, 

Žula biotitická IV al. Pisčitý slín s křem. vápencem jako ve IV a 2. 
tmavošedá drob- | sahá po z. str. pivovaru ještě hlouběji. o 9 m pokrývaje jed- 
nozrnná nad pi- | nak hlubší povrch žuly biotitické, neb zasahuje do klínovité 
vovarem. sluje v žule, místy sahá až ku pivovaru při 122 m n. m. 
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Starší náplavy Labe kryjí hlubší vrstvy křídy, pravděpodobně 
HI 5., až ku nádraží Velké Sedlice při 119 m n. m. aku břehu Labe 114 m. 

Pásmo IV a. zaujímá tu výšku 63 m mezi 185—122 m n. m. Mocnost 
je mnohem menší nejvýše asi 34 m, neboť profil náš míří jako sklon ku SV. 
Poněvač se při 185 m n. m. nejvyšší čásť pásma [V a. zakončuje, mělo by 
hned na to do výše následovati pásmo IV b. v podobě pískovce (hlinitého) 
glaukonitického neb pisčitého slínu glaukonitického jak víme z předešlých 
profilů na Meuscher Hóhe a v Erlichtmiihle. Beckova mapa „Section 
Pirna“ byla za dob našich studií v okolí Perna rozebrána a teprve nyní na 
Píčově mapě shledáváme vyznačen v blízském sousedství našeho profilu, 
při sz. str. Malých Sedlic, mezi 185—-190 m n. m. „Unterer Glaukonitsand- 
stein“, čímž myslí Píč naše pásmo V. Ač jsem místo toto nenavštívil, sou- 
dím s velkou pravděpodobností, že to je pásmo IV b., neboť pásmo V. bylo 
by zde vyvinuto již v podobě slínu aneb po vyloužení vápence jako jíl (viz 
„profil náš na Meuscher Hěhe). 

Tam, kde přichází vrstvy pásma IV a. ve styk se žulou, tam je pozo- 
rovati, že jsou jak pisčité slíny tak i křemité vápence petrograficky po- 
změněny v útesové facie.  Maií přimíšeny nerosty i zlomky žuly, místy 
v brekcie s hoj. zlomky mušlí, zejmena ustřic, proměněny. Již Geinitz zmi- 
ňuje se (Das Ouadergeb. i S. 1850. S. 13) o svém „unterer Pláneru“ u Ma- 
lých a Velkých Sedlic při cestě od Kammergutu do Vel. Sedlic: „überzeugt 
man sich noch einmal durch seine zahlreiche Versteinerungen, diess derselbe 
Pláner sei, welcher die Hóhen des Plauenschen Grundes bedeckt. (v Plavně 
náleží Geinitzův Unterer Pláner ku pásmu ll a, zde však ku IV a.) 
Také Beck (Sect. Pirna 55, 47) a Píč (Blat Pirna S. 80.) řadí takové ú- 
tesové tacie ku pásmům II. a lil. neb ku III. (lejich Stufe der Ostrea cari- 
nata): „Als eine Klippenfazies des oberen Cenomans musz auch die stark 
kalkige Muschelbrekzie, welche oberhalb der Pechhütte am Wege nach 
Groszsedlitz unmittelbar auf dem Granit aufruht, angesehen werden“. Gei- 
nitz jmenuje z útesové facie našeho pásma IV a. od Velkých Sedlic v Elbe- 
thalgeb. i. S. I S. 29 —: „Cupulospongia infundibuliformis Goldf. sp., C. 
Roemeri Gein., Siphonia piriformis Goldf., Synhelia gibbosa Můnst. sp., Ci- 
daris vesiculosa Goldf., C. Sorigneti Des., Stellaster Plauensis Gein., Ostrea 
diluviana L, O. lateralis Nilss., O, haliotoidea Sow. sp, O. sigmoidea Rss., 
Pecten elongatus Lam, Lima tecta Goldf, Modiola Cottae A. Rom, Natica 
nodosa Gein, Serpula ampullacea Sow., Pycnodus cretaceus Ag., P. scro- 
biculatus Rss.“ 

39. V Pilnické jedlině (Pillnitzer Tánnigt). Obr. 2, 3. 

V předchozím kraji, po levé či j. str. Labe, měli jsme příležitost po- 
zorovati, jak na z. od města Perna, svažují se vrstvy ku SV., takže čím dále 
na z, tím starší vrstvy křídové vycházely ve stráni polabské na povrch. 
Největší výše dosáhly vrstvy v této stráni u Malých Sedlic, kde pásmo IV a. 
spadá 122—185 m, kdežto v Perně pod Sonnensteinem bylo pásmo IX. mezi 
120 — 1645. Od Sedlic na sz. nastává změna od tohoto sklonu, neboť 
v Erlichtmühle dosahuje témě pásma IV a. výše 13235 m. (S touto větou 
nesouhlasí označení pásma III. (Carinaten-Pláner) Píčem na jeho mapě při 
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130 m n. m. mezi Sedlicemi a Heidenau. — Místo to jsme nenavštívili). Po 
levé straně Mohelky, v širším okoli Donína, konstatován sklon vrstev S. až 
do Velkých Luk. — Tyto poměry skloněných vrstev pokračují i na pravou 
či s. stranu Labe za obce Pratěvice, Birkvice a Sóbrigen, až do okraje Pil- 
nické jedliny. Mocné náplavy diluvialní a alluvialní zabraňují nám stopovati 
v této krajině pásmo za pásmem. Pokusili jsme se naznačiti přibližně polohu 
těchto pásem aspoň v prořilu z Velké Sedlice okolo Prašvic na Kroupu kon- . 
struktivně (obr. 2.) a ku podobné stavbě vrstev ukazuje náš profil z Donína 
na Heidenau (obr. 3.). Pásmo Il. zapadlo by pod Labe, soupásmí IV a. až 
VIII. spadá mezi Labe a až před okraj Pilnické jedliny; tu již počíná také 
pásmo IX. a jde Jedlinou až k úpatí stráně u Kroupy. Stráň v okolí Kroupy 
odkrývá pásmo X. mezi 129—150 m n. m, u Velké Kroupy vstoupá i výše, 
načež zase diluvialní štěrk pokrývá vrstvy. Ve středu Pilnické jedliny bude 
týž synklinální ohyb vrstev, jaký bylo pozorovati v analogické poloze jv. od 
potoka Vesnice, v okoli od Kopic ku Začke, a v okolí Kroupy budou se 
zdvihati již vrstvy pásma X. ku SV, právě tak jako s. od našeho profilu 
u Začke. 

Viděli jsme v okrsku v. od potoků Vesnice a Gottleuby, jak se vrstvy pásma 
IX. a X. rychle měnily lithologicky a jak u Perna, Kopic a Začke celá souvrství 
jejich proměněna bvla z bývalých kvádrových pískovců do pískovců jílovitých, 
písčitých slínů, slínů, jílovitých slínů a slinitých jílů. Rychlá tato proměna 
pískovců stupňuje se při potoce Vesnice tak, že z. od Vesnice, mezi Přední 
Jesení (Vorder-Jessen) a Kopicemi ráz pískovcový u všech pásem vyšších 
se skončil a nastává ráz slinitý neb slinitojílovitý právě tak jako jsme to 
viděli v prodlouženém směru po levé straně Labe, západně od údolí Báry, 
či z. od čáry Perno-Dohma. Vešli jsme patrně i po pravé straně Labe do 
Drážďanské oblasti naší křídy. -— Soupäsmi II. — V. bude pravdě- 
podobně z týchž vrstev složeno jako v sousedním levém Polabí od Perna 
přes Donín na Luka. Soupásmí VI —- VII, bude téhož složení co pásmo V. 
Pásmo VII a IX. jež spolu s pásmy VÍ. a VÍL. nejsou v sousedním levém 
Polabí zachovány, budou složeny ze slinitých jílů a jim podobné jsou i vrstvy 
pásma X. v okoli Kroupy. Nastaly nám v Drážďanské oblasti známé poměry 
lithologické jaké jsou ku př. v Čechách v Oharecké a Labské oblasti a 
změny faciové, které jsme tu v Sasku shledali na přechodu z pisčité Lužické 
oblasti do slinité Drážďanské oblasti, shledali jsme v Čechách též na pře- 
chodu z téže pisčité Lužické oblasti do slinité Oharecké oblasti a podobné 
na přechodu z pisčité Orlickožďárské oblasti do slinité Labské oblasti. 

V nízké stráni nevysokého terasu, který se táhne as 800 m v. od Bir- 
kvic mezi 116—119 m n m, směrem SZ—]JV, odkrývají se na povrchu 
zvětralé šedé slíny soupásmí VÍ. + VII. a kopáním odkryty podobné slíny 
pásma V. v jámě Ephraimsche Thongrube až do hloubky 20 m. Beck (Sect. 
Pir. 66.) jenž má tyto slíny zasvůj Mergel mit Inoceramus Brongni- 
arti tj. za naše soupásmí VI. + VÍ. od Křičvic, píše o nich: „ein ziem- 
lich weicher, lichtgrauer, in den untersten Lagen indessen dunkelgrau ge- 
färbter Mergel, welcher nebe Quarzkörnchen und einzelnen Glimmerschüp- 
pchen viele Glaukonitpartikeln und zuweilen Kohlenbröckchen führt“. Mä die 
Becka 54129, uhiičitanu vápenatého, 2916*/,-kys. křemičité, 821%, kysl. 
hlinitého, atd. — Píč (BI. Pir. 9+. Fig. 7. s. 101.) uvádí (dle Wanderera) 
od Birkvic, patrně ze soupásmí VÍ. -+ VII, Cidaris Reussi Gein., Nucula sp., 
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Aptychus. Týž (ib. s. 68 a Fig. 7. na str. 101), považuje dobře celé naše sot- 
pásmí V—1IX. v Pilnické jedlině za aeguivalent tohotéž soupásmí V.— IX. 
z údolí Gottleuby a píše mimo to: „Die am čstlichen Gehánge des Gottleu- 
batales für die untere Abteilung der Brongniartistufe geltende Spezialgliede- 
rung ist hiernach in der Gegend von Jessen nicht mehr deutlich entwickelt, 
vielmehr ist hier der Charakter des gesamten Komplexes wesentlich der 
eines Mergels; er wurde deshalb auf der Karte mit dem Symbol t2m be- 
zeichnet“. Tu dlužno připomenouti, že tato Píčova věta nehodí se pro 
okrsek Kopice — Jesen, kde je na povrchu pouze pásmo IX. nikoliv V. až 
IX. Píč totiž omylem určil naši vrstvu IX 3. (Kopitzer Grünsandstein) v Ko- 
picích jako VIN. čímž došel ku zmíněnému mylnému důsledku jak jsem 
vylíčil a přehledně znázornil v závěrečné tabulce na konci článku „Začke“. 

V dolní časti obce Zadní Jeseň a v sousední cihelně po jz. straně obce 
při 126 m n. m, vychází slinitý jíl dolní časti pásma IX. Na povrchu je 
šedý zcela rozpadiý, dále od povrchu tmavošedý. Má p. m. jilu (vh.), vápenec 
(zř) hlavně ve tvaru foraminifer a čirá, ostrohranná zrnka křemenná (zř.) 
Beck, jenž má tento slinitý jíl omylem za Mergel mit Inoceramus Bron- 
gniarti, t. j. za naše IV. + VII., píše o něm (Sec. Pir. 65: „Aufgeschlossen 
wurde das Gestein bei der Grundgrabung an der Dietz- Mühle wo er in- 
dessen mehr die Facies eines sandigen Mergels angenommen hat. Aus letz- 
terem beschrieb Geinitz (Elb. II. S. 9, 45; u Geinitze oberer Pläner- 
mergel): Holaster planus Mant. sp., Inoceramus Brongniarti Sow.* S. od 
Kroupy a Jesena přechází slinitojílovitá facie pásma IX. ve facii kvádrového 
pískovce u samého břehu žulového Lužických hor, kde také probíbá známý 
Lužický zlom. Tuto pískovcovou facii našeho pásma IX. nazývá Klemm: 
„Der Sandstein mit Inoceramus Brongniarti (t3 s)“ a jmenuje v nich: Exo- 
gyra columba Lam., Lima canalifera Goldf, Pinna cretacea Schl. Sklon vr- 
stev 2°—6° ]Z. (Section Pillnitz, 1892, s. 41.) 

Naše slinitojílovité pásmo X. v Pilnické jedlině mají Beck i Píč (ib.) 
za svou Stufe der Scaphiten (47, 74) čím myslí jen na naši nejspodnější 
čásť pásma X. od Záčke. Oba mají toto pásmo X. u Kroupy za starší než-li 
svůj Oberster Ouadersandstein der alten Poste (náš vyšší oddíl pásma X.); 
neví tedy, že také svrchní oddíl pásma X. od Alte Poste v podobě kvádrů, 
přechází ve slinitojílovitou facii v Kroupě. Píč jmenuje (ib. 92) dle Pe- 
traška 14 skamenělin z celého soupásmí V.— IX. našeho okrsku. Poněvač 
neuvádí blíže vrstvy, nevíme ku kterému pásmu je přířaditi. Mezi soupásmím 
V.— VII. na jedné straně, a soupásmím VIII -—— X. na straně druhé, byl by 
znatelný rozdíl ve společnostech druhů jak z Čech známo. — Ukažme nyní 
přehledně jak byla naše slinitá pásma v Pilnické jedlině určována a při- 
pojme k tomu k vůli srovnání i sled pásem z údolí Gottleuby; zároveň budiž 
povšimnuto přehledu o určování vrstev v okolí Kopic a Začke jak jsme jej 
již dříve předeslali. 

Tabulku viz na str. 94. 

40. V okolí Drážďan. 

Západní okraj Lužického horstva — bývalý břeh křidové zátoky saské 
— zahýbá se u Pilnice a Drážďan k západu, čím se zůžuje zátoka saská 
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Beck a Pič Zahálka Beck Píč 
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značně. Útvar křidový pokračuje skorem v témž rázu lithologickém v jakém 
jsme jej opustili mezi Donínem a Pilnickou jedlinou dále do okolí Drážďan. 
Náplavy diluvialní a alluvialní, která na velikých plochách pokrývaly vrstvy 
křidové mezi Pernem a Pilnicemi, pokračují u veliké míře i do okolí Dráž- 
dan a mnohé vrstvy, z nichž některé jsme vůbec ani neviděli (VIII), jiné 
jen v úryvkách (V—VII IX—X)), zahaleny jsou i zde podobně. Také v okolí 
Drážďan byl povrh zemský v prvopočátku křidové doby i dno zátoky ne- 
rovné, kopcovité, zvláště v oboru syenitového horstva po jz. straně Drážďan. 
"Tak jako jsme v širším okolí Donína nemohli sladkovodní pásmo I. zjistiti, 
tak nenalézáme je též v okolí Drážďan a teprve dále na sz. od města shle- 
dáváme je na dně rokle pod obcemi Leuteritz a Mobschatz. Na počátku 
doby pásma II., když vnikla voda mořská do západočeské pánve křidové, 
vnikla voda mořská i do zátoky saské a my vidíme jak se v okolí Drážďan, 
právě tak jako na Donínsku usazují prvé vrstvy mořské křídy a vyrovnávají 
nerovnost hlubších poloh dna mořské zátoky. Ku pokrytí skal syenitových 
došlo místy teprve za dob pásma III a na Kamýku, j. od města, došlo ku 
pokrytí tamní žuly teprve za dob pásma V. jako na vrchu Kahlbusch nad 
Donínem. Byl-li pozorovati v předchozím kraji ještě skrovný vliv Lužických 
hor žulových na usazeniny vrstev s. od Pilnické jedliny, v podobě pisčitých 
vrstev (IX.), tož zmizel tento vlív v okolí Drážďan docela a my zjišťujeme 
u pásem V.— X. samé slinité usazeniny, místy i dosti vápnité (X b.) a místy 

| sahají slíny až do pásma IV. (jílovitá neb slinitä vrstva na basi IV a.) Jeví 
se tu značný Rudohorský vliv a permský útvar mezi Tarantem a Dráž- 
ďany přispěl valně ku tvoření se náplavu jílovitých. Pro špatnou přístupnost 
vrstev bylo geologům nemožno určiti podrobně zony křídových vrstev aspoň 
dle vzoru určených zon v okolí Perna. Také podobný lithologický ráz vyš- 
ších pásem byl tu závadou. Také my shledali jsme z celého soupásmí V.—X. 
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jen tu a tam nepatrné úryvky v místech, kde odkryty pro výrobu stavebních 
hmot. Jedině soupásmí II. až IV b. a na jediném místě pásmo I. bylo možno 
seznati blíže. Kdyby byli geologové dříve než studovali saskou křídu, po- 
znali sledy pásem křídových v Čechách i rozmanité jejich facie, jistě by byli 
sled zon dle toho upravili. Složení vrstev okolí Drážďan podobá se, místy 
se shoduje až na malé lokální odchylky u nespodnějších vrstev (li. III.), se 
složením vrstev v Řipské vysočině, v Oharecké oblasti, někde upominaji 
některá pásma i na Labskou oblasť. Také v okolí Drážďan tvoří celý útvar 
křídový mělký žlab směru JZ. — SV. jehož JZ. křidlo jest mnohem delší 
než-li SV. a poslední končí se jako v předchozím kraji pravděpodobně při 
Lužické rozsedlině, která je zde zahalena náplavy. 

Abychom poznali vrstvy zdejší křídy, pozorujme jak po sobě násle- 
dují především od Střelína přes Leubnici a Ostrou na Kamýk, kde uvidíme 
mladší pásma od X. až no IV., později od Drážďan po obou stranách Pla- 
venského údolí do okolí Podčápel, kde zase uvidíme starší pásma od IV. 
až ku Il. a u Mobschatz i pásmo L. 

41. Střelín (Strehien), Obr. 4. 

Následkem SV. sklonu vrstev, který obnáší 2—5" (Beck Sect. Dres- 
den 61.) a který je větší než sklon povrchu levého Polabí, přichází v okolí 
Drážďan, čím dále ku sv., tím mladší a mladší vrstvy ku povrchu, takže ve 
Střelíně, po j. straně Drážďan, vychází na povrchu čásť pásma X abc. Zde 
je buď odkryta, aneb jen malou mocností diluvialní hlíny zakryta. Zjistili 
jsme tuto čásť pásma X abc. a sice X B. již při prvé návštěvě své roku 
1884 (srovnej: První zpráva o geolog. pom. výš. Brozanské. Zpr. k. č. Spol. 
náuk, 18.) v otevřených lomech v polích (120 m n. m.) mezi tratí českosaské 
dráhy a vápenkou, která stávala hned pod s. svahem nynějšího, tehdáž 
ještě nepostaveného kostela střelínského; odtud přes polohu nynějšího ko- 
stela (> 125 m n. m) až k vrcholu nízkého návrší (140 m n. m), ležícího 
uprostřed zahrad (později v Sedlitzer Strasse při č. d. 9) jv. části Střelína. 
Při druhé návštěvě r. 1906 byly veškery lomy opuštěny, pobořeny, a za- 
vážely se vykopávkami i odpadky z okolí. V nepatrném lomu, který jsem 
poznal r. 1884. odkryt byl při vápence pouze slinitý vápenec v pevných 
a dosti tvrdých stolicích blízko pod ornicí, sotva do hloubky 1 m a lámán 
byl pro pálení vápna v přilehlé vápence. — Slinitý vápenec tento je za 
čerstva tmavošedý se světlešedými skvrnami, má na plochách loZnych 
po otření ve vodě dosti drobných skamenělin, zejména zlomky ostref. 
Terebratulin gracilis, bairdii, foraminifer, velmi jemných zrnek křemene, 
dosti hnědých neb žlutých zrnek limonitu (po zvětralém pyritu ve tvaru 
zkamenělin), zř. jem. blýštinku  muskovitu. Ve vyplaku je málo. jílu, 
vh. vápence jako drť po skořápkách skamenělin, zvláště ale vh. čirých fo- 
raminifer, dosti čirých, ostrohranných zrnek a střepinek křemene, vz. musko- 
vit. Chemické složení našeho slinitého vápence je dle Wundera (Der 
Kalkwerkbetrieb Sachsens, 1867. S. 17.) v procentech: CO, = 36 3, CaO = 449, 
MgO =09, Fe;0; + Al,O0; = 22, nerozpustný zbytek = 156. V krátkém čase 
nalezl jsem ve vápenci tomto následující skameněliny : Arca subglabra D'Orb.(h), 
Inoceramus Brongniarti Sow. (h), Spondylus spinosus Sow., Ostrea semiplana, 
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Sow., Exogyra lateralis Rss, Terebratula semiglobosa Sow., Terebratulina 
gracilis Sohlot. (vh), Amorphospongia globosa v. Hag. sp, větevky Spon- 
gites saxonicus Gein. Podrobnější seznam zkamenělin viz dále. Obyčejným 
zjevem jsou zde též pecky pyritové, skameněliny z pyritu; vše obyčejně ve 
hnědý neb žlutý limonit proměněno; chomáče drobných skamenělin. — Tento 
slinitý vápenec ve Střelíně shoduje se po stránce stratigrafické, petragrafické, 
chemické a palaeontologické úplně se slinitým vápencem, který je umístěn 
v dolní části souvrství Xb. v Oharecké oblasti, v záp. polovici Českého 
Středohoří mezi Oharkou a Rudohořím, a k němuž náleží na Teplicku také 
t zv. „tělo“ („Kórper“). Srovnej s našimi profily v oboru pás. X. v práci: 
Útv. kříd. v Čes. Středohoří s. 334, 348-9, 355, 386, 390 atd. — Nad vá- 
venkou ve Střelíně, nad tělem slinitého vápence, vycházelo něco zvětra- 
lých vrstev vápnitých slínů světle šedých, které svými zbytky skame- 
nělin ukazovaly též na příslušenství ku souv. Xb. 

Giimbel měl příležitost viděti před r. 1868. (Beitrage zur Kenntniss 
etc., Abhandl. d. k. bayer. Akademie d. Wiss, 1868. S. 545.) více odkrytých. 
vrstev z oboru souvrství Xb. ve Střelíně; patrně blíže vápenky : 

Überdeckung : mergeliger Schutt. 

6. Lichtgrauer, weicher Mergel (na$e väpnite sliny). ..... 14 m 
5. Lichtgrauer, etwas festerer, durch Verwitterung in kugelige 

Brocken zerfallender Mergel. . . < © 2 En m o Ilm 
4. Grauer, an Glaukonit reicher, weiss geaderter, rostfleckiger 

Makel. 2 oo ern 03 m 
3. Grauer, schalig brechender, sehr thoniger Mergel (wilder 

Stein der Steinbrecher), voll von Inoceramus Brongniarti Sow, 
Ammonites Neptuni Gein, Am. peramplus Mant. u. Scaphites Gei- 
nitzi DOrb oo oo 0 nn 14 m 

2, Obere Bänke des grauen, lichtfarbenen Mergelkalkes mit 
Ciytia Leachi Reuss . 2 2 2 oo or ren 17 m 

1. Untere Lagen des Werksteinkalkes, soweit zur Zeit über - 
Wasser. 000 ne 14 m 

Poněvadž Geinitz znal celkovou mocnost střelínského slinitého vá- 
pence (Charakteristik 1850, s. 3.) jíž udává 10 loket, t. j. 567 m, zde pak 
udává Gůimbel jen přístupných 3'1 m, tož sahal slinitý vápenec v Gůimblově 
profilu ještě o 257 m pod hladinu tehdáž tam nadržené vody v lomu. Je 
tedy mocnost geology poznaných vrstev našeho souvrství Xb. u vápenky 
střelínské, tedy pod nynějším kostelem, 987 m, Hlouběji ve směru vertikál- 
ném, souvrství Xb., jak uvidíme; nejde. Uvážíme-li, že vrstvy vstoupají ku 
návrší střelinskému následkem sklonu 39 SV. (Beck Sect, Dresd. 58), možno 
spatřovati ve vzorkách šedých vápnitých slínů, jichž lze se dokopati při 
vrcholu návrší v Sedlitzer Strasse u č. d. 9., ve. výši 140 m n. m, ještě 
vyšší vrstvy souvrství Xb. sotva větší mocnosti než-li 5 m. Bylo by podle 
toho zachováno ve Střelíně úhrnem asi 15 m vrstev, hlouběji pevných sli- 
nitých vápenců, výše měkkých vápnitých slínů, ve výši nadmořské mezi 
méně 120 — více 140 m. Mocnost celé facie souvrství Xb. v Oharecké 
oblasti v Čechách kolísá mezi 20 až 30 m. 

V Čechách, v Oharecké oblasti, leží pod souvrstvím Xb. jaké jsme ve 
Střelíně popsali, souvrství Xa. v podobě tmavošedého slinitého jílu o moc- 
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nosti blízké 1 m. V Košticích obnáší mocnost 11 m. (Zahälka: Ú. kř. 
v Čes. Středohoří 1. 336.). Souvrství toto velice důležité pro stratigrafii křídy 
středoevropské (Zahálka: Die Sudet. Kreidef. I. 13, 154 a j.) tvoří význačné 
rozhraní mezi souvrstvím X b. a pásmem IX. Ono jest i ve Střelíně. Píšeť 
Geinitz v Charakt. s. 4: „Darunter (t. j. pod X db.) ist 6' (tedy 17 m) tief 
eine thonige Mergelschicht aufgeschlossen, welche, wie ich nich an 
anderen Orten hinreichend überzeugte, die Grenze bildet zwischen diesem 
Gestein (t. j. „Plänerkalk von Strehlen“ v X b.) und dem unter ihr liegen- 
den Plánermergel“ (t. j. slinitý jíl našeho pásma IX. — Nám nebylo ovšem 
toto souvrství X a. přístupno, zjistili jsme je však v blízké Bělé (Weinbohla. 
Viz dálší profil v Bělé). 

Souvrství X ab. zapadá při uvedeném již sklonu SV. pod diluvium a 
alluvium Labského dna údolního a je možno, že se tam ukládají na sou- 
vrství X ad. ještě mladší vrstvy pásma X. 

Přistupme nyní ku podrobnějšímu vylíčení palaeontologických poměrů 
souvrství X b. ve Střelíně, aby ještě více vyšla na jevo totožnost jeho s čes- 
kým souv. X b. v téže facii vyvinutým (Oharecká oblast) i příslušenství jeho 
ku pásmu se Scaphites Geinitzi čili ku zoně A Micraster icaunensis Laska- 
vostí prof. Geinitze staly se mi r. 1884 přístupny veškery skameněliny 
saské křídy, i měl jsem tehdáž příležitost sebrané mnou skameněliny ze 
souv, X b. pásma X. Brozanské výšiny v Čechách srovnati též s druhy střelín- 
skými v geolog. museu drážďanského Zwingru jež Geinitz popsal ve svém 
díle „Das Elbethalgeb. in Sachsen II. a které již od r. 1760 vzbuzovaly po- 
zornost přírodozpytců (Gein. Charakteristik, 4) Geinitz shledal v souv. X 
b. ve Střelíně tyto druhy: 

Plantae. 

Chondrites Mantelli Róm. . a furcilla- 
tus Röm. 

Cunninghamites Mantelli Gein. 
Sequoia Reichenbachi Gein sp. 

Foraminifera. 

Lagena globosa Montg. 
Nodosaria Zippei Rss. a bactroides 

Rss., inflata Rss., obscura Rss., pau- 
percula Rss, amphioxys Rss., fusula 
Rss., acicula Rss., Naumanni Rss, 
obsolescens Rss, multilineata Rss., 
oligostegia Rss., discrepans Rss. 
cylindroides Rss, disticata Rss. 
strangulata Rss., cognata Rss., an- 
nulata Rss, nodosa D' Orb., gracilis 
D' Orb., sororia Rss, communis 
D' Orb., deflexa Rss. aff, legumen 
Rss., aculeata D' Orb. 

Glandulina cylindracea Rss. a muta- 
bilis Rss. 

Lingula pygmaea Rss. 

7 

Vaginulina costulata Röm. a sp. 
Frondicularia angusta Nilss. a apicu- 

lata Rss., striatula Rss., tenuis Rss,, 
inversa Rss., Cordai Rss., Decheni 
Rss., angulosa D? Orb., turgida Rss. 

Flabellina elliptica Nills. sp. a rugosa 
D" Orb., Baudouiniana D' Orb. 

Cristellaria compressa D’ Orb. a recta 
D’ Orb, Kirsteni Rss, navicula 
D' Orb., oligostegia Rss., ovalis Rss., 
lobata Rss.,rotulata Lan. sp. nuda Rss. 

Polymorphina globosa v. M. sp. a la- 
crima Rss 

Buiimina intermedia Rss. 
Bolivina tegulata Rss. 
Textilaria conulus Rss. a turris D’Orb,, 

Baudouiniana D’ Orb, 
Globigerina cretacea D' Orb. a mar- 

ginata Rss. sp. 
Planorbulina ammonoides Rss, poly- 

raphes Rss., lenticula Rss. 
Rotalia umbilicata Dr Orb. 
Cornuspira cretacea Rss. 
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Haplophragmium irregulare Róm. sp. 
a aeguale Róm, 

Haplostiche foedissima Rss. a dentali- 
noides Rss. 

Tritaxia tricarinata Rss. 
Verneuilina Bronni Rss, Münsteri Rss. 
Ataxophragmium variabile D’ Orb. sp. 
Plecanium concinum Rss. a Partschi 

Rss. 
Gaudryina rugosa D' Orb. 

Spongiae. 

Spongia ramea Gein. a talpinoides Gein. 
Ventriculites angustatus Röm. a radia- 

tus Mant. sp. 
Leptophragma fragilis Röm. 
Amorphospongia (Achilleum) globosa 

Hag. sp. 
Cliona Conybearei Bronn sp. 

Anthozoa. 

Parasmilia centralis Mant. sp. a Gui- 
llieri From. 

Echinodermata. 

Cidaris subvesiculosa D’ Orb. a Reussi 
Gein. 

Phymosoma radiatum Sorig. 
Holaster planus Mant. sp. 
Micraster cor testudinarium Goldf. sp. 

a Leskei Moul. sp. Poslednimu druhu 
podobny je nä$ exemplar ze Sulevic, 

Hemiaster Ligeriensis D’ Orb. 
Stellaster Coombii Forb. sp. a quin- 

queloba Goldf. sp. 
Pentacrinus lanceolatus Róm. 
Antédon Fischeri Gein (Bourguet. ellipt, 

Rss.) 
Vermes. 

Sorpula gordialis Schlot. a ampullacea 
Sow., pustulosa Gein, macropus 
Sow., granulata Sow., umbilicata 
Hag. 

Bryozoa. 

Membranipora elliptica Hag. sp. a pa- 
tellaris Rss., depressa Hag. sp., te- 
nuisulca Rss., confluens Rss. 

Lepralia misera Gein. a«pediculus 
Gein., inflata Röm. sp. 

Eschara lineolata Gein. 
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Lanceopora striolata Gein. 
Vincularia Bronni Rss. a Plauensis? 

Rss., affinis Gein. 

Brachiopoda. 

Terebratula semiglobosa Sow. 
Terebratulina gracilis Schlot.- 

striatula Mant. 
Rhynchonella plicatilis Sow. s odrudami 

octoplicata Sow., Mantelliana Gein. 
a j, Cuvieri D’ Orb. 

Crania barbata Hag. 

Lamellibranchiata. 

Ostrea semiplana Sow. a frons Park., 
Hippopodium Nilss, lateralis Nilss., 
conica Sow. sp. 

Anomia subtruncata D’ Orb. 
Spondylus spinosus Sow. sp. a latus 

Sow. sp. 
Plicatula nodosa Duj. a granulata Gein. 
Pecten Nilssoni Goldf. a curvatus 

Gein., pulchellus Nils., cretosus Defr., 
undulatus? Nilss., Dujardinii Röm. 

Vola quinquecostata Sow. sp, 
Lima canalifera Goldf. a elongata Sow. 

sp. pseudocardium Rss.,  Hoperi 
Mant, Sowerbyi Geil, semisulcata 
Nilss. 

Inoceramus striatus Mant, Brongniarti 
Sow. latus Mant., labiatus Schlot. 
sp., Cuvieri Sow. 

Avicula glabra Rss. 
Gervillia solenoides Defr, 
Pinna decussata Goldf. 
Mytilus (Modiola) Cottae Róm. a ca- 

pitata Zitt. 
Arca Geinitzi Rss. a strehlensis Gein, 

subglabra D’ Orb. 
Nucula pectinata Sow. asublineata Gein. 
Crassatella regularis D* Orb. a druh 

blížící se dílem Cr. Austriaca Zitt. 
Cardita tenuicosta Sow. sp. 
Mutiella Ringmerensis Mant, sp. 
Eriphyla lenticularis Goldf. sp. 
Cyprina guadrata D' Orb. a Hůbleri 

Gein. 
Isocardia sublunulata D’ Orb. 
Cardium bipartum D’ Orb. a deforme 

Gein., alutaceum Goldf. 

sp. a



Venus faba Sow., a Reussiana Gein, 
subdecussata Róm, Goldfussi Gein. 

Tellina (Arcopagia) concentrica Rss. 
Corbula caudata Nilss. 
Panopaea gurgitis Brongn. a mandi- 

bula Sow. 
Gastrochaena Amphisbaena Goldf. sp. 

Gastropoda. 

Turritella multistriata Rss. a lineola- 
ta Róm. 

Scala decorata Röm. 
Natica lamellosa Röm. (= vulgaris 

Rss.) a Gentii Sow. sp., dichotoma 
Gein. © 

Rissoa concinna Róm. sp. a Reussi 
Gein. 

Trochus Engelhardti Gein. a amatus 
D’ Orb., Buchi Goldf, Steinlai Gein. 

Pleurotomaria linearis Mant. a per- 
spectiva Mant. sp. 

Patella angulosum Gein. 
Aporhais (Rostellaria) Reussi Gein. a 

coarctata Gein., calcarata Sow., (ste- 
noptera Goldf.), Buchi Mün. sp. 

Voluta elongata Sow. sp. a suturalis 
Goldf. sp., Roemeri Gein. 

Mitra Roemeri D’Orb. 
Rapa costata Röm. a quadrata Sow. sp. 
Cerithium pseudoclathratum D’ Orb. 

a subfasciatum D’ Orb., binodosum 
Röm. 

Actaeon uvum Duji. a Archiaciana 
D' Orb, sculptilis? Stol. 

Scaphopoda. 

Dentalium medium Sow. a Rotoma- 
gense? D' Orb., Strehlense Gein., 
Cidaris Gein. 

Cephalopoda. 

Belemnitella (Actinocamax) plenus 
D’ Orb. 

Rhyncholithus simplex Fri£. 
Nautilus elegans Sow. a sublaevigatus 

D’ Orb. 
Ammonites (Woolgari Mant. a Acan- 

thoceras, Neptuni Gein., Puzosia Au- 
steni Shar., leptophyllus? Shar., 
Pachydiscus peramplus Mant. 

Scaphites Geinitzi D’ Orb. 
Aptychus cretaceus Münst aA? modi- 

olaeformis Gein. 
Heteroceras (Helicoceras) Reussianum 

D* Orb. sp. a Crioceras (Helicoc.) 
ellpticum Mant. sp. 

Turrilites polyplocus Röm. sp. 
Baculites baculoides Mant, sp. 

Crustacea. 

Scalpellum angustatum Gein. 
Pollicipes glaber Röm. a conicus Rss. 
Enoploclytia Leachi Mant. sp. 
Bairdia subdeltoidea Münst. sp. a ar- 

cuata var. faba Rss, modesta Rss, 
Harrisiana Jon. 

Cythere concentrica Rss., Karsteni Rss., 
Geinitzi Gein, ornatissima Rss., 
sphenoides Rss., serrulata Bosg. © 

Cytheridea perforata Röm. sp. 
Cyiherideis laevigata Röm. sp. 
Cytherella ovata Röm. sp., Münsteri 

Róm. sp., Williamsoniana Jon. 

Pisces. 

Chimaera Agassizi a Mantelli Buck. 
Oxyrhina Mantelli Ag. a angustidens 

Rss, appendiculatus Ag., semipli- 
tus Můn. 

Lamna raphiodon Ag. subulata Ag. 
Notidanus microdon Ag. 
Corax heterodon Rss. 
Spinax major Ag. 
Chagrin Placoidů. 
Acrodus affinis Rss. 
Ptychodus latissimus Ag. a mammil- 

laris Ag., articulatus Ag. 
Zbytky ryb: ostny ploutvi, obratle, 

kosti, koprolithy. 
Pycnodus cretaceus Ag. a conplana- 

tus Ag, 
Macropoma Mantelli Ag. 
Hemilampronites Steinlai Gein. 
Hemicyclus Strehlensis Gein. 
Beryx ornatus Ag. 
Hypsodon Lewesiensis Ag. 
Ciadocyclus Strehlensis Gein. 
Saurocephalus? marginatus Rss. sp. 
Enchodus halocyon Ag. 
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Osmeroides Lewesiensis Mant. a di- Reptilia. 
varicatus Gein. 

Cyclolepis Agassizi Gein. Plesiosaurus Bernardi Owen. 
Aspidolepis Steinlai Gein. Chelonia Carusiana Gein. 

Krenkel (1917. BI. Dres. 73) jmenuje z X b. ve střelíně také Tere- 
bratulina rigida Sow., Lima (Plagiostoma) cretacea Wood, Septifer lineatus 
Sow., Turritella sexlineata Róm., acanthophora Můll., cf. egregia Kaun, Aporr- 
hais Parkinsoni Mant., megaloptera Rss, Rapa (Tudicla) cf, cancellata Sow., 
Chrysodomus Buchi Můll, Latirus elongatus Sow, Volutilithes subsemiplica- 
tus D* Orb., Cinulia Humboldti Můll., Puzosia Gaudama Forb., Muniericeras 
Dresdense Petr, Pachydiscus Lewesiensis Mant, Mammites Michelobensis 
Laube et Br, Acanthoceras Schlüterianum Laube et Br, Turrilites saxonicus 
Schlůt, Nautilus rugatus Frič, Corax falcatus Ag. 

Při srovnání těchto seznamů střelínských s našimi soudobými seznamy 
v Čechách a Slezku třeba míti na paměti, že mnohé druhy jsou pro Střelíni 
lokální, nové a že v Čechách a Slezsku ve zkoumání drobnohledných ska- 
menělin v oboru pásma X. málo bylo vykonáno. 

Jak určovali geologové naše souvrství X b. ve Střelíně? Geinitz řadil 
naše souvrství X b. r. 1549 (Das Quadersandsteingeb. i. D. 46.) ku svému 
mittler Ouadermergel (X b.); kladl je na Plánermergel, měl je za sli- 
nitý vápenec, jehož vyšší vrstvy přibírají jílu a nazýval horninu jeho také 
„Plánerkalk“ a „oberer Pláner“ (D, Auadergeb. i. S. 1850.); srovnával ji co do 
stáří z Plánerkalkem téhož stáří v Teplicích, Hudcově a Bělině v Čechách 
(X b) a v Opolí ve Slezsku (X b.). R. 1871. ve svém Elbethalgebirge i. 
S. I 17. počítá naše X b. ve Střelíně ku svrchnímu Turonu a srovnává je se 
Scaphitovými vrstvami (ku př. ib. Il. 25.) v Německu (X a bc). Mylně ovšem 
srovnával Geinitz svůj střelínský Plánerkalk (X b) se slínem našeho sou- 
päsmi VI+ VII. u Cotty nedaleko Perna, jak jsme již v předu popsali. 

Credner (Elemente der Geologie, 8. Aufl. S. 643) srovnává souvrství 
X 5. ve Střelíně s vrstvami v okolí Perna tímto způsobem: 
  

Stufe der Scaphiten. Scaphiten-Mergel. Nejhlubší čásť od Xab. 

  

Brongniarti - Quder. U Perna VI + IX. 

  

Brongniarti - Pläner von Krietzschwitz. VI + VIL 
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Beck 1893 (Sect. Dres. 46. 67) a Krenkel (1917 Bl. Dresd. 72) ne- 

považují soupásmí X o., t. j. slinitý vápenec a nad ním ležící vápnité sliny 
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ve Střelíně za zamostatný stupeň křídy u Drážďan, nýbrž považují slinitý 
vápenec (Plánerkalk, Plánerkalkstein) za vložku ve své Stufe des Inoce- 
ramus Brongniarti (t 2 m na mapě); proto zobrazují na svých geolog. mapách 
Plánermergel (t 2 m, u Krenkela Tonmergel ib. 67, neb Brongniartimergel 
ib. 72, neb weiche Mergel ib. 72) pod Plánerkalkem i nad Plánerkalkem, 
To se vysvětluje tím, že Plenermerglem (t. 2 m) který leží pod Plánerkal- 
kem (tedy pod „tělem“ X 5.) rozumní dotyční goologové rozsáhlé soupásmí 
slínů a slinitých jílů od pásma V. až do IX. (viz dále), kdežto Pláner- 
merglem (též t 2 m) který spočívá na Plánerkalku (tedy na „těle“ X o.) 
rozumí naše vápnité slíny vyšší části souvrství X 5. t j. těch vrstev, které 
leží nad „tělem“ v oboru X 5. — Tomuto poslednímu, tedy mylnému Pláner- 
merglu (u Krenkela t 2m v mapě), náleží ve Střelíně celý uzounký proužek 
po sv. straně Plánerkalku a větší díl proužku t 2 m po jz. straně Pláner- 
kalku (Krenkelovo t2 k), přilehlého ku t 2 k ve Střelíně. Této okolnosti, že 
Beck a Krenkel kladou ve Střelíně slinitý vápenec („tělo“ v dol. části 
X o.) jako vložku do Stufe des Inoceramus Brongniarti (do jejich Pläner- 
merglu V.—X.) a že nevyřadili slinitý vápenec s vyššími vrstvami vápnitých 
slinů, t.j. zdejší souvrství X p. co samostatnou Stufe des Scaphites Geini- 
tzi, toho jest litovati, z následujících důvodů, které pro toto osamostatnění 
svědčí. 

1) Plánerkalk i vrstvy nad ním ležící, t. j. naše souvrství X ». lze od 
pod ním ležícího Plánermerglu (t. j. Beckova a Píčova komplexu V—IX) 
petrograficky zcela dobře odděliti. Proto tvrzení Krenkelovo (ib. 69.): „auf 
der geologischen Karte eine derartige Trennung in dem petrographisch recht 
einheitlichen Komplex vorzunehmen, ist untunlich“ je mylné, jak svědčí naše 
pozorování o pásmech V.—IX. a o pásmu X. 

Dovolává-li se Beck (ib. 58) Gümbla, Ze i vrstvy nad Střelinským 
Plánerkalkem jsou tytéž jako v Brongniartimerglu pod Plánerkalkem, tož je 
na omylu. Giimblovy vrstvy 3.—6. (viz námi uvedený profil Giimblův v 
předu) svým obsahem petrografickým souhlasí se soudobými vrstvami Oha- 
recké oblasti v Čechách a jsou odchylny od našeho pásma IX. v téže o- 
blasti v Čechách i u Drážďan (viz dále o pásmu IX). 

Také třeba připomenouti, že jsou v cizině někdy po stránce petro- 
grafické poměry mnohem nepříznivější a přec snaží se ve vrstvách roze- 
znávati zony různé. Uvažme ku př. křidové zony v sénonienu okolí Sens. 

2) Palaeontologické poměry souvrství X 9. jsou od palaeontologických 
poměrů nižších (starších) pásem (V—1IX) odchylné. Již v krátké době po 
vyhledávání druhů skamenělin, vidíme mezi oběma horizonty velký rozdíl. 
Píše-li tedy Beck (ib. 60): „Diese beide Stufen St. d. Inoc. Brongn. a St. 
d. Scaphiten von einander abzugrenzen, wie es weiter südöstlich im Gebiete 
von Section Pirna noch möglich war, erwies sich auf Section Dresden als 
nicht ausführbar, da Inoceramus Brongniarti in den eigentlichen Scaphiten- 
pläner von Strehlen noch hinauf steigt und die liegenden Brongniartimergel 
überhaupt zu arm an Petrefacten sind“, to2 tfeba pfipomenouti, že také v 
v Německu pokračuje Inoceramus Brongniarti z zony des Inoc. Brongniarti 
(tam naše pásmo IX.) do zony Saphitové, ku př. do Scaphitenplánru u Pa- 
derbornu (tam naše X ó c. Viz Die Sudet. Kreidef. II. 25.) a u nás v Čechách 
jde i do pásma s Inocer. Cuvieri (naše X d. v Čes. středohoří I, 460.) 

101



3. Pravi-li dále Beck (ib. 60.): „Ebenso unsicher ist die obere Grenze 
des Horizontes der Saphitenpläner von Strehlen. Die ganz bedeutenden 
Mächtigkeit des Pläners im Bohrloche am Albertplatze in Dresden-Neustadt, 
im Betrage von 222 m, von welcher nach Abzug der bekanten Mächtigkeit 
des Carinaten — und des Labiatuspläners immer noch 152 m für die hö- 
heren Stufen übrig bleiben läst vermuthen, dass auch noch jüngere Stufen 
der oberen Kreide, als diejenige der Scaphiten, an der Zusammensetzung 
dieser Sedimente des Elbethales betheiligt sind“, tož dokážeme v další částí 
této práce, že jest Beck i v tom ohledu na omylu, a že v mocnosti 152 
m úplně jest obsažena úhrnná mocnost vyšších pásem zdejší křídy od pásma 
V. až do X, tedy i s pásmem Scaphitovým, Budiž zvláště povšimnuto na- 
šeho článku o vývrtu na Albertplatze. 

4) Krenkelův výrok (ib. 72), že: „wie sich nach Aussagen der álte- 
ren Anwohner feststellen liesz, war der Plänerkalk lagerförmig den Brongni- 
artimergeln konkordant zwischengeschaltet“, nelze bráti vážně. Obyvatelé 
viděli pod Plánerkalkem zcela dobře Krenkelův Tonmergel a nad Pláner- 
kalkem shledávali zvětralé, v jil rozpadlé vrstvy vápnitých slínů vyšší části 
souvrství X b., které na ně činili též dojem Krenkelova Tonmerglu, ni- 
koliv ale na mne; spatřoval jsem v posledních vrstvách zcela dobře naše 
vápnité slíny vyššího oddílu souvrství X o. jako v Oharecké v oblasti v Čechách. 

5) Krenkel (ib. 49) neuznává ani Střelínský Plánerkalk za zonu Sca- 
phitovou (X abc), nýbrž píše: „Stufe des Inoc. Cuvieri u. der Scaphiten 
auf Blatt Dresden nicht vorhanden“, čím myslí „Scaphitentone und Cuvieri- 
mergel bei Leubnitz und Strehlen (ib. 49). Že není v Leubnici žádná z těchto 
zon souhlasím; také souhlasím, že není ve Střelíně zona des Inoc. Cuvieri. 
Počítá-li pak Krenkel náleziska Leubnitze i Střelínského souvrství X b. 
ku Stufe des Inoc. Brongniarti s tím souhlasiti nemůžeme, jak jsme již odů- 
vodnili při X 9 ve Střelíně a o nälezisku Leubnice ještě odůvodníme. 

Petraschek ve své präci: „Studien über Faciesbildungen im Gebiete 
der sáchs. Kreideformation“ z r. 1899, dokazuje, (s. 76), že: „Střelínský 
Pláner, t. j. naše X b. je téhož stáří jako Brongniarti-Ouader Saského Švý- 
carska t. j. jako naše soupásmí VII + IX. Abychom to vyvrátili, třeba pře- 
deslati ještě studii o našem soupásmí V.—IX. okolí Drážďan, Viz dálší články. 

42. Pásmo IX. v okoli Střelína (obr. 4.) 

V předchozím článku jsme ukázali, že v celé sv. stráni Střelinského 
kopce uloženo je souvrství X 5. s jeho slinitými vápenci a vápnitými slíny 
a že je pod ním slinitojílovité souvrství X a. Při svém sklonu 3* SV., vy- 
stupují vrstvy tyto ku jz., a jejich stopy zjistili jsme i v okolí temene Stře- 
línského kopce v iv. části Střelína. Podle přirozeného sledu vrstev české 
křídy, následuje všude pod pásmem X. pásmo IX. v celé Sudetské křídě. 
V nejpodobnější oblasti zdejší křídy v Čechách, totiž v Oharecké oblasti, 
v Poohří a záp. polovině Čes. Středohoří, je pásmo IX. slinitojilovite. Bude 
tedy i zde takové. Když jsem studoval r. 1906 od č. d. 9. v Sedlitzer Sirasse 
(od vrcholu kopce) po j. stráni dolů ku elektrické dráze v Dohnaer Strasse, 
tedy až k úpatí kopce, rozšířil a prohloubil jsem tam poněkud již stávající 
jamku mezi posledním tehdáž domem a elektrickou dráhou, nad 125 m n. 
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m. a shledal jsem pod slinitojílovitou světle šedou půdou, tmavošedý, desko- 
vitý slinitý jíl který pod samou půdou byl zvětrán do světle šeda s ná- 
dechem do hněda. Sklon desek byl 39 SV., tedy rovnoběžný s vrstvami nad 
nimi uloženého pásma X.; směr vrstev byl SZ.—JV., tedy rovnoběžný s úzkým 
a protáhlým hřbítkem na němž Střelín leží a k němuž Střelínský kopec ná- 
leží. Slinitý jíl tento rozpadá se ve vodě v několika hodinách v bláto, lpí 
silně na jazyku, mocně šumí v kyselině. Má hojně hnědých limonitových 
vrnek, které vznikly proměnou pyritu; některá mají ještě jádro pyritové za: 
chováno. Oba nerosty jsou hmotou skamenělin. Chemickou proměnou pyritu 
v limonit zbarvuje se hornina kolem zrnek pyritových z tmavošeda do světle 
šeda místy s nádechem do hněda. Pod drobnohledem jeví hornina vh. jílu, 
h. vápence ve tvaru foraminifer (viz jejich seznam dále), ostnů ježovek, jehlic 
spongií, zlomků skořápek, zvláště Inoceramů a Ostreí, foraminifery majl 
někdy výplně skořápek z pyritn nebo limonitu. Vedlejšími nerosty jsou: 
četná jemná zrnka a střepinky čirého křemene, zřídka oblá, často ostrohraná, 
tu a tam čiré sloupky sádrovee, vz. zel. zrnka glaukonitu a dosti četná zruka 
hnědého limonitu, zřídka zachovalého pyritu. — Srovnáme-li tento slinitý jíl 
se slinitými jíly v oboru pásma IX. Oharecké oblasti ve svých sbírkách, 
shledáváme úplnou shodu mezi nimi. Ku př.: se slinitým jílem vrstvy IX, 
a IX; profilu 106 u kláštěra blíže Postoloprt, aneb s vrstvou IX, a IX; prof. 107 
v Březně u Loun, IX; prof. 105 v Třešku, IX; prof, 104 u Lenešické cihelny, 
IX, prof. 102 v Poustce, IX, prof. 101 na Vel. vrchu, IX, prof. 100 v Luhu 
u Dol. mlýna, IX, prof. 95 u Volenic, IX dol. na Vinici u Rovného (pod 
Řipem) atd., atd. — Naše nálezisko nebylo příhodné ku vyhledávání skame- 
nělin; ale blízko odtud na sz, tedy ve směru vrstev (Streichen) našeho 
stanoviska a v podobné výši nadmořské, tedy rovněž ve starší poloze než-li 
jest pásmo X., na rozhraní mezi Střelínem a Drážďany v Teplitzer Strasse 
bylo nalezeno hojnost skamenělin ve slinitém jílu pásma IX. a popsáno 
Petraschskem (Über die jüngsten Schichten der Kreide Sachsens, Ab- 
handl. d. Nat. Ges. Isis, Dresden 1904, s. 1.) ze dvou vrstev nad sebou le- 
Zicich, jež nazývá Petraschek bräunliche, lichtere Mergel a graue Mergel. 
Při tom jim dává tuto polohu v přírodě shora dolů: 

IX 1 = obere, graue Mergelschicht, která podle Petraschcka 
na základě skamenělin ukazuje na mladší stáří („junges Alter“ ib. s. 4 
ř. 14 zd). 

IX 2 = untere bráunliche, lichtere Mergelschicht, která je 
tedy dle Petraschcka starší na základě skamenělin. 

Chceme k vůli kratšímu určení nazývati prvou vrstvu IX 1, druhou 
IX 2. Roku 1909 shledal však Wanderer ve své studii: „Zum Alter der 
Schichten an der Teplitzer Strasze in Dresden-Strehlen. Abh. der Isis 1909“, 
že sled a poměrné stáří Petraschckem uvedených vrstev není správný 
což připomíná v novější době také Krenkel (Bl. Dres. 1917. s. 74) slovy: 
„An allen Aufschlüssen in der Nachbarschaft der Teplitzer Strasse ist aber 
von K. Wanderer festgestellt worden, dasz die von Petraschek ange- 
gebene Reihenfolge der Schichten nicht richtig ist; es bildet vielmehr 
die „obere grane Mergelschicht“ das Liegende, die „untere Schicht bräun- 
licher Mergel das Hangende“. K tomu připojuji, že horninu tohoto pásma 
nazývá Krenkel „Tonmergel“ (ib. s. 67). Je tedy zjištěno, že pořádek 

103



i stáří vrstev jmenovaných je v přírodě docela obrácený než-li onen, jejž 
Petrascheck uvedl a sice následuje s hora dolů napřed IX 2 a pak IX 1. 
Praví-li tedy Petrascheck, že vrstva IX 1 ukazuje svými skamenělinami 
na mladší stáří, je to omyl. Znova se potvrzuje námi již mnohokráte uve- 
dená věta, jak je potřebí opatrnosti při posuzování stáří vrstev 
podle skamenělin a jak skameněliny často v tom obledu ku 
omylům svádí (viz dálší). 

Petrascheck určil v horní vrstvě slinitého jílu IX 2.: 

Pisces. 

Corax heterodon Rss. (vz) 
Osmeroides Lewesiensis Ag. (zř) 
Cladocyclus strehlensis Gein. (vz) 
Oxyrhina angustidens Rss. (zř) 

Cephalopoda. 

Scaphites sp. (vz) 
Pachydiscus peramplus Mant. (vz) 
Baculites bohemicus Fr. et Schl. (h) 
Lytoceras sp. 

Gastropoda. 

Voluta subsemiplicata D' Orb. sp. (vz) 
Voluta canalifera Favre sp. (vz) 
cf. Fasciolaria elongata Sow. sp. (vz) 
Tudicla Cottae Rom. sp. (vz) 
Aporhais megaloptera Rss. (zř) 
cf. Aporhais calcarala Sow. (zř) 
Aporhais aff. stenoptera Goldf. sp. (vz) 
Cerithium Damesi Müll. (vz) 
Turritella multistriata Rss. (zf) 
Turbo Boimstorfensis Griep, (vz) 
Pleurotomaria baculitarum Gein. (vz) 

Scaphopoda. 

Dentalium striatum Sow. (vb) 
Dentalium medium Sow. (vh) 

. Lamellibranchia. 

Venus parva Sow. (vz) 
cf. Tapes faba Sow. (vh) 

Pisces. 

Osmeroides Lewesiensis Ag. (zf) 
Scaphanorhyachus raphiodon Ag. (vz) 

Cephalopoda. 

Scaphites Fritschi Gross. (zř) 
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V dolní vrstvě slinitého jílu IX 1: 

cf. Tapes subfaba D’ Orb. sp. (vz) 
Icanotia elicita Stol. (vz) 
Cardium bipartum D’ Orb. (zf) 
Cardium semipapillatum Rss (vh) 
Cardium deforme Gein. (zf) 
Cardium alutaceum Goldf. (zf) 
Cardium turoniense Woods. (vz) 
Eriphyla lenticularis Goldf. (vh) 
Cardita tenuicosta Sow. sp. (vh) 
Leda Fórsteri Müll. (vz) 
Nucula pectinata Sow, (zř) 
Nucula cf. producta Nilss. (vz) © 
Pectunculus Geinitzi D’ Orb. (zf) 
Cucullaea subglabra D’ Orb. (vz) 
Arca undulata Rss. (vz) 
Inoceramus Cuvieri Sow. (h) 
Inoceramus latus Sow. (zf) 
Inoceramus cf. Brongniarti Sow. (vz) 
Pecten inversus Nilss. (h) 
Pecten laevis Nilss. (zf) 
Pecten virgatus Nilss. (h) 
Pecten cf. Dujardinii Röm. (vz) 
Lima granulata Nilss. (zf) 
Anomia subtruncata D’ Orb. (zf) 
Exogyra lateralis Nilss. (h) 

Brachiopoda. 

Terebratulina rigida Sow. (vh) 

Echinodermata. 

Holaster planus Mant. (vz) 
Phymosoma radiatum Sow. sp. (vz) 

Gastropoda. 

Turritella acicularis Rss. (h) 

Lamellibranchiata, 

Cardium .semipapillatum Rss. (h) 
Cardita tenuicosta Sow. (h)



Leda Fórsteri Můll. (vz) Pecten inversus Nilss. (zř) 
cf. Nucula pectinata Sow. (zř) Lima granulata Nilss. (zř) 
Inoceramus latus Sow. (zř) Ostrea hippopodium Nilss (zř) 
Pecten Nilssoni Goldf. (zř) 
Pecten spatulatus Rom. (vz) Mimo to četná neurčitelná jádra 
Pecten laevis Nilss (zř) zkyzovatělých Gastropodů, Scaphitů a 
Pecten virgatus Nilss. (zř) mnoho Faraminifer. 

Krenkel uvádí ze slinitých jílů z Teplitzer Strasze mimo to zvláště: 
Inoceramus Brongniarti Sow, Spondylus spinosus Sow., Pachydiscus peram- 
plus Mant. a Prionotropis Carolinus D" Orb., pro které řadí tyto vrstvy na- 
šeho pásma IX. ku Brongniartistufe a má je za starší než X b. ve Střelíně 
(ib. 74, 75). Z Foraminifer jmenuje dle Dettmera (ib. 76): Astrorhiziden, 
Trochamnina irregularis Carp., Cornuspira cretacea Rss.. Reophax více druhů, 
Haplostiche clavulina Rss., Lituola dentalinoides Rss sp. a nautiloides Lam, 
Haplophragmium irregulare Roem. a bullatum Per, Textularia brevicorna 
Per. a praelonga Rss., Bolivina tegulata Rss., Bulimina variabilis D’ Orb. a 
Presli Rss., Tritaxia tricarinata Rss., Lagena; Cristellaria compressa D’ Orb. 
a Kirsteni Rss., Strombecki Rss., ovalis Rss., lobata Rss., rotulata Lam., su- 
bulata Rss, nuda Rss., triangularis D" Orb., Marginulina elongata D" Orb, 
Vaginulina costulata Roem ; Flabellina elliptica Nilss, a ornata Rss, Frondi- 
cularia angusta Nilss. sp. a canaliculata Rss., striatula Rss., marginata 
Rss., cf. microsphaera Rss, inversa Rss, Cordai Rss, mucronata Rss; 
Nodosaria Zippei Rss. a Marcki Rss., inflata Rss, obscura Rss., amphio- 
xys Rss. fusula Rss., Naumanni Rss., affinis Rss., oligsstegia Rss., di- 
stincta Rss., concinna Rss., farcimen Sold, annulata Rss, consobrina D' Orb., 
Lorneiana D* Orb., communis D' Orb., obligua Linné, lineolata Rss., costellata 
Rss., filiformis Rss., aspera Rss.; Glandulina laevigata D' Orb., Ramulina a- 
culeata Wrig., Globigerina cretacea D' Orb. a marginata Rss, Anomalina 
ammonoides Rss. 

Popsané vrstvy slinitých jílů pásma IX. jsou jen malé úryvky z moc- 
ného pásma IX., které se od jz. úpatí Střelínského kopce ku jz. šíří (viz 
dále o mocnosti pásma IX). My vidíme, z uvedených skamenělin, že mají 
ráz českého, slinitojílovitého pásma IX. nejen pokud se týče druhů ale 
i v jejich velikosti, převládá tu též trpasličí fauna, i ve hmotě skamenělin, 
neboť i ta bývá zvláště u Gastropodů a Scaphitů zkyzovatělá. Přirozeno, že 
Petrascheck poznal dobře v pásmu IX. z Teplitzer Strasse Krejčího a 
Friče Březenské vrstvy v Březně v Čechách (tam naše IX). Petrascheck 
se přidržuje stratigrafie Krejčího, Friče a Jahna podle níž omylem byly 
považovány Březenské vrstvy v Březně (IX) za mladší než-li Teplické vrstvy 
v Teplicích (X) i hledí toto mylné určení uplatniti i o vrstvách stejnodobých 
ve Střelíně. On sice věděl, že jsem svým stratigrafickým studiem v Poohří 
došel ku opáčnému výsledku o stáří jmanovaných vrstev, t.j že Teplické 
vrstvy v Teplicích (X.) jsou mladší než Březenské vrstvy v Březně (IX), 
ale on neuvážil výsledky mého studia v přírodě, ani se nepřesvědčil o správ- 
nosti jejich v přírodě samé, ač byly doloženy mnoha profily (později i v celé 
české i sudetské křídě ba i v souhlase se stejnodobými vrstvami západní 
Evropy), nýbrž odbyl náš tehdejší výzkum slovy (ib. 5): „Dabei kann 
die Behauptung Zahalkas (larhrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Bd. 49, 
1899, S. 577), dasz die Teplitzer Schichten (X) jünger als die 
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Priesener Schichten (IX) sind, als evident unrichtig über- 
gangen werden“. 

Petrascheck určil tedy pořádek a stáří vrstev ve Střelíně, vzdor 
tomu, že tam bije do očí zcela převrácené uložení vrstev, takto: 

Priesener Schichten (IX.) ( IX 1 = obere graue Mergelschicht \ Maiy úryvek mocného 

— Cuvieri-Stufe (X A IX 2 = untere bräunliche Mergelsch. | pásma IX. ve -Stfeline. 

Teplitzer Schichten (X.) f j Část mocného Scaphitového 

= Scaphiten-Stufe(Xabe.)\ X ?; Strehlener Pläner pásma X abc. 

Zatím však je sled ve skutečnosti takový od mladších vrstev ku star- 
ším ve Střelíně jak již předesláno : 

Strehlener- Pláner = X b. = část Scaphitové zony (Xabc.) v Teplicích a Německu 
Thonige Mergelschicht u Geinitze — souvrství X a. v Bělé a v Čechách. 
Bräunliche Mergelschicht (obere, non untere) = IX 2 Malý úryvek mocného 

  

Graue Mergelschicht (untere, non obere) = IX I pásma IX. ve Streling, 
nikoliv Cuv.-Stufe (Xd). 

Tento sled. souhlasí s přírodou, s našimi výzkumy v celé Sudetské 
křídě i v záp. zemích střední Evropy. Tento sled potyrzují i nové výzkumy 
saských geologů. Ohledně dvou vrstev IX 1 a IX 2 uvedli jsme citáty 
z Wanderera (1909) a Krenkela (1917), ohledně poměru ve stáří pásem 
IX ku X. ztvrzuje též Krenkl (1917, ib. 75) větou: „dasz die Schichten 
der Teplitzer Strasze (IX.) nicht jünger als die Strehlener Kalke sind“. Ko- 
nečně i starší badatel v oboru vrstev střelínských, Geinitz (1850), který 
viděl rovněž odkryté vrstvy tyto ve vertikálném směru. Čitovali jsme v předu 
2 Charakteristiky jak shledává nejvýše svůj Plánerkalkstein (X5), pod 
ním thonige Mergelschicht (X a.) načež následuje do hloubky Pláner- 
mergel, který srovnává co do stáří s Plánermerglem „in den oberen Tunnel- 
schichten“ (zde IX.) u Oberau (ib. 4). To samé píše Geinitz 1849 ve svém 
spisu „Das Quadersandsteingeb. in Deutschland“ na str. 46: „An beiden 
Orten (Strehlen und Weinböhla) liegt diess Gestein (Plänerkalk X 5.) auf 
Plánermergel“ (zde IX). Co rozuměl Geinitz slovem „Plánermergel“ v šir- 
ším slova smyslu, o tom pojednáváme dále, na jiných lokalitách. 

Chcem ještě uvézti na pravou míru dálší vývody Petraschckovy, 
kterými chtěl odůvodniti svůj nesprávný sled vrstevný ve Střelíně. 

1) Především postřeh! dobře, že poloha vrstev v Teplitzer Strasse (IX.) 
je na ujmu jeho náhledu, že pásmo IX. je mladší než-li pásmo X. Při své 
nižší poloze a sklonu SV. zapadá pásmo IX. a pod pásmo X. Proto píše: 
(ib. 9.) „Da das Fallen der Schichten ... . bei Strehlen ein flach nordöstli- 
ches ist, vürde man in den Mergeln von der Teplitzer Strasse (IX), unge- 
störte Lagerung vorausgesetzt, eine Schicht (1X) suchen, die älter ist, als der 
Strehlener Pläner (X.). Der Umstand, dasz sie jünger sind, deutet auf einen 
Bruch hin, der ein nochmaliges Auftauchen älterer Schichten (tim mysli X.) 
bewirkt“. Při tom klade rozsedlinu zlomu směru SZ. — JV. ku jz. straně Stře- 
línského kopce. Neshledávám žádného „Střelímského zlomu“ ve Střelině. 
Vrstvy na našem profilu z Kamýku na Střelín neb rovnoběžné v sou- 
sedství, jsou uloženy pravidelně za sebou jak to stratigrafie české křídy 
vykazuje a přiměřeně ku slohu zdejšího levého či jižního křídla pánve saské 
zátoky. Tu a tam se vyskytující nepatrná dislokace v podobě zlomu neb 
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flexury jichž skok několik jen cm. obnáší, jak sami uvádíme ku př. z Pla- 
venského důlu, a které se obyčejně jen na příčných průřezech vrstev (kol- 
mých na směř vrstev) postřehnouti dají, nepadají nikterak na váhu. Povšechně 
lze říci, že přirozený pořádek vrstev nikde není vážně porušen ve zdejším 
jižním křídle pánve křídové u Drážďan a proto i mapující geologové Beck 
(1893) a Krenkel (1917) nerýsují v okrsku Drážďanském o kterém se zde 
jedná v nejbližším okolí Střelína žádné poruchy vrstevné ve svých profilech 
(viz mapy geologické). Velký Lužický zlom spadá do pravého či severního 
křidla pánve. Petrascheck soudí, že domnělý jeho zlom měl by jen malý 
skok (ib. 9) když píše o levém svahu Střelínského kopce: „der sidwestliche 
Flügel (des Strehlener Kalkhůgels) etwas abgesunken ist“. Pfipustime-li, 
Ze úplná mocnost pásma X. (tedy Krejčího Teplického pásma v Teplicích 
byla by tu dle širšího okolí Perna 50 m (může býti větší, neboť podobná 
facie v Oharecké oblasti má mocnost 645 až 85 m, Zahálka, Čes. Středoh. 
1. 452 a mimo to v okolí Perna sotva je X ď. zachováno), uvážíme-li mimo 
to, že vrstvy profilu pás. IX v Březně na něž se Petraschek (ib. 5.) 
odvolává náleží nejvyšší části 120 m mocného písma IX. (Zahálka ib. I. 
177. — Die Sudet. Kreidef. | 41), zde však jen asi 50 m mocného pásma 
IX., tož by byl skok poklesnuté nejvyšší časti pásma IX. i když volíme nej- 
příznivější pro Petraschcka případ: více než 90 m (X =:50 m, velký díl 
pásma IX — 40 m). Avšak nálezisko Petráškova Cuvieri-Merglu v Teplit- 
zer Strasse (zde naše IX.) nespadalo by ani 10 m pod úroveň pásma X. 
Takový malý skok odporoval by tedy přírodě, proto Střelínský skok ne- 
existuje a pásmo IX. ve Střelíně leží v přirozené poloze pod pásmem X. 

2) Petraschek (ib. 4.) píše, že vrstvy jeho „Merglu“ v Teplitzer 
Strasse (IX.) a ve Střelínském „Plánerkalksteinu“ (X d.) i v Teplických vrst- 
vách v Čechách (X.) jsou ve stejné facii vyvinuty. Tomu není tak; již on 
sám horniny jejich různě určuje. My shledáváme v pásmu IX slinitý jíl zde 
i v Oharcké oblasti Čech, a v souvrství X b. pásma X slinité vápence a 
vápnité slíny rovněž na těchže místech Saska a Čech. 

3) Petrascheck soudí podle skamenělin (ib. 5—8), že jeho vrstvy 
v Teplitzer Strasse (IX) jsou stejného stáří s jíly u Začke blíže Perna (X a. 
+ Xb. dol.) a že jíly u Začke nenáleží Scaphitenplánru (X a Bc.) severo- 
západního Německa. Sledovali jsme naše pásma česká z Čech do Saska a 
shledali, jak již popsáno, že slinitý jíl u Začke náleží souvrství XaĎ. v Čechách, 
právě tak jako vrstvy X a D. ve Střelíně, náleží tedy ku pásmu se Scaphites 
Geinitzi SZ. Německa. Na obapolných místech jsou různé facie; ve Střelíně 
v Xa slinitý jíl, v X B. slinité vápence a vápnité sliny. u Začke v X aĎ. 
jen slinité jíly. Aeguivalent slinitých jilů v Teplitzer Strasse (IX) jsou u 
Začke kvádrové pískovce nejvyšší části pásma IX. Aeguivalentem celého 
pásma IX. ze Střelína jsou u Začke různé pískovce, slinité jíly a slíny. Tedy 
zase na obapolných místech různé facie (viz tam, i způsob jak jiní geolo- 
gové u Začke vrstvy ty určovali.) Vidíme zde tudíž tytéž zjevy proměn fa- 
ciových, jako se jeví v Čechách z oblastí pisčitých do oblas.í slinitých neb 
slinitojílovitých, ku př. z Lužické oblasti do Oharecké oblasti (Zahálka: 
Čes. Středohoří [. pás. IX. a X) a j. — Ve svých stratigrafických studiích 
v Čechách dokázali jsme zároveň, že trpasličí fauna, význačná pro slinito- 
jílovité vrstvy pásma IX, pokračuje tam do pásma X, kde jsou v pásmu 
X. rovněž slinitojílovité vrstvy, O tom obšírné podáváme zprávy ve východní 
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části Českého Středohoří, v Pojizeří, v Labské oblasti východočeské křídy 
a v Severočeské křídě, ku př. u Čes Lípy, u Podmokel a j (viz dotyčné 
naše spisy o pásmu X. jednající) Týž případ je mezi Střelínem a Začke. 
Fauna, která se dostala za časů pásma IX. do okolí Drážďan (Střelín), vy- 
hledávala také za dob pásma X. prostředí, kde se usazovaly podobné vrstvy 
slinitojílovité a to bylo v době X ab. u Začke. Stejné aneb podobné fauny 
v různých horizontech, jako to je u pásma IX. ve Střelíně a u pásma X. 
v Začke, neznamenají ještě stejné stáří různých horizontů. Třeba býti při 
určování stáří vrstev „jen pomocí zkamenělin“ velice opatrným. 

4) Petrascheck (ib, 6) převrátiv přirozený sled vrstev ve Střelíně 
a postaviv omylem pásmo IX. ve Stfelin a v Čechách nad pásmo Xabc, 
t. j. nad pásmo se Scaphites Geinitzi, myslí, že následkem toho náleží pásmo 
IX. ve Střelíně av Čechách ku nejblíže mladsímu německému pásmu s Ino- 
ceramus Cuvieri (našemu pásmu X ď) a poněvač omylem staví pásmo IX. 
co do stáří na roveň se. slinitojílovitým souv. X a b. v Začke, proto omylem 
i tento horizont má za pásmo s Inoceramus Cuvieri (X d.). To je důsledek 
jeho mylného studia. My však víme, že v celé Sudetské křídě a souhlasně 
i v záp. zemích Střední Evropy spočívá na pásmu IX. (pás. s Inoc. Brongn.) 
pásmo X abc. (pás. se Saphites Geinitzi) a teprve na tomto pásmu spočívá 
pásmo X dď, t j. pásmo s Inoc. Cuvieri, Viz naše práce o české křídě jed- 
nající i Die Sudet. Kreidef. I. all. Proto ani vrstvy z Teplitzer Strasse (IX), 
ani Březenské vrstvy v Březně v Čechách (IX), ani slinitojílovité vrstvy 
z Xab.u Začke nenáleží ku zoně s Inocer. Cuvieri (X d.). K tomu při- 
pomínám, že někteří geologové západoevropští počítají zonu s Inoc. Cuvieri 
(X d) ku nejvyššímu Turonu, někteří ku nejspodnějšímu Senonu (viz o tom: 
Zahálka, Die Sudet. Kreideťf. I, II.). 

5, Petraschek (ib. 7.) považuje kvádrový pískovec od Začke, ležící 
nad nahoře již jmenovanými slinitými jíly ze souv. X ab. a který přísluší 
vyšší části našeho souvrství X b. a souvr. X c. (sotva X ď), jejž jmenuje 
„Ueberguader“ (viz naše lokality u Začke v předu), za stejnodobý s Kieslings- 
walder Sandsteinem a zároveň s Chlomeckými vrstvami v Čechách a všecky 
tyto tři považuje za senonský Emscber (ib. 7), při čemž zvláště poukazuje 
(ib. 8) na písčité vrstvy od Ouedlinburku a Halberstadtu slovy: „Unter Be- 
růcksichtigung der Fauna der Chlomeker Schichten und der Kieslingswalder 
Sandsteine“ kann man sagen, dasz der Ueberguader gleiches Alter wie die 
Sande fon Löhofsberge bei Quedlinburg und Spiegelsberge bei Halberstadt 
haben, er gehört der Zone des Inoceramus Koeneni Müll. an. Jedoch dürfte 
in dem böhmisch — schlesischen Aequivalente des Ueberquaders auch noch 
die nächst jüngere Zone des Emschers enthalen sein.“ Izde se myli. Sprävne 
je, že Ueberguader od Začke je téhož stáří co Chlomecké pískovce na 
Chlomku v Čechách, náležíť oba ku vyššímu oddílu pásma X., totiž hlavně 
ku souv. X c. Ještě lepší bylo by ovšem srovnání se strání u Dneboh pod 
Mužským (Zahálka: Pás. X. v Pojizeří, 95); Ueberguader od Začke úplně 
se srovnává ve stratigrafické poloze své s naším kvádrem X0 B+ c. od 

Dneboh. Kieslingswaldský pískovec však, o němž se Petrascheck zmi- 

ňuje, není stejnodobý s předešlými kvádry pásma X., nýbrž náleží pásmu 
IX. (Viz naše pojednání o této lokalitě ve Východočes. útv. kř. II., s. 46—51), 
tedy turonské zoně s Inoceramus Brongniarti, Naše pískovce v Záčke (Ueber- 
guader) i na Chlomku u MI. Boleslavi v Čechách jsou piskovcovou facif 
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výššího oddílu Scaphitové zony (X abc.), ony jsou starší než německý Em- 
scher, starší než-li jmenované senonšké písčité vrstvy nad Auedlinburgem 
a Halberstadtem. Pojednáváme o Emschru i o vysších pískovcích senonských 
i o poměru jejich ku českým pásmům křídy jak pod s. stranou Harzu tak 
ve Westfalsku dle vlastnich studiích v přírodě ve své práci: „Die Sudet. 
Kreideform. IL“ i dovozujeme, jak se tam všude (podobně jako ve Francii 
ib. I.) teprve nad nejmladším pásmem českým X d. (pravá zona s Inoce- 
ramus Cuvieri) ukládá Emscher. 

6) Petraschek stanoviv jednou svou mylnou polohu pásma IX. 
v Sasku a v Čechách nad Scaphitovým pásmem (X abc), přisoudil pásmu 
IX. stáří německé Zony s Inoceramus Cuvieri, která je stejnodobá s naším 
pásmem X d. a zařadil do své mylné zony Inoceramus Cuvieri nesprávně i 
slinité jíly z oboru X a db. v Začke, poněvadž tu shledal podobnou trpasličí 
faunu jak v IX. ve Střelíně. Následkem toho přisoudil Ueberguadru v okolí 
Začke (X b. horní T X c.) stáří německého Emschru. On se nutí aby ukázal, 
že také skameněliny dotýčných zon v Sasku a Čechách vyhovují jeho myl- 
ným aeguivalentům v Německu, zvláště když vidí, že také jiní geologové 
jako Frič, Jahn, Grossouvre (ib. 5,7) usoudili některým vrstvám pásma 
IX. (v Březně) a pásmu X. (zejména na Chlomku) stáří senonské, Poněvač 
někteří geolové řadí zonu Inoceramus Cuvieri ku nejnižšímu Senonu a Em- 
scher náleží ku dolnímu Senonu, odůvodňuje senonské stáří pásma IX. v 
české křídě a X ab. v Začke tím, že shledává v nich některé druhy trpasličí 
fauny v Emschru (ib. 5.) Jmenuje jich 11. K tomu třeba připomenouti, že jsme 
dokázali v české křídě, že nejen velmi mnoho druhů fauny pokračuje ze 
slinitojílovité facie pásma IX. do slinitojílovité facie pásma X abc a Xa. 
v Čechách, ale že i mnoho druhů jde dále do podobných usazenin němec- 
kého Emschru, tedy do vrstev které v Německu leží nad naším nejmladším 
pásmem křídy X ad: (pravá zona s Inoceramus Cuvieri). Tak v nejbližším 
nálezisku od České křídy, v Ouedlinburku, je v Salzbergmerglu (Emscher) 
ze 166 druhů 79, tedy bezmála polovice společných druhů s pásmem IX. 
Oharecké oblasti! (Zahálka, Die Sudet. Kreidef. II. 104—112), aniž bychom 
proto soudili, že slinitojílovitá facie pásma IX. náleží Senonu. 

Podobné poměry jsou u nás ve faciích pískovcových těchže zon. U- 
važme ku př. seznam skamenělin v oboru pískovců pásma IX. v Kieslings- 
waldě (Východočes. útv. kř. II. 49), v Pomených hořách (ku př. Pásmo IX. 
Jeníchovského podolí 9 —17 aj. a j.) v Pojizeří (Pás. IX. v Pojizeří 146—150) 
v Orlickožďárské oblasti. (Východočes. útv, kř. I. 55, 57, 61, 78 a j) Jak 
veliké množství druhů fauny pokračuje z nich do pískovcových facií pásma 
X. ku př. v Pojizeří (Pás. X. v Pojiz. 156—165) aneb v Lužickém předhoří 
(Severočes. utv. kř. 64—70 i j.), tak že Fričovi i jiným dali podnět po- 
nět považovati pásmo IX. v Kieslingswaldě za stejnodobé s pásmem X. na 
Chlomku u MI. Boleslavi (X c.). Je přirozeno, že mnohé druhy této fauny 
pokračují i do pískovcových facii německého Senonu. Již Schliiter hledal 
zástupce svého Emschru v Březenských vrstvách (IX.) a rovněž ve Chlo- 
meckých vrstvách na Chlomku (X c.) na základě některých společných Ce- 
phalopodů (Viz Zahálka: Die Sudet. Kreidef. II. 62-—64), ano on jde se 
svým srovnáváním ještě výše, on hledá aeguivalent českých Jizerských vrstev 
v Pojizeří (pískovcové facie pásem VIII a IX.) i ve vyšším oddilu svého 
spodního Senonu nad Emschrem ležícího, až do zony Šcaphites binodosus, 
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kterou Grossouvre již do horního Senonu klade a to na základě někte- 
rých skamenělin, které v Německu jen v oněch zonách Senonu znal. (Viz 
o tom podrobnou kritiku v téže práci naši na s. 66—70. Petrascheck se 
o tomto srovnávání Schlůtrově ani nezmiňuje, poněvač by srovnání 
to pomocí skamenělin byl nucen vyvraceti, neboť zařadil sám české Mal- . 
nické vrstvy IV 5., Jizerské vrstvy (VIIL + IX.) a Teplické vrstvy z Teplic 
(X) do své Stufe des Inoceramus Brongniarti (Studien über Faciesbildungen 
im Gebiete der sächs. Kreidef. Isis, 1899, IL, 83)! a nyní mu některé a jiné 
ještě druhy fauny, význačné v Jizerských vrstvách (hlavně v pás. IX), které 
jdou též do jeho Ueberguadru na Perensku, mají konati službu pro srov- 
nání Ueberguadru s Emschrem I Placenticeras D' Orbignyanus, na nějž 
Petrascheck váhu klade je znám v Čechách ve slinitojílovité i piskov- 
cové facii pásma IX. čili v Zoně s Inoceramus Brongniarti. Uvedli jsme 
skameněliny tyto již v předu, ve článku Mockethal — Alte Poste, při čem 
připomínáme, že ve Kieslingswaldské Pholadomya nodulifera spatřoval ellip- 
ticu Münst. VSecky Petraschckem citované druhy (ib. 7, 8. — sicher 
bestimmbare Reste — v počtu 18), vyjma Panopaea Geinitzi jsou skorem 
všecka známa v pásmu IX. v Pojizeří a v Kieslingswaldě a některé druhy 
jdou již v české křídě od pásma I., jako Seguoia Reichenbachi, neb od pásma 
II jako Venus faba a Pholas sclerotites, až do pásma X. Spatřuje-li tedy 
Petrascheck v Ueberguadru okolí Začke, tj. v souv. X 5. hor. T X c. 
aeguivalent Emschru, na základě několika skamenělin společných, je to omyl. 

7) Petrascheck použil i jiných omylů v určení zon české křídy pro své 
výzkumy. On píše (ib. 6): „In Nordböhmen liegen auf den Priesener Schichten 
noch die Ouadersandsteine der Chlomeker Schichten mit einer Fauna des 
untersten Senons“. Petrascheck nejmenuje určitě lokality na něž se cito- 
vaná věta vztahuje, lze se ale domysliti, že slovy „Priesener Schichten“ 
myslí na slíny s trpasličí faunou u Aschendorfu (viz Zahálkovo: Severo- 
čes. útv. kř. 61 a 73) jež Krejčí a Frič omylem určovali pro jejich faunu 
jako Březenské vrstvy (IX.). Tyto vrstvy náleží tamnímu souvrství X 5. pásma 
X., podobně jako slinité jíly u Začke. Aeguivalent skutečných Březenských 
vrstev (IX.) vyvinut je ve zdejším kraji, jako kvádrový pískovec, podobně 
jako v širším okolí Perna, který v podkladu souvrství X a 5. vychází ku př. 
pod Tannenbergem (ib. 68 a 70, ř. 8 z d, obr. 23, 24 i jinde.) Slovy „Chlo- 
meker Schichten“ myslí Petrascheck naše pískovce při j. konci Tannen- 
bergského nádraží (viz Zahálkovo Severočes. utv. kř. 70), jež Krejčí a 
Frič popsali správně jakožto Chlomecké vrstvy (X c) 

Petrascheck (ib. 6) pokračuje dále: 8) „Dort aber, wo Chlomeker 
Schichten entwickelt sind, haben die Priesener Schichten nicht nur geringe 
Máchtigkeit wie weiter sůdlich, wo Chlomecker Schichten fehlen, 9) sondern 
si zeigen auch eine Fauna in der senone Elemente mehr zurůcktreten, eine 
Fauna die mehr den tiefener Schichten des Profils von Priesen entspricht. 
10) Es hat daher den Anschein, als ob eine teilweise fazielle Vertretung 
stattfinde und zwar so, dasz die tieferen Teile der Priesener Schichten 
durchwegs als Tone entwickelt sind, dasz jedoch die höheren Bänke der 
Priesener Schichten in dem Gebiete, wo Chlomeker Schichten nicht zur 
Ablagerung kamen, eben den Chlomeker Sandsteinen entsprechen“. Rozdälili 
jsme tento citat na tři části: 8), 9), 10) a podáváme ku každé části vysvě- 
tlení zvláště, 
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Ku větě 8) Chlomecké vrstvy v Lužickém předhoří o nichž se tu 
jedná jsou pískovcovou facií souvrství X c. pásma Scaphitového X abc. 
(Teplické vrstvy) usazené v Žitavské deltě (Viz Zahálka: Severočes. ú. 
kř. I. 62—85 v Čes. Středohoří I. 436—450). Pásmo X mění se ve své facii 
na z. do Čes. Středohoří (ib. 436—450 a j.) ve facii slinitojílovitou a dále 
do Litoměřicka ve facií vápnitoslinitou (viz 'náleziska tamní v Čes. Středo- 
hoří, I. 286—436). Zde, v Čes. Středohoří, zadržely eruptivní horniny všecky 
tyto proměny a jsou zachovány. Na jih od Lužického předhoří jsou vyvře- 
liny řidčí, proto se zachoválo celé pásmo X. obyčejně pod ochranou osamo- 
cených čedičů a znělců ve facii vápnitoslinité, tedy ve facii kterou popsali 
Krejčí a Frič ve svých pracích co Teplické vrstvy (X a bc) a též omylem 
co Březenské vrstvy (X a.). Tato náleziska popsali jsme zevrubně ve svých 
studiích o pásmu IX. a X. z okolí Řipu a v Pojizeří (viz tam). Aeguivalent 
Chlomeckých vrstev od Tannenbergu (X c.) je tu vyvinut v typických Scap- 
hitových slínech (X c). Píše-li tedy Petrascheck, že tu Chlomecké vrstvy 
chybí, tož dlužno připomenouti, že zde vrstvy jejich stáří nechybí, jsou v 
jiné facii vvvinuty. 

Ku větě 9). Jak seznamy našeho Cuvierového pásma X a. svědčí (viz 
seznam skam. pás. X. v okolí Řípu v „Palaeontologii“ i v Pojizeří), líší se 
seznamy tohoto pásma, které často omylem jaho Březenské (IX) bylo ur- 
čováno, úplně od společností skamenělin pravých Březenských vrstev v Březně 
(IX.) vůbec, tedy i od oněch v dolní části profilu v Březně (viz Pásmo IX. 
v Poohří s. 65—82.). Rovněž se líší druhy této fauny X a. od skamenělin 
mylných Březenských vrstev (X 5) od Aschendorfu u Čes. Lípy (viz před- 
chozí čl. 7). Třeba zde zdůrazniti opět, že jak v Lužickém předhoří (Chříb- 
ská, Taunnenberg, okolí Čes. Lípy atd., viz naše popisy), tak i v kraji ozna- 
čeném Petraschckem slovy „weiter südlich“, tedy v Polomených horách, 
je aequivalentem Březenských vrstev z Března pásmo IX,, t. j. písčité vrstvy, 
popsané od Friče co vyšší oddíl Jizerských vrstev (Hleďsebské IX. a. až 
Bryozoické IX a) (Viz naše spisy). 

Ku větě 10) Z předchozích vysvětlení vychází na jevo Petrasch- 
ckova, nesprávná zdánlivost (Anschein) o paralelisování vrstev uvedených 
ve větě 10) přehledně tuto naznačená: 

  

  

as Březno u Loun. Lužické předhoří. 
Es E 
2% | Tone der höheren Bänken der |Sandsteine der Chlomeker Schick- | 2 
+ i| Priesener Schichten in Priesen |ten (naše X c. pod Tannenber-| © s 
S 5 naše souvrství IX 6 + IX n). !gem a na Chlomku). s S 

ao Tone der tieferen Teile der | Tone der tieferen Teile der Prie- E% 
z,© | Priesener Schichten in Priesen |sener Schichten (naše X b. pod S 
Z" | (naše souvrství IX s). Tannenbergem a na Chlomku.) |“ 
  

Tím končíme zároveň úvahu o Petraschckově spisu: „Ueber die 
jüngsten Schichten der Kreide Sachsens“. Výsledek její lze zahrnouti zcela 
krátce slovy: 1) Vrstvy slinitého jílu v Teplitzer Strasse ve Střelíně náleží 
ku pásmu IX, t. j. ku našemu pásmu s Inoceramus Brongniarti; ony nejsou 
mladší, nýbrž starší než pásmo X a b c, tj. starší než-li pásmo se 
Scaphites Geinitzi Střelínského kopce. liž proto nemohou náležeti pásmu X d, 
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t.j. pásmu s Inoceramus Cuvieri. 2) Vrstvy slinitého jílu u Záčke nejsou 
stejnodobé s vrstvami slinitého jílu v Teplitzer Strasse, nýbrž náleží ku 
spodní části pásma se Scaphites Geinitzi, t. j ku souvrstvím X a. + 2. dol- 
nímu. 3) Ueberguader u Začke náleží svrchní části pásma se Scaphites Gei- 
nitzi, t. j. ku souvrstvím X 8. hornímu + X c.; nemůže tedy býti Emschrem © 
a proto také ne Senonem. . 

Jaká může býti mocnost pásma IX. u Střelína? Mocnost slinitojílovité 
facie pásma IX. v podobné Oharecké oblasti roste od 20 m až ku 120 m. 
(ÚŮ. kř. v Čes. Středohoří, 275) a ku podobné mocnosti přibližuje se i v Lu- 
žické oblasti pískovcové v Čechách. Jaká je mocnost u Drážďan to nelze 
přesně udati. Ouarterní náplavy zahalují vrstvy jejich až na malé úryvky, 
jak jsme v předu uvedli. Mohli bychom jen s pravděpodobností říci, že snad 
nebude mocnost v Drážďanech vzdálena od mocnosti pásma IX. v soused- 
ním okresu u Perna, Kopic a Kroupy, kde obnášela asi 50 m. Zavedeme-li 
toto číslo zároveň s ostatními mocnostmi našich pásem do profilů, vývrtů 
a obrazců, vyhovuie jim, což nasvědčuje, že se číslo to ku pravé mocnosti 
značně bliží. Podle našeho profilu Střelin-Kamýk, zaujímal by výchoz pásma 
IX. v úvahu po j. straně Střelínského kopce pruh asi 850 m široký, směru 
SZ.—JV. a v s. straně Leubnice končil by se asi 500 m s. od tamního ko- 
stela. 

43. O nepřístupném pásmu VIII. po s, str. Leubnice. Obr. 4. 

Do široké roviny, která je na dně úvalu v oboru mokrých lučin a ú- 
rodné půdy mezi Střelínským kopcem a návrším v Leubnici, spadá pod 
tamnější alluvialní a diluvialní hlíny vedle pásma IX. ukrytý výchoz pásma 
VIII v podobě úzkého proužku směru SZ.—JV. Kdybychom připustili, že je 
pásmo to aspoň 10 m mocné, a že při známém sklonu vrstev měl by proužek 
výchozu šířku něco přes 150 m, pak by spadal dle konstrukce do dolní 
části obcí Leubnice- Neuostra, blízko 130—133 m n. m., blízko pod Leub- 
nický hřbitov (srovnej s obr. 4.). Jaké může býti petrografické složení zdej- 
šího pásma VIII? V příbuzné Oharecké oblasti v Čechách (Pás. VIIL v Po- 
ohří s. 8., ku př. v Lenešické cihelně u Loun, má pásmo VIII rozmanité 
druhy slínů a zvláště písčité slíny ; místy přechází slín ve slinitý vápenec 
spongiový a písčitý slín v pískovec a někde má hlubší písčitý slín i vápen- 
covou lavičku. Vrstvy jsou tu bohaté spongiemi. Mocnost je 83 m U Par- 
dubic a Chrudimi, kde je pásmo IX, slinitojílovité, složeno je pásmo VIIL 
ze slínů a obsahuje též vápencové konkrece (Zahálka: Východočes. ú. kř. 
I. 30, 36, 37). V Lánech na Důlku má podobnou trpasličí faunu jaká je 
v okolí tom v pásmu IX., má však zřejmý Inoceramus labiatus Schloth. sp. 
— Z výchozu pásma VII. po j. str. Leubnice, pod vodojemem (viz dále), 
lze souditi, že i tu po j. str. Leubnice složeno bude pásmo VIII. z měkkých, 
tmavošedých, slínů, blížicích se pisčitému slínu s dosti zrnky glaukonitu. 

44. Soupásmí V—VIII z Leubnice na Kamýk (Gamig). 
Obr. 4, 5, 6, 7. 

Postupujíce v Leubnici ve směru profilu dále k jihu, měli bychom při- 
jíti postupně na pásmo VIL, pak VI. a konečně na V. Soupásmí VII. + VI. 
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spadalo by na s. od hřbitova a jen malý proužek zasahoval by do s. konce 
hřbitova. Diluvialní hlína se slabým podkladem štěrku zakrývá úplně tyto 
vrstvy. Poznáme je však ve vyšší části střáně zdejší v j. okraji Leubnice, 
neboť hřbitovem počato vystupuje terrain ze dna úvalu mocněji vzhůru (viz 
obr. 4.), takže přichází blíže ku povrchu ve větším díle hřbitova, pak u ko- 
stela a školy vyšší část pásma V. Uprostřed a v nejvyšší části hřbitova je 
pod příkrovem 1 m mocné žluté diluv. hlíny a několik cm. diluv. štěrku, 
zvětralý, v kousky rozpadlý, šedý do běla slín měkký pásma V. Až do 
něbo sahají hroby Slín ten má p. m. hoj. jilu, hoj. čirého vápence ve tvaru 
foraminifer, dosti čirých zrnek a střepinek křemene ostrohranného, dosti 
zrnek hnědého limonitu po pyritu, vzác. zelený glaukonit a vz. muskovit Na 
samý povrch vychází slín pásma V. kolkolem kostela, u školy, při silnici po 
jz. str. kostela, a v břehu u sousedních domů. Na povrchu jsou v jíl šedý 
rozpadlé, proto je obyvatelstvo nazývá „Tbon“. Odkopáme-li zvětralý povrch, 
objeví se ovětralé plackovité kusy, hlouběji šedé desky slínu s tmavšími 
skvrnami. U samé školy odkryty slíny r. 1906. při kladení plynovodu. V nich 
byla hoj. Terebratulina gracilis Schlot, sp., hoj. zlomky od Ostrea 
semiplana Sow, Bairdie, Flabellina, Frondicularia. 

V samém j. konci Leubnice pokrývá 6 m mocná diluvialní hlína vrstvy. 
I ta má ve své nejhlubší poloze stopy po diluvialním štěrku. Hluboký úvoz 
silnice prorývá se místy až na sliny. Asi 20 m j. od pěšiny do Torny (r. 
1906) ve výši asi 165 m n. m. byl odkryt ve vymleté strouze silnice, 50 cm 
pod dil. hlínou, tmavošedý slín se šedými skvrnami, v tenké desky děli- 
telný. Měl p. m. hoj. jílu, hoj. vápencových foraminifer jichž komůrky byly 
"často vyplněny pyriter:, obyčejně v hnědý limonit proměněném; dosti kře- 
menných zrnek a střepinek čirých, obyčejně ostrohranných dosti zrnek li- 
monitu hnědého po zkamenělinách, zř. zel. zrnka glaukonitu, místy dosti 
zvětralý do hněda, dosti blýštinek jemných muskovitu. Tam, kde zrnko py- 
ritu se proměnilo v limonit, zbarvuje se tmavošedý slin kolkolem do šedo- 
žluta. V tomto slínu byl Turbo decemcostatus Rss. Týž žil v Čechách 
za doby glaukonitického slínu vrstvy 6. pás V. v Lounech v profilu 78. (Pás. V. 
v Poohří s. 23, 26). -Zde je v poloze, která přísluší souvrstvi VI + VII — 
Mocnost soupásmí V — VII. bude asi táž co u Perna — 42 m. 

Ještě výše v úvozu silnice, opět pod 6 m mocnou diluvialní hlínou, 
blízko pod vodojemem (Wasserwerk Leubnitz Neuostra), ve výši 174 m n. 
m. (povrch dil. hlíny 180 m n. m) vycházel ve strouze silniční (pod níž 
plynovod) tmavošedý (za mokra zvláště tmavý) slín blížící se pisčitému 
slínu pro větší množství písku. Týž náleží již pásmu Vlil. Na příčném řezu 
horniny viděti střídání slin'tějších lístků s pisčitějšími. P. m. má hoj. jilu, 
hoj. vápence ve tvaru foraminifer, při nichž komůrky často jsou vyplněny py- 
ritem v limonit proměněným, hoj křemenných zrnek a střípků, čirých, o- 
blých i ostrohranných; dosti glaukonitu zeleného a hnědých zrnek limonitu. 
Poslední nerosty dodávají hornině tmavší barvu. Hornina se dělí při povrchu 
v tenké destičky a zvětrává v tenké listky až se i tyto v šedý jíl rozpad- 
nou. Hornina tato svým složením písčitějším a větším množství glaukonitu 
i svou stratigrafickou polohou ukazuje na pásmo VIII; neboť v přechodním 
pruhu z Lužické oblasti do Drážďanské oblasti, ku př. u Křičvic, vězelo mezi 
soupásmím VI + VII. a souvrstvím IX a. rovněž zřejmě glaukonitické pásmo 

VIII. Srovnejme obě lokality: 
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U Křičvic. U Leubnického vodojemu. 
  

IX a. Slin měkký modravě š2dý. IX. Slinitý jil světle šedý (ve Střelině). 
  

VIII. Kvádrový pískovec glaukonitický jemný., VIII. Pisčitý slín s dosti glaukonitem tmšedý. 
  

VI -+ VII. Píčité slíny šedé s tmavoš. skvrn. | VI-+ VII. Slín tmavošedý.   
  

V tomto srovnání je viděti u všech vrstev zjemnění naplaveného mate- 
rialu od Perna do Drážďan. -—- Mocnost pásma VIII. sotva bude přesaho- 
vati 10 m. 

Ve vzdálenosti 150 m na jv. od řečeného již vodojemu (Wasserwerk, 
Wbh) kde je dnes naznačena v mapě Krenklově budova, naznačují Beck 
a Krenkel zcela malou partii své Stufe des Inoceramus labiatus (Mittel- 
pláner, t 1 p), čím myslí na naše pásmo IV. okolí Drážďan. To je omyl. 
Mně nebyly vrstvy na tomto místě přístupny r. 1906, neboť diluvialní hlína 
kryje povrch, avšak místo toto, ve výši 180 m n. m, v samém sousedství 
pásma VII. u vodojemu, nemůže náležeti při sklonu vrstev SV. ku pásmu 
IV., nýbrž ku nejvyšším vrstvám souvrství V—VII. Budiž povšim- 
nuto našeho profilu na obr. 4. S naším náhledem souhlasí teké výchozy 
vrstev, jež naznačují dotyční geologové v přímce vedené z tohoto místa dle 
„směru vrstev“ (Streichen) SZ. — JV. Tak 1 km na sz. od řečené mylné 
lokality označuje Krenkel při sv. konci Gostric Brongniarti-Mergel 
(tam V—VII) v tamní cihelně ve výši od 150 ku 170 m n. m.; tedy ve 
hloubce mnohem větší než-li 180 m n. m. Ještě hlouběji než-li 150 m n.m. 

leží tedy pásmo IV. (Labiatus-Pláner)! Souhlas s naším obr. 4. Na opáčné 
straně 700 m na jv. od mylné lokality, jest při j str. obce Torny, v tamní 
cihelně, ve výši 155 m n. m., opět označen na mapě Krenklově Brongni- 
arti-Mergel, tedy zase vrstvy z našeho soupásmí V—VIl., tedy zase mnohem 
hlouběji než-li onen mylný Labiatus-Pláner při 180 m n. m. Ještě hlouběji 
než-li 155 m n. m. leží proto pásmo IV. (Labiatus-Pláner) v cihelně j. od 
Torny, tedy také v mylné lokalitě, jak náš obr. 4. naznačuje. 

Postupujem-li dále k jihu, ku Kamýku, shledáme v délce 600 m v málo 
zvlněném povrchu ve výsi 175 až 180 m n. m. velmi dobrou ornici s pod- 
kladem žluté diluviální hlíny. Při mocnosti 42 m, kterou jsme shledali u sou- 
pásmí V—VIL již mezi Pernem a Drážďany, při ponenáhlém výstupu vrstev 
ku JZ., pro zachované slíny pásma V. při vrcholu Kamýku, podle konstrukce 
našeho profilu na obr. 4, jakož i proto, že na jz. od přímky Kamýk — j. 
okraj Gostrice vychází pod 175 m n. m. pásmo IV. jako podklad pásma V, 
lze souditi, Ze od vodojemu ku vrcholu Kamýku následují po sobě, pod 
diluvialní hlínou, pořadem starší a starší vrstvy od pásma VII. až ku nej- 
hlubsím vrstvám pásma V. Výška 175 m n. m. bude přibližně rozhraním 
mezi pásmem V. a IV. na samém Kamýku. ' 

Kamýk (Gamig Hůbel, obr. 4, 5, 6, 7) je nepatrný kopeček, sotva 150 
m v kruhovém půdorysu široký, a asi 7 m vysoký nad své nejbližší okolí; 
jeho výška nadmořská vrcholu obnáší 1867 m. Byl snad druhdy pokryt 
úplně diluvialní hlínou slabé mocnosti 03—15 m. Jádro jeho složeno je 
z biotitové žuly, která je v lomu při samém vrcholu odkryta.: Žula tato bude 
jen vrcholek většího do hloubky se rozšiřujícího vrchu žulového, který tu 
před dobou křídovou se do výše vypínal. V dobách křídových usazovaly se 
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kol něho postupem-času vrstvy starších pásem křidových, zabýhali do zá- 
hybů a skulin žuly; přijímaly místy do sebe i nerosty žulové a poněvač 
v takových místech pobřežních žíla ve větším množství zvláštní fauna po- 
břežní, která svými skořápkami vápencovými přispěla rovněž ku tvorbě 
vrstev, vznikly tu útesové facie, které se od sousedních normálních usazenin 

- tu méně, tam více líšily. Na počátku pásma V. zahalil se vrcholek Kamýku 
usazeninami tehdejšími úplně. Slíny tohoto pásma zabýhají rovněž do. pro- 
hlubní žuly kamýcké, střídají se s horninami útesovými neb do nich rychle 
přechází, což svědčí o jejich současném původu. Jsme tedy přesvědčeni, že 
tyto vrstvy útesové nenáleží žádnému staršímu pásmu (jako Kahlebuschu 
u Donína) i nejsou to útesové facie pásma lil., jež zde nazývají geologové 
saští omylem „Klippenfazies des Carinaten-Pláner“ nýbrž útesové facie pásma 
V., a to nejspodnější části jeho. Že se tu objevuje mnoho druhů fauny, 
známých již v saském Carinaten-Plänru (Ill), je samozřejmo. Dokázali jsme 
nejednou v české křídě, že mnohé druhy fauny udržují se v pobřežních a 
útesových faciich od pásma II. až do pásma X. 

Popišme útesové vrstvy pásma V. vyskytující se v záhybech, prohlub- 
ních a slujích žuly biotitové jak byly přístupny roku 1906 v lomu na Ka- 
mýku. Biotitová žula jako podklad útesové facie je šedá, černě krope- 
natá, balvánitá, dosti hrubozrnná; má méně zrn čirého křemene, hojně šedých 
až bělavých živců, více oligoklasu než orthoklasu, dosti černých skupin bio- 
titu lesklého. Beck (Sect. Dresden 25) i Krenkel (Bl. Dresden 27) mimo 
to udávají vedlejší nerosty pod mikroskopem: apatit, zirkon, magnetit, pyrit 
(více o této žule v popisu uvedených autorů). 

V sv. stěně žuly (viz „d“ na obr.5.) byla prohlubeň vyplněna slínem 
asi toho tvaru, jak ji vyobrazuje Beck (viz kopii v !/, velik. na našem 
obr. 7.) Vrstvy slínu tmavošedého, byly úplně téhož složení jako jsme je 
popsali v pásmu V. v Leubnici; dělily se v tenké lupénky s četnými velmi 
jemnými blýštinkami muskovitu. Při povrhu větraly do žluta. Ohýbaly se 
vlnovitě, rovnoběžně s povrchem podložené žuly. To je Beckův Mergel 
(m). Vrstvy slínu střídají se s vrstvami poněkud pisčitějšími, které bychom 
nazvali pisčité slíny. Jsou o něco pevnější, podobné barvy, a rovněž 
s četným muskovitem. To bude Beckův Pláner (p). Beck nalezl v těchto 
slínech dva Ssvalené hranaté kusy žuly. Při styku se žulou, po straně i na 
dně prohlubně přechází slíny ve vápencové brekcie, Vápenec je šedý, 
jemně zrnitý, místy přibírá dosti písku, jde po zvětrání do žluta. V něm je 
plno skamenělin rozbitých i celých, zvláště ustřic a spongii. Místy je na- 
hromaděno veliké množství neurčených tělísek vejčitých sotva 1 mm v prů- 
měru majících. Povrch jejich je šedý, žlutavý neb hnědý a lesklý. Vnitřní 
hmota jejich je bílá, zažloutlá, neb začervenalá. Také slíny, hlavní to hor- 
nina v prohlubní „d“ má podobné skameněliny co má brekcie, ale zřídka ; 
jen na přechodu do vápencové brekcie vyskytují se zkameněliny, zvláště 
Ostrei (Exogyry), hromadně. Tato útesová facie „d“ o mocnosti asi 2 m, je 
pokryta diluviální hlínou žlutou, o mocnosti 1/, m až 1 m, v jejíž hlubší po- 
loze jsou okulacené balvány neb valouny téže biotitové žuly, co je v lomu. 

V jihozápadní stěně lomu žulového je sluj „a“. Znázornili jsme ji na 
obr 6. Sled vrstev v ní je tento s hora dolů: 1) Diluviální hlína žlutá, u- 
prostřed 05 m mocná. 2) Táž diluviální hlína žlutá, má však okulacené 
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balvány neb valouny biotitové žuly, té samé co je v sousedství. Vrstvy 
jeji jsou souhlasně dle tvaru sluje rmísovitě prohnuté. Mocnost uprostřed 
1 m, ku kraji 05 m. 3) útesová facie pásma V. vyplněna vrstvami vápen- 
cové brekcie. Vrstvy se mísovitě prohýbají, souhlasně s tvarem sluje. 
Mocnost uprostřed 08 m. 

Podobné, ale menšího rozsahu než sluj „a“ jsou útesové facie slují „b“ 
a „c“ a zcela nepatrná v „e“ (obr. 5). Budou to zbytku větších slují, které 
vylámáním okolní žuly vzaly za své. Všecky jsou pokryty diluviální hlínou 
žlutou. Ve všech uvedených slujích jsou tytéž druhy fauny útesové. Která je 
z nich větší, jako ku př. „d“, ta ovšem poskytla větší příležitost ku vyhle- 
dávání zkamenělin. Velké bohatství druhů udává Geinitz ve svém L díle 
„Das Elbethalgeb. i. S.“ Jsou to: 

Foraminifera 
(Die Krenkla Bl. Dr. 64). 

Placopsilina cenomana D’ Orb. 
Polyphragma cribrosa Reuss. 
Trochammina irregularis Carp. 
Tritaxia tricarinata Rss. 
Frondicularia inversa ss., Fritschi P, 

angusta Nilss, strigilata Rss. 
Vaginulina arguta Rss. 
Flabellina elliptica Nilss. 
Ramulina aculeata Wr. 
Globigerina cretacea D’ Orb. 

Spongiae. 
Cupulospongia (Chonella) infundibuli- 

formis Goldf. sp. 
Cupulospongia (Chonella) Roemeri 

Gein. 
Epitheles robusta Gein. 
Elasmostoma consobrinum D’Orb. sp. 

ae piriformis Goldf. (Geinitzi 
Zitt. 

Stellispongia (Astrobolia) Plauensis 
Gein. 

Anthozoa 

Synhelia gibbosa Můnst. sp. 

Echinoidea. 

Cidaris vesiculosa Goldf. 
Cidaris Sorigneti Desor. 

Asteroidea. 

Stellaster Plauensis Gein. 

Brachiopoda. 

Terebratula phaseolina Lam. 
Terebratulina striatula Mant. 

116 

Crustacea. 

Scalpellum sp. 
Poliicipes Gamigensis Gein.. 

Pelecypoda. 

Exogyra sigmoidea Rss., haliotoidea 
Sow., lateralis Nilss. 

Ostrea (Alectryonia) carinata Lam., 
diluviana Linné, 

Pecten elongatus Lam. 

Gastropoda. 

Pleurotomaria Geinitzi D' Orb. 
Cerithium Bircki Gein. 

Vermes. 

Serpula conjuncta Gein, ampullacea 
Sow., depressa Goldf, Gamigensis 
Gein., quadricarinata Mün. 

Pisces. 

Oxyrhina angustidens Rss. 
Otodus sulcatus Gein, 
Otodus appendiculatus Ag. 
Lamna raphiodon Ag. 
Scylliodus crassiconus Rss. 
Corax heterodon Rss. 
Acrcdus polydictyos Rss. 
Ptychodus mamillaris Ag. 
Pycnodus cretaceus Ag. 
Pycnodus complanatus Ag. 
Pycnodus scrobiculatus Rss. 
Pycnodus? šupina. 
Obratle rybí. 
Coprolithy rybí. 

Reptilia. 
Leiodon anceps? Owen.



Seznam této fauny druží se ku fauně útesové facie pásma V. na Kah- 
lenbuschi u Donína, ač tam byly jen ze slínu, zde však ze slínu a z brekcie 
vápencové. Některými druhy z Kamýku doplňuje se úhrnný obsah fauny ú- 
tesové pásma V. zdejšího okolí. 

Jak určovali geologové naše soupäsmi V.—VIl.? Geinitz určoval 
naši útesovou facii spodni částí pásma V. na žulovém Kamýku co Unterer 
Pláner, t. j. co pásmo Ill. (Eibethalg. I. 12.) a zařadil (je spolu s pásmem 
I. a II) k Cenomanu. Naše slíny soupásmí V.—VIÍ. z Leubnice a od nich 
výše až do nejvyšších vrstev slinitých jílů pásma IX. ve Střelíně, tedy celý 
souhrn pásem V.—IX považoval Geinitz omylem za stejnodobý s pásmem 
1V. (Mittel-Pláner) a přiřadil jej k svému Unter-Turonu, neboť píše (Elb. I. 
14) „tritt er (der mittler Pláner mit Inoceramus labiatus) als graues, gelblich 
beschlagendes Mergelgestein auf, das sich in diinn—oder dickschieferigen 
Platten absondert (Plänermergel). Der Thon- und Kalkgehalt nimmt 
darin im Allgemeinen nach oben hin zu, bis er zuletzt die thon- und kal- 
kreiche Sohle des oberen Pläners (Plänerkalk, Scaphitenschichten, Ober— 
Turon Xabc.) von Weinböhla und Strehlen bildet, in den er allmählich 
verláuft“. Také z profilu, jejž udävä Geinitz (ib. I. 14) z vývrtu v dráž- 
ďanské papírně potvrzuje se, že Geinitz měl celé naše soupásmí V.—IX. 
za pásmo IV,, t. j. za Mittel-Pláner s Inoceramus labiatus. Viz o tom dále. 

Beck a Krenkel, jak již uvedeno, měli rovněž jako Geinitz úteso- 
vou facii spod. části pásma V. na Kamýku za pásmo III. Jmenují ji „Klip- 
penfazies des Carinaten-Pláner“ a řadí ji rovněž k Cenomanu. — Naše 
slíny soupásmí V.— VII v Leubnici a odtud výše až do pásma X, 
tedy celé soupásmí V.—X. zahrnují oba jmenovaní geologové (Beck ib. 57— 
60, Krenkel ib. 65—76) ku své „Stufe des Inoceramus Brongniarti“ při 
čem staví tento stupeň na rozdíl od Geinitze nad naše pásmo IV. t.j. nad 
svou Stufe des Inoceramus labiatus. Celý souhrn pásem V.—IX. řadí k Tu- 
ronu a sice ku střednímu Turonu (Krenkel ib. 75. ř. 3 sh. a 49), neboť se 
domnívají (Krenkel 49), že pravá Stufe der Scaphiten (naše XaĎc ve Stře- 
líně) na listu drážďanském (kterou mají za Oberturon) se nevyskytuje. To 
je ovšem omyl, jak jsme v předu u näleziska střelínského již odůvodnili. 
Omylem zařadili jmenovaní geologové naší nejvyšší část soupásmí V—VII. 
u Leubnického vodojemu ku pásmu IV., jak již v předu vysvětleno. 

Petrascheck (Studien i. Faciesbild. etc. 1899. S. 83) kladl naše sou- 
pásmí V.—IX. ku spodnímu oddílu své Stufe des Inoceramus Brongniarti, 
avšak později, když vyřadil pásmo IX. v Teplitzer Strasse ve Střelině—Drá- 
žďanech ku své Cuvieri—Stufe a postavil ji mylně nad pásmo Xadc, t.j. 
nád svou Scaphiten—Stufe, pak počítal jen naše soupásmí V.—VIIL ku spod- 
nímu oddílu své Brongniarti—Stufe (Ůber die jüngsten Schichten etc. 1904. 
S. 8.). 

45. Pásmo IV. v okolí Kamýku. 

Již v předchozím článku jsme vysvětlili, že rozhraní mezi pásmem V. 
a IV. na obvodě žulového Kamýku spadá ku 175 m n. m. Styk obou pásem 
zakrývá diluviální hlína. Ve vzdálenosti 500 m na z. od vrcholu Kamýku je 
cihelna (Zgl., Pílasterstein—Fabrik) při 1825 m n. m., kde po odstranění 
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diluviální hlíny žluté přišlo se na písčitý slín pásma IVa. Při v. konci hli- 
niště je tento sled s hora dolů: 

Diluvium. Hlína žlutá o mocnosti 3 m mezi 1825—1795 m n. m. 

Pásmo IVa. Písčitý slín šedý s tmavošedými do modra skvrnkami. 
Pevné lavice střídají se s měkčími, snadno zvětrajícími vrstvami. Tu a tam 
vložena pevná a tvrdá lavice tmavošedého křemitého vápence. Dále od 
povrchu jsou vrstvy modravé. Písčitý slín má hojně písku křemenného, 
méně vápence a jílu, málo zelených zrnek glaukonitu, tu a tam jemnou blý- 
štinku muskovitu a dosti četná zrnka černého, neurčeného nerostu. Křemitý 
vápenec je chudý vedlejšími nerosty. Sám nalezl jsem v krátké chvíli Ino- 
ceramus labiatus Schloth. (h.), Lima Sowerbyi Gein, Mammites, neurčený 
druh o průměru 15—20 cm. Nálezisko toto považuje se za poměrně nej- 
bohatší na zkameněliny; jsouť vrstvy tohoto pásma celkem na zkameněliny 
chudé. Krenkel (Blatt Dresden, 66) jmenuje odtud: Nautilus sublaevigatus 
D’Orb. (vh), Pachydiscus peramplus Mant. (h), Mammites Michelobensis 
Laube et Brud. (vh), Mammites binicostatus Petr. (h), Acanthoceras Fleuriau- 
sianım D’ Orb, Ac. cf. Woolgari Mant. („der echte Acanthoceras Woolgari 
kommt in Labiatuspläner in Sachsen nicht vor“ ib. 67. Srovnej s Becko- 
vym (ib. 56) Acanthoc. Woolgari Mant a Geinitzovym Ammon. Woolgari a 
Rhotomagensis v Elb. II. 184, 185). Ac. Schlüterianum Laube et Br, Ac. 
Choffati Kossm., Enoploclytia Leachi Mant. Ze sousední Gostrice (ib. 67) 
uvádí Ammonita: Prionotropis  Carolinus D* Orb. — Vrstvy mají zde v ci- 
helně (Pflastersteinfabrik) sklon 59 ku SV. Směr hlavních rozsedlin jest 11 
h 6% JV., 5 h 69 SV a různé vedlejší. Uprostřed lomu byly vrstvy skorem 
vodorovné, V dosti rozsáhlém lomu odkryty jsou vrstvy do hloubky 7 m, 
zaujímají tedy výši 1795—1725 m n. m, kterážto výška, jak se vysvětlí 
ještě, ukazuje, že tato část pásma IVa. náleží ku spodní části pásma toho. 
Poněvadž nad pásmem IVa následuje ještě do výše pásmo ÍVb., které bude 
míti mocnost, dle Meuscher Höhe, as 3 m, připadalo by tu témě pásma 
IVb při nejmenším ku 1825 m, kdyby tu bylo zachováno, což je více než 
na samém Kamýku (175 m), poněvadž při směru vrstev SZ.—JV. a sklonu 
SV., vrstvy od Kamýku ku cihelně stoupají podle vedlejšího sklonu. Dlužno 
ještě poznamenati, že se na této lokalitě písčitý slín v továrně rozemilá, u- 
praví do kostek, vypálí do žluta a slouží prý co vel. pevný dlažební material, 

Jaká může býti mocnost pásma IV. v okolí Kamýku? As 700 m na 
sz. od lomu v cihelně (Pflasterstein-Fabrik), tedy ve směru vrstevném, u- 
dává Krenkel ve své geologické mapě základ našeho pásma IV. při 170 
m n. m. Kdybychom prodloužili témě pásma IV. na Kamýku (viz náš obr. 
4) as o 530 m dále k jihu, až protne zmíněný směr vrstev SZ—JV. od 
lomu, dosáhne průsečík ten temena pásma IV. as při 200 m n. m. Odečte- 
me-li uvedená čísla teméne a základu pásma IV., 200 —170 —- 30, dostaneme 
mocnost 30 m, jež souhlasí s mocnosti pásma IV., jíž udáváme v Geini- 
tzově profilu drážďanské papírny (29'96 m, viz dále) v z. straně Drážďan. 
To svědčí zároveň pro to, že námi udané mocnosti pásem v profilu Střelín 
—Kamýk, jsou dosti správné. 

Jak určovali geologové naše pásmo IV.? Geinitz 1871 nazývá naše 
pásmo IV. v okoli Drážďan, Mittel-Pláner (Das Elbeth. I. 13, 17) mit Inoce- 
ramus labiatus a má je za Unter-Turon. Beck 1893 (Sect. Dresd. 55.) a 
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Krenkel 1917 (BI. Dresd. 65) nazývají naše pásmo IV. v okolí Drážďan 
Stufe des Inoceramus labiatus, také Labiatuspláner neb Mittelpláner a řadí 
jej ku nejnižší části Turonu. 

Ukončili jsme důležitý profil pro drážďanskou oblast křídovou. Dříve, 
než-li se obrätime ku druhému profilu, v němž bychom stopovali pásma 
hlubší (starší), povšimněm si ještě takových lokalit prozkoumaných. již 
námi pásem, ve kterých geologové měli zříležitost poznati více zkamenělin, 
aby se tak výzkum náš i po této stránce doplnil. 

46. O zkamenělinách pásma V., po případě V.—VII., v čáře 
Leubnice—Plavno. 

Měli jsme jen malou příležitost ku vyhledávání zkamenělin v oboru 
normálních, slinitých vrstev soupásmí V.—VII. Nalezli jsme v Leubnici ze- 
jména Terebratulinu gracilis a Ostreu semiplanu, význačné to druhy 
pro slinité vrstvy pásma V. v Oharecké oblasti i jinde v Čechách. V novější 
době byly vrstvy tyto odkryty ve větší míře v okolí Drážďan v téže strati- 
grafické i zeměpisné poloze v čáře od Torny přes Leubnici na Plavno v ta- 
mějších cihelnách, kde se jich používá ku výrobě cihel. Saští geologové 
měli tu příležitost nalézti větší množství druhů. Beck r. 1893 přiřadil tyto 
sliny z cihelen mezi Plavnem a Reknicemi ku své Stufe des Inoceramus 
labiatus (jako Geinitz, viz čl. o soup. V.—VIll. z Leubnice na Kamýk) a to 
proto, že v nich konstatoval Inoceramus labiatus Schloth. (Sect. Dresden 56). 
Petrascheck r. 1899 (Studien üb. Faciesbild. etc. S. 73) snažil se po- 
chybovati o tomto nálezisku Inocerama; avšak z našich prací o české křídě 
je známo, že má tento druh velké rozšíření vertikální (Zahálka: Východo- 
český útvar křídový II. 16), jde z pásma Id -+ II. až do pásma Xabdc. Není 
tédy Beckem konstatovaný výskyt v pásmu V. u Reknic nemožný. — 
Petrascheck nazývá tyto slíny z pásma V. u Reknic: „kalkreiche, schwach 
glaukonitische Plänermergel“ (ib. s. 73., ř. 5. z d.) a zařadil je tehdáž (r. 1899, 
ib. 83), jakož i celé soupásmí „Plánermerglu“ z okolí Dráždan, totiž V—IX. 
ku své „Untere Abtheilung der Stufe des Inoceramus Brongniarti“ a pova- 
žoval jmenované slíny pásma V. od Reknic omylem za stejnodobé s Fri- 
čovými Malnickými vrstvami (v Malnicích IVb. + Va.) v Čechách a s Křič- 
vickými písčitými slíny (naše VI. + VII) v Sasku (ib. 74., ř. 8.—9. s h.) i 
řadí je tedy ku střední části svého Turonu saského. — Krenkel r. 1917 
(BI. Dres. 68) nazývá naše slíny pásma V. z Torny, Gostrice a Reknice 
(Bossecker Ziegelei) „Tonmergiem“, řadí je ku hlubšímu horizontu své 
Brongniarti Stufe (Rácknitzer Schichten), tedy rovněž ku střední části svého 

"Turonu saského. 

Beck (B), zvláště ale Petrascheck (P)a Krenkel (K) (dle Wan- 
derera) uvádějí ve shora uvedených spisech následující seznam zkamenělin 
od Reknic (r), Gostrice (g) a Torny (t) ze slínů pásma V.: © 

Pisces. Odontaspis raphiodon Ag. sp. K, g. 
Oxyrhina Mantelli Ag. K, 8, t. Macropoma Mantelli Ag. Coprolith. 

"Ao en Pr., K, r, g. Lamna appendiculat a Ag.sp. K;,r,g,t. 
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Šupiny od Beryx, Cladocyclus a j. K,g. 

Arthropoda. 

Pollicipes glaber Róm. K, g. 
Enoploclytia Leachi Mant. sp. K, €. 

Cephalopoda. 

Nautilus sublaevigatus D' Orb. K, g. 
Baculites baculoides D" Orb.K, g, r, P,r. 
Helicoceras cf. ellipticum Mant. sp. K, 

rP, r 
Pachydiscus peramplus Mant.sp. K, r,g. 
Acanthoceras Woolgari Mant. sp. K, 

ng, P,r. 
A. Schlüterianum Lb, et Br. K, r. 
A. Fleuriausianum D' Orb. K, r. 
Prionotropis Carolinus D' Orb. K, r, g. 
Scaphites Geinitzi D’ Orb. K, r. 

Scaphopoda. 

Dentalium medium Sow. K, r, g. 
D. polygonum Rss K, r, g, P, r. 
D. strehlense Gein. P, r. 

Gastropoda. 
cf. Pleurotomaria baculitarum Gein. Kg. 
Natica Geinitzi D’ Orb. K, r. 
N. Gentii Sow. Pr. 
N. vulgaris Rss K, r, g 
Turritella multistriata Rss. P, r. 
T. sexlineata Röm. K, r, g. t. 
Scalaria decorata Röm. sp. ng. 
Aporrhais (Reussi) megaloptera Rss. 

sp. K, r, g, P,r. 
A. calcarata Sow. P, r. 
A. Parkinsoni Mant. sp. K, r. 
A. stenoptera Goldf. sp. K. r. g 
Volutoderma Rómeri Gein. sp. K. r. 
Cerithium sp. jádro. Shoduje se dle 
Petraschka s Fričovým obr. 
60. (Běl. s. 106) z Lounských koulí 
(omyl), t. j. v tomto případě z pás- 
ma IVd.. čili z Fričova Malnické- 
ho řasáku. 

Poznámka. 
lezisek a zkamenělin ze své spodní části Brongniartimerglu, 

Lamellibranchiata. 

Avicula glabra Rss. K, r, P, r. 
Stegoconcha Neptuni Goldf. sp. K, r, g. 
Pinna sp. (cf. decussata Goldf.) K, r, 

g, P, r 
Gervillia solenoides Defr. K, r, g, P; r. 
Inoceramus labiatus Schloth. B, r. 
I. Brongniarti Sow. K, r. €. Pr. 
I. sp. sp. (cf. latus et Cuvieri) K, r, g, t. 
Lima Hoperi Mant. K, r, 8. *' 
L. elongata Sow. K, r, g, P,r. 
Pecten Nilssoni Goldf. K, r, g, t 
P. curvetus Gein K, r g, P, r 
P. orbicularis Sow. K, r, g, P, r. 
Spondylus spinosus Sow. K, g. 
S. hystrix Goldf. P, r. 
Ostrea semiplana Sow. K. g. 
O. hippopodium Nilss K, g, t. 
Exogyra lateralis Nilss. K, g, r, P,r. 
E. haliotoidea Sow. sp. K, 8. - 
Anomia subtruncata Gein. K, r,g, P,r. 
Modiola cf. reversa Sow. K, r. 
Nucula pectinata Sow. K, g. 
Pectunculus lens Nilss. K, r, g. 
P. sp, K, g. 
Cardita tenuicosta Sow. K, r, €. 
Crassatella regularis D' Orb. K. g. 
Eripbyla lenticularis Goldf sp.K,r, g,P,r. 
Cardium semipappilatum Rss. K, r, a. 
Venus faba Sow. P, r 

Brachiopoda. 

Rhynchonella plicatilis Sow. K. r. 
Terebratulina rigida Sow. (gracilis) 

K, r, g, t 

Echinodermata. 

Cidaris Reussi Gein. K, g. 
C. subvesiculosa D' Orb. Pr. 
Phymosoma radiatum Sorig. sp. K, r, t. 
Holaster planus Mant. sp. K, r, P,r. 
Micraster cor testudinarium Goldf. P, r. 

Krenkel uvädi die Wanderera (ib. 69) ještě více ná- 
čili z Ráckni- 

tzer Schichten; avšak dle polohy jejich, severně od čáry Leubnice—Plavno, 
zdají se náležeti ku vrstvám mladším než-li ku pásmu V. (po případě V.— 
VII), snad i ku IX. Abych nechybil, neuvádím je. Podobné platí o Petra- 
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schkově stanovisku u Černic (ib. 76), ačkoliv třeba připomenouti, že Te- 
rebratula semiglobosa, žíla v Čechách již v Cenomanu a sice v pás- 
mu V. (Srovnej Zahálkovo: Severočes. ú. kř. 59). 

Mnoho druhů, uvedených z pásma V. (po případě V.—VIL) vyskytují 
se též ve slinitých oblastech těchže vrstev v Čechách, v Poohří, Českém 
Středohoří, okolí Řípu i ve východních Čechách. (Viz naše práce.) 

47. Po západní straně Drážďan a Bystřice. 

Na předchozích stanoviskách měli jsme příležitost sledovati vrstvy kří- 
dové od pásma X až ku pásmu IVa. Abychom poznali starší vrstvy, obrá- 
time se ku z. straně Drážďan. Vyjdeme z Březnice, kde nad hladinou Labe 
vychází pásmo IVa. Vrstvy mají značný sklon ku VSV, větší než polabská 
stráň z. od Drážďan; proto jižně od Leutewitz, z. od Cotty, počíná se v ta- 
mnějších lomech objevovati pod pásmem IVa. nejvyšší část pásma III. a při 
temenech strání Plavenského důlu u Dělzschen, pásmo IVa. vyjde, a pásmo 
HI. opanuje povrch. Tu již také vystupuje pod pásmem Ili pásmo II. na 
syenitovém podkladu. 

48. Pásmo IV. u Březnice (Briesnitz). Obr. 8. 

V Březnici vystupuje nad Labem 10 m vysoká příkrá stráň mezi 110— 
120 m n. m, skládající se z písčitých slínů pásma (IVa. Do vrstev 
jejich vloženy jsou dosti blízko sebe tvrdé lavice z povrchu ostře vystupu- 
jící, s četnými konkrecemi křemitého vápence v podobě kulovité neb 
ellipsoidické. Písčité slíny jsou dále od povrchu dosti pevné, tmavošedé do 
modra, na povrchu se po delší době rozpadávají v tenčí desky, později 
v ploché pecky a barva jejich mění se v šedou, s tmavošednými nepravi- 
delnými skvrnami. Mají více méně jemných tmavozelených zrnek glaukonitu, 
tu a tam jemnou blýštinku muskovitu. Konkrece křemitého vápence jsou 
v jádru svém neb dále od povrchu tmavošedé do modra, při povrchu šedé, 
chudé glaukonitem i muskovitem. Zkamenělinami jsou vrstvy tyto chudé; 
nejobyčejnějším zjevem je tu Inoceramus labiatus Schloth. Kren- 
kel (Bl Dresden 67) shledává zde častěji Inoceramus hercynicus Petr., 
mimo to Acanthoceras Schlůterianum Laube et Br., A. Fleuriausianum D’ 
Orb. (oba poslední druhy bývaly dříve jako Ammonites Woolgari Mant. 
určovány. Pravý Ac. Woolg. není prý ve IVa. v Sasku), Nautilus sublaevi- 
gatus D’ Orb. — Geinitz (1839. Charakteristik etc. s. 7, 1850. Das Qua- 
dergeb. i. S. s. 11.) uvádí ze IVa. v Březnici: Inoceramus mytiloides Mant. 
(náš labiatus), I. propinquus Mün. (labiatus?) 1, orbicularis Mün., I striatus 
Mant, I. Cripsi Mant, Exogyra undata Goldf. (conica?), Ostrea vesicularis 
Brongn, (hippopodium ?), Serpula. Ve svém novějším díle „Das Elbethalgeb. 
.“ popisuje Geinitz ze IVa. z Březnice: Anomia subtruncata D' Orb., 
Lima elongata Sow. sp., L. pseudocardium Rss., Lima divaricata Duj. (I, 206), 
Inoceramus labiatus Schloth, sp., I. Cripsi Mant., Turritella multistriata Rss., 
Natica Gentii Sow. sp., Rapa cancellata Sow. sp., Nautilus sublaevigatus 
D* Orb., Ammonites Woolgari Mant. (považovaný dříve ze Rhotomagensis), 
A. peramplus Mant, Enoplochytia Leachi Mant. sp. 
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Petrograficky i palaeontologicky shoduje se pásmo IVa. v Březnici 
s pisčitoslinitou facii téhož pásma IVa. v Čechách, zejména ve vysočině 
Řipské a v přilehlém Poohří. Ä 

Z Březnice pokračuje příkrá stráň nad Labem do Cotty. Železnice od- 
kryla zde v téže mocnosti a výšce vrstvy pásma IVa. v jednostranném zá- 
řezu, byly však ochranou zdí zakryty. Roku 1906 odhalen byl při úpravě 
ulice, hned při jihozápadní straně stanice dráhy „Drážďany— Cotta“, břeh z pí- 
sčitých slínů 405 m vysoký ve výši n. m. 112—116 m, obsahující 3 lavice 
křemitého vápence o síle 20 až 30 cm. Lavice křemitého vápence dělily se 
v ovální konkrece. Sklon vrstev byl tu 10“ VSV. Směr rozsedlin byl: 23 h 
119 SZ. až 1 h 19 SV, 2 h 1“ SV, 4 h 19 až 6 h 19 SV. Rozsedlinami vy- 
tinaly se v břehu ostré klínovité kusy jako v Roudnici n. L. (Geotektonika 
ok. R., str. 6). Beck (Sect. Dresd 56) uvádí ze stavby sklepu blízkého 
Cottaer Hofbrauhaus z pásma IVa.: Inoceramus labiatus Schloth. a Acantho- 
ceras Woolgari Mant. 

V prohlédnutém okrsku u Březnice je skoro celé pásmo IVa. zachová- 
no. Uvážíme-li výsledky, docílené vývrtem po j. straně kostela v Březnici 
ve výši 131) m n. m. (Krenkel ib. 129. Tiefbrunnen der Briesnitzer Stahl- 
guelle; č. 12. v mapě geol.) kde se v hloubce 563 m došlo se na Permský 
útvar, tož soudíme přibližně takto: pásmo II, —= asi 673 m (dle Geinitze 
v papírně, viz pozdější článek o tomto profilu), pásmo III. = asi 2264 m, 
tedy dohromady II + II. — 2937 m, zbývá na IVa. asi 2693 m. — Pásmo 
IVa. při svém sklonu 10“ VSV, zapadá od Březnice a Cotty do Labe i za 
pravý břeh jeho a-je pokryto labským alluviem a diluviem. Tam přikládá 
se naň také pásmo IVb., pravděpodobně z glaukonitických písčitých slinü 
složené, jako na Meuscher Hóhe u Donína, neb v podobných oblastech 
v Čechách (ku př. u Roudnice) a na to pokryto bude pod týmž příkrovem 
diluvia slíny soupásmí V.—VII., neboť ve vývrtu (Krenkel 131, č. výv. 20, 
viz též geolog. mapu) po z. straně osady. Úbigau, ve výši asi 110 m n. m. 
založeného, došlo se ve hloubce 176 m pod diluviem, tedy ve výši 924 m 
n. m. na jíl (Ton), patrně zvětralina slínu pásma V., právě tak, jako se do- 
chází na týž slín ve studnách sousední obce v Kadicích. — Mocnost celého 
pásma IV. bude i tu blízka 30 m jako u Kamýku blíže Leubnice. Jest-li u- 
dávají saští geologové pro svůj Labiatuspláner větší mocnost, ku př. Kren- 
kel až 40 m, Beck (ib. 56) 35—40—50 m, (Geinitze neuvádime), vy- 
světluje se to tím, že ku svému Labiatusplániu připojili něco vrstev spon- 
gilitovych se svrchní části pásma III. (68 + 7) jak o tom v následujícím 
článku pojednáno bude. 

49. Pásmo Iil. v okolí Leutewitz a Cotty. Obr. 9. 

Od polabské stráně, mezi Březnicí a stanicí dráhy Drážďany —Cotta, vy- 
stupují popsané vrstvy pásma IVa. při značném sklonu 10“ VSV, do Leute- 
witz a ku z. straně Cotty. Spád povrchu zemského v témž směru je celkem 
podobný a jen o málo mírnější onomu sklonu vrstev (viz obr. 8); proto 
pásmo IVa. udržuje se svými spodními vrstvami až do Leutewitz. Diluviální 
hlína, která j. od stanice Cotty jen v mocnosti 1 m pokrývala vrstvy IVa, 
roste co do mocnosti i na více metrů do Leutewitz, zakrývá výchozy nej- 
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spodnějších vrstev pásma IVa, i místa, kde z pod pásma IVa. vystoupí již 
na povrch témě pásma III. V j. okraji Leutewitz, 1 km na jz. od zmíněné 
m dráhy, byl r. 1906 následující sled vrstev v Mobiusově cihelně (Prvý 
om): 

Povrch zemský v cihelně 140 m n. m. 

Diluvium. Hlína žlutá o mocnosti. . ... .. : m 

Pásmo Illb. souv. 7., vrstva 3. Rozpadlý spongilit jako ve2. 

IMloy 2. Spongilit ve velmi pevných a tvrdých lavicích. Má vel jem. 
zelená zrnka glaukonitu, celkem málo, místy více zrnek pohromadě. Dosti 
jemných blýštinek muskovitu a zrnek křemene. Slabě šumí v kyselině, Barva 
šedá s četnými tmavošedými skvrnami vápencovitými. Také tyto jsou bo- 
haty jehlicemi spongií. Do vrstev spongilitu vložena je místy ještě pevnější 
a tvrdší lavice vápence spongilitového, tmavošedého do modra aneb 
je v konkrecích oblých. Vrstev těchto užívá se jako pevného stavebního ka- 
mene, mimo to se tluče na kostky pro dlažby mosaikové. Geinitz píše o 
tomto kamenu (Das Ouadergeb. i. S. 1850. s. 6): „Die dünnen Platten in 
welchen zu brechen er grosse Neigung hat, und welche unter dem Namen 
„Zwickpláner“ („Zwickpiáner von Leutewitz“ Gein. Elbeth. Il. 183, „dünn- 
plattige Schichten, welche den Namen „Zwickpläner“ führen. Cotta u. Leu- 
tewitz. Elbeth. I. 13) so häufig als Zwischenlagen zwischen Quadersandstein- 
stücken bei Bauten Anwendung finden, haben diesem Gesteine gerade den 
Namen „Pläner“ verschaft. Von da aus ist er indess auch auf andere 
ähnliche Gesteine übertragen worden“. Sklon vrstev byl zase 10° VSV. 
Směr hlavních rozsedlin byl 23 h 11° SZ, 1 h 6° SV. 6 h 6" JV. Mocňost 
odkrytä 4 m. 

Dno lomu r. 1906. 
1167 1. Tytéž vrstvy spongilitu pokračují hlouběji. 

Na jih od prvého lomu, ve vzdálenosti asi 300 m, po j. straně obce 
Leutewitz, byl druhý lom, již zašlý, který se právě zasypával. V něm vy- 
stil jsem ještě tento. sled vrstev ve výši asi 155 m n. m. Diluviální hlína 
žlutá 4 m, Spongilit s vápencem spongilitovým jako v předchozím 
lomu. Nahoře v tenké desky rouzpadlý, hlouběji v mocnějších lavicích. 
Sklon týž. 

Hned naproti tomuto lomu byl na v., přes ulici, po z. straně větrníku, 
ve výši asi 152 m n. m, třetí lom s těmitéž vrstvami. Pod 2 m mocnou 
diluv. hlínou s cicváry odkryty byly zase tytéž šedé, velmi pevné spongility 
s tmavošedými skvrnami, střídající se s lavicemi modravého vápence spon- 
gilitového ze souvr. IIlóy. Sklon týž, skorem soubežný s povrchem zemským. 

As 200 m na jih od Větrníku dojdem do čtvrtého lomu ve výši 
145 m n. m. s tímto profilem: 

Ornice se zlomky spongilitu 03 m. 
Pásmo Illd, souvr, y. Spongilit písčitoslínitý, při ornici zvětralý, 

hlouběji v pevných lavicích. Při povrchu zažloutlý, dále od povrchu šedý 
s tmavošedými vápnitějšími skvrnami, upomíná na německý Flammenmergel. 
Má dosti jemných zrnek glaukonitu, dosti jemných blýštinek muskovitu, 
zvláště na ložích. Jehlice spongií objeví se po vyleptání kyselinou. Tu a tam 
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vloženy jsou oblé konkrece vápence, bohatého jehlicemi, chudého vedlej- 
šími nerosty. Je to nejhlubší část souvrství 7, zde pouze 21 m zachována. 

Pásmo Il$, souvr. 5. Slinitý jíl značně muskovitý, zvláště na 
ložích, se vzácným glaukonitem a vel. jemným pískem křemenným, tu a tam 
s jehlicí spongií. Dělí se v tenké desky, na povrchu úplně rozpadlý. Šedý 
neb tmavošedý, větráním žloutne  Lpí na jazyku, šumí dosti v kyselině. 
Mocnost 07 m. To jest Geinitzova „Thonschicht“, či „Piánerthon“. 
(Elbeth. 1. 13). 

Päsmo Illb. souvr. « Spongilit slinity, muskovity v mocných, 
dosti pevných stolicích. Nejvyšší stolice měla tlouštku 2 m, hlubší 1 mí 
slabší. Poměrně měkčí než horní vrstvy z Hlóy, Zrnka glaukonitu vzácnější. 
Čestvý je tmavošedý do modra, větráním stává se šedý s tmavošedými 
skvrnami, na povrchu zažloutlý Konkrece aneb lavice vápencové zde nevi- 
děl. Sklon vrstev jako v předešlých lomech. Nautilus sublaeviatus D? Orb. 
Mocnost přístupných vrstev 34 m. Lom se právě zasypával. 

Dno lomu r. 1906. 

Také na v. od posledního lomu (čtvrtého) i na v. od Větrníku byly 
otevřeny lomy, v nichž se lámal kámen z těchže vrstev IIlóy., Ilbe, co 
v lomu čtvrtém a měkká jílovitá vrstva 115. i zde dělila souvrství 7 a a 
od sebe. Tytéž vrstvy opakovaly se v přilehlé z. části obce Cotty, která se 
právě budovala. Bylo tu plno prohlubní po lomech, z nichž se vybíral ká- 
men pro novostavby. 

Zkameněliny jsou v oboru pásma HIb. okolí Leutowitz a Cotty vzácné. 
Mám z Cotty z IlIbo.: Nautilus sublaevigtus D' Orb. Geinitz jmenuje z Leu- 
tewitz (Elb. II. 183) výslovně z „Zwickplánru“, tedy z IHlby: Nautilus su- 
blaevigatus D' Orb., mimo to: Ammonites Woolgari Mant. (ib II 184), A. 
Austeni Sharpe až o průměru 70 cm. (ib. II 186— 7), A. peramplus Mant. 
(ib. II. 189), Gasirochaena amphisbaena Goldf. sp; mimo to z Unterplánru 
u Leutewitz, tedy z Illba. (ib. I. 180). Exogyra lateralis Nilss. Krenkel (Bi. 
Dresd. 67) jmenuje výslovně z Leutewitz z Illby, t j. „aus den unmittelbar 
über der trennenden Tonschicht (I115ß.) folgenden tiefsten Schichten des 
Labiatuspläners“: Inoceramus labiatus Schloth, Puzosia (Desmoceras) montis 
albi Laube et Br, Mammites nodosoides Schloth., Nautilus sublaevigatus 
D' Orb, Pachydiscus peramplus Mant, Mammites cf crassitesta Stol, M. 
Footeanus Stol, Acanthoceras Schlůterianum Laube et Br. Při citátu Ac. cf, 
Woolgari Mant, poznamenává: „der echte Ac. Woolgari kommt im Labiatus- 
pláner in Sachsen nicht vor“. Skorem tytéž Ammonity uvádí Krenkel také 
z Cotty, nejmenuje ale blíže stanovisko, proto je neuvádíme Mohly by po- 
cházeti též ze IVa. Pozoruhodný je však výskyt Ammonita: Schlónbachia 
gracillima Kossmat z Cotty, nechť jíž je z pásma IIIb. nebo IVa. (naše 
Il6. — IVa. náleží ku francouzské zoně a Schlónbachia inflata, čili ku němec- 
kému Flammenmerglu). Bylo by dobře, jak uvedenou Schlónbachii, tak i 
druhy rodu Mammites podrobiti přísnějšímu srovnání s originály druhu 
Schlónbachia inflata ve Francii a Německu. 

V lomech v okolí Leutewitz a Cotty měli jsme příležitost poznati ono 
souvrství slinitého jílu Hlój3.. kterou považují saští geologové v okolí Drážďan 
za rozhraní mezi Unterplánrem (Carinatenpláner IIlbo.) a mezi Mittelplánrem 
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(Labiatuspláner, IIIby.). Toto souvrstvi slinit&ho jilu IN6ß. čili Thonschicht 
aneb Plánerthon u Geinitze (Elb. I. 13), weicher Mergel neb Thon 05 
—075 m mächtige Bank, u Becka (ib. 53) a Krenkela (ib. 65) je vedle 
jiných měkkých vrstev lokálním zjevem pro okolí Drážďan. Jinde v Čechách 
i v celé Sudetské křídě není. V Čechách ve slinitých oblastech je pásmo 
Hlb. buď ze spongtlitových vrstev složeno, ku př. v Oharecké. oblasti, aneb 
z měkkých slínů, ku př. u Semic, aneb poměrně z pevnějších slínů a pís- 
čitých slinů, zřídka s lavicemi neb konkrecemi křemitého vápence, jako ku 
př. v okolí Řípu. Nikde není nápadná vložka slinitého jílu Saští geologové 
považují tento slinitý jíl v okolí Drážďan za význačné rozhraní (charakteristische 
Leitschicht Beck 53) mezi Carinatenplánrem (lllóe) a Labiatusplánrem (zde 
I6oy. + IV.) Veškery vrstvy souvrství Hóy, a IV. (u Geinitz2 a Becka 
i vyšší pásma) ležící nad jílovitým souvrstvím Illbj5., zahrnují ku svému 
Labiatusplánru proto, poněvadž v nich nalézali [noceramus labiatus. 

Uvážíme-li veškeré vlastnosti vrstev pásem IIlb. a IVa. v Sasku, t. j. 
vlastnosti stratigrafické, palaeontologické a petrografické, pak nemůžeme sou- 
hlasiti s vymezením a určovaním saské Labiatuszony v různých okresech 
z důvodů, jež tuto přehledně naznačujeme. 

1) Pravá Zona s Inoceramus labiatus v Německu, ku př po s. straně 
Harzu a ve Westfalsku, je stejnodobá s pásmem VIII v Sudecké křídě, ni- 
koliv tedy s pásmem IV. po případě i III, jak jsme odůvodujli v naši studii: 
Sudet. Kreideformation II. 

2) Saští geologové chtějíce vymeziti svou Labiatuszonu, měli na zřeteli 
ony vrstvy, které obsahují Inoceramus labiatus. Tento druh — předpoklá- 
dajíce určení palaeontologů v Sasku v Čechách za správná —. má však 
v Sudetské křídě velké rozšíření vertikální, větší než v Německu V Sasku, 
šak jsme již uvedli, jde ze III a. na Ladech vzhůru až do X abc. ve Stře- 
líně. Největší jeho rozvinutí bylo v době IV a. V Čechách bytuje od I a-+II. 
v Hásku až po Xabc. u Teplic a Běliny. (Zahálka, Východočes. ů. kř. II 
s. 16). Tu je nejvíce rozvinut v době III b, méně ve IV a. — Proto v Sasku 
viděl Geinitz omylem zonu s noc. labiatus zvláště v pásmu IV., a k němu 
připojil místy i celé III, neb jen souvr. IIb. V okolí Drážďan k nim 
přidružil i komplex V—IX. Novější geotogové, jako Beck, vypouští z tohoto 
oboru přibližně VHI—IX. a Krenkel omezuje se ve svém mapování okolí 
Drážďan jen na skupinu III b y + IV. V Čechách z téže příčiny viděli geolo- 
gové omylem Zonu s Inoceramus labiatus hlavně v pásmu III, ku př. v 0- 
kolí Prahy, místy přiřadili k ní i pásma mladší, ku př. IV. a VI. v Polabí 
Roudnicko-Mělnickém. 

3) Následkem výskytu Inocerama labiata ve [IIb y u Drážďan, přiřa- 
děno souvrství toto, jak již řečeno, ku hlavnímu horizontu mylné zony la- 
biatové IV a. To bylo na škodu stratigrafie české křídy v Sasku; neboť 
vrstvy spongilitové v Ii by, bohaté jehlicemi spongií, které se tak zřejmě 
hlásí ku pásmu III, přiřaděny tak ku pásmu IV a, které vykazuje jinou, 
samostatnou skladbu petrografickou. Ta okolnost přiváděla geology při jejich 
výzkumech zajistě do rozpaků; vidíme to u Geinitze, neboť neví ku které 
zoně zařaditi zkameněliny nalezené v lomech v nichž je souvrství Hl be a 
Hi by., oboje se spongilitovou hmotou skamenělin, zdaž ku Unterplánru t. ij. 
ku III b a., neb ku nejspodnější části Mittelplánru (či Labiatuszony), zde ku 
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III by. Ku př. při gaultském druhu Ammonites bicurvatus Mích. (Gein Elbeth. 

II. 188). — Spojením III by. se IV. stěžovalo zajisté i mapování geologické, 

zvláště u Drážďan, kde jsou vrstvy chudy dotýčným Inoceramem. Geologové 

si sice pomáhali tím, že považovali slinitojílovitou stolici III b B. jako hranici 

mezi Unterplánrem (II b «) a Mittelplánrem (II b v. -+ IV.). Tato měkká sto- 

lice JII b B. je však významu podřadného; neboť není v oboru pásma HI. 

zjevem ojedinělým. Šám Beck uvádí uprostřed svého Carinatenplänru 

(III b &) rovněž měkkou vrstvu slínu (Mergelschicht, ib. 53) a Krenkel (ib. 

126—127 přináší několik profilů z vývrtů studní po j. str. Drážďan (č. výv. 

1 až 4), vnichž je vícero mocných vložek jílu v pásmu II[ó. (Ton a Pláner); 

mnohá souvrství jílu dosahují mocnoctií 3 m, 8 m a 10 m! Tím pozbývá 

stolice jílovitá III b 3. svého významu pro rozhraní mezi Unterplánrem a 

Mittelplánrem. U Dölzschen vidíme vložky měkkých vrstev do pevných 

vrstev spongilitů souvr. IIÍ b a. (viz dále). V Čechách není v oboru spongi- 

Jitových vrstev pásma III. slinitojilovitä "stolice III b $. a v polabské krajině 

mezí Semicemi a Poděbrady (viz naše studie) je celé pásmo [ll b. složeno 

z měkkých slínů, při povrchu v jíl rozpadlých, takže se z nich snadno cihly 

vyrábí (Sadská). — Tam, kde není stolice slinitojílovitá II b B, kde není 

vyvinuta, neb se nedala zjistiti (jako ve vývrtech) tam by se určení hranice 

mezi Unterplánrem (IIb ©) a Mittelplánrem (III b y T IV.) ztěžovalo, ba zne- 

možnilo a tu je pozoruhodno, že ve vývrtu artéské studnice v Drážďanské 

papírně (viz článek o mocnosti pásma III. v z. části Drážďan) zahrnují saští 

geologové tak jako my veškery vrstvy pásma UL dohromady k jednomu 

pásmu : Unterplánru čili Carinatenplánru, jsouce k tomu přinuceni petrogra- 

fickými poměry vrstev. 

Z této úvahy vychází, že by i v Sasku, tak jako v Čechách a v celé 

Sudetské křídě, bylo prospěšno zavésti klasifikaci vrstev o nichž tu jednáme 

ve smyslu našich pásem III b. a IV a. Mittelpláner, tak jako Mittelguader, 

bylo by pouze pásmo IV a, kdežto Unterpláner by se rozšířil na celé pásmo 

II 6. (lb a +1 b B+ IIb y). Výskyt Inocerama labiata ve II by. beztoho 

vzácný, nebral by se ná váhu. 

50. Pásmo IIL a Il, v okolí Dolzschen, Obr. 8, 10. 

Úlohou naší jest, vypátrati nejspodnější vrstvy pásma III Ď. a v pod- 

kladu jeho pásmo III a. a II Opouštíme vrstvy pásma III. u Leutewitz a 

Cotty a směřujme k jihu. Diluvialní hlína zakrývá vrstvy pásma Ill 5. Tam, 

kde potoky vybrázdily údolí, tam vychází pod hlínou vrstvy spongilitové 

pásma III b. ve stráni údolní na povrch. Jsou na povrchu šedé, neb kde více 

zvětraly zažloutlé, s tmavošedými skvrnami; na povrchu dělí se v tenčí desky, 

dále od povrchu v lomech, v mocnější a pevnější vrstvy. Tak shledali jsme 

vrstvy tyto v Gorbicích v lomu až do hloubky 6 m odkryté, podobně v Rosz- 

thalu. Ač jdeme ku Dělzschen podle vedejšího sklonu vrstev, přec vstoupají 

sem vrstvy od Leutewitz z Cotty dosti. V Gorbitzích a Roszthalu vidíme je 

mezi 180 a 200 m n. m. Vobci Dělzschen zařezává se silnice do levé stráně 

Plavenského důlu a odkrývá velmi pěkně spodní vrstvy pásma III b., totiž 

souvrství III 6 a., mimo to III a. a II s podkladem syenitu. Sled vrstev je 

tento: 
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Obecní úřad po jz. str. Dölzschen, č. d.9, as 220 m n. m. 
Nepřístupné vrstvy kryté půdou o výšce 42 m, dle Krenklovy mapy 

Unterpláner. 
Pásmo ili ó a, souv. 7. Spongilit pisčitý, slabě slinitý, (skrovně šumí 

v kyselině) bohatý muskovitem, s dosti jemnými zrnky glaukonitu, šedý po 
zvětrání zažloutlý s tmavšími nepravidelnými skvrnami, bohatšími vápencem, 
chudší slídou i glaukonitem. V pevných, tvrdých, silných stolicích. Místy 
pecky pyritové, při povrchu v limonit se proměňující, místy konkrece vá- 
pence křemitého spongilitového, tmavošedého, velmi tvrdého. Mocnost 27 m. 

III 5 « 6. Měkčí stolice spongilitu (?) šedého v tenké třípký se rozpa- 
dávajícího s konkrecemi vápencovitějšími tmavošedými 1 m. 

II 6 « 5. Pevná stolice spongilitu (?) šedého. 09 m. 
IH 6 « 4. Vrstva jako 7, o mocnosti 0'45—050 m. 
II 6 « 3. Pevnější stolice spongilitové jako 7. 
II be 2. Měkčí vrstva jako 7. o mocnosti 001—005 m. Tyto vrstvy 

(přibližně) 4—7 popisuje Beck (ib. 51) takto: „Blaugrauer, sehr kalkreicher 
und glaukonitführender Carinatenpläner in Bänken von 02—05 m Stärke 
und im Einschnitt aufgeschlossen in einer Mächtigkeit von 5 m“. 

l pe 1. Pískovec pápnitý, velmi jemnozrnný, se sporým glauko- 
nitem a hoj., vel. jemným muskovitem, šedý, ve velmi pevné stolici, se zlomky 
ostreí. Tuto polohu, která má nejhlouběji i vápencové konkrece, popisuje 
Beck takto: „Feinkórniger, nur sehr schwach kalkhaltiger, glaukonitführen- 
der, lichtbraungrauer Plánersandstein mit Ostreenschalen, 05 m. Snad sem 
patří i: Plánerbank, Gestein wie oben, 02 m“. 

Pásmo III a 2. Pískovec slinitý, velmi jemnozrnný, s četným 
muskovitem a glaukonitem, zažloutlý, křehounký, místy zlomek Ostreí. Dělí 
se ve 2 slabší vrstvy. Vrstvy Hl a 2 + III b « 1 měly dohromady mocnost 
16 m). U Becka: „Zwei Plánersandsteinbánke, wie oben, 075—1 m“. 

li a 1. Slín pisčitojílovitý s málo glaukonitem, hoj. muskovitem, 
tence deskovitý, šedý, po zvětrání nažloutlý s tmavšími skvraami, měkký. 
snadno se na povrchu ve hlínu rozpadne. Zlomky Ostreí i zde se ukazují, 
Mocnost 02—04 m. U Becka: „Grauer, weicher Mergel, schwach sandig, 
mit Glimmerschniippchen, 02—04 m“. Oboje souvrství Il a 1. + HI a 2. 
jsou si petrograficky i fysicky velmi podobná av blízkosti, v jz. části obce 
Dolzschen, byly odkryty poblíže coty 222, 1 při hloubení studny, jak na- 
značuje Beck (ib. 52): „ergab sich der Mergel unter dem Carinatenpläner 
1,5 m máchtig“. Beck ovšem myslí, že to jest souvrství III a 1., kterému 
v tato místa přibývá na mocnosti (ib. 51). Viz mimo to poznámku hlouběji 
o pásmu Ill a. 

Pásmo II. Slepenec velmi hrubý, složený z koulí tmavě červeného 
syenitu až zvící hlavy i větší.. Vedle koulí syenitu leží hranaté kusy še- 
dého, velmi tvrdého pískovce vápencového s málo zrnky glaukonitu, 
a místy jsou vtroušeny nerosty ze syenitu, jmenovitě orthoklas a amfibol, 
Orthoklas bývá někdy zvětrán v kaolin. Vápenec v pískovci je šedý, tvoří 
buď tmel zrnek křemenných, aneb jsou to zlomky a drť ze skořápek lastur 
a j. zkamenělin. Někdy je těchto tak nahromaděno, že lze vyjmouti z hor- 
niny partii vápence lasturnatého. Kde slepenec i kusy pískovce vápencového 
jsou od sebe vzdálenější, tam se vyvinuje co tmel slepence pískovec hrubo- 
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zrnný žlutý. Samotný pískovec, jako vrstvu, v nejhlubší poloze jsme neviděli. 
Slepenec o mocnosti 2 m sahá až ku svému základu syenitovemu. Beck 
píše o pásmu Il: „Conglomerat von Syenitgeschieben bis zu 04 m im 
Durchmesser, mit geringem, kalkigem, glaukonitrechem Bindemittel, 2 m. 
Darunter folgt eine Bank von lockerem, ziemlich grobkörnigem, 
gelblichem Quarzsandstein, aus dem eine Quelle entspringt“. -- 
Spodek křídy končí, zde asi při 205, 4 m n. m. 

Základem je tmavočervený syenit, složený ze slabě červeného or- 
thoklasu, jehož krystaly dosahují až 1 cm délky a z černých sloupků amfi- 
bolu. Dle Krenkela (ib. 10) obsahuje mimo to titanit, oligoklas, křemen, 
apatit, zirkon, magnetit a | Syenit skládá celou hlubší část stráně Bystřic- 
kého (Plavenského) důlu od 2054 ku 1475 m n. m. při potoku Bystřici 
(Weiszeritz). 

Geinitz shledal ve svém „unterer Pläner (lllbx) bei Dölzschen“ 
(Eibeth. I), patrn& v lomech blizkych skaläm syenitovym, näsledujici zcela 
pobřežní faunu: : 

Terebratula phaseolina Lam. Mytilus Cottae Röm, 
Rhynchonella compressa Lam. Mytilus arcacea Gein. 
Ostrea carinata Lam. Arca Galliennei D’ Orb. 
Exogyra conica Sow. sp. Neritopsis costulata Röm. 
Exogyra haliotoidea Sow. sp. Serpula conjuncta Gein. 
Pecten membranaceus Nilss. Ptychodus decurrens Ag. 

Pecten elongatus Lam, Petraschek (Studien 61) nalezl u 
Vola phaseola Lam sp. Dělzschen (Begerburg) útesové facie 
Lima ornata D’ Orb. svého Carinaten Plánru (lllbe) v 
Lima simplex D’ Orb. úzkých skulinách syenitu: 
Lima divaricata Duj : 
Lima interstriata Gein. Cidaris vesiculosa Goldf. 

Lima rapa D’ Orb. Ostrea hippopodium Nilss. 
Lima tecta Goldf. Ostrea diluviana Linné, 
Perna lanceolata Gein. Exogyra haliotoidea Sow. 
Mytilus Galliennei D’ Orb. Pecten elongatus Lam. 

Petraschek popisuje výplně oněch skulin takto: „Dieselben werden 
theils von grauem, kalkreichem Pläner mit grossen Glaukonitflecken, theils 
von gelblichem Hornstein erfüllt“. 

Poznámka. Tak jako v Čechách, tak i v Sasku je těžko při čerstvě 
odkrytých vrstvách určiti někdy hranici mezi pásmem lila. a lilb. Vyšší 
vrstvy Illa. nabývají místy podobné petrografické povahy, jako vrstvy Ilo. 
Tam, kde vychází vrstvy ve stráni na povrch, a od dávných věků vystaveny 
byly vlivům povětrnosti, tam se hranice ta dá snadněji stanoviti; bývajíť 
vrstvy pásma Illa. měkčí a rozpadlejší než Illp. Možná, že i v posledně u- 
vedeném profilu u Dólzschen naznačeny jsou měkčími vrstvami II5.2+4 
+6 přechody v jílovitější vrstvy a že celé souvrství Il5 1. až 1166. o výš- 
ce asi 455 m náleží též ku pásmu Illa. a že ve směru ku Nouzicům na- 
stává faciová proměna těchto vrstev v měkký slín, něboť v sz. části obce 
Nouzic došlo se hloubením studny dle Becka (ib. 52, 100) pod Carinaten- 
plänrem na 7 m mocny slin, tedy Illa. (u Dölzschen Illa 1.+2.+-1151.— 6 
= 57 m). Beck myslí mylně, že se sem zvětšuje mocnost našeho souvrství 
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Ila 1. (Mergel) na účet hlubších Conglomerátů pásma II. Myslím, že tu je 
týž případ jako v Čechách z okolí Roudnice do Lounska (viz Pásmo III 
v ok. Řipu s. 73), kde se jílovité souvrství IIIa., u Roudnice 1 m mocné, 
zvětšuje do Lounska až na 65 m na účet nejblíže vyšších vrstev pásma III. 
proměnou faciovou, nikoliv na účet pískovců pásma IL. 

51. V okolí Rathsteinbriiche. 

Právě popsané vrstvy křídové mají sklon 59 SV. (Beck: Geologischer 
Wegweiser durch das Dresdner Elbthalgebiet. 1897. s. 3.) Podle tohoto 
sklonu svažuje se skorem také povrch zemský od Dělzschen do Drážďaň. 
Pěkně shlédnouti lze, jak podle toho sklonu svažují se vrstvy pásma H. a 
II. v levé stráni Bystřického (Plavenského) důlu, v. od Dělzschen, mezi 
pivovarem Felsenkeller a Plavenskou plynárnou, na okraji Drážďan (Lóbtau), 
naproti Plavnu, kde založeny jsou rozsáhlé lomy syenitové, zvané „Rath- 
steinbriiche“. Nad skalami syenitu, které tvoří stráň, vidíme rozhraní mezi 
pásmem II. a syenitem skorem u coty 183,0 a rozhraní toto klesá ku sv. 
tak, že před plynárnou klesne rozhraní obou útvarů již ku 148 m n. m, ve 
vzdálenosti skorem půl km. V tom poměru, v jakém klesají vrstvy, snižují 
se dříve přes 50 m vysoké skály syenitové vždy hlouběji ke dnu údolnímu, 
až u samé plynárny zapadnou pode dno Bystřického důlu a brzy potom za- 
padne i pásmo II. a III. Poučný je profil vrstev po j. straně plynárny, jed- 
nak v tamním lomu (Mros), jednak v přilehlé stráni důlu (srovnej též u 
Becka ib. s. 2). 

Povrch zemský po j. straně lomu u plynárny 162 m n. m. 

Pásma III p souvr 9. Část nejblubší. Spongilil; u Becka: „Pláner der 
Stufe mit Inoceramus labiatus Schloth., ein unregelmässig plattig geschichtetes 
Gestein, zuweilen mit Steinkernen von Nautilus sublaevigatus D’ Orb. 1--2 m“. 

His. Souvrství měkkého slinitého jílu; u Becka: „Eine Schicht 
von sandigem Mergel 0775 m“. 

Ilse Spongilit písčitovápnitý, muskovitový, v pevných deskách, šedý 
s tmavošedými skvrnami, při povrchu zažloutlý. Sumí mocně v kyselině. 
Jehlice spongií po vyleptání kyselinou znatelné. Místy tmavošedé vápenco- 
vitější partie. Zlomky Ostrei. Nejspodnější lavice mají též koule, oblázky 
neb placky syenitu tmavočervenavého. U Becka: „Carinatenpláner in 03— 
05 m starken Bánken, im ganzen in gegen 10 m Máchtigkeit, nach unten 
abschliessend mit einem meist glaukonitischen Pläner voll von Geröllen u. 
grösseren, ausnahmsweise sogar einen Durchmesser von 3 m erreichenden 
Blócken von Syenit“. Tam, kde syenitové skály trčely za dob pásma Ill», 
souvr. « do větší výše, kde není pásmo Il, tam ukládají se nejspodnější 
vrstvy souvr. Io. do prohlubní, slují, skulin syenitových a nabývají rázu 
útesového. Hornina je tvrdší, bohatší glaukonitem, místy pyrit, dle Petra- 
schka (Studien etc. 58) chová pod mikr.: převahou vapenec a křemen, 
zřídka biotit, pyrit, glaukonit, foraminifery. V těchto útesových faciích je bo- 
hatá fauna útesová, již podáváme dle Petraschka dole. Týž vyobrazuje 
zmíněné útesy na str. 57. a 60. (ib.). Jilovité vrstvy, označující pásmo llla., 
jsme tu nenašli. 
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Pásmo II. Vápenec místy glaukonitický, místy se vzácným glauko- 
nitem. Převahou celistvý, šedý až tmavošedý; přibírá-li místy více zrnek 
křemenných, upomíná na podobné horniny v pásmu II u Ouval a Korycan 
v Čechách. Místy je vápenec krystallinický, bílý a ten zase upomíná na 
podobný v pásmu II. ve Velké Vsi (u Korycan) v Čechách. Vápenec má 
často přimíšeny nerosty syenitové, orthoklas a amphibol. Prvý bývá někde 
v bílý kaolin proměněn. Zkaměněliny bývají z vápence, jen spongie mívají 
hmotu svou nejen vápencovou, ale i limonitovou, patrně proměněnou z py- 
ritu. Vápenec má také valouny syenitu tmavočerveného až po velikost hlavy, 
po různu i 50 cm v průměru. Tyto valouny přibývají do hloubky, tak že: 
by se místy spodní část pásma tohoto jako slepenec syenitový vyloučit 
dala. Mocnost pásma II. obnáší 2 m. Poněvadž spočívá pásmo Il. na ne- 
rovném povrchu syenitovém, někde hrbolatém, vedle s prohlubněmi neb 
slujemi až 1 m neb 2 m hlubokými, vyplněnými vápencem, často bohatým 
na zkameněliny útesové fauny, mění se tak často mocnost i tvar uloženého 
pásma II. Pozoruhodný byl sloh vrstev pásma JI., odkrytý roku. 1906. jz. 
nad puchýrnou (Pochwerk, kde se tloukl syenit na štěrk pro silnice), kde 
se pásmo Il. od svého sklonu esovitě prohnulo skorem o 4 m blouběji na 
způsob flexury, načež zase pravidelně postupovalo dle svého sklonu dá.e 
ku sv. V pásmu II. a JII. byla v této stráni pozorována Beckem malá di- 
slokace r. 1896 v podobě syenitové hrasti: „...Syenithorst mit ostwestli- 
chem Steichen der über 5 m hoch die untersten Plánerbánke (II 5) durch- 
ragte“ (viz o tom více, ib. 4). Naše vápencové, po příp. slepencové pásmo 
Il. jmenuje Beck „Grundconglomerat, führt nicht selten Terebratula bipli- 
cata Sow., Ostrea carinata Lam.“ Säm nalezl jsem tu v krátké době: Chem- 
nitzia Reussiana Gein., Rhynchonella compressa Lam., Ostrea zlomky, Si- 
phonia piriformis? Goldf. Jsou to členové zdejší útesové fauny. 

Základ. Syenit tmavočervený jako v předchozím profilu. Rozhraní 
mezi pásmem II, a syenitem spadá pod nahoře zmíněným lomem, j. u ply- 
nárny, asi ku 148 m n. m. 

Petraschek určuje z útesové facie nejspodnějších vrstev souvrství 
II 5. následující útesovou faunu z lomu u plynárny (viz též u Krenkla s. 62): 

Dimorphastraea parallela Rss. sp. (vh) Pecten elongatus Lam. (h) 
Latimaeandra Fromenteli Böl. (h) Pecten acuminatus Gein. (vz) 
Thamnastrea conferta M. Edw. (zf) Vola digitalis Röm. (vz) 
Psammohelia granulata Böl. (vz) Modiola Cottae Röm (vh) = Septifer 
Cidaris vesiculosa Goldf (vz) lineatus Sow. 
Rhynchonella compressa Lam. (vh) Modiola carditoides Gein. (zf) 
Terebratula biplicata Sow. (h) Modiola arcacea Gein. (zf) 
Terebratula phaseolina Lam. (h) Modiola irregularis Gein. (vz) 
Ostrea hippopodium Nilss. (vh) Eriphyla striata Sow. sp (vz) * 
Ostrea (Alectryonia) carinata Lam. (vz)  Protocardium hillanum Sow. sp. (vz) 
Ostrea (Alectryonia) diluviana L. (zř) . Arca Galliennei D’ Orb. (zf) 
Exogyra lateralis Nilss. (vh) Arca glabra Park. sp. (zř) 
Exogyra sigmoidea Rss. (h) Mutiella Ringmerensis Mant. (vz) 
Exogyra haliotoidea Sow. (vh) Cyprina quadrata D’ Orb. (vz) 
Spondylus striatus Sow, sp. (vh) Cyprina trapezoides Röm. (vz) 
Pecten Rhotomagensis D’ Orb. (zf) Cardium cenomanense D’ Orb. (zf) 
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Cardium alternans Reuss. (zř) Neritopsis (Nerita) nodosa Gein. (vz 
Psammobia Zitteliana Gein. (h) Stelzneria cepacea Gein. (vz) 
cf. Turritella granulata Gein. (vz) Trochus Buneli D’ Arch. (vz) 

= T. Kirsteni Gein. Turbo Geslini D’ Arch. (zf) 
Pleurotomaria plauensis Gein. (zř) Euchrysalis Laubeana Gein. (vz) 
Pleurotomaria Geinitzi D’ Orb. (vz) Chemnitzia Reussiana Gein. (vz) 
Plaurotomaria sp. (vz) Actinocamax plenus Blainv. (zf) 
Natica pungens Sow. sp. (vz) Oxyrhina angustidens Rss. (vz) 
Neritopsis cr stulata Rom. (vz) 

52. O mocnosti pásma II. v z. části Drážďan. 

V probraném okrsku, mezi Březnicí a Dělzschen, poznali jsme sko- 
rem veškery vrstvy pásma III, nebyly nám však přístupny všecky vrstvy 
nad sebou v jednom profilu mezi základem a patrem tak, abychom mohli 
posouditi mocnost tohoto pásma při z. okraji Drážďan. 

Chcem si tedy v této příčině povšimnouti sledů vrstevných v nejbliž- 
ším okolí, v z. části Drážďan. Saští geologové, zejména Cotta (1837), 
Geinitz (1850—1875), Beck (1893) a Krenkel (1917) podávají sice množ- 
ství profilů podle vývrtů neb vykopávek studní, jež provedeny byly v Dráž- 
ďanech neb v nejbližším okolí, ale při nahlédnutí do těchto profilů pozná- 
váme hned, že hloubení tato nebyla sledována geology —odborníky, i nelze 
z nich dobře rozhraničiti naše pásma, tím méně jejich mocnost posouditi 
správně. Jen jeden profil, Genitzem zevrubněji pozorovaný, je spolehlivější. 
Vztahuje se ku vývrtu artéské studnice v Drážďanské papírně z roku 1861 
na z. obvodu starého města (Elbeth. I. 14, na mapě Krenklově č. 9). 
Povšimněm si jej blíže, připojíce k němu přibližně meze našich pásem. 

Tabulka viz str. 132. 

Beck 1Sect. Dres. 96) určuje vrstvy tohoto profilu právě tak jako 
Geinitz. Krenkel (Blatt Dres. 128) však připisuje ku vrstvám Geinit- 
zova Mittelplánru (zde IV—VII.) „Labiatuspláner und wohl auch Brongni- 
artimergel“. 

Pozoruhodno jest, jak jsme již dříve upozornili, že saští geologové 
spatřují souhlasně ve vrstvách 7—10. uvedeného profilu vrstvy jednoho pásma: 
Unterpláner (Geinitz) či Carinatenpláner (Beck a Krenkel) t, jvrstvy na- 
šeho pásma HI, ačkoliv jest úhrnná mocnost jejich 22, 64 m, u Becka 22, 38 m. 
Beck totiž shledal po jz. okraji Drážďan nad Rathsteinbrůche (viz předchozí 
článek), že je tam mocnost jeho pravého Carinatenplánru t.j. našeho souv. 
HI b « pouze 10 m. Proč je mocnost Carinatenplánru ve vývrtu papírny tak 
nepoměrně větší? Proto je větší, že do tohoto Carinatenplánru (Unterplánru) 
zahrnul Geinitz omylem nejen vrstvy Ill a + II 5 ©, nýbrž i vrstvy 
IIb 8 + NIby. Neboť mocnost vrstev III a. je při z. str. "Drážďan 14—15 
m (Dölzschen), souvrství IIb « — 100 m (Rathsteinbrüche), II bB — 07 
— 075 (u Leutewitz) a liby = 10 m dle konstrukce na ob. 8. u Leute- 
witz). Součet těchto mocností = 22, 25 m, je mocnost celého pásma III, a 
ta se pěkně srovnává s mocností částečně mylného Geinitzova Unter- 
plánru či Carinatenplánru v papírně. Proč byl nucen Geinitz ve vývrtu 
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Zahálka Geinitz 

Diluvium 11.50 Dilu- Von oben grober Kies , 11.50) 

V—VIIL 37, 98 17. ThonigerPlánermergel,licht-oderdunkeler grau 37,97 

16. Sandiger Plánermergel JL 

8 15. Desgleichen oder Plänersandstein 5,00 

Ex 14. Lich'grauer sandiger Plänermergel . | 7,98 

V. mo Les | 19 Gratiauer Merglibon oder Lee mit 10 
= | 12. Lichtgrauer thoniger Plánermergel . 11,15] 

11. Weisslichgrauer fester Plänermergel, dann 
dunkelgrau und sandig . on 3,92 

u 10. Plänersandstein . . 22 2 2200. 6,81 

n oo | Sm OSE O ma 
O La 78, Desgleichen © -©2220 1210 

= 7. Plänermergel mit viel Glaukonitflecken, wie 

Illa. | 1,95 im Unterpläner gewöhnlich ist. . „| VOS 

s 6 Feinkörniger Grünsandstein 1,00 

ö 5. Sehr festes Ouarzgestein -< -< -+ + + * 0, 09| 

E©| 4, Kluft mit Grünsand erfüllt (starker Quell 

© entsprang) © © © + +++. 030 

1. 6,73 S | 3. Zahllose Schalen von klein. Austern, Ostrea ca- 
O8 rin-taLam ‚u.s. w. (entsprech. d. Serpulasande) | 0, 4 

os 2 Lichtgrauer oder weisslicher Quadersand- 

A stein mit Kaolin u. S W... « « + +. 2,81 

5 1. Desgleichen mit Conglomeraten 2,29 

Perm | 1,25) Rothliegendes . - - > 2 2 2 0 22 nen 1,25   
  

v papirn& připojiti 
Poněvač se ve vývr 
Inocerama labiata v III b 7. 

plánru u temene jeho 

Sasku vrstvy I 6 ©, HI db B a Ml o 7. 8 
jen hornina. Bylo by tedy prospěšno, aby 

v předu o tom pojednali. 

Mocnost pásma Ill. při 

z toho na III a. připadá něc 
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ku JIL a. + 116 m. též vrstvy vyšší II 68 -+ Ho7? 

tu jílovitá stolice II of. nestanovila, a zjistiti přítomnost 

bylo nemožné. Sloužila tedy ku vymezení Mittel- 
seiv 

hrnuly v jedno pásmo, jak jsme již 

z. straně Drážďan je podle toho blízka 22 m, 

o méně než 2 m, na III 5. něco málo nad 20 m.



53. Po pravé či východní straně Bystřice u Drážďan. 

Před zahájením křídové éry po ij. straně Drážďan, tj. na počátku doby 
pásma II., rozkládaly se v místech, kde je dnes Bystřický či Plavenský důl 
(Weisseritzer, Plauenscher Grund), mezi Počápy a Plavnem, syenitová kop- 
covina s nepravidelnými obrysy povrchovými, Tu více, tam méně vystupo- 
valy jednotlivé pahorky, kamýky a osamocené útesy na povrch. Syenit zdejší 
má hojně červeného orthoklasu s kysličníkem železitým (3 proc.) i želez- 
natým (2 proc; Krenkel); měl tedy příležitost před křidovou erou dosti 
větrati. Toto území syenitové, zakončení to Míšenského syenitového masivu, 
pokryto bylo na úpatí a bocích kopců hojně ssutinami syenitovými, které 
poskytly množství velkohrubého materiálu usazeninám křídovým, méně nej- 
hlubším vrstvám pásma III b. souv. III b a, daleko více vrstvám pásma II. 
Proto päsmo Il. oplývá, jak jsme to již po levé straně Bystřice poznali, 
velkohrubými slepenci s velkými valouny a někdy i balvány syenitovými. 
Mocné usazeniny těchto slepenců zvláště jsou přístupné ve Starých 
Košicích ve styku s normálními pískovcovými usazeninami, při čem 
se facie obou střídavě vykliňují ve velmi poučných obrazech jako jsme 
je viděli v Čechách u podobných i jiných hornin a pásem. Jakmile přejdem 
jižně od Košic syenitové území a vejdem do kraje, kde je podkladem křídy 
permský útvar, vymizí v pásmu IL i lllb«. každá známka po syenitu. 
V pásmu II. nastoupí facie normální: kvádrový pískovec jemnozrnný. Červené 
pásky neb skvrny permského kalu, jež krádrovec prostupují, ukazují, že 
materiál těchto nepochází podle základního složiva pískovců jen z Rudohoří 
ale i z blízkého permu, který j. od Košic tvoří již podklad pásma II. a u čáry 
Počapy — Baněvice vystupuje dnes již odhalen, bez pokrývky křídové. Ve 
spodní části souvrství III 5 «. byly proti Plavnu, v Rathsteinbrůche, ještě va- 
louny syenitu. V tu dobu vyčnívaly tedy vrcholky syenirových kopců ještě 
nade dno zátoky mořské Tak bylo i po pravé straně Bystřice. O tom svědčí 
v Plavně známý syenitový útes Hoher Stein, také Frohbergsburg zvaný, zdo- 
bený věží pro vyhlídku, do jehož sluje nepravidelně klínovité, 5 m Sir. a 
tolikéž hluboké zasahuje velezajímavá, na tehdejší faunu mořskou velmi 
bohatá útesová facie pasma III 9. a hned vedle k z. i z. od Plavna ukládají 
se vrstvy pásma tohoto na samém syenitu, vnikají petrograficky se promě- 
ňujíce do jeho prohlubní, slují, mezi útesy skalní jako zejmena u Myslivny 
plavenské (Forsthaus), při vchodu do Bystřického důlu, v pravé stráni By- 
střice. Z Drážďan přes Plavno do Starých Košic udržuje se zdejší pobřežní 
spongilitová i útesová facie pásma III ». Však j.od Košic, když křída trans- 
greduje na perm, ku obcím Gittersee, Cunnersdorfu a Bodericům, počíná se 
pásmo Ill o. měniti ve facii pískovcovou a jílovité souvrství III a. počíná též 
nabývati více písku až se na Horkách u Baněvic i toto pásmo změní v pís- 
kovec. Mnohé druhy fauny útesové, rozšířené v území skal syenitových, jak 
v pásmu II. tak ve Ill 5, pokračují i do těchto pobřežních písčitých facií 
v oboru vrstev II, III a. a III 5, jsou však chudší co do množství druhů. 

Počnem svá pozorování v Plavně a zakončíme u Baněvic. 

54. Z Plavna na Hoher Stein. 

Stráň v obci Plavnu, od konce elektrické dráhy (při 150 m) vzhůru 
podle Coschůtzer Strasse ku Hoher Steinu (při 200 m) a mezi touto silnicí 
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(třídou) a Bystřickým (Plavenským) důlem, má podobnou stavbu geolo- 
gickou jako v protější stráni Bystřice u Rathsteinbriiche. Podkladem křídy 
je týž syenit, a povrch zakončen je pásmem III 9, jehož vrstvy skloňují se 
při 15% ku SSV. Je-li v obci samé mezi syenitem a pásmem Ill. uloženo též 
pásmo II. se svými slepenci, nebylo lze zjistiti, ale v okolí Hoher Steinu a 
v přilehlé stráni Plavenského důlu, přiléhají vrstvy pásma III +. přímo na 
podklad syenitu i vcházejí do jeho skulin a slují v útesových faciich. V Go- 
stritzer Strasse, blízko ústí do Coschůtzer Strasse, proti vile č. 5. v neza- 
staveném ještě břehu ulice, vycházelo r. 1906 asi 6 m pevných a dosti 
tvrdých spongilitů pásma III 5.; vrstvičky šedé střídaly se se žlutými a 
v obou byly nepravidelné tmavošedé skvrny jako u typického Flammenmerglu. 
Spongilit má hoj. velmi jemného muskovitu, vzácný glaukonit, mikroskop. 
jemný písek křemenný, v kyselině nešumí. Směr vrstev byl tu 7 h 19 JV, 
sklon 15“ SSV., směry hlavních rozsedlin 1 h 19 SV. svislé, 8 h 19 JV. šikmé, 
kolmé ku vrstevnatosti. Výše, při Košické silnici, pod cotou 186, vycházelo 
asi 4 m spongilitu, který byl na povrchu značně ve žlutou hlínu zvětrán. 
U samého Hoher Steinu, jen několik kroků od něho na v., v temeni Bystřické 
stráně nad 190 m n. m, spočívaly skloněné a mísovitě do hloubky prohnuté 
vrstvy šedého a nažloutlého spongilitu pásma III 9. v pevné desky se dělí- 
cího, přímo na syenitu, asi při 190 m n. m. 

Hoher Stein, také Frohbergs Burg dle vyhlídkové věže, je malý, něco 
přes 5 m vysoký útes syenitový, trčící nad temeno v. stráně Plavenského 
důlu, nad pivovarem Felsenkeller, po z. okraji Plavna. Geinitz jej vyobra- 
zuje ve svém díle Das Elbethalgeb. I na str. 11. Při pohledu od v., vidíme 
v syenitu nepravidelnou, tupě klínovitou sluj, 5 m vysokou, nahoře o šířce 
5 m, dolů se zůžující, vyplněnou vápencovými méně siínovitými vrstvami 
útesové facie pásma lil p. Geinitz je nazývá Unterplánrem. Geinitzův 
Unterpláner v okolí Leutewitz a Cotty náležel jak jsme již popsali ku sou- 
vrství III » «. Vrstvy této útesové facie pásma IlÍ p. se prohýbají pánvovitě, 
souhlasně s tvarem sluje. Na vrcholu sluje umístěna je válcovitá věž, z níž 
se jeví rozkošná vyhlídka do širšího okolí Drážďan. Vápenec vyplňující sluj 
je deskovitý, pevný a tvrdý, zažloutlý, neb bělavý, složený z velkého množství 
zlomků z roztřištěných skořápek zkamenělin, hlavně Ostreí, ostnů ježovek 
a j., jež stmeleny jsou zažloutlým, někdy bělavým vápencem. Často je tolik 
zlomků nahromaděno, že hornina v brekcii jejich přechází. Místy je dosti 
čirých zrn křemene, jinde čirý krystallinický vápenec v dutině, velmi vzácné 
ojedinělé zelené zrnko glaukonitu. Někde se jeví slabé vložky měkkého, 
šedého neb žlutavého slínu. Podobné nálezisko útesové pásma Ill ». bylo 
kdysi přístupno po z. okraji Plavna po pravé straně Bystřice u Forsthausu, 
kde ve slujích mezi skalami syenitu byly vlnitě uloženy vrstvy vápence a 
slinu s velmi bohatou trpasličí faunou (wahre Liliputfauna Gein,) útesovou. 
Geinitz vyobrazuje toto nálezisko v témže dile na str. 13. Zkameněliny 
z tohoto náleziska označujem v seznamu písm. F. Geinitz jmenuje z těchto 
palezisek i ze sousedství následující útesovou faunu v dile D. Elbethal. I. 

— 303: 

ISpongiae. Cribrospongia heteromorpha Rss. sp. 

Cribrospongia subreticulata Münst, Cribrospongia bifrons Rss. 
Cribrospongia isopleura Rss. sp. Amorphospongia vola Mich. sp. 
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Sparsispongia varians From. 
? Tremospongia rugosa Goldf. sp. 
Cupulospongia infundibuliformis Goldf. 

sp. 
Cupulospongia Roemeri Gein, 
Stellispongia Plauensis Gein. 
Stellispongia Reussi Gein. 
Stellispongia Goldfussiana Gein. 
Stellispongia Michelini Gein. 
Epitheles tetragona Goldf. sp. 
Epitheles foraminosa Goldf. sp. 
Epitheles robusta Gein, 
Chenendopora undulata Mich. 
Chenendopora pateraeformis Mich. 
Elasmostoma Normanianum D’ Orb, sp. 
Elasmostoma consobrinum D’ Orb. sp, 
Siphonia piriformis Goldf. 
Siphonia annulata Gein. 

Anthozoa. 

Montlivaultia? Tourtiensis Böl. 
Leptophyllia patellata Mich. sp. 
Placoseris? Geinitzi Böl. 
Latimaeandra Fromenteli Bol, 
Synhelia gibbosa Můnst. sp. 
Psammohelia granulata Bol. 
Thamnastraea tenuissima Edw. 
Thamnastraea conferta Edw. 
? Thamnastraea cf. belgica Edw. 
Dimorphastraea parallela Rss. sp. 
Isastraea sp. . 
Astroconia Tourtiensis Böl. 
Isis tenuistriata Rss, 
Stichobothrion foveolatum Rss, 

Echinodermata. 

Cidaris vesiculosa Goldf. 
Cidaris cenomanensis Cotteau. 
Cidaris Sorigneti Desor. 
Cidaris sp. 
Pseudodiadema variolare Bgt. sp. 
Pseudodiadema sp. 
Arthopsis granularis Ag. sp. 
Cyphosoma granulosum Goldf. sp. 
Cyphosoma cenomanense Cotteau. 
Cyphosoma? sp. 
Cyphosoma cf. subcompressum Cott. 
Codiopsis Doma Desm. sp. 
Cottaldia Benettiae Kön. sp. 

Salenia liliputana Gein. 
Pygaster truncatus Ag. 
Discoidea subuculus var. plauensis 

Gein. 
Pyrina Desmoulinsi D’ Arch. 
Pyrina inflata D’ Orb. 
Nucleolites Fischeri Gein, 
Holaster carinatus Lam. sp. 
Epiaster distinctus Ag. sp. 
Stellaster Plauensis Gein. 
Oreaster thoracifer Gein. 
Oreaster decoratus Gein. 
Oreaster simplex Gein. 
Oreaster perforatus Gein. 
Glenotremites Schlüterianus Gein. 
Glenotremites rosaceus Gein, 
Pentacrinus lanceolatus Röm. 
Antedon Fischeri Gein, 

Bryozoa. 

Membranipora elliptica Hag. sp. 
Membranipora concatenata Rss. 
Membranipora patellaris Rss. 
Eschara heteromorpha Rss. 
Eschara pupoides Rss. 
Vincularia Plauensis Rss. 
Berenicea grandis D’ Orb. 
Berenicea conferta Rss. 
Reptotubigera virgula D’ Orb. 
Entalophora virgula Hag. sp. 
Entalophora Geinitzi Rss. 
Spiropora verticillata Goldf. sp. 
Umbrellina Stelzneri Rss. 
Meliceritites gracilis Röm. 
Osculipora truncata Goldf. sp. 
Supercytis digitata D’ Orb. 
Ceriopora substellata D’ Orb. sp. 
Ceriopora spongites Goldf. 
Ceriopora micropora Gotdf. 
Radiopora stellata Goldf. sp. 
Heteropora coronata Rss. 
Ditaxia multicincta Rss. 
Petalopora Dumonta Hag. sp. 
Heteroporella placenta Rss. 
Snad i mnoho jiných bryozoi, u nichž 

nálezisko se neudává. 

Foramiuifera. (Též Krenkel 60.) 

Nodosaria oligotoma Rss, 
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Nodosaria affinis Rss. 
Nodosaria clavata P. 
Nodosaria consobrina D’ Orb. 
Vaginulina arguta Rss. 
Vaginulina recta Rss. 
Vaginulina protosphaera Rss. 
Frondicularia angusta Nilss. 
Flabellina elliptica Nilss. 
Cristeliaria rotulata Lam. sp. 
Cristellaria ovalis Rss, 
Cristellaria acutauricularis F. et M, 
Cristellaria ovalis Rss. 
Cymbalopora radiata v. Hag. 
Discorbina crassisepta P. 
Discorbina ammonoides Rss. 
Rotalia nitida D’ Orb. 
Ramulina aculeata Wr. 
Lagena globosa Montg. 
Bulimina murchisoniana D’ Orb. 
Bulimina variabilis D’ Orb. 
Tritaxia tricarinata Rss. 
Textularia trochus D’ Orb, 
Thalamopora cribrosa Goldf. 
Lituola cylindrica P. 
Lituola cenomana D’ Orb. 
Polyphragma cribrosa Rss. 
Placopsilina cenomana D’ Orb. 
Sagenina, Stacheia, Astrorhizida. 
Haplophragmium irregulare Röm. sp. 

Brachiopoda. 

Terebratula biplicata Sow. 
Terebratula phaseolina Lam. Též v F. 
Terebratula striatula Mant. Též F. 
Terebratula Rudolphi Gein. 
Thecidea digitata Br. 
Thecidea vermicularis Schoth. sp. 
Rhynchonella compressa Lam. Též F. 
Rhynchonella Grasiana D’ Orb. 
Rhynchonella Mantelliana Sow. sp. 
Rhynchonella lineolata Dav. 
Crania gracilis Mün. 

Lamellibranchiata. 

Radiolites Saxoniae Röm. sp. 
Radiolites Germari Gein. 
Caprotina Plauensis Gein. 
Ostrea carinata Lam. 
Ostrea diluviana Lin. 
Exogyra lateralis Nilss. 
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Exogyra columba Lam. 
Exogyra conica Sow. sp. 
Exogyra haliotoidea Sow. sp. 
Exogyra sigmoidea Rss. 
Spondylus striatus Sow. sp. 
Spondylus hystrix Goldf. 
Spondylus Omalii D’ Arch. 
Spondylus occultus. Gein. 
Pecten membranaceus Nilss. 
Pecten laevis Nilss. 
Pecten laminosus Mant. 
Pecten acuminatus Gein, 
Pecten subacutus Lam. 
Pecten elongatus Lam. 
Pecten Rhotomagensis D’ Orb. 
Pecten cenomanensis D’ Orb. 
Vola quinquecostata Sow. sp. 
Vola notabilis Mün. sp. 
Vola longicauda D’ Orb. 
Vola digitalis Röm. sp. 
Lima Reichenbachi Gein. 
Lima plauensis Gein. 
Lima pseudocardium Rss. 
Lima ornata D’ Orb. 
Lima simplex D’ Orb. 
Lima divaricata Duj. 
Lima tecta Goldt, 
Inoceramus striatus a latus Mant. 
Gervilia solenoides Defr. 
Perna lanceolata Gein. 
Mytilus Galliennei D’ Orb. 
Mytilus Neptuni Goldf. sp. 
Mytilus Cottae Röm. 
Mytilus ornatissima D’ Orb. 
Mytilus siliqua Math. 
Mytilus reversa Sow. 
Mytilus carditoides Gein. 
Lithodomus rugosus D’ Orb. 
Lithodomus pistilliformis Rss. 

. Arca Galliennei D’ Orb. 
Arca plauensis Gein. 
Arca carinata Sow. 
Pectunculus obsoletus Goldf. 
Pectunculus lens Nilss. 
Trigonia sulcataria Lam. 
Crassatella regularis D’ Orb. 
Astarte Plauensis Gein. 
Astarte cingulata Gein. 
Opis bicornis Gein.



Mutiella Ringmerensis Mant. sp. 
Unicardium tumidum Briart. 
Eriphyla striata Sow. sp. 
Cyprina quadrata D’ Orb. a trapezoi- 

dalis Röm. sp. 
Cardium Cenomanense D’ Orb. 
Cardium alternans Rss. 
Protocardium hillanum Sow. sp. 
Tellina semicostata Röm. 
Psammobia Zitteliana Gein. 
Pholas sclerotites Gein. 
Gastrochaena Ostreae Gein. 
Gastrochaena amphisbaena Goldf. sp. 

Gasteropoda. 

Turritella subparallela Gein. 
Turritella subalternans Briart. 
Scala pulchra Sow. sp. F. 
Chemnitzia Reussiana Gein. 
Euchrysalis Stoličkai Gein. 
Euchrysalis Laubeana Gein. 
Natica extensa Sow. F. 
Natica pungens Sow. 
Natica lamellosa Róm. (vulgaris Rss.) F. 
Natica Gentii Sow. sp. F. 
Natica carinata Sow. 
Neritopsis nodosa Gein. 
Neritopsis costulata Róm. F. 
Neritopsis torulosa Gein. F. 
Nerita ovoides Gein F. 
Nerita minutissima Gein. F. 
Pileolus Orbignyi Gein. 
Pileolus Koninckianus Ryckh. F. 
Pileolus? subcentralis Arch. sp. F. 
Pileolus capillaris Gein. F. 
Pileolus plicatus Gein. F. 
Litorina gracilis Sow. F. 
Litorina minuta Gein. F. 
Phasianella pusilla Sow. F. 
Phasianella Beyrichi Gein. F. 
Trochus Geinitzi Rss. 
Trochus Buneli D’ Arch. 
Trochus Duperreyi D’ Arch. 
Trochus Fischeri Gein. F. 
Turbo Reichi Gein. 
Turbo scobinosus Gein. 
Turbo Leblanci D’ Arch. 
Turbo Goupilianus D’ Orb. 
Turbo Naumanni Gein. 

Turbo Leonhardi Gein. 
Turbo Plauensis Gein. F. 
Turbo cf Raulini D’Arch F. 
Solarium Kirsteni G-in, 
Solarium Zschaui Gein. 
Solarium Reussi Gein. 
Solarium Ackermanni Gein F. 
Straparolus Roemeri Gein, 
Teinostoma cretaceum D’ Orb. sp 
Teinostoma Stoličkai Gein. 
Stelzneria cepacea Gein F. 
Pleurotomaria Plauensis Gei. 
Pleurotomaria Geinitzi D’ Orb. 
Emarginula pelagica Passy. F 
Patella plauensis Gein. ' 
Patella radiolitarum Gein. 
Fasciolaria distincta Gein. F. 
Neptunea pauperculata Gein. F. 
Neptunea misera Gein. F 
Neptunea loricata Gein. F. 
Rapa audacior Gein F. 
Rapa Corneti Gein. F. 
Rapa Briarti Gein F. 
Rapa Malaisi Gein. F. 
Murex armatus Gein. F. 
Trophon electum Gein. F. 
Tritonium robustum Gein F. 
Columbella insignis Gein. F. 
Columbella clathrata Gein. F. 
Cancellaria minima Gein. F. 
Cancellaria ovulum Gein. F. 
Nerinea Geinitzi Goldf. 
Cerithium detectum Stol. F. 
Cerithium Guentheri Gein F. 
Cerithium Peschelianum Gein. F. 
Cerithium Toermerianum Gein. F. 

Fischeri Gein. F. 
acus Gein. F. 
Margaretae Gein. F. 
Bircki Gein. 
bizonatum Gein. F. 
gallicum D' Orb. F. 
aeguale Gein. F. 
sociale Zek. F. 
Héberti Gein F. 
solidum Zek. F. 
intermixtum Gein. F. 
Fritschei Gein. F. 
heterostoma Gein F. 

Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Gerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
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Sturi Gein. F. 
costellatum Sow. sp. F. 
difficile Gein. F. 
Schlüteri Gein. F. 
subvagans Gein. F. 
sexangulum Zek. F. 
Barrandei Gein. F. 
conversum Gein. F. 
Hůbleri Gein. F. 
Rudolphi Gein. F. 
macrostoma Gein. F. 
Strombecki Gein. F. 

Cerithium interpunctatum Gein. F. 
Cerithium Giimbeli Gein. F. 
Cerithium Lorioli Gein. F. 
Actaeon obscurus Gein. F. 
Actaeon Braunsi Gein. F 
Acteon Boelschei Gein. F. 
Trochactaeon Stelzneri Gein. F. 

Caphalopoda. 

Belemnitella (Actinocamax) plena BI. 
(nespolehlivé určení Zah.). Jest 
pozoruhodno, že Geinitz r. 1843 
(Charyd II. v. z r. 1850) určuje z 
dolní části pásma Ill. u Plavna 
(Krähenhüte. Vorwort ku Viertes 
Heft str. III.) Belemnites minimus 
List., význačný druh pro naše pás- 
moll a.— Minimustonu němec- 
kého Gaultu (Zah. Die Sudet. 
Kreidef. Il. 14 a j.) 

Nautilus elegans Sow. 
Ammonites Mantelli Sow. (též v dol, 

křídě Anglie). 
Ammonites Neptuni Gein. 
Ammonites cf. bicurvatus Mich. (též 

v Gaultu). 

Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 
Cerithium 

Geinitz a po něm ostatní geologové saští nazývají naše pásmo III 5. 
v Plavně „Unterpláner“ a považují je za aeguivalent svrchního Ceno- 
manu čili za svrchní oddíl své Stufe der Ostrea carinata (Beck, Kren- 
kel.) Utesové facie pásma III b. nazývá Krenkel: „Der Klippenpláner“. 

Při svém značnén: sklonu vrstev 15% SSV. zapadnou vrstvy pásma III 5. 
z Plavna v brzku pode dno Labské údolní roviny diluvialní v Drážďanech, 
a tam ukládá se na ně napřed pásmo IV., pak soupásmí V—VÍIÍ. jak to po- 
tvrzuje uvedený profil v Drážďanské papírně, po sz. straně Hauptbahnhofu 
(viz předchozí články). 

Všecky druhy uvedené fauny pásma III 5. v Plavně lišící se bohatstvím 
i rozmanitostí druhů velice od oněch z normálních facií z okolí Leutewitz 
a Cotty, žíly buď při samém pobřeží syenitových skal, aneb ve slujích a 

138 

Scapthites obliguus Brongn. 
Baculites subbaculoides Gein. 

Vermes. 

Serpula gordialis Schloth. 
Serpula Ootatoorensis Stol. F. 
Serpula conjuncta Gein. " 
Serpula ampullacea: Sow. 
Serpula laevis Goldf. © 
Serpula Trachinus Goldf F. 
Serpula cineta Goidf. 

Crustacea. 

Scalpellum cenomanense Gein. 
Scalpellum obsoletum Gein. F. 
Palaeastacus Plauensis Gein. 
Hoploparia sp. 
Mysis? Steinlai Gein, 

Pisces. 

Oxyrhina angustidens Rss. 
Oxyrhina Mantelli Ag. 
Otodus sulcatus Gein. 
Otodus appendiculatus Ag 
Lamna raphiodon Ag. 
Scylliodus crassiconus Rss, 
Corax heterodon Rss. 
Acrodus polydictyos Rss. 
Ptychbdus decurrens Ag. - 
Obratle rybí a Koprolithy. 
Pycnodus cretaceus Ag. F. 
Pycnodus complanatus Ag. F. 
Pycnodus scrobiculatus Rss. 

Reptilia. 

Plesiosaurus, zuby. 
Leiodon anceps? Owen. 
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skulinách těchto skal, nesou tedy na sobě tak jako usazeniny v nichž jsou 
pohřbeny celcem ráz facií útesových neb zcela pobřežních facit a podle toho 
dlužno je také posuzovat. Mnohé z těchto druhů žili v české křídě, 
v Čechách i Sasku, již za doby pásma Il. a to zase hlavně v útesových 
faciích pásma II aneb v pobřežních lokalitách. Sám Geinitz uvádí Často 
při jednotlivých druzích vedle saských nálezisek pásma II. též české nále- 
zisko Korycany (I), Tisu (1I.) a j. a j. a z podobnosti faun omylem soudil, 
že pásmo III ». u Plavnu je stejnodobé s pásmem II. v Čechách (ku př. 
Elbeth. I. 282). Je přirozeno, že druhy ty nalezly za dob pásma Ill + v po- 
břežních a útesových lokalitách u Drážďan podobné poměry pro své žití 
jako za dob pásma II. v Čechách a Sasku, proto se v nich rozšířily a za- 
chovaly. V Čechách nepopsali geologové podle dosavádních výzkumů z dob 
pásma III ». podobné útesové facie jako jsou u Drážďan a to proto, poně- 
vadž stanoviska pásma III p. jsou vzdálena od pobřežních skal. Nepochybuji 
však, že se časem svým místy odkryjí. To se může státi zejména v kraji 
mezi Prahou a Kralupy aneb v Českém Středohoří mezi Milešovem a Žer- 
noseky; neboť v jv. boku rulového Šibeníku u Milešova (Zah. Čes. Střed. 
I. 83.) přicházejí spongility pásma II p. do styku srulou a hned se vkládají 
do nich vápence jako u Plavna. I tu se objevují známky fauny útesové: Ci- 
daris Sorigneti a vesiculosa a j. a fauna ta pokračuje výše i do útesové facie 
pásma IV. (ib. I. 112) Že útesová fauna v pásmu III 5. v Čechách byla roz- 
šířena, viděti je s toho, že se mnohé druhy její udržely až do konce křídy, 
ku př. až do útesových facií pásma X, v okolí Bíliny a Teplic (X a b c) ba 
i do konce české křídy X a, kde je pásmo to:o vyvinuto rovněž u Novo- 
sedlic (po něm. Weisskirchlitz) v útesové facii (viz Zah. Čes. Střed. I s. 
352 atd, 401 atd, 409 a j.) a z našeho studia o křídě v Kladsku (Východo- 
čes. ú. k. II 68 atd.) vychází, jak podobná fauna útesová pokračuje i ku 
pobřežním skalám žulovým v oboru pásma VII a VIIl u Chudoby; a v Sasku 
rovněž pokračuje fauna tato výše, ku př. do oboru útesové facie pásma IV. 
u Velkých Sedlic blíže Perna, na Kahlbuschu u Donína a jak jsme viděli 
v útesové facii pásma V. na témž Kahlbuschu a mimo to na Kamýku u 
Drážďan a jak uvidíme ještě v útesové facii pásma IX. u Oberau. Všecky 
tyto útesové fauny vyšších pásem v Čechách a Sasku považoval Geinitz 
omylem za stejnodobé se svým Unterpiánrem (Hi 9) v Plavnu a jinde v o- 
kolí Drážďan (ku př. Elbeth. I. 296). Touže cestou brali se geologové české 
křídy v Čechách, i oni považovali své Korycanské vrstvy z Korycan (II), 
(ve východních Čechách i I d.+ I) a útesové facie pásma X abc a X a. 
z okolí Teplic a Běliny za stejnodobé nejen s pásmem II. v Sasku, ale i se 
všemi horizonty, které Geinitz vyhlašoval za Unterpláner, zejmena tedy 
s pásmem II 5. a s útesovými faciemi pásem III 9, IV., V.a IX. Jako příklad 
poukazuji na Fričův seznam všech zkamenělin z uvedených nálezisek Gei- 
nitzových jež pojal Frič omylem za faunu z dob svých Korycanských 
vrstev z Korycan (II) ve své Studii. o Korycanských vrstvách z r. 1911. (Archiv. 
XV. č. 1.). Ze všeho vychází na jevo, že ani saští ani čeští geologové nesrovnali 
mezi sebou v přírodě samé po sobě následující pásma II. a III. v obapolných ze- 
mich a spolehajíce jen na podobné skupiny skamenělin v útesov. faciích určili, 
kromně jiných, pásmo I] 9. v Plavně za stejnodobé s pásmem II. v Korycanech. 

Pojednávajíce tuto o Geinitzově Unterplánru (II 5.) v Plavně, chcem 
se ještě zmíniti o tom, že Geinitz a po něm ostatní geologové považují 
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pásmo toto za Cenoman a to za svrchní Cenoman, neboť pasmo L -+ I. je 
jim spodním Cenomanem a pásmo Ill p. svrchním Cenomanem. To jsou 
omyly založené opět na podobných skupinách zkamenělin, hlavně v oboru 
ütesovych facii. Podle našich srovnávacích studií v záp. zemich střední E- 
vropy vyšlo na jevo, že české pásmo III p. IV a. jsou německým Flam- 
menmerglem, tedy svrchními vrstvami Gauitu (viz Zah: Dje Sudetische 
Kreideformation u. ihre Aeguivalente in den westl. Ländern Mitteleuropa's 
L, II, zejm. II. str. 14. a mimo to Zah: Východočes útv, kř. II. čl. 1). Tatáž 
pásma české křídy III 9. — IV a. jsou aeguivalentní francouzské zoně 
Schlönbachia inflata. (Viz ib. I. Tab. 1) Tato zona byla po D’ Orbig- 
nym zařaděna ku svrchnímu Albienu, což mělo týž význam, jako když 
němečtí geologové zařazují Flammenmergel ku svrchnímu Gaultu; avšak 
v novější době, shledali Barrois a Lambert, zejmena v Argonne, že se 
v zoně II 9 + IV a. objevují také druhy Cenomanské fauny (více o tom 
v naši práci ib. |) i přiřadil -— myslím, že ne na prospěch stratigrafie kři- 
dového útvaru vůbec — zonu tuto k Cenomanu. Ve smyslu Lambertovy 
stratigrafie, bylo by tedy zařazení saského Unterplánru v Plavnu (Ill 5.) ku 
Cenomanu poněkud odůvodněno Leč Geinitz srovnávaje svůj Unterpiáner 
z Plavna (III 5.) s Cenomanem zápádoevropským nemyslil na Barrois-Lam- 
bertovo zonu A Schlónbachia inflata (II 9. + IV a.) čili německý Flammen- 
mergel, nýbrž Geinitz se domníval, že saský Unterpláner v Plavnu (II p.) 
ie stejnodobý s vrstvami německého Cenomanu v Essenu, belgické Tourtie 
de Tournay až ku zoně A Actinocamax plenus a stejnodobých zon ve Fran- 
cii a Německu, jež jsou aeguivalentem našich českých pásem IV ». až VII, 
jak často Geinitz uvádí při svých druzích Unterplánru (III 9), převahou 
útesových neb pobřežních, pak je to omyl. Tak jako se mnohé druhy fauny 
pobřežní a útesové udržovaly v české křídě od dob pásma II. do dob mnohem 
mladších, právě tak se udržely a rozšířily druhy tyto v aeguivalentních faciích 
pobřežních a útesových v zemích záp. Evropy, t. j. i do dob německého 
Cenomanu IV 5—VII., t j. od Zony a Pecten asper až po zonu A Actino- 
camax plenus. 

35. Pásmo III. a II, ve Staré Košici (Alt-Coschiitz). Obr. 9, 10. 

Viděli jsme v okolí Hoher Steinu jak se tam spongilitové vrstvy pásma 
NI 5 «. ukládají přímo na syenit a jak zabihají do skulin syenitových skal 
měníce se v útesovou facii s přebohatou faunou útesovou, blízko nad 190 
m n.m. Krenkel ve svém profilu na geolog. mapě klade rovněž pásma 
II 5 «. (Carinaten-Pláner) od Košické cihelny přes celou obec Plavno bez- 
prostředně na syenit, Popojdeme-li však při temeni plavenské stráně k jihu, 
v brzku ukážou se mezi syenitem a pásmem IIÍ b «. stopy po slepencích a 
pískovcích pásma II. Jižně nad pivovarem Felsenkeller, s. od Košic, skledä- 
váme již spongility pásma III b e. ve větší výši než okolo Hoher Steinu, při 

-200 m n. m, a pásmo II. nad 190 m n. m. To souhlasí se sklonem vrstev- 
ným ku SV. Ještě větší výši zaujmou (ato pásma v ostrožně za sz. výběž- 
kem obce Starých Košic. Tu jsou obě pásma v rozsáhlých lomech přístupna, 
pročež si je zde podrobněji prohlédnem V pravé stráni Bystřického údolí, 
jižně nad Fridrich-Augustmihle, a odtud až do lomu po sz. str. Starých 
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Košic, který tu sluje „Alt-Coschützer Plánerbruch“, shledáváme tento profil 
s hora dolů (obr. 9.): 

Temeno lomu při 215 m n. m. 

Pásmo Ilbe Spongilit (Gaize, Flammenmergel,) v dosti pevných 
vrstvách, šedý neb žlutavě bílý, po zvětrání špinavě žlutý až hnědý, s tmavo- 
šedými nepravidelnými skvrnami křemičitějšího spongilitu. Dosti po- 
rovitý, proto lehký, zvláště blíže povrchu zemského. Má dosti čirých, velmi 
jemných zrnek křemene, dosti jemných blýštinek muskovitu, vzác. zrnko 
glaukonitu, místy Červenavé zrnko orthoklasu neb černé zrako amfibolu. 
Poslední dva nerosty jsou ze syenitu. Šumí slabě v kyselinách. Po vyleptání 
kyselinou objeví se více porů po jehlicích spongií. Má dosti zkamenělin, 
místy více zlomků nahromaděno. Zkameněliny viz dále. Do vrstev vloženy 
jsou tu a tam tmavošedé, velmi pevné a tvrdé konkrece křemitého vá- 
pence (viz obraz 9.) od velikosti ořechu až po velikost pěsti, ba i 
hlavy; jsou buď oblé neb placaté. Je chudší vedlejšími nerosty; má 
též jehlice a glaukonit je vzácný. Sklon vrstev 10" — 159 JV. dlužno 
považovati za lokální. Mocnost nejspodnějších zachovaných vrstev 6 m. 
Dobývá se ku stavbě. Geinitz píše o našem spongilitu pásma -Il ba.: 
(Elb. I. 9) „Der untere Pläner ist in der Regel ein sehr feinkörniger, 
thoniger oder mergeliger Sandstein (Plänersandstein), lichtgrau oder 
schmutzigweiss, mit zahlreichen dunkeleren Flecken und Streifen, mit einem 
sehr verschiedenen Kalk — und Thongehalte. Er bricht in Platten von '/, 
bis mehrere Fuss Stärke“, O spongilitu v Košicích zvláště připomíná (ib. 
10) „dessen tiefere Schichten zum Theil von Kieselgalert durchdrungen und 
in Hornstein — oder Feuersteinlagen übergegangen sind“. Tim mysli 
patrně Geinitz náš spongilit křemitý (Čes Střed. I. F. 19 s h.) jenž 
u Lipence blíže Loun (Pás. II. v Poohří s 22. obr. 21.) tvoří malé panvičky 
ve spongilitu a pod mikroskopem jeví (ib. obr. 20 na |. tab.) samé křemičité 
jehlice spongií (ib. s. 13 a 14) Mimo to připomíná Geinitz o našich kfe- 
mitých vápencích: „Dieser ganze Pláner ist reich an kalkreichen und 
glaukonitführenden Knollen die alerorts in Sachsen in dem unteren 
Pläner sehr gewönhnlich sind“. U näs v Čechách jsou konkrece vápencové 
v tomto pásmu vzácnější, jsou však okrsky (ku př. Velvarsko), kde jsou též 
dosti zastoupeny. 

Pásma II. souvr. 3. Slepenec syenitový velkohrubý, složený 
hlavně z oblázků syenitu od velikosti ořechu, pěsti až o velikosti hlavy 
i větší. Syenit slepence shoduje se se syenitem zdejšího masivu, je však 
značně zvětralý (viz dále popis jeho). Vedle oblázků syenitových jsou tu 
zahněteny ponejvíce hranaté kusy vápence, jichž uložení i tvar činí na 
pohled dojem jako by byly na sekunderním nálezisku (viz obr. 9.). Vápenec 
je celistvý, zahnědlý neb šedý, místy glaukonitický s černými lesklými zrnky 
(amfibolu?) a s hojnými zlomky zkamenělin. Syenitové oblázky i kusy vá- 
pence se navzájem dotýkají a skuliny mezi nimi vyplňuje křemenný pí- 
skovec hnědý a zlomky zkamenělin, zvláště ústřic. Mocnost tohoto sou- 
vrství byla 15 m. Ložná plocha v temeni tohoto souvrství je následkem 
vyčnívajících oblazků syenitových nerovná; proto spongilit obsahující tyto 
oblázky má ve stěně lomu zvlněné vrstvy. Výše jsou již vrstvy spongilitu 
rovné. Sklon ložné plochy v temeni tohoto souvrství byl celkem 30“ VJV, 

141



směr vrstev 1 h 69 — 2 h 6" SV, Zkameněliny z vápence tohoto souvrství 
viz dále. 

Dno lomu při samé stráni 209 m n. m. 

Pásma Il. souvr. 2. Kvádrový pískovec s koalinickým tmelem, 
žlutý neb bílý, tu a tam s muskovitem, vel. jemnozrnný, pevný a tvrdý, bez 
vápence a glaukonitu. Stopy po zkamenělinách. Viz dále seznam zkamenělin 
z tohoto souvrství z vedlejšího lomu. Souvrství to známe zde jen ze dna 
lomu, tedy z nejvyšší polohy v temeni. Při svém sklonu vyjde sice ve stráni 
k povrchu, ale tu je pokryt nejvýše ssutí z lomů, porostem a hlouběji ornicí 
v polích. Může zaujmouti ve výchozu ve stráni výšku n. m. asi od 201 ku 
206, 5 m. Mocnost bude menší než rozdíl obou čísel — 5, 5 m. 

Pásma II. souvr. 1. Kvádrový pískovec, jehož výchoz ve stráni je 
zakryt ssutí z bilého a žlutého, velmi jemnozrnného pískovce, ve výší n. m. 
asi 195—201 m = 6 m. Mezi touto ssutí vyčníval r. 1906. dva metry vy- 
soký kvádr v nejhlubší polozs tohoto souvrství, na podložce skály syenitové, 
který zdá se býti výchozem celiny jak o tom soudí také Beck. (Sect. 
Dresd. 48.) slovy: „besitz die Gestalt eines aufrecht gestellten, über 2 m im 
Durchmesser messenden unregelmässigen Klotzes und befindet sich anschei- 
nend noch in seiner ursprünglicher Lagerung“. Je to kvädrovy piskovec 

* vápnitý, chudě kaolinický, velmi jemnozrnný, bělavý neb žlutavý, velmi pevný 
a tvrdý, místy s ojedinělými hrubými zrny bělavého křemene. Chová velké 
množství, zřídka celých (viz dále) obyčejně rozbitých zkamenělin, zejmena 
Exogyr, někde tolik, že hornina tvoří brekcii lastůrovou, v níž piskovec 
tvoří tmel zkamenělin. To je Geinitzův (Elb I. 10) „Koschiůtzer Mu- 
schelfelsen“. Menší kusy tohoto kvádru ležely pobliž i hlouběji v poloze 
zvrácené, sesuté (obr. 9.) Geinitz nazývá (ib.) naše pískovce pás. II. souvr. 
1 + 2. „Unterer Quadersandstein der bei den Bauten der Dresden-Pharan- 
der Eisenbahn viel Verwendung gefunden hat. In seinen tiefsten durch die 
Halde verdeckten Lagen war es theilweise Gründsandstein, theils Leoparden- 
sandstein (viz tak& druhy lom). Unterhalb desselben liegen noch jetzt jene 
Koschützer Muschelfelsen“. Na$e souvr. Il. 3. nazývá „an Syenitgeschieben 
sehr reiche Conglomeratschicht* als Zwischenbildung zwischen unterem 
Quadersandsteine (II 1 + 2) und dem unteren Pläner*. Viz také Gein. 
obraz na str. 10 (Elb. I). Beck a Krenkel počítají naše pás. II. v Košicích 
ku své Stufe der Ostrea carinata a mají je jako Geinitz spolu s pás. 
I be. za Cenoman. 

Podkladem je syenit tmavočervenavý s orthoklasem a amfibolem jako 
v protější stráni pod Dolzschen (viz tam). Zaujímá výšku skorem 55 m mezi 
140—194, 96 m n. m. 

Fridrich August Můhle při Bystřici 140 m n. m. 
Jak již řečeno, má témě pásma II. v popsaném právě Plánerbruchu 

sklon 30“ VJV. Poněvač pokrývka pásma III. je slabá, vyjde temeno pásma 
I. k z. a sz brzy na povrch, tak že ve vzdálenosti asi 100 m od přede- 
šlého profilu na z., v lomu zvaném „Alt-Coschůtzer Maulsandsteinbruch“, 
vystupuje při povrchu zemském pouze na pásmo II. (obr. 9. v levo). Jakou 
překvapující změnu faciovou nabývá tu pásmo II. v délce asi 20 m.! Již 
slepenec syenitový JI 3, který v předešlém lomu měl mocnost jen 15 m, 
vzrůstá zde ne jv. straně lomu na mocnost 3 m. Souvrství kvadrového pí- 
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skovce II 2, v němž nebylo v Plánerbruchu ani stopy po oblázkách syenitu, 
počiná se tu prokládati po jv. straně lomu řádkami oblázků syenitových. 
Některé z těchto řádek počnou se uprostřed lomu klínovitě rozšiřovati ve 
slepenec syenitový na účet pískovců. Tak nabývá dolní klín již I, 1 m u- 
prostřed lomu. Po sz. str. lomu vyklíní se souvrství pískovců z II 2. úplně, 
místo něho nastoupí slepenec syenitový a tento splyne zároveň se slepen- 
cem souvrství II 3. v jedno syenitové souvrství II 2 + 30 mocnosti 75 m, 
u Krenkla docela o mocnosti 9— 10 m v s. části lomu. Souvrství II I. 
složeno je, jak se pravdě podobá, jen z- jemnozrnného pískovce kvádrového. 
R. 1906 vycházelo po jv. str. lomu v mocnosti 030 m, uprostřed lomu 26 
m a po sz. straně lomu 2 m („dd“ na obr. 9. značí dno lomu r. 1906.) 
Podle výroku zkušeného skalníka, sahá pískovec tento pode dno lomu ještě 
o 6 m aniž by byl prokopán až k syenitu. Aby bylo možno posouditi moc- 
nost pásma ll, udáme mocnost jednotlivých vrstev s hora dolů něco málo 
na sz. od prostředka lotnu: 

  

Souvrství II 3: Slepenec syenitový ......... 23m 
Souvrství II 2: Kvádrový pískovec... . . 2.03, 

Kvádrový pískovec ... VO, 
Řádka ojedinělých oblázků syenitu ...00, 
Kvádrový pískovec.. -. UB, 

- Slepenec syenitový . . a 
Souvrství II 1: Kvádrový pískovec v lomu až oo. 26 „ 

Kvädrovy piskovec pode dnem lomu pro- 
kopán do hloubky jen.. . . . .. 60 , 

Uhrnem .. 158 m 

K tomu dlužno poznamenati, Ze nad temenem lomu mohl byti slepenec 
erodovän a na basi nedosaženo syenitového podkladu. Možno tedy říci, že 
je zde maximální mocnost pásma II, větší než 16 m. Myslím, že mimořádně 
největší v celé sudetské křídě. Proč má pásmo Il. v Košicích tak velikou 
mocnost? Syenitový masiv, pokračování to Mišenského syenitu, je jak známo 
původu eruptivního. Skládal tedy syenit v okolí zdejším různé kopce vedle 
sebe, které se na počátku křídy staly nerovným dnem pro náplavy křídové. 
Pásmem lí. počaly se vyrovnávati nerovnosti zdejšího dna mořského. Někde 
vyčnívaly jak víme ještě za. dob pásma III 5. skály syenitové nade dno 
mořské ; tím více za dob pásma Il. V Košicích byl úval mezi syenitovými 
kopci; tento úval bylo mořskému proudu vyplniti, vyrovnati, než-li se náplavy, 
dále ku Drážďanům ukládati mohly. Proč tak náhlé neobyčejně hrubé facie 
slepencové nastupují v Košicích místo pískovců? Tu otázku zodpovídá 
Krenkel (ib. 54. ř. 1—3 z d.) „Der rasche Sedimentwechsel ist wohl durch 
die Nähe einer Syenitklippe verursacht, deren Brandungsgeröll sich den 
zum Absatz gelangenden Sandlagen unregelmäszig einschaltete“. 

Rozumí se, že následkem tohoto způsobu usazujících se vrslev, jeví se 
scenerie slepenců a pískovců na různých místech také různá. Krenkel je 
popisuje ze s., střed., a j. části lomu (Bl. Dr. s. 53, 54). Beck (Sect. Dr. 
Fig. 1.) znázorňuje vrstvy pásma II, z Maulsandsteinbruchu ve stěně sv. před 
r. 1893; ten samý obr. přináší Krenkel (Bl. Dr. Fig. 2 s. 53.) Náš obr. 
9. v levo, přináší týž pohled ale z r. 1906, kdy práce v lomu poněkud 
postouply, a již tu jeví se patrný rozdíl ve scenerii vrstev. 
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Slepenec syenitový II 3. je u porovnání s oným II 3. v Pläner- 
bruchu mocnější, má mnohem méně vápence, některé oblázky syenitu do- 
sahují až 60 cm v průměru. Syenit je obyčejně zvětralý, šedobilý, žlutě, 
zelenavě, hnědě a červeně kropenatý, jeho živec bývá obyčejně v kaolin 
proměněný, amfilol zřídka zachován, obyčejně v hnědou hlinku zvětraný, jen 
křemen čirý bývá ještě zachován. 

Kvádrový pískovec II 2. ze stolice 18 m mocné (viz uvedený 
profil) v oboru souvr. II 2. je kaolinický, velmi jemnozrnný bílý, s náde- 
chem do žluta, pevný a tvrdý, z jemných, čirých zrnéček křemene, mezi 
nimi bílé neb žluté zrnéčko kaolínu. Nemá vápence ani glaukonitu. Kren- 
kel nalezl v tomto lomu místy vápenec i glaukonit (ib. 54) buď ve tmavých 
zrnkách aneb ve žluté skvrny zvětralý, — Někde mívá pískovec hnědá, 
kulovitá, limonitová zrnka o prům. 1 mm i větší. Jsou-li větší, bývají slohu 
soustředně miskovitého a zbarvují kruhovitě okoli pískovce do hněda. Ve 
sbírkách geologických drážďanského Zwingru byl takový vystavený pískovec 
označen co „Leopardensandstein“. Někdy mívá pískovec i větší kruhovitě 
neb oválně soustředné proužky od hydrátu železitého právě tak jako ku př. 
v pásmu IX. u Nebužel (viz tam). Stopy po zkamenělinách jeví se všude 
ale zřídka (viz dále). 

Kvádrový pískovec IÍ. 1. jehož nejvyšší poloha byla v lomu až 
do hloubky 26 m přístupna (obr. 9.), má tytéž vlastnosti jako pískovec II 1. 
jenže je ještě pevnější (také dle výroku skalníků) a nemá již žádné vložky 
slepence syenitového ani v řádkách ani ve vrstvách. 

Jak horniny, zejména slepenec II 3. a lastůrnatý pískovec na basi II 1. 
(Muschelfelsen) mají ráz útesový, tak také fauna jejich i všech ostatních 
pískovců u Košic i spongilitů pásma Ill b. nesou na sobě ráz ütesovy. U- 
veďme nyní přehledně veškeré druhy fauny jež byly až posud ve vrstvách 
pásem II] b. a II. nalezeny. 

Geinitz popisuje z pásma III 5. (Elbeth. 1.): 

Spongiae. Rhynchonella compressa Lam. 

Cribrospongia subreticulata Můnst. Lamellibranchiata. 
Cribrospongia isopleura Rss. sp. Radiolites Saxoniae Róm. 
Elasmostoma Normanianum D’Orb.sp. Ostrea carinata Lam. 

Anthozoa. Ostrea diluviana Linné. 

Placoseris? Geinitzi Böl. 

Echinodermata. 

Cidaris vesiculosa Goldf. 
Cidaris Sorigneti Des. 
Cidaris Dixoni Cotteau. 
Codiopsis Doma Desm. sp. 
Pygaster truncatus Ag. 
Pyrina Desmoulinsi D’ Arch. 
Pyrina inflata D’ Orb. 

Brachiopoda. 

Terebratula phaseolina Lam. 
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Exogyra lateralis Nilss. 
Exogyra columba Lam. 
Exogyra conica Sow. sp. 
Exogyra haliotoidea Sow. sp. 
Exogyra sigmoidea Rss. 
Pocten membranaceus Nilss. 
Pecten elongatus Lam. 
Vola notabilis Münst. sp. 
Lima Reichenbachi Gein. 
Inoceramus striatus Mant. 
Avicula glabra Rss. 
Arca Galliennei D’ Orb. 
Arca tricarinata Gein. 
Pectunculus obsoletus Goldf.



” 

Gasteropoda. 

Turritella granulata Sow. 
Turritella Kirsteni Gein. 
Euchrysalis Laubeana Gein. 
Natica extensa Sow. 
Neritopsis costulata Róm. 
Trochus Geinitzi Rss. 
Turbo Geslini D’ Arch. 
Turbo Leblanci D’ Arch. 
Turbo Goupilianus D’ Orb. 
Trophon electum Gein. 

» Nerinea Geinitzi Goldf. 

Cerithium Guentheri Gein. 
Cerithium aequale Gein. 

Cephalopoda. 

Ammonites Mantelli Sow. 

Vermes. 

Serpula gordialis Schloth. 
Sepula Ootatoorensis Stol. 

Pisces. 

Ptychodus decurrens Ag. 

Cerithium beigicum Münst. sp. 
Cerithium gallicum D’ Orb. 

II 3. (z vápence.) 

Spongiae. 

Unbestimmbare Reste. 

Anthozoa. 

cf. Montlivaultia Tourti- 
ensis Bol. 

Placoseris Geinitzi Bol. 
Thamnastraea sp. 

Echinodermata. 

Dorocidaris vesiculosa 
Goldf. 

Tylocidaris Strombecki 
Des. 

Cyphosoma cenomanen- 
se Cott. 

Pseudodiadema sp. 
Codiopsis Doma Desm. 
Pygaster truncatus Ag. 
Pyrina Des Moulinsi D’ 

Arch. 
Pyrina inflata D’ Orb. 

Brachiopoda. 

Terebratula phaseolina 
Lam. 

Rhynchonella compressa 
Lam. 

Lamellibranchiata. La   Radiolites Saxoniae Rom. | Radiolites Germari Gein. 

10 

Plantae. 

Chondrites furcillatus Röm. 

Geinitz (Elbeth. I), Beck (Sect. Dres. 48) a Krenkel (Bl. Dres. 
54, 55), jmenují následující druhy fauny z pásma II a sice ze souvrství: 

I 2. (pískovec.) 

Spongiae. 

Anthozoa. 

Echinodermata. 

Branchiopoda. 

mellibranchiata.   

nejhlub. II 1.(Muschelfels) 

Spongiae. 

Anthozoa. 

Echinodermata. 

Branchiopoda. 

Lamellibranchiata. 

Radiolites Germari Gein. 
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cf. Eriphyla striata Sow. 

Exogyra haliotoidea Sow. 
Ostrea hippopodium Nilss. 
Ostrea (Alectryonia) dilu- 
viana Lin. 

Spondylus sp. ind. 
Pecten acuminatus Gein. 
Pecten cf. subacutus 
D' Orb. 

Lima divaricata Dui. 
Lima ornata D’ Orb. 
Lima sp. 
Perna lanceolata Gein. 

Gastropoda. 

Nerinea sp. cf. Geinitzi 
Goldf. 

Nerita nodosa Gein. 
Trochus (Ziziphinus) Bu- 
neli D’ Arch. 

Turbo Goupilianus D’Orb. 

Caphalopoda. 

Pisces, 

Oxyrhina angustidens 
Rss. 

Coelodus complanatus Ag. 
Coprolithy.     

?Radiolites policonilites 
D’Orb. 

Exogyra columba Lam. 
Ostreahippopodium Nilss. 
Ostrea (Alectryonia cari- 
nata Lam. 

Mytilus Galiennei D’ Orb. 
Pecten acuminatus Gein. 
Pecten elongatus Lam. 

Lima pseudocardium Rss. 
Avicula anomala Sow. 
Inocer. bohemicus Leonh. 
Pinna decussata Coldf. 
Pectunculus obsoletus 
Goldf. 

Gastropoda. 

Nerinea Geinitzi Goldf. 

Turritella Kirsteni Gein 

Actaeonella conica Briart. 

Cephalopoda. 

Pisces.   

Exogyra columba Lam. 
Exogyra Aguila Goldf. 
(Char, 20.) 

Mactra deserta Gein. - 
Protocardium hillanum 
Sow. sp. 

Trigonia sulcataria Lam. 
Arca glabra Park. sp. * 
Perna lanceolata Gein. 
Pectunculus obsoletus 
Goldf. 

Gastropoda. 

Turritella granulata Sow. 
Nerinea Geinitzi Goldf. 
Nerinea Cottai Gein. 
Trochactaeon BriartiGein. 
sp. 

Caphaldpoda. 

Nautilus elegans Sow. 

Pisces. 

Nedaleko od Maulsandsteinbruchu, na Heidenschanze, nalezl Krenkel 
(ib. 55) v nejhlubších vrstvách pásma IIb «. četný Spondylus striatus 
Sow. a poznamenává: „was für ihr (Gesteinsgruppe des Carinatenguader) 
cenomanes Alter spricht“, Již Geinitz píše v Elbeth. | 187 o tomto 
druhu: „ist ein Leitfossil für cenomane Schichten“. K tomu připomínám, že 
Spondylus striatus, který je mimo jiné v pásmu IL v Čechách rozšířen, je 
znám již v západoevropském Lower greensandu a Gaultu (Zahálka: 
Východočes. ú. kř. II. s. 18). © tom se ovšem Geinitz (ani Krenkel) 
nezmiňuje, uváděje jen naleziska Cenomanská (také mylná, ku př. Oberau 
(útesové IX.), Kučlín (útesové X), Korycany (útesové II.) 

Poznámky. 1) Fauna, kterou jsme viděli v seznamu vrstev pásma 
I., která žíla v prohlubních, slujích a skulinách syenitových skal aneb v blíz- 
kosti jejich, je známa také po většině v přečetných útesových faciích pásma 
II. při j. pobřeží české pánve křidové a při souostroví širšího okolí Kralup; _ 
ona se rozšířila za dob pásma III. i do oboru syenitových skal u Drážďan, 
kde byly zvláště příznivé poměry pro rozšíření a rozvinutí jejich druhů. Viz - 
také poznámky při pásmu III 5. v Plavně. 
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2) Pohleďme ještě jednou na střídavě se vykliňující faciovou změnu 
vrstev slepence a pískovce pásma II. na obr. 9. z lomu u Starých Košic 
v Sasku a srovnejme se střídavě se vyklíňující faciovou změnu kvádrového 
pískovce a pisčitého jílu pásma X. na obr. 55. (Pás. X. v Pojizeří 5) v lomu 
u Chlomecké myslivny nad Mladou Boleslavou v Čechách. Jaká tu nápadná 
podobnost ve způsobu usazených vrstev tu i tam. Tak dokonale odhalené 
změny dvou facií střídavě se vykliňujících vrstev jsou v Sudetské křídě 
vzácností, V Čechách bytují takové změny zejmena na rozhraní mezi oblasťmi 
pisčitými a jilovitými. Ku př. mezi pisčitou Jizerskou deltou pásma X. a mezi 
přilehlými jílovitými faciemi téhož pásma na straně j. a v, u téhož pásma 
-na rozhraní pisčité Lužické oblasti a jílovité Oharecké oblasti (Českolipsko) 
aneb u pásma IX. na rozhraní mezi jílovitou Labskou oblastí a mezi sou- 
sedni. pistitou Jizerskou oblastí aneb na východě s Orlickou oblastí. V Sasku 
spadá taková pronikavá změna facií do širšího okolí Perna na rozhraní pis- 
čité Lužické oblasti a slinité Drážďanské oblasti zejmena u pásma IX. a X. 

3) Na protější straně Bystřického údolí v Dělzschen viděli jsme mezi 
pásmem Il. a Ill 5. päsmo lila. avšak hned v sousedství, v Rathsteinbrüche 
a naproti u Košic, nebylo mezi pásmem II, a Ill d. päsmo III a. Proč? Do- 
mnivam se, Ze proud mořský těmito místy probíhající byl bystřejší i nedal 
usaditi se tak jemným usazeninám jako je slinitý jíl zdejšího pásma IlÍ a. 

4) Petraschek ve své Studii str. 41. (Studien ib. Faciesbildungen etc. 
1899) píše: „Nur in der Nähe von Cosghütz und Döltzschen wird der Cari- 
naten-Pläner (III 5 «) von Syenitconglomeraten (t. j. v našem profilu Košic- 
kém slepence II 3. neb i I12, v Děltzschen naše slepence nejvyšší části II., 
v Rathsteinbrůche spodek II.) unterlagert, weiter nach Westen treten Mergel 
Ul ©) an ihre Stelle“. Přehledně pak udává sled na téže stránce s hora 
dolu: > 

„Carinaten — Pläner (lilbe) 
Zwischenmittel: Conglomerat und Muschelbreccie (t. j. slepence 

našeho pásma II.), sonst Thon (III a.) 
Carinaten-Auader, local auf dem Syenitriicken fehlend (pískovec 

v 1)“. Toto udäni Petraschkovo o Zwischenmittlu mohlo by na čtenáře 
činiti dojem, jakoby zmíněné Conglomeraty a Muschelbreccie (II.) na jedné 
straně a Thon (JÍ a.) na straně druhé byly rovnodobé aeguivalenty. Tu třeba 
konstatovati, že ony Conglomeraty (a Muschelbreccie v nich uložené) jsou 
slepencovou facit pásma I., kdežto Carinaten-Ouader je zase pískovcovou 
facií téhož pásma II. Ve Starých Košicích, v Maulsandsteinbruchu, je viděti 
(náš obr. 9.) že se obě facie střídavě klínovitě prostupují a jsou tedy stejno- 
dobé. V Doltžschen jest vyvinuta hlavně nejsvrchnější čásť pásma II. v pa- 
době slepence, aeguivalent to vrstvy II 3. ze Starých Košic, a tam je zřejmo, 
jak nad Conglomeratem (IÍ.) spočívá mladší pásmo jilovité IH a, t j. 
Petraschkův Thon. 

5) Petraschek (Studien 43) pie: „In der nordöstlich von Alt-Coschütz 
gelegenen Seitenschlucht des Plauenschen Grundes war eine Zeit lang ein sehr 
mürber, feinkörniger und glaukonitischer Sandstein entblöst, der vorraus- 
sichtlich dem Carinaten-Pläner (Ilı 5 a.) eingeschaltet ist. Er führt eine der 
oben aufgezählten Fauna des Plänersandsteines (IH b «.) von der Goldenen 
Höhe etc. in hohem Grade gleichende Thierwelt“. (Viz dále naše stanovíska 
Cunnersdorf a Prinzenhěhe). Krenkel (58) píše dle Petraschka: „Glaukoni- 
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tische Sandsteine scheinen (u Plavna) auch als Einlagerung im Carinaten- 
pláner (II 6 «.) der oberen Stufe vorzukommen“. Výskyt glaukon. pískovců 
ve III ba. u Košic a Plavna zdá se mi býti pochybný. Carinatenpláner (III 
b «.) teprve v okolí Cunnersdorfu se počíná měniti ve facii pískovcovou a 
nemá tam žádných vložek glaukonitických, ba je chudý na glaukonitové zrnko 
vůbec. Tím méně může míti vložku pískovcovou u Košic a Plavna neboť 
od Cunnersdorfu ku Plavnu mění se pískovce pásma Ill b « ve spogility 
(Carinatenpláner). Snad náležel Petraschkův glaukonitický pískovec 
u Košic pásmu II, kde je jeho místo, tak jako u Cunnersdorfu, v nejhlubší 
poloze pásma II. Že mnohé druhy fauny z pískovců pásma II. u Košic mohly 
přejíti do pískovců pásma IIb. u Cunnersdorfu, bylo by zcela přirozené. 

Viz stranu 149, 

56. Levá či sev. stráň Grundbachu sv. od Cunnersdorfu. 

Výšina mezi Starými Košicemi a Grundbachem u Cunnersdorfu pokryta 
je mocnou diluvialní hlínou žlutou místy až 5 m mocnou. Pod touto hlínou 
pokračují vrstvy kvádrových pískovců pásma II. a spongilitové vrstvy pásma 
III b od Košic dále na jih. Jdouce po silnici z Košic na Cunnersdorf dojdem 
v brzku ku levé stráni údolí, jímž Grundbach se vine. V nejvyšší části stráně 
jsou při silnici dva lomy (r. 1906). Jeden vyšší, po z. str. silnice, druhý hlubší 
po v. str, téže silnice. V obou odkrývají se vrstvy pásma III 5. Hlubší vrstvy 
pásma HI a.a II. s podloZenym permem pokrývají ssutiny z oboru pásma III. 
a mocná půda na rolích a lukách až ke dnu üdalnimu. Vrstvy nepřístupné 
poznáme všecky ve stráni protější. Zhotovme profil od temene zmíněné stráně 
z. od coty 232, 8 (mapa generalst. z r. 1904) do obou lomů «a od nich die 
pesiny ke dnu údolnímu u domku při cotě 194, 6. 

Vrchol stráně z. od silnice, při 236 m n. m. 
Diluvium. Hlína žlutá v temeni stráně a přilehlého návrší. 

Pásmo III 6. souvr. 3. Spongilit (Gaize, Flammenmergel) v pev- 
ných deskách, žlutý, někde šedý, s tmavošedými skvrnami nepravidelnými, 
má dosti muskovitu, tu a tam zrnko glaukonitu, je bez vápence, má dosti 
křemenných zrnek velmi jemných, hojně porů po jehlicích spongií. Sklon 
109 SSV, směr 5 h 11" skorem k V, a v témž směru jdou hlavní rozsedliny. 
Mocnost 25 m ve výši asi 2334 — 23509 m n. m Pfistupen v horním lomu 
spolu se souv. [16 5. a III 5 a 2. 

II 6 3. Jíl pisčity v desky rozpadlý, Má místy zrnko glaukonitu, 
dosti muskovitu zvláště na ložích; bez vápence, šedý, tu a tam žluté proužky 
pisčitější. Mocnost je 1 m, mezi 2324—2334 m. 

NI ba 2. Spongilit písčitojílovitý šedý po zvětrání žlutý. Má 
méně písku, více jílu, tento i ve vrstvičkách, dosti muskovitu zvláště na 
ložích, zřídka glaukonit, dosti porů po jehlicích, bez vápence, vrstvy poměrně 
pevné, po zvětrání v tenké desky dělitelné. Odkryt do hloubky 2'4 m, místy 
do 4 m. Sahá tedy do hloubky od 2324 do 230 až 2284 m, 

JI b « 1. Pískovec spongilitový velmi jemný, přechod ze 
spongilitu do pískovce, Velmi porovitý po jehlicích spongií, proto 
lehký. Má dosti zrnek křemenných, dosti muskovitu zvláště na ložích, vel. 
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(vz. glaukonit, bez vápence. Žlutý neb bělavý, ve žluté hmotě spongilitové 
často bílé vrstvičky velmi jemného pískovce. Pevné lavice asi 30 cm tlusté, 
křehký. S Exogyrou columbou Lam. Přístupen v dolním lomu o mocnosti 
8, 4 m. Zaujímá tedy přibližně výšku od 2284 ku 220 m n. m. 

Pásmo III a. Nepřístupno. V protější stráni (viz dále) jíl pisčitý 2 m 
Pásmo Il. Nepřístupno. V protější stráni kvádrové pískovce (viz dále) 

6 m. 
Permský útvar. Nepřístupno mezi 200—212 m n. m. 12 m. 

Úpatí stráně při údolním dnu 200 m n. m. 
Jak Beck a Krenkel označovali vrstvy tohoto profilu ve svých geo- 

logických mapách podáváme přehledně za následujícím profilem. 

Srovnáme-li vrstvy zdejšího pásma III 9 s vrstvami téhož pásma u Dráž- 
ďan, shledáváme, že vrstvy tyto mají sice ještě ráz spongilitů, význačný pro 
pásmo III., ztratily však vápenec a to nejen vápenec, který náležel základní 
hmotě spongilitů ale i konkrece vápencové (křemitého vápence); všem vrst- 
vám přibylo písku křemenného, nejvíce souvrství nejhlubšímu Hl 6 a 1. a to 
tak, že se proměnilo v pískovec spongilitový, ještě dosti bohatý jehlicemi 
spongií a dělí se ve stolice mocnější, Jsme tu tedy na pokraji, na přechodu, 
z facie spongilitové do facie pískovcové pásma III b., jak to dálší výzkum 
potvrdí. Již Beck tuto proměnu tušil, když psal (s. 54): „Ueberschreitet 
man, vom Elbthale herkomend die Linie Gittersee-Boderitz, so bemerk man, 
wie die petrographische Beschaffenheit des Carinatenpláners sich ganz all- 
mählich ändert, Der Kalkgehalt verschwindet mehr und mehr, die feinsan- 
digen Beimengungen nehmen an Menge zu, die Schichtenfugen werden 
geringer an Zahl und das Gestein gliedert sich in Folge dessen im mäch- 
tigere Bänke“. Uvidime v5ak däle, Ze Beck tu proměnu faciovou ve smyslu 
své stratigrafie dobfe nevystihnul, nebof myslil, že naše spongilitové vrstvy 
päsma Ill 5 a. od Dräidan přechází změnou facií do pískovců pásma il. u 
Cunnersdorfu, a Ze vrstvy III B y. po případě i vyšší u Drážďan přechází ve 
vrstvy III b a 1. Cunnersdorfu. Lépe pojal tuto změnu ve smyslu své strati- 
grafie Krenkel (viz dále). 

57. Pravá či již. stráň Grundbachu sv. od Cunnersdorfu. 

Obr. 10. 

Přejdem nyní ku sledování vrstev naší křídy do j. stráně údolí Grund- 
bachu podle silnice, kterou jsme přišli od Košic. Ode dna údolního vstou- 
páme permským útvarem až před samou obcí dojdem na pásmo II., v obci 
samé na pásmo III a. a III ba. V Rudolfově lomu, který leží hned při sv. 
str. obce, odkryta jsou všecka tři pásma dokonale i s permským podkladem. 
Tím doplníme profil vrstev z protější stráně, kde zase bylo přístupno více 
vrstev z oboru pásma III b. V Cunnersdorfu jsou souhlasné vrstvy mnohem 
výše položeny, neboť víme, že vrstvy křídové mají tu sklon SV. Sled vrstev 
s hora dolů je tento: 

Vrchol lomu při 260 m n. m. 

Pásmo IlÍ 5. souv. a. Pískovec týž co nejblíže hlubší, nahoře 
úplně zvětralý i v půdu proměněný, hlouběji zachovalé slabší vrstvy a 1. 
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O mocnosti 5, 0m mezi 255—260 m n. m. Za dob Beckova studia (před 
r. 1893) nepostoupl lom ještě tak do stráně jako za naší studie (r. 1906) 
proto udává Beck o tomto souvrství Sandsteinschutt 0, 5—1 m (s. 54) u 
Krenkla „Plánersandsteinschutt“. 

IN $ a 1. Piskovec s pory po jehlicích spongií, velmi jemno- 
zrnný, poměrně lehký, žlutý neb bílý, pevný ale křehký v silnějších vrstvách. 
Má dosti blýšťinek muskovitu, nemá vápence. Mám vzorek v němž se střídá 
proužek pískovce žlutého s bílý:n. Bílý je kaolinický a má málo porů, žlutý 
má hydrát železitý a vlí. porů. Tu a tam jsou v pískovcové lavici oblá 
hnízda vyplněna žlutým pískem; na povrchu stěny lomu písek vypadá a zů- 
stanou oblé dutiny. Petrascheck (Studien 42), jenž tyto dutiny (Serpel- 
hohlen) na Horkách nalezl (viz tam) myslí, že zde chybí. Patrně nebyly za 
jeho studia odkryty. Tu byly vápnitopisčité konkrece (viz o křemitovápen- 
cových konkrecích v souv. III » a. ve Staré Košici v Plánerbruchu) z nichž 
se vápenec vyloužil. Je to známý úkaz ve vrstvách pískovcových české křídy. 
Inoceramus labiatus Schloth, Exogyra columba Lam. a dosti 
zlomků po jiných zkam. Mocnost 4 m mezi 251-—255 m n. m. Skalníci na- 
zývají veškery vrstvy HI 9 a. „Abraum“.. 

Beck (s. 54) určuje. toto souvrství Plánersandstein der Labi- 
atusstufe, 4 m. Petrascheck (Studien 41, 42) píše o tomto Pláner- 
sandsteinu: „dass er I) „dem Cenoman angehört, 2) eine Facies- 
bildung des Carinaten-Pläners ist“. Podobn& se vyjadfuje Krenkel 
(57) když píše, že náleží spolu s III a: „zur oberen Stufe mit Cidaris Sori- 
gneti Des“. Petraschek (42) (uvädi i Krenkel ib, 58) nalezl zde: 
Micrabatia coronula Goldf. (zf) Avicula anomala Sow. 
Serpula gordialis Schloth. (vh) . Inoceramus striatus Mant, (vh) = 
Serpula septemsulcata Reich, (vh) "bohemicus Leonh. u Krenkla. 
Terebratula phaseolina Lam. (vh) „Inoceramus labiatus Schloth. 
Exogyra haliotoidea Sow. (h) . Unvollständiges Exemplar, das aber 
Pecten membranaceus Nilss. (vh) L labiatus-sein könite, 
Vola notabilis Münst. (h) . Inoceramus labiatus Schloth. 
Lima pseudocardium Rss. (zř) nalezl Nessig. 
Lima cenomanensis D’ Orb. (h) Eriphyla lenticularis Sow. (vz) 
Pinna decussata Goldf. (zf) 

Pásmo III a souv. 2, Jíll písčitý jako II a 1. ale žlutý. Mocnost 
0, 5 m. U skalníků „Gelber Ton“. 

II a 1. Jil pisčitý šedý do modra neb šedý a žlutý s tmavošedými 
proužky. Bohatý muskovitem. Mocnost 15 m. U skalníků „Blauer Ton“. 
Pásmo III a zaujímá tudiž výšku n. m. 249—251 m. 

Beck (54) poznamenává o našem pásmu III a: „Grauer, feinsandiger. 
feingeschichteter Thon, 1, 75—2 m”, a Krenkel (57) dodává „und glim- 
merreicher“. Ve smyslu Beckově náležel by ještě ku Labiatusstufe, u 
Krenkla (57) však „zur oberen Stufe mit Cidaris Sorigneti“. 

Pásmo Jl. souvr. 3. Stolice pískovce podobného ku II., šedý neb za- 
žloutlý, ale s tmavšími jílovitými proužky jílu. Bez vápence. U skalníků 
„Wilder Stein“. Mocnost 05 m, Tuto vrstvu jíní geologové neuvádí, 

I. 2. Kvádrový pískovec kaolinický, velmi jemnozrnný, pevný 
a dosti tvrdý, tu a tam s jemnými blýšťinkami muskovitu, zř. zel. zrnka 
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glaukonitu, bez vápence, bílý se žlutými skvrnami. Má místy tenké vrstvičky 
červeným kalem permským zabarvené, Mocnost 4 m. U skalníků „Bausand- 
stein“ aneb „Werksteinbank“. Beck (54) popisuje tento kvádrovec: „Pláner- 
sandstein der Carinatenstufe, 3 m”. Krenkel (57): „Plánersandsteiu, dick- 
bankig, 3 m" a počílá jej spolu sIl T. ku svému Carinatenguader čili k Untere 
Stufe mit Cidaris Sorigneti. Petrascheck (45) nazývá pískovec tento „Ca- 
rinatenguader“, čím myslí naše II. a Geinitz (Elb. I.) Unterguader (II). . 

Geinitz jmenuje z tohoto pískovce: Gastrochaena amphisbaena Goldf. 
sp., Dolium nodosum Sow. Petrascheck a dle a dle něho Krenkel (56): 

Cribrospongia heteromorpha Rss. Mytilus (Stegoconcha) Neptuni Goldf, 
Rhynchonella compressa Lam. Acanthoceras (Douvill&iceras) Mantelli 
Hemiaster sublacunosus Gein. Sow. Inoceramus sp, 
Ostrea (Alectryonia) carinata Lam. Sequoia Reichenbachi Gein. sp. 
I 1. Kvádrový pískovec glaukonitický, dosti křemitý, jemnozrnný, 
pevný a tvrdý, zelený, místy šedý do zelena s četným muskovitem, tu a tam 
proužek neb zrnko bílého kaolinu, neb tmel jílovitý, na jednom místě tenké 
hnízdečko černého lupku. V pískovci nalezl Ostreu carinata Lam. a 
hojné Spongites saxonicus Gein. Mocnost 5 m, místy se zvyšuje až na 2 
m. U skalníků: „Grüner Bausandstein“. Beck (54) pifte o něm: „Sehr 
glaukonitischer, graulichweisser, feinkörniger Sandstein, I m”. Krenkel pfi- 
pojuje mimo to: „bis grobkórniger Ouarzsandstein“, Beck a po něm Kren- 
kel uvádí pod tímto pískovcem ještě vrstvu: Fetter grauweiszer Ton, 
03—05 m" a připojují ještě ku pásmu II. Tuto jsme nenalezli. Z této ok ol- 
nosti a pak z různicích se mocností pískovců u nás a Becka (Krenkla) 
soudím, že se mocnost pískovců od místa k místu mění, není stálá ani 
v jednom a témže lomu, což jsme u vrstev II 1. sami zjistili. Celé pásmo 
II. o mocnosti 6—6, 5 m zaujímá výšku 242, 5 (neb 243) až 249 m n. m. 
Při dně lomu nadržuje se voda. 

Podklad. Permský útvar. Červené neb bílé pisčité jíly s bílými 
kruhovými tečkami, prokládané vrstvičkami bílého neb žlutého pískovce 
kaolinického. Hlouběji ve stráni u silnice červené pískovce s bílými zrny 
kaolinu s tmelem jílovitým, červeným co cihla. Mezi 199,7—242, 5 m n. m. 
o výšce 42, 8 m. 

Dno údolí při potoce Grundbachu 199, 7 (201, 1) m n. m. 
Z tohoto profilu se učíme, že syenitové slepence z oboru pásma II. 

zmizely. Ony byly omezeny v pásmu II. jen na okrsek u Drážďan, Plavna, 
Košic a Doltzschen, kde pásmo to přiléhalo ku skalám syenitovým. Zde. však 
u Cunnersdorfu přikládá se pásmo II. k útvaru permskému. Proto zde stopy 
po náplavech permských jsou také patrny. 

Pásmo III a. bylo uloženo v Děltzschen, chybělo však na některých 
místech v širším okolí Plavna a Košic; zde opět vystupuje. 

Pásmo III 5 a, po levé straně Grundbachu na přechodu ze spongilitu 
do pískovce, je zde již hotovým pískovcem, mnohé pory po jehlicích spon- 
gil upomínají ještě na poslední zbytky význačného složiva spongilitového. 

Seznam skamenělin pásma II. i III » a, u Košic a Plavna, v okrsku 
syenitových útesů tak bohatý, značně se sem umenšuje, zvláště co do množ- 
ství druhů. Ty co tu nalezeny u Cunnersdorfu, většinou bytovaly již v sou- 
hlasných pásmech u Drážďan. 
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Inoceramus labiatus, v Čechách v celém oboru pásma III 5. 
obecný druh, byl zjištěn Geinitzem na Ladech u Perna (viz tam) již 
v pásmu III a. (II 1. v profilu na Ladech). Geinitz nenalezl v souvrství 
II 6 a, tj v Unterpláneru okoli Drážďan In. labiatus, shledává tam hlavně 
druh striatus; on určuje svým Mittlerpláner mit Inoceramus labi- 
atus v okolí Drážďan naše soupásmí [III » y až IX. (bylo již odůvodněno), 
jiní geologové III 9 v až VII. (Beck) neb Il 5 7 až IV. (Krenkel); proto 
nedůvěřují nálezům I. labiata v jejich Unterplánru (II 5 0.) neb jeho pis- 
čité facii Unterplánersandsteinu (III » o). Pozorujme co píše Petraschek 
(Studien 43) při svém druhu [noceramus striatus Mant. ze souvr. 
HI o 0.: „Bei Cunnersdorf ... . fanden sich eine grössere Zahl von Ekem- 
plaren, die sicher zu dieser Species gehören. Nessig (geolog. Excursionen 
1. d. Umgeb. v. Dresden. 1898, S. 151.) will im Plánersandstein von Cunners- 
dorf ein Exemplar von Inoceramus labiatus Schloth. gefunden haben. Wir 
hingegen sind geneigt, dasselbe zu I. striatus zu stellen. Ueberhaupt gelang 
es uns nicht, | labiatus in diesem Plänersandstein nachzuweisen; aller- 
dings besitzen wir ein Exemplar, das wir seiner Unfollständigkeit halber 
nicht zu bestimmen wagen, das aber allenfalls I. labiatus sein könnte“. 
— Krenkel (58), jak jsme nahoře poznamenali, stavi Petraschckův 
I. striatus Mant, = bohemicus Leonh. a podotýká při tom: „Die An- 
gabe von Inoceramus labiatus Schloth. (Nessig Geol. Excurs. 
151.) ist nicht einwandfrei. My jsme, jak nahofe uvedeno, konstatovali ve 
vrstvách uvedených druh | labiatus. Petrascheck tuší, že se asi druh 
ten ve vrstvách III 9 o. vyskytuje, proto píše (ib. 43): „Sollte es noch ge- 
lingen, Inoceramus labiatus in diesem Plänersandstein nachzuweisen, 
so würde auch dieser Fund nicht im Stande sein, die Bestimmung dieses 
Horizontes als Cenoman zu ändern, den Söhle (Geogn. Aufnahme des La- 
bergebirges 37) hat auch diese Art bereits im Cenoman: beobachtet“. 

Při profilu v Drážďanské papírně poukázali isme na to, jak by bylo 
výhodno spojiti souvrství lil 6 a., III p B. a III py. v'jedno pásmo Unter- 
plánru, jak to Geinitz (ovsem omylem) spolu i s pásmem. III a. učinil. 
V okoli Cunnersdorfu vidíme podobný případ u Becka. I on spojuje tu 
(také omylem) vrstvy III 5 a, III 5 B. a II 5 y. v jedno pásmo s Inoce- 
ramus labiatus. 

Srovnejme nyní přehledně jak geologové určovali vrstvy křídové u 
Cunnersdorfu po obou stranách Grundbachu (viz též jejich geolog. mapy) 
a připojme zároveň jak měly býti určeny ve smyslu jejich strati- 

grafie v okolí Drážďan, 
Tabulku viz na str. 154. 

58. Horka (Horkenberg). 

Pokračujice ve sledování křídových vrstev dále k jihu, opustíme obec 
Cunnersdorf po jv. konci u Bergschánke a stoupáme po silnici vzhůru kolem 
Boderitz k Mariánskému uhelnému důlu (Marienschacht) a dojdem v Neu- 
Cunnersdorfu na výšinu Horka s nejvyšším bodem Prinzenhěohe. Krajina, kterou 
jsme prošli má svah k sv. Svah ten podmíněn jest SV. sklonem vrstev křidových. 
"Diluvialní hlína žlutá kryje povrch zemský, tušíme však, že pod ní uložen 
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je pískovec pásma III b. souv. a, který jsme v Cunnersdorfu opustili a na 
nějž zase přicházíme v lomu -na Horkách u Prinzenhěhe. Octli jsme se opět 
u j. okraje dnešního terrainu křídového v Drážďanské oblasti, u Nových 
Bannewitz, kde opanuje povrch zemský permský útvar. Po j. straně Horek 
odkryta je opět trojice pásem zdejších II., HI a. a III b ©. v horní Části stráně, 
která se od Horek ku Bannevicům svažuje, v několika lomech. Povšimnem 
si Schleinitzova lomu, jenž při j. straně Prinzenhěhe přiléhá ku v. str. sil- 
nice (r. 1906). 

Vrchol lomu. Role. 

Pásmo Ill. souv. Ď a. Pískovec kaolinický velmi jemnozrnný 
skorem týž co v obci Cunnersdorfu; i v něm lze postřehnouti tu a tam 
porek po jehl. spongii, proto je také lehký. Má dosti muskovitu, je křehký 
bez vápence. Ponejvíce je žlutý místy i bílý se žlutými proužky. Ve hlubší 
poloze dělí se ve stolice až o 1 m síly, výše jsou slabší, zvláště u ornice. 
Snadno se z něho lámou desky. V dólní stolici vloženy byly v řádce kon- 
krece tmavohnědé s jádrem rudým haematickým, Konkrece tyto, velikosti pěstě 
až hlavy mají v základní hmotě týž pískovec jako v matečné hornině, jsou 
však proniknuty hojně limonitem neb haematitem jako tmelem. Mnohé kon- 
krece podobají se tvarem spongiím. Možná, že tyto limonitové konkrece 
ukazují, že by se měla tato nejhlubší stolice počítati ku pásma III a. Mimo 
to jsou ve vrstvách celého souvrství četná hnízda oblá, podlouhlá, vyplněna 
pískem jako v Cunnersdorfu. Mnohá udržují horizont, jsou ve stěnách lomu 
v řádkách. Tu vypadá z nich písek a zbudou po nich dutiny. Považovati je 
lze za bývalé konkrece pisčitovápnité z nichž se vápenec vyloužil. Vrstvy 
mají sklon 89—109 SSV, Beck naměřil 5—7" SV. Směr hlavních rozsedlin 
O h 6"—1 h 19 SV. Zachovalá mocnost jen 75 m. U skalníků sluje „Ab- 
raum“. Geinitz jmenuje (Elbeth. I.) z Plánersandsteinu u Bannewitz: 
Avicula Roxelana D’ Orb. Beck (Geolog. Wegweiser etc. 1897. S. 24) 
určuje naše souvrství III b a. omylem jako Labiatusstufe t. j. jako vrstvy 
HB y + IV. i vyšší u Drážďan. Nazývá horninu jeho „mitrber Sandstein“ 
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a shledává v jemném písku jenž vyplňuje dutiny jeho plno Serpula gor- 
dialis Schloth. Možná, že k tomuto souvrství IL 5 a. připojuje také 
vrstvu naši IIIa 2. Petrascheck (Studien 42) jmenuje ze svého Pláner- 
sandsteinu (III b a) odtud: 

Serpula gordialis Schloth. (vh) Exogyra columba Lam. (zř) 
Serpula septemsulcata Reich. (vh) Exogyra haliotoidea Sow. (h) 
Plocoscyphia pertusa Gein. (zř) Exogyra lateralis Nilss. (vz) 
Cribrospongia heteromorpha Gein (vz) Pecten membranaceus Nilss (vh) 
Holaster suborbicularis Defr. (zř) Vola notabilis Můnst, (h) 
Terebratula phaseolina Lam. (vh) Lima pseudocardium Rss. (zř) 
Rhynchonella compressa Lam. (vz) Lima cenomanense D’ Orb. (h) 
Pinna cretacea Sohloth. (vz) Inoceramus striatus Mant. (vh) 
Pinna decussata Goldf. (zř) Arca glabra Park. (zf) 
Avicula cf. anomala Sow. (Gümbel) Protocard. hillanum Sow. sp. (Gümb.) 

V písku jenž vyplňuje uvedené dutiny, nalezl Petrascheck Serpuly 
zkřemenělé, proto nazývá dutiny po vypadlém písku „Serpelhohlen“. Také 
v nich nalezl čiré krystálky křemene, mimo to shledává i ve skořápkách 
lastůr kysl. křemičitou. 

Pásmo II a. souv. 2. Pískovec jílovitý s malými hnízdečky, 
proúžky neb skvrnami světlejšího, bělavého jílu. Velmi jemnozrnný, křehký, 
zřídka pevnější partie šedé. Žlutý, povlak otisků skamenělin hnědý od by- 
drátu železitého. Dosti velmi jemných blýštinek muskovitu, bez vápence, 
hojně křemičitých zkamenělin, zvláště serpulí a ústriček. Při vytloukání ka- 
mene, vypadnou a pozůstaví. skuliny. [ zde jsou dutiny oblé podlouhlé 
(bývalé kongrece vápnitopisčité) vyplněné pískem s týmiž zkame- 
nělinami. Mocnost 05 m Sluje „Serpulaschicht“, Toto souvrství je stejnodobé 
s vrstvou žlutého pisčitého jílu Il a 2. v Cunnersdorfu, jež tam měla mocnost 
rovněž 0, 5 m; také je stejnodobé s vrstvou zažloutlého pískovce slinitého 
II a 2. z Dolzschen o podobné mocnosti. O tomto souvrství z Frinzenbčhe 
píše Geinitz (Elb. I. 9): „Häufig findet man ihn (t. j. Unterer Quadersand- 
stein vůbec (= I. + I) von einer thonigen (Ill a. vůbec) und stellenweis 
ziemlich reinen Sandschicht bedeckt, welche namentlich auf dem Horken- 
berge in der Nähe der Prinnzenhöhe (zde myslí III a 2.) von zahllosen 
Exemplaren der Serpula Plexus Sow. (S. gordialis Schoth.), Schalen 
kleiner Austern und Terebrateln, sowie Resten von Gitterschwámmen er- 
füllt ist und. den Namen „Serpulasand“ erhalten fat. Alle in ihm vorkommen- 
den Versteinerungen sind verkieselt! Solche Grenzschichten (Il a.) pflegen 
den unteren Quadersandstein (zde na Prinzenhěhe a v okolí II.) von dem 
unteren Pläner (II b a.) zu trennen“. Geinitz popisuje výslovně ze Ser- 
pulasandu, tedy z IÍÍ a.2. naší výšiny (Prinzenhöhe, bei Bannewitz, am Hor- 
kenberg, v Eib. 1.) následující druhy fauny: 

Cribrospongia isopleura Rss. sp. Exogyra lateralis Nilss. 
Cribrospongia heteromorpha Rss. sp. Exogyra conica Sow. sp. 
Plocoscyphia pertusa Gein. Serpula gordialis Schloth. (vh) 
Magas Geinitzi Schlönb. Serpula. Trachinus Goldf. 
Ostrea hippopodium Nilss. Serpula septemsulcata Reich et Cotta, 

Při udání některých lokalit těchto zkamenělin zdá se, že připočítává 
Geinitz tuto serpulovou vrstvu ku Unterer Ouadersandsteinu (II) avšak 
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v přehledu své klassifikace saské křídy (Elbeth, I. 17) přidružuje ji k svému 
Unterplánru (III » a). 

Pásmo III a. souvr. 1. Jilovitý pískovec muskovitový velmi 
jemnozrnný, šedý neb žlutý, měkký, že se dá nožem krájeti, místy hniízdečka 
neb proužek bělavého jílu, místy proužek, hrách neb tečka hnědým limonitem 
zabarvené, bez vápence. Mocnost 1, 7 m U skalníků „Lehmschicht“.. Tolo 
souvrství III a 1. je stejnodobé se souvr, III a 1. pisčitého jílu v Cunriers- 
dorfu, jež tam mělo mocnost 15 m. a s pisčitojilovitým „slínem II a 1. 
v Dóolzschen, kdež mělo jen 02—04 m mocnosti. 

Beck (ib.) nazývá naše pásmo III a., hlavně III a 1., „Thonsandbank“, 
shledává je 1, 2-—2, 3 m mocné a má je omylem za „Leitthonbank der 
Plánerbrůchen bei Dresden“ t. j. za naše III » B. Tím se vysvětluje 
Beckovo mylné určení zdejších vrstev. 

Pásmo II. Kvádrový pískovec kaolinický neb křemičitý, 
vel. jemnozrnný, místy zrnka neb skvrna kaolinu bílého, neb zrnko neb 
proužek limonitem hnědým zabarvené, místy tmavé neb nafialovělé proužky, 
tečky neb kroužky, které dodávají pískovci podoby Geinitzova Leoparden- 
sandsteinu neb Tiegersandsteinu z Košic. Barva pískovce horního bělavá, 
místy do žluta, dolního hlavně žlutá. Tu a tam blýštinka muskovitu. V horní 
polovici kvádru byla vlna v pískovci zabarvená cihlově červeně od permského 
kalu. V dolní polovici kvádrovce byly ve stěně lomu oblé dutiny vyplněné 
před tím volným pískem, bývalé to. pisčitovápencové  konkrece. | Nej- 
hlubší poloha pískovce, která byla v Cunnersdorfu glaukonitickým pískovcem 
II 1., je zde bez glaukonitu. Mocnost pásma II. je tu 8 m, v Cunnersdorfu 
byla 6—6,5 m. U skalnikü sluje „Sandstein“. V krátké době zjistili jsme 
uprostřed kvádrovce hromadný výskyt Exogyra columba Lam. Sp, 
jednotlivě byly tu Vola aeguicostata Lam. sp., neurčitelný, velký 'jak 
dlaň plochý Inoceramus, Ostrea carinata Lam., skam. větevky o prům. 
1 cm., dichotomicky rozvětvené, Geinítz jmenuje v tomto svém. Unter- 
guadersandsteinu (Elb. L): 

| Cribrospongia subreticulata Můnst. Vola aeguicostata Lam. sp. 
Cribrospongia heteromorpha Rss. sp. Vola notabilis Münst. sp. 
Terebratula phaseolina Lam. Lima pseudocardium Rss. 
Rhynchonella compressa Lam. ' Inoceramus striatus Mant. 
Ostrea carinata Lam. Avicula Roxelana D’ Orb. 
Exogyra columba Lam. Pinna decussata Goldf. 
Exogyra digitata Sow. sp. ‚Mytilus Neptuni Goldf. sp. 
Spondylus hystrix Goldf. Sequoia Reichenbachi Gein. sp. 
Pecten membranaceus Nilss. © Proteoides longus? Heer. 
Pecten elongatus Lam. Spongia saxonica Gein. 

Beck (ib.) nazývá vrchní čásť našeho pásma Il. „lichtgrauer feinkör- 
niger Ouadersandstein“ a shledává v ní Ostrea carinata Lam, Inoceramus 
striatus Goldf., Vola aequicostata Sow., hlabší čásť „gelblicher můrber Sand- 
stein mit einer Bank voll von Exogyra columba Lam,* Omylem určuje celé 
naše pásmo II. jakožto Carinatenstufe, t. j. jako päsmo Il.a IIIdb «. u Drážďan. 

Podkladem päsma Il je tak& zde permsky ütvar, ktery na dn& lomu 
při kvádrovci II. nadržuje vodu jako v Cunnersdorfu. 
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Z profilu tohoto vidíme, že písku přibývá vrstvám i dále na jih, z Cun- 
nersdorfu na Horka (podobně v sousedství na Holý vrch — Goligberg), což 
zvláště bije do očí u pásma III a., jež bylo -v Cunnersdortu jílem písčitým, 
zde však již pískovcem s tmelem jilovitým. S tím souvisí také přibývání 
mocnosti. V Cunnersdorfu mělo pásmo II. mocnost nejvýše 65 m, zde 8 m;; 
pásmo III a. v Cunnersdorfu 2 m, zde 22 m. Že se fauna útesová a po- 
břežní z okolí Plavna a Košic — ovšem chudší na množství rozmanitých 
druhů — udržela až do těchto pobřežních končin, je také přirozené. 

59. Geinitzův profil v Meiselschachtě u Gittersee. 

Stavba vrstev křidových, které jsme popsali u Cunnersdorfu a na Hor- 
kách, pokračuje ve směru sz., tedy podle směru vrstevného, do blízkého 
sousedství obce Gittersee. Sotva 1/; km od našeho profilu v Cunnersdorfu 
je uhelný důl Meiselschacht, z něhož Geinitz naznačuje sled vrstevný dle 
vzorků hornin uložených v Mineralogickém museu v Dráždanech (Elb. 1. 8): 

Aufschutt . . 2 2 2 20.0 8 4 

  

  

in Upozornili jsme nejednou jak je 
ner en 56 10 důležito, aby při vývrtech, mají-li se 

_ - _t —- Správně posuzovati, byl přítomen geo- 
Grünsandstein _(Unterquader) 4° 6° Iogický odborník na místě samém, a 
Ob. Rothliegendes. . . . .386 11" sledoval horniny vývrtem vynesené 
cm za cm. Geinitz v uvedeném profilu zahrnul totiž omylem větší díl 
horní části pásma II, pak pásmo lil a. a souvrství III be. dohromady do 
svého  Unterplánru lil b a, Geinitzův skutečný Unterpláner v okolí 
Drážďan (III be.) je ve spongilitové facii přibližně 10 m mocný; ve facii 
pískovcové v Cunnersdorfu má mocnost asi 12m Sestavme přehledně Gei- 
nitzův a Krenklův posudek o vrstvách v Meiselschachtě i naše sledy 
vrstev křídových z okolí zdejšího a připojme, jak měli Geinitz a Krenkel 
ve smyslu své stratigrafie Drážďanského okolí, vrstvy ty určiti. 
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Jakmile opustíme území syenitových skal drážďanských, hned vidíme 
velkou pravidelnost v usazování se všech vrstev mladších pásem od pásma 
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Ji b. až do pásmá Il. Pásmo I. chybí i v tomto kraji, po obou stranách 
Bystřice. 

60. V Mišenském cípu saské zátoky křídové. 

Přicházíme ku konci Drážďanské oblasti křídy, do Míšenské kotliny, 
od Drážďan až ku Gróbernskému hřbetu mezi Mišní a Oberau, kde se po- 
stupně zakončují iednotlivá pásma křídy za sebou u břehů bývalé zátoky 
mořské. V levé stráni polabské, od Drážďan až ku Cossebaude uložen je 
soubor pásem II. až IV a se sklonem SV., právě tak jako jsme jej poznali 
po z. straně Bystřice od Březnice až do Děltzschen, jenže se zde odkrývají 
všecka pásma v kratší vzdálenosti, poněvadž jsou ve hlubokých „příčných 
roklích, jimiž je polabská stráň rozryta. V jedné takové rokli u Mobschatzu 
výminečně je usazeno i sladkovodní pásmo I. Křidový útvar spočívá i zde 
u Labe na podkladu permském, někde na porfýru, často na Míšenském sy- 
enitovém masívu granitovém a syenitovém, místy i na rule. Po svém usa- 

-zení, souvisela trojice pásem II + III a. + III b. od Březnice a Cossebaudy 
s týmiž pásmy v Tarantském lese. Dnes, po značné erosi, svědčí o tom jen 
osamocené zachovalé kry mezi oběma okrsky. 

Soupásmí II. až III b. udržuje se od Drážďan jen až ku Cossebaude. 
Dále na sz. neexistuje, Také v protější stráni polabské, s, od Drážďan, kde 
se uvádí spodní pásma křídy ještě u Hellerbergů (II, IV.) vymizí i tyto brzy 
na sz. v pravé stráni polabské. V levé stráni polabské od Niederwarthy do 
Gauernitz transgreduje pásmo IV. již na cizí útvar, na rulu. Pokračuje-li 
toto pásmo IV. od Gauernitz přes Sórnewitze dále na s., sotva to bude dále 
než ku čáře Zaschendort — Weinböhla, neboť pod diluviálními a alluviál- 
ními náplavy tamní nížiny ukazuje se jen pásmo V., které přiléhá ku svému 
žulovému břehu na úpatí v.a sv. stráně pohoří Sbory (Spaargebirge) a které 
transgreduje svými vyššími vrstvami již na syenit Hradské vinice (Rathsberg, 
Rathsweinberge) proti Mišní a z nižiny v. odtud vyčnívá již žulový Riesen- 
stein. V konečném pak Hřbetu Gróbernském spočívá pásmo IX. od Pro- 
schwitz a Zscheily až za Tunel u Oberau — tedy na samé hranici křídy — 
jen na granititu a rule a u Weinbčhly, v z. stráni Lužických hor, pásmo X. 
vychází nad svým vlastním podkladem k syenitu a tránsgreduje na ně. 

Z předchozí úvahy následuje, že Míšenský cíp byl v nejstarších dobách 
české křídy, t. jest za dob pásma [—Iil., a sice od Niederwarthy na sz., 
souší, a teprve od pásma IV. počato, nořil se terrain tento ponenáhle pod 
hladinu mořské zátoky, tak že se tu postupně mohly usazovati mladší vrstvy. 
Ponor děl se postupně průběhem celé doby pásem IV—X, Nejprve se po- 
nořil okrsek od Niederwarthy přes Gauernice ku Zaschendorfu a Weinbčhle, 
i mohlo se tu usaditi pásmo IV. Pak nastal ponenáhlý ponor sz. oddílu 
Míšenského cípu, i mohlo se tu usazovati soupásmí V—VÍL Gröbernsky hřbet 
a okraj nynější křídy při Lužických horách z okolí Oberau až přes Wein- 
böhlu na Spitzberg ponořil se až za dob pásem IX— X. Podobné úkazy viděli 
jsme též v Čechách, ku př. od Měrunic ku Bilíně. (Ú. kř. v Čes. Středo- 
hoří [I obr. 40, I 167). 

S uvedeným postupným ponorem terrainu v Míšenském cípu souvisí 
jiné důležité zjevy geologické, Je to vývin útesových facii, přístupných dnes 

158



  
  

u pásem V. a IX. Slinité vrstvy v Míšenském cípu usazovavše se při samém 
břehu zátoky mořské, přicházely ve styk s horninami cizích útvarů; tak slín 
pásma V. na Hradském vrchu se syenitem, slín pásma IX. v tunelu u Oberau 
s rulou postvupenou žulou a v Zscheile s granititem. V takových místech 
mění se v petrografické složení slínů, přibírají na pobřeží písek a zlomky 
oněch hornin cizích, měníce se často v pisčité slíny, pískovce, slepence a 
brekcie a bývají, jak se to při pobřeží často stává, bohatší glaukonitem. Že 
také deště a tekoucí vody přispěly na pobřeží nerostným materiálem je 
zjevno. Ony zabíhají často do skulin, rozsedlin skalních, vnikají mezi skalní 
útesy, jak na dně tak u břehu mořského, i nabývají rázu útesového. Že cho- 
vají v těchto horninách zvlástní faunu útesovou, rozumí se samo sebou. 
Víme z velkého množství takových okrsků v české křídě, že se v nich až 
do konce doby křidové (X d.) udržovaly mnohé druhy útesové fauny, známé 
již v útesových faciích pásma II. — nalezše tam podobné poměry životní. 
Tak bylo i ve zdejších faciich útesových. Mnohý druh buď zabloudil, neb 
odbojem vln mořských vržen byl i tam, kde usazovaly se slíny v blízkosti 
pobřeží. Geologové, jako všude jinde v české křídě, tak i zde prohlásili tyto 
vrstvy útesových a pobřežních facif omylem na Cenoman, čím chtěli říci, že 
náleží době pásma II. (Unterguadersandstein), místy také ku pásmu III. sou- 
vrství b «. (Unterpláner) v Sasku. K tomu třeba poznamenati, že útesová facie 
pásma V. na Hradském vrchu je sice Cenomanem, ale v našem smyslu, t. 
j. náleží pásmu V. čili Zoně a Schlánbachia varians. 

Náhledy geologů, jakoby útvar křidový v Sasku byl usazeninou průlivu 
mořského (viz Zahálkovo Východočes. útv. kř, čásť severní s. 65), kterým 
se zalilo moře křidové z Německa do českého zálivu, se nepotvrzuje. Kdyby 
byl útvar křídový v Sasku zprostředkoval ono spojení, pak by v sz. Části 
Míšenského cípu byla zastoupena všecka starší pásma mořská od | d. až po 
IV b, i když vypustíme z úvahy sladkovodní pásmo I a bc. Tato pásma I d. 
až IV b. tam ale chybí; ba na rozhodujících místech, při nynější sz. hranici 
křídy u Mišně, od Proschwitz až za tunel u Oberau. chybí docela velký 
soubor pásem od 1 d. až po VIII, neboť se tam jenom pásmo IX. (u Wein- 
běhly i X ab.) ukládá bezprostředně ku cizím útvarům (granitit, syenit, 
rula). Kdyby bylo pravdou, že se Křídové moře zalilo Saskem do Čech, bylo 
by souvrství I d. v Mobschatzu u Drážďan, na.pozemí českosaském a v 
západočeské křídě mořského rázu, neboť tudy by se byla mohla rozšířiti 
-fauna křídová do souvrství I d. ve východních Čechách. Za tím je tam v celé 
západočeské křídě i v zátoce saské sladkovodní. Křída v Sasku (iL—X.) 
není tedy usazeninou mořského průlivu, nýbrž zátoky mořské, která z Čech 
do Sas vnikala; proto se domnívám, že jest oprávněn název „Český útvar 
křídový“ i pro čásť saskou. 

61. Rozbor profilu v Labské štole (Eibstollen). 

Z uhelných bání v Zaukerode, sz. od Podčap, byla prokopána štola za 
účelem odvádění báňských vod směrem sv. do Labe v Březnici. Jak C. F. 
Naumann zděluje v Geogn. Beschr. d. Königr. Sachsen, Heft V. S. 348, 
byly v něm křídové vrstvy několikráte proraženy. Při üsti Stoly v Březnici, 
směrem od mladších vrstev ku starším, určuje Geinitz vrstvy tyto ná- 
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sledovně (Quadergeb. i. Sachsen 24, Charakter. 7., Quaders ij Deutschl. 52, 
Elbeth. 1. 8). 

Plánermergel (též Unterpláner, též Plánermergel und Plánersand- 
stein, též Unterer Quadermergel) 420 Lachter = 2989 Fuss, čili 846, 78 m. 

Glaukonitischer Sandstein und Conglomerate (též Grůn- 
körnige Sandstein und Conglomeratmasse, též Dunkle Griinsand, i pozna- 
menává též o něm: „Er geht auch in grůnlich - weissen Oúadersandstein“; 
tez Grünsand des unteren Quadersandstein, Cenoman), 365 Lachter = 2555 
Fuss, &ili 723, 83 m. 

Podkladem: Syenit. 

Jak již řečeno má štola směr sv., kdežto sklon vrstev křidových je 
v Březnici (viz tam) VSV., tedy směr vrstev JJV— SSZ; míří tedy štola 
šikmo ku sklonu i směru vrstevnému, tak že délka proražených vrstev je 
mnohem delší než-li mocnost jejich. Podle našeho studia v blízkosti Labské 
štoly, dlužno uvedené vrstvy určiti takto s udáním mocnosti: 

Pásmo IV a. Pisčité slíny s křemitým vápencem ve štole a 
v Březnici. <. << 2 5200 270 m 

Mittelpläner. Pásmo III b. souv. 7. Spongilit pisčitoslinitý místy _ 
s vápencem spongilitovým.. . < <. < + + + « 100 m 

Pásmo IIb. souv. fB. Slinitý jl. <. <... 07 m 
Untero! Päsmo ll... souv. «. Spongilit slinity .. . . . - 100 m 
nterpläner. | Päsmo Ila. Slinitý ji. <<. ++ ++ +. as 195 m 

Unterquadersandstein. Pásmo Il Kvádrový pískovec v nejmladší po- 
loze asi bělavý, hlouběji zelený glaukonitický a ve spodku slepenec, 
pravděpodobně s valouny syenitu jako v Rathsteinbrůche, 

Podkladem: Syenit. 
Sklon vrstev ve štole má býti 20 52' SV. (Beck, Sect. Dres. 47). 
Geinitz jmenuje v nahoře uvedených spisech zkameněliny z glauko- 

nického pískovce pásma II. v Labské štole. Určení těchto druhů není v kaž- 
dém spise stejné. Ono se řídí dle toho, jaké stáří přikládal pásmu Il. v růz- 
ných dobách svého studia a sice: 

A) Roku 1839 v Charakteristice na str. 7., dokud počítal pásmo II. k 
dolní křídě a to ku anglickému Lower-Greensandu, t j. ku našemu 
päsmu Ida, + Il. 

B) Roku 1850 v Quadergeb. in Sach. str. 24, kayz již neuznával v Sasku 
Wälder-Thon (I a b c.) a Lower-Greensand (I d + II) 

C) Roku 1871 v Elbethalgeb. I. str. 17., když se ustálil počítati pásma 
L +1 + Ia. +Id souvr. o ku Cenomanu. Uvádíme je přehledně. 

A, 1830. B. 1850. C. 1871. 

Cidar. vesiculosus Goldf. — Cidaris vesiculosa Goldí. 
Exog. cornu arietis Goldf.| Exogyra conica Sow. — 

Exogyra Aguila Goldf. 
Exogyra columba Goldf. Exogyra columba Lam. |Exogyra columba Lam. 

Ostrea haliotoidea Sow. 

Pecten aequicostat. Lam. 
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Ostrea haliotoidea Sow. 
Pecten asper Lam. 
Pecten aeguicostat, Lam. 

Ostrea carinata Lam. 
Exogyra haliot. Sow. sp. 
Pecten asper Lam. 
Vola aeguicostata Lam, sp.



  

A. 1839. B. 1850. C. 1871. 

_ — Vola notabilis Můnst. sp. 
— — Mytilus Galliennei D’Orb. 
— — Trigonia Buchi Gein. 

Spondyl. truncatus Goldf, — — 
— Spondylus striatus Sow. — 

Terebrat. (Rhynch.) alata | Terebratula (Rh.) gallina — 
Lam. Sow. 

Serpula septemsulcata. 
Reich. — Serp. septemsulcat. Reich. 

Serpula (Gastroch.) am- 
phisbaena Goldf. — — 

Belemnites subguadratus 
? Röm. — — 

— — Nautilus elegans. Sow. 
Spongites Saxonic. Gein.|Spongia Saxonica Gein. — 

Geinitz poznal naše slinité pásmo IX. v tunelu u Oberau (Char. 1—3). 
Tam, kde transgredují slíny tyto na rulu aneb zabýhají mezi skály do skulin 
ruly, přibírají nerosty rulové i kusy ruly a mění se v útesovou facii pisči- 
tou až slepencovou s hojným glaukonitem a v tom případě vykazují po- 
dobné druhy útesové fauny jako jsme to vídávali v Čechách i nyní v Sasku 
i u jiných pásem při podobných okolnostech.' Geinitz měl tuto útesovou 
facii pásma IX. u Oberau (podobně jako u jiných pásem v Sasku a Čechách) 
omylem za stejnodobou s glaukonitickým pískovcem pásma II. v Labské 
štole, a slíny pásma IX, u Oberau za stejnodobé s jílovitým pásmem Ill a. 
a spongility pásma III b. v Labské štole. Poněvač nelze vézti, jak se samo 
sebou rozumí, ostrou hranici mezi slíny pásma IX. a útesovou facií téhož 
pásma u Oberau, nýbrž přechází ponenáhle jedna ve druhou (jako u 
jiných pásem české křídy), domníval se Geinitz, že týz úkaz bude mezi 
pásmem II. a mezi pásmem IIÍ a 9. v Labské štole. To je zase omyl. Mezi 
pískovcovým pásmem II. a mezi jíly Ii ea. a spongily III +. je v, celé 
sudetské křídě ostrá a přesná hranice. Následkem uvedeného omylu 
soudil Geinitz (Ouader, i.-D. 52) o pásmů II. a III. z Labské štoly: 
„es wird immer gleichgůltig sein, ob wir diesen Griinsand (II) dem unte- 
ren Ouadersandsteine (iI., po případě I. + II.) oder dem unteren Quader- 
mergel (ill.) beigesellen. Tím se vysvětluje, proč Gieinitz ve své Charakte- 
ristice, Index Petrefactorum e Saxoniae et Bohemiae I—XXIL zařadil skoro 
veškery zkameněliny z pásma II. Labské štoly ku untersten Plánerbildungeu 
(II). Poněvač je v tomto seznamu mnohem více zkamenělin než-li jsme 
sami nahoře již uvedli ve sloupcích A, B, C, nevíme s jistotou, které druhy 
v uvedeném Indexu Petref, náleží skutečně ku pásmu Il. a které ku pásmu 
III. Jsouf mezi nimi zajímavé druhy, ku př. Pecten acuminatus Gein. a jiné 
druhy Pectenů, Inoceramus concentricus Park. atd. — Ještě r. 1850 uvádí 
Geinitz (Ouad. i. D. 84—277) svůj Grůnsand z Labské štoly jako horizont 
náležející jak Unterguadersandsteinu (1+ II). tak ku unterer Quadermerglu 
(III). Teprve ve své poslední práci Elbet. I. zařadil svůj Grünsandstein z 
Labské štoly ku pásmu Il. a skamen&liny z něho jmenuje tak, jak jsme je 
ve sloupci C. uvedli ale o ostatních zkamenělinách z Labské štoly se více 
nezmiňuje, ani při pásmu II. ani při pásmu III. 
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62. Mezi údolími: Zschoner G-und a Cossebauder Grund. 

V celé Drážďanské oblasti ve které jsme se až doposud pohybovali, 
neměli jsme příležitost rozpoznati pásmo [. Všude počínala křída na starších 
útvarech pásmem II. Teprve v Leuterické rokli pod obcí Mobschatz zjistili 
jsme pásmo | Všude jinde v okolí však více není, Lze tedy souditi, že jen 
na tomto místě bylo v prvepočatku české křídy, t.j. za doby Neocomu 
(I a bc.) a spodní části pásma s Acantheceras mamillare (I a.), malé jezírko 
sladkovodní v nemž usazovali se střídavě vrstvy písku a bahna, dadouce 
material pro vznik nynějších kvádrovců a lupků pásma L V rokli pod Mob- 
schatzi jest zastoupena. skupina pásem od Iadc. a2 do IV a. Vrstvy 
jejich mají sklon as 109 SV, Sklon tento je větší než spád povrchu zdejší 
stráně polabské v niž rokle je vybrázděna, proto čím výše do stráně po- 
stoupíme, tím ku starším vrstvám křídy dojdeme. Pásmo IV a, které vy- 
cházelo na povrch v břehu polab-ké stráně nad tratí dráhy v Březnici a 
odtud ku Kemnici, pokračuje dále v břehu od Kemnice ku s. straně Mobschatzu, 
zase nad trati tamnější dráhy. Vyjdeme-li od nádraží Stetzsch po silnici k Mob- 
schatzu vidíme v břehu, nad nímž jsou vily rozloženy, až 8 m mocnou diluvialní 
hlínu žlutou a v té jsou v nejhlubší poloze při silnici četné pevné desky šedých 
písčitých slinů s tmavošedými skvrnami, místy velmi tvrdé kusy šedého až tmavo- 
šedého křemitého vápence, takové jako byly v pásmu IV a. v Březnici, a pod silnicí 
dokopali jsme se v příkopu silničním již celiny pásma IV a Také v ij. části obce 
Mobschatz zjistili jsme v nahodilé vykopávce pod slabou Vrstvou hliny dilu- 
vialní tytéž vrstvy pásma IV a, avšak výše, v j části obce, byly již známky 
po spongilitech pásma III p ». Za jz koncem obce Mobschatz. za č. d. 12., 
v nejvyšší poloze rokle, byl lom rolníka Dóhnerta č. 13. v němž byly tyto 
vrstvy pásma [II » ©. s hora dolů: 

Ornice 04 m. 
Pásmo lil o a 6 Spongilit úplně rozpadlý, nažloutlý, 12 m. 
Hl 445 Spongilit slinitý (Flammermergel), šedožlutý s tmavšími 

vápencovitějšími skvrnami. Dosti pevný, v tenčí desky se dělicí. Má četné 
jemné blýštisky muskovitu, glaukonit v zelených zrnkách vzácný. Souvrství 
o mocnosti [4 m. 

14 a 4 Spongilit jako předchozí, ale dělí se v mocnější vrstvy. 
Mocnost souvrství 07 m. Tu a tam pyritová pecka, obyčejně v limonit pro- 
měněná. 

Ii pa 3. Spongilit dělící se v tenčí desky, snadno se drobí. 07 m. 
V čerstvém lomu bývají i silnější desky. 

lie a 2. Spongilit jako 3. Sklon vrstev 10% ku SV. 

Dno lomu r. 1906. 
V těchže vrstvách byly vybírány spongility v lomech po obou stranách 

rokle výše ku obci Leuteritz. Jsou dnes zašlé, často zasypané a zarostlé, 
HI » « 1. Pod popsaným lomem k z. a jz ve strání rokle a pod Leu- 

teritzemi, vystupují tu a tam vrstvy spongilitu Budou několik metrů mocné., 
Jsou pokryty půdou a porostem. Mocnost nelze stanoviti. 

Pásmo III a. Mezi pásmem Ul 5. all. zjistili jsme vrstvy slinitého jilu, 
na povrchu ve žlutavý mazlavý jíl rozbředlého. Bude míti mocnost větší 
než | m. 
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Pásmo II. souv. 2. Kvádrový pískovec s chudým kaolinickým 
tmelem, vzácným muskovitem, bez glaukonitu, žlutý, při povrchu až rezavě 
hnědý, dále od povrchu šedý až do běla, jemnozrnný, dosti pevný. Na po- 
vrchu vyčnívalo vrstev as 2 m, Celá mocnost nebyla přístupna. 

Pásmo II. souv. 1. Kvádrový pískovec glaukonitický, zelený, 
někde světlejší skvrna s menším množství glaukonitu. Obyčejně jemnozrnný, 
mívá ale místy i hrubší vrstvičku, s většími zrny křemene, kaolinu a zvě- 
tralé zlomky, břidlici podobné Muskovit zřídka neb vzácný. Jsou také po- 
lohy, kde má jemnozrnný piskovec četná jemná zrnka kaolinu a šedý jílo- 
vitý tmel. Snadno se dá štípati v desky. Má zlomky po otiscích skamenělin. 
Beck (Sect. W.Isdr. 50) jmenuje z něho Pecten asper Lam, Geinitz 
(Eb. 1) P. asper Lam, P. hispidus G ldf, Vola aequicostata Lam. sp, V. 
notabilis Miin. sp., Nautilus elegans Sow. (mezi Leuteritzemi a Cossebaude). 
Není zcela př stupen, Zdá se vycházeti v mocnosti asi 4 m. 

Pásmo L vrstva 3. Pískovec kaolinický drobnozrnný s hrubším 
zrnkem křemene. Zrnek křemene a zrnek kaolinu skorem v témže množství. 
Málo muskovitu. Zrnka neb zlomky černého uhlí, plošky uhelnaté a lupko- 
vité. Dosti pevný. Barva světle šedá do běla. Bez skamenělin. Sloh fluvia- 
tilní. Mocnost 04 m. 

Pásmo I. souv. 2. Piskovec jilovitý se zrnky kaalinu, jemno- 
zrnný, tmavošedý, měkký, dá se rýpatí nožem. Má vložky neb hnízda svě- 
tlejšího kaolinického pískovce podobného [ 3. Také zde jsou lože potažená 
někdy blanou lupku. Sloh vrstev fluviatilni. Bez zkamenělin. Mocnost 13 m. 

Pásmo I souv, 1. Kvádrový pískovec kaolinický, drobno- 
zrnný až hrubý, šedý, podobný vrstvě [ 3, s hnizdečky a vrstvičkami tmavo- 
šedého lupku, otisky uhelné černé, někdy zlomek nebo drobek uhlí v pís- 
kovci i v lupku. Nade dnem rokle při potůčku vyčnívá jen vrstva 02 m 
mocná; pískovec však pokračuje pode dno rokle hlouběji. Podle roztrouše- 
ných balvánů, hlouběji na dně rokle, lze souditi, jak také Beck (ib. 48) 
poznamenává, že v základě tohoto pásma je pískovec hrubozrnný s valouny 
křemene a buližníku. Vrstvy mají sklon ku SV. Výchozy pásma I. daly před 
léty podnět ku marnému kutění po uhlí. (Viz také Naumann: Geognost. 
Beschr d. Kön Sach. 347). Bez zkamenělin. Sloh fluviatilný. Veškery vrstvy 
pásma I. sladkovodní. 

Podkladem. Porphyrový slepenec a rula (Gein Ouadrg. i. S. 23). 

V samém sousedství zde popsaného pásma | na dně rokle, v levé 
stráni, byla prolámána štola v níž udává Naumann tento profil s hora dolů: 

Quadersandstein. 

Kohliger Letten 8-10 Zoil (019 m — 024 m). 
Mergeliger (omyl), gelblichgrauer Schieferthon 1—2 Ellen (057 m a2 

1'13 m). 

Quadersandstein. 

Porphyrcongiomerat. 

V jaké souvislosti jsou tyto vrstvy ku našim vrstvám pásma I, nelze 
s jistotou určiti. Roztříditi vrstvy tyto v jednotlivá souvrství labc — la. 
rovněž nelze. Ovšem je pravděbodobno, že nejvyšší vrstvy pásma I. pod 
samým pásmem II. náleží souvrství I d, 
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Geinitz (Elb. [. 8.) určuje naše pásmo I. a II. v popsaném profilu 
jako Unterer Ouadersandstein, pásmo Ill 5 « jako Unterer Pláner, aneb 
Plánersandstein a Plánermergel (Auadrg. i. D. 50) a má je za Cenoman od 
r. 1871. 

Beck (Sect. Wilsdr. 47, 50) nazývá naše pásmo I, Stufe der Crednerien, 
päsmo Il. Quadersendstein mit Pecten asper.a pásmo III bo. Carinatenpláner, při 
čemž se zmiňuje, že se v sousedních obcích dochází pod III sa navrstvu jilovitou 
ul a. (Thonschicht, ib. 51) ve studnách. Veškery vrstvy tyto čítá rovněž ku 
enomanu. 

Seskupení křidových pásem, jež jsme právě popsali v Leuterickém 
údolí, totiž IV. a, III 6, III a, II, s vyloučením pásma I. trvá od Zschoner 
Grundu až po Cossebaude Grund. 

Kvádrový pískovec pásma II. často s četným glaukonitem vy- 
stupuje na povrch ve stráních Zschoner Grundu v širším okolí Ockerwitz 
a Merbitz a poslední přítomnost jeho hlásá výšina Albrechtshóhe nad Cos- 

: sebauder Grundem u Nových Leuteritz. U Merbitz spočívá na permu jako 
žlutošedý jemný až drobnozrnný kvádr s Vola notabilis Můnst. (Beck 
ib. 50) a Petrascheck (Die Ammon. 146) uvádí z něho od Ockerwitz: 
Douvilléiceras (Acanthoceras) Mantelli Sow, sp. U Nových Leuteritz 
spočívá dle téhož na rule pískovec zelený glauk. neb šedobílý až hnědý, 
má hoj. zlomků křemene neb valouny křemene zvící slepičího vejce. Glau- 
konitický kvádr má tu Exogyra columba Goldf. a Spongites saxo- 
nicus Gein. (Gein. Char. 7). Jižně od Pennrichu spočívá na syenitu, je 
dosti jílovitý, při povrchu rozpadlý v pisčitojílovitou hmotu, která se kope 
pro železárské slévárny (Beck ib. 49, 50), právě tak jako stejnodobý glau- 
konitický pískovec jílovitý (le sable vert) v zoně a Acanthoceras mamillare 
ve po ku př. u Villeneuve a Montieramey (Zah. Die Sudet. Kreidef, 
l. 46. 

Pásmo Ill o. s jeho slinitym jílem. na povrchu jako jíl, zřídka bývá 
přístupno, obyčejně půdou a porostem kryto. Uvedli jsme již, že v obcích 
okolo Leuteritz hloubením studní se naň dochází mezi pásmem III 5 a ll. 

Pásmo Il p. se svými spongilitovými vrstvami zaujímá nejvyšší čásť 
strání a plání, po obou stranách Zschoner Grundu, v širším okolí Ocker- 
witz, Podemus, Merbitz, Leuteritz, Mobschatz, až před Cossebaude Grund, 
ku př. jv. od Cossebaude. Tu se končí a dále na z. a sz. nepokračuje více. 
Ponejvíce spočívá na svém vlastním podkladu, t. j. na pásmu II, jsou však 
také místa, kde je uloženo na cizím starším útvaru, právě tak jako jsme to. 
viděli po obou stranách Bystřice u Plavna. Zaujímala-li kopcovina syenitová 
za dob pásma II. vyšší polohu, nemohlo se na ní usazovati pásmo II. a te- 
prve pásmo III. zahájilo na ní své usazeniny. Tak transgreduje na syenit 
päsmo Ill. v. od Zchoner Mühle u Ockerwitz, neb po j. str. Merbitz. Kde 

« není kryto pásmo III 5 mocnou diluv. hlínou, tam se láme jako stavební 
kámen ze stolic pevnějších. Tyto se často střídají s lavicemi měkčími bo- 
hatšími jílem a proto rozpadavějšími. Výskyt písčitovápencových konkrecí je 
i zde znám ku př. u Ockerwitz a Podemus. Mají-li příležitost býti vyluho- 
vány, ztrácí vápenec a zbývá po nich v nastalé dutině okrově žlutý písek. 
Geinitz (Char. 7). konstatoval v takovém písku u Bodnitz (Podemus) Ser- 
puly a ve spongilitech jež nazývá „Plánersandsteinem“, Inoceramus 
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striatus Mant. a | propinguus Můnst. U Bodnitz (Bodomus, Pode- 
mus) uvádí Geinitz v pásmu III +. (Unterpläner, Elb. I. a li) Terebra- 
tula biplicata Sow, Pecten membranaceus Nilss. a od Ockerwiz 
týž Pecten a mimo to: Lima simplex D’ Orb. Inoceramus striatus 
Mant., Nautilus simplex Sow. a Ammonites Mantelli Sow. Z téhož 
stanovíska u Ockerwitz (v. od Zschoner Mühle) jmenuje Beck (Sect. 
Wilsdr. 52) ze svého Carinatenplánru (Ill 5): Ammonites (Acanıho- 
ceras) Mantelli Sow., A. (Desmoceras) Austeni Shar, Nautilus 
elegans Sow., Lima pseudocardium Rss, Inoceramus striatus 
M ant. Z téhož stanovíska Petrascheck uvädi (Die Ammon. 133): Pla- 
centiceras Memoria-Schlönbachi L. et. Br. = Amm. cf, bicurva- 
tus (Mich.) Gein. = Amm. Lewesiensis (Mant.) Gein, pak Pachydiscus 
peramplus Mant. sp, Pulcheilia Gesliana D’ Orb. sp. 

Měli jsme již příležitost posouditi mocnost celého pásma II b. v samém 
sousedství našeho okrsku, u Leutewitz a v Drážďanech; obnáší něco málo 
přes 20 m, při čemž připadá na IIb = 10 m na lo — 07 m ana 
IH 69 — 10 m. Auyní si povšimněme sledu vrstev Beckova Carinaten- 
plánru (Beck (ib. 51) myslí tím souvrství naše III » «. t. j. dolní polovici 
pásma Ili 5) v. od jmenované Zschoner Můhle: 

4) Obere Bänke des eingentlichen Carinatenplä- 
ners besitzen im Gegensatzen zu den unteren eine mehr gelb- 
lichgraue Färbung u. einen weit geringeren Kalkgehalt. Auch hier 
herrscht keine gleichmässige Gesteinsbildung, vielmehr wechsel- 
lagern härtere Bänke mit weicheren an thonigen Bestandtheilen 
reicheren Lagen. 

3) Unterste Bänke des eingentlichen Carinaten- 
pläners von blaugrauer Farbe, splitterigem Bruch und stellen- 
weise von so hohem Kalkgehalte sind, dass ausgesuchte, schon 
äusserlich an ihrer bläulicheren Färbung kenntliche Stücke sich 
zu Kalk (ovšem Spatne) brennen lassen. Ausser solchen ganz 
unregelmässig umrandeten, mit dem mehr thonigen Pláner ver- 
wachsenen kalkreichen Partien führen diese unteren Bänke faust- 
bis kopfgrosse, ellipsoidische, vom umgebenden Gestein ziemlich 
scharf abgesetzte Knollen von abenfalls besonders hohem Kalk- 
gehalt (viz zminku o nich v pfedu). Mächtigkeit des eigentlichen 
Carinatenpläners = 12 m. 

2) Dunkelgrauer Mergel mit silberweissen Glimmer- 
schüppchen auf der Sohle des Bruches anstehend, angeblich 
3—4 m mächtig. 

1) Pláner oder Plánersandstein zu unterst. Mocnost 
není udána. 

Podkladem Syenit, na nějž pásmo III p. transgreduje. Podle toho 
popisu obnáší mocnost vrstev 24-344 — 15— 16 m. K této mocnosti 
třeba ještě příčisti mocnost vrstev 1., takže mocnost všech vrstev profilu 
1—4 bude blízka 20 m. Z toho vychází, že v celém sledu vrstevném 1 až 
4 není jen Beckův pravý Carinatenpláner III 5 ©., nýbrž také horizonty 
II 58. a II by. kteréžto poslední Beck, podle Geinitze již ku 
Mittelplánru počítal. Pravý Beckův Carinatenpláner (c 1 p v mapě) 
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obsažen je v dolní polovici profilu, Tato dolní polovice (II 6 a.) dělí se od 
horní polovice vrstvou měkkého slinitého jílu II 95. (Die Mergel- oder 
Thonbank, ib. 53), kterou zde Beck přehlédl. Opět tu vytýkáme, jak již 
několikráte se stalo, že to žádá prospěch stratigrafie naší křídy, aby saští 
geologové horizonty III pa. (pravý Beckův Carinatenpláner či Geinitzův 
Unterpláner), III p fi. (Mergel- oder Thonbank) a Il p y. (Geinitzův a 
Beckův Zwickpláner, spodní to čásť Stufe des Inoceramus labiatus) spojili 
v jedno pásmo Ill » — Pásmo bělohorské ve smyslu ' Zahálkově, jehož 
typus je na Bílé Hoře u Prahy. 

Je velmi zajímavo, co Petraschek poznamenává při popisu nahoře 
již citovaného ammonita Placenticeras Memoria- Schlónbachi Laube 
et Bruder (ib. 133) z Cerinatenplänru od Zschoner Mühle u Ockerwitz: 
„Während also in Sachsen das Niveau des Plac. Memoria - Schlönbachi das 
jüngste Cenoman ist (zde Ill 5, pravděpodobně Ill 67), wurde es in 
Böhmen in den unterturonen Schichten des Weissen Berges bei 
Prag (Ill 5) gefunden. Petrascheck patrně určuje ve smyslu Beckov& 
vrstvy, o něž tu jde, jakožto vrstvy III 5a, t.j. Geinitzův Unterpláner. 

Pásmo IVa, se svými pisčitými slíny a vložkami křemitého vápence 
v lavicích neb konkrecích popsali jsme podrobně v lokalitě Březnické, od- 
kudž pokračuje, tvoříc nad Labem a železnicí vyšší břeh, přes Kemnice, 
Mobschatz do Cossebaude, jsouc často pokryto diluviem, jak jsme příkladem 
uvedli při nádraží Stezsch, Geinitz uvádí (Elb. I.) v tomto pásmu z Cosse- 
baude Exogyru conicu Sow. sp. (Mittelpläner) a Beck (Sect. Wilsdr. 
54) shledává v této své Stufe des Inocéramus labiatus (Pläner, Labiatus- 
pläner): Inoceramus labiatus Schloth sp, Nautilus sublaevigatus 
D’Orb, Ammonites (Acanthoceras) Woolgari Mant. Krenkel (Blatt 
Dresden 67) ovšem poznamenává: „Der ecbte Ac. Woolgari kommt im Labiatus- 
pläner in Sachsen nicht vor“, 

Všeobecný sklon zdejších vrstev i podkladu křídy uvádí Beck (ib. 54) 
3—8 SV, tedy k Labi. Docela abnormální polohu vykazují však vrstvy 
pásma IV a. z okolí Cossebaude přes Niederwarthu ke Gauernitzům, v levé 
polabské stráni, jak ji již Naumann popsal (viz Beck ib. 54) Je tu ná- 
padný Niederwartský zlom, jehož rozsedlina má směr SZ. až ZSZ. 
Po sv. str. této rozsedliny jsou vrstvy IV a. hlouběji položené a přiléhají ku 
masivu syenitovému a rulovému po západní str. rozsedliny. Skok je asi 20 
m. Mezi Niederwarthou a Cossebaude u dráhy mají vrstvy IV a. mírný 
sklon SV., dále v postranní rokli u Amselgerundu jsou vrstvy vyzdviženy 
pod úhlem 50—65* SSV. Vrstvy jsou rozeklané, mají třecí plochy, a hraničí 
na rulu. Za Cossebauder Grundem pokračuje zlom ku JJV. až 500 m da- 
leko, ztrácí čím dále na skoku, až se u Leuteritz snad již vytrácí. V Tä.ınigt- 
grundu u Niederwarthy mají vrstvy nepatrný sklon SV., brzy se zdvihají na 
30“ SV., pak 550 SV. Ve styku s rulou jsou rozrušeny, mají sklon 70“— 90 
SSV. až konečně se překotí se sklonem 75— 80" ZJZ k přilehlé rule. (Více 
u Becka ib 55). Myslím, že zlom popsaný vznikl vyzdvižením zdejšího 
míšeňského masivu syenitového zprosázeného rulou. 

Jak výzkumy saských geologů svědčí, zapadají pásma naše, jež jsme 
od Drážďan ku Cossebaude viděli, pode dno Labského údolí, přikládají se 
tam na IV a. i pásma IV 9. až X. (viz také náš rozbor profilu Drážďanské 
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papírny a okolí Střelína) a všecka tato pásma, vyjma pásma I., přikládala 
se druhdy ku granitovému břehu Lužických hor po s. str. Drážďan. Tak 
jako u Cossebaudy byla porušena stavba vrstevná Niederwarthským zlomem, 
tak byla porušena stavba vrstev i po pravé straně Labe, při pobřeží grani- 
tovém, zlomem. Zlom tento byl mnohem větší než-li tam, je to známý Lu- 
žický zlom, jehož velkolepé převraty jsme mnohokráte v Čechách i Sasku 
vidali. Prvý vytkl zde tento zlom Cotta (Geognost. Wanderungen 1838, 
s. 15) slovy: „Am lezten Heller (na v.), einem Weinberge nördlich von 
Dresden, sind die sandigen Plänerschichten 70° bis 80° am Syenit aufge- 
richtet, der sich dahinter zum flachen Gebirge erhebt. In einigen alten im 
Walde gelegenen Versuchsbauen auf Kalkstein war noch vor wenigen Jah- 
ren diese Aufrichtung deutlich zu beobachten“, Geinitz nazývá tyto vrstvy 
„Plánerschichten“ (Elb. I. 14), počítá je ku svému Mittelplánru s Inocera- 
mus labiatus (Unter Turon, ib. s. 17) a shledává v nich Amrnonites peram- 
plus Mant. Hazard (Sect. Moritzb. 3. 45) nalezl v nich Inoceramus 
labiatus Schloth,, určuje je jednou turoner Plánermergel (s. 3), po druhé 
Plánersandstein (s. 45) s muskovitem, glaukonitem a ovětralými zrnky živce, 
s větším neb menším podílem vápence. Shledal u nich sklon 459 JV. Ne- 
viděl jsem tuto lokalitu a jen dle popisu soudím, že náleží pravděpodobně 
ku pásmu IV a. — Z. od hostince „zum letzten Heller“ shledává Hazard 

- (s. 45) naše pásmo II. ve způsobě slepence s valouny křemene a pís- 
kovec světle šedý až žlutý, má zrna křemene (vh) kaolin (h), muskovit (zř), 
glaukonit, Exogyra columba Lamk. (vh), Pecten obsoletus Goldf, 
Turritella granulata, Sow. Týž počítá jej k Cenomanu. (Unterguader, 
Stufe mit Ostrea carinata). Myslím, že v této části Polabí nejstarší pásma 
křídová II. a III. daleko na z. po jejich usazení již nesahala a že se končila 
asi tak jako na protější levé strání polabské u Cossebaude, poněvač dále na 
sz, nad Coswigem, transgredují na Zulu již nejmladší pásma křídová a po 
nejstarších pásmech II. a Il. není tu vůbec stopy. 

63. Z Cossebaude de Gauernitz. 

Přicházíme ku poslednímu úzkému proužku křídy po levém břehu Labe, 
jenž je usazen při samém pobřeží Míšeňského masivu syenitového. Jsou tu 
pouze vrstvy pásma IV a v podobě šedých písčitých slínů s konkrecemi 
tmavošedého křemitého vápence. Lze je spatřiti u dráhy mezi Cossebaudou 
a Niederwarthou, v Tánnigtgrundu u Niederwarthy, v Kletitschgrundu z. od 
Niederwarthy, po z. str. silnice z Niederwarthy až do Wildbergu a při téže 
silnici dále za Wildberg, směrem do Gauernitz. Vy vyšší poloze tamnějšího 
břehu pokryto je pásmo IV a. štěrkem, místy také hlínou diluvialní. Poslední 
usazeniny pásma IV a. jsou po jv. az. straně Gauernitz. Po z. straně Gauer- 
nitz vychází pisčité slíny s četnými konkrecemi křemitého vápence 
ve starém úvozu cesty, po j str. silnice mezi 120—140 m n. m. O tomto 
východisku zmiňuje se již Geinitz (Char. 6), nazývá tu naše pásmo IVa 
„oberer Plánermergel“. Později nazývá je mittler Pláner von Gauernitz“ t. 
1. horizontem s Inoceramus labiatrs, Unterturon. (E'b. I, 14) i piše o něm: 
„graues, gelblich beschlagendes Mergelgestein, dass sich in dünn — oder 
dickschieferigen Platten absondert (Plänermergel)“. Z uvedeného üvozu 
jmenuje r. 1839: Inoceramus concentricus Sow, J. striatus Mant, 
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(je patrno, že tímto druhem myslí svůj pozdější „labiatus“), Ammonites 
Sussexiensis Mant. a A, peramplus Sow. (Char. 6 a IV.) Po v, str. 
Gauernitz skládá pásmo IV a. vrch Fiilberg, V s. stráni ve Fillbusch zaujímá 
výši mezi 110—130 m n. m. Mezi 130—146,2 (vrcholem) pokrývá je dilu- 
vialní nordický štěrk se žulou červenou, bilym kfemenem, flintem a j. a 
žlutým pískem. Háj a ornice pokrývají sice vrstvy pásma IV a, přece lze 
však tu a tam snadno vrstev se dokopati. Dále od povrchu jsou tmavošedé, 
při povrchu šedé písčité slíny s tmavší skvrnou, které se lámou v moc- 
nější desky, při povrchu ve slabší tabulky, na povrchu brzy se rozpadnou 
ve zažloutlou hlínu. Mají vh. jemného písku křemenného, dosti jílu a vá- 
pence, zř. blýštinku muskovitu, zř. zel. zrnko glaukonitu. V jedné vrstvě, 
která byla značně opršelá a ovětralá, barvy žluté se šedými skvrnami, byl 
vápenec úplně vyloužen, hornina byla porovitá, lehká, nešuměla v kyselině a 
vykazovala hojně porů po jehlicích spongií, tak že činila dojem spongi- 
litu, Je známo, že i v našem Českém Středohoří a Poohří (Třiblice, Hrá- 
dek a j.) pásmo IV a. je bohato jehlicemi spongií. Zde v Gauernitzích proto, 
že je usazeno při samém rulovém břehu zátoky mořské, Do vrstev pisčitých 
slínů vloženy jsou charakteristické lavice křemitého vápence tmavo- 
šedého, velmi pevného a tvrdého. Větráním oddělují se z lavic kulovité 
konkrece a někdy i ojedinělá konkrece vězí ve vrstvách pisčitého slínu. 
Krom mikroskopicky jemného křemenného písku a vápence jsou jiné ne- 
rosty ve vápencích vzácné. Ještě muskovit lze tu a tam spatřiti. Pro malou 
přístupnost horniny nelze tu více zkamenělin nalézti. Zjistil jsem jen Nau- 
tilus sublaevigatus D' Orb. a zlomky Inoceramů. Geinitz (Elb. 
II, I.) shledává v celém svém Mittelplánru (IV a.) od Gauernitz až po Nieder- 
warthu: Ostrea Hippopodium Nilss, Pecten curvatus Gein. Pecten Nilssoni 
Goldf., Lima elongata Sow. sp. a divaricata Duj., Inoceramus labiatus Schloth. 
sp. Turritella multistriata Rss., Dentalium cidaris Gein., kdežto v Char z r. 
1839, Index I—XXIÍ. jmenuje: Pecten arcuatus Sow., Lima elongata Sow. a 
divaricata Duj., Spondylus truncatus Goldf, Inoceramus propinguus Můnst. a 
striatus Mant., Turritella granulata Sov., Ostrea hippopodium Nilss. 

Na geolog. special mapě „Section Kötzenbroda“ naznačuje se naše 
pásmo IV a. od Cossebaude až do Gauernitz jako Pláner mit Inoceramus 
labiatus. 

64. Po vych. üpati Sborü (Spaargebirge) u Zaschendorfu. 
Obr. 11. 

Pobřežní usazeniny bývalé zátoky křídové, které jsme v podobě vrstev 
IV a. sledovali posledně u Gauernitz po levé straně Labe, pokračovaly v době 
křídové i třetihorní od Gauernitz přes Sdrnevice do pravé či vých. straně ' 
Sborů u Zaschendorfu. Po utváření zdejšího povrchu zemského v době oligo- 
cénové, razilo si Labe svou cestu jednak úzkým korytem po z. straně Sborů, 
jednak po v. straně Sborů širokým žlabem mezi Zaschendorfem a Wein- 
böhlou. (Bude později ještě vysvětleno). Při této präci erodoväny vrstvy 
pásma IV a. i mladší vrstvy od Gauernitz kol Scharfenbergu do Sórnewitz, 
čím zmizely tu křídové vrstvy pobřežní, opírající se o západní syenit — 
granitové břehy zdejší, 
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Povšimněme si nyní dobře situace na special. mapě Section Kótschen- 
broda. Pásmo IV a vycházelo v Gauernitzích na Fiilbergu až po 130 m n. 
m. (mezi 110—130 m). Vrstvy jeho mají, jak známo sklon SV. Sestrojíme-li 
profil vrstev z Filbergu na Weinbohlu (podobně na Spitzberg), zapadne nám 
v tomto profilu témě pásma IV., ovšem dnes náplavy zakrytého, na pravou 
str. Labe, sz. od Kotitz, ku < 110 m n m poblíž sign. 110, 3. Vedeme-li 
tímto bodem přímku podle „směru vrstev“ (Streichen) t. j. ve směru SZ, 
přijde nám tato přímka přibližně ku j. str. Zaschendorfu, rovněž ku < 110 
m n. m. Sem spadá tedy také přibližně témě pásma IV dnes zahalené no- 
vějšími náplavy pisčitými a nad < 110 m n. m. má býti uloženo pásmo V, 
Již Geinitzovi (Char. 1839, s.5) byly nápadny tyto odlišné od pásma IV. 
vrstvy pásma V. v Zaschendorfu, když psal: „doch dieses thonreiche, 
weissliche Gestein scheint den oberen Schichten des Plánermergels 
anzugeheren“. Tehdáž rozuměl Geinitz slovem Plánermergel náš komplex 
vrstevný III. až IX. — Po jv, straně Zachendorfu ukazují se výchozy pásma 
V. v břehu cesty při 120 m n. m. Na samém povrchu jsou ve světle šedý 
jil rozpadlé, po odstranění tohoto objeví se tenké. tabulky šedého měkkého 
slínu s tmavošedou skvrnou jako v témž pásmu u Roudnice. Do vody 
hozen rozpadne se v krátkém čase v bláto. Pod drobnohl. vykazuje velmi 
mnoho jílu (proto Ipí hornina na jazyku), vedle jílu má hojně vápence ve 
tvaru mikroskop. fauny, zvláště je tu bohatství foraminifer z nichž mnohé 
maií komůrky vyplněné pyritem, zřídka co jehlice spongií. Málo jest jem- 
ného čirého písku křemenného, vzácný glaukonit v zel. zrnech, vzácný mus- 
kovit, zřídka drobek pyritu jako hmoty po zkamenělinách. Křemitý vápenec 
ani v konkrecích ani v lavicích nikde není. Dále za Zaschendorfem, po v. 
str. Fiirstenbergů byly při silnici ve výší 120 m n. m. slíny pevnější, bohatší 
slídou, měly více křemičité hmoty, zrnka křemene úplně ostrohranná, méně 
jílu než dříve, byly usazeny blíže žulového břehu; tu a tam byla pevnější 
a tvrdší lavíčka slínu, kterou nazývá zdejší obyvatelstvo „unreifer Kalk“. 
Celková výška jíž zaujímá dnes pásmo V. na v. úpátí žulových Sborů u 
samého Zaschendorfu může býti od < 110 do 125 m n. m; druhdy sahalo 
však výše a soupásmí V—VII mohlo sahati před erosí až ku 150 mn. m, 
všude ku sborské žule se přikládajíc. 

Geinitz uvádí z těchto vrstev pásma V. u Zaschendorfu Exogyru 
columbu Lam, (Char, Index XVI) a Inoceramus striatus Mant. 
(ib. 5) dle staršího určování. Omylem určoval Geinitz naše pásmo V. jako 
stejnodobé se svým Plánermerglem v tunelu u Oberau (naše IX.) (Char. 5, 
6 — Ouaders. i. D. 46 — Auadergeb. i. S. 7—10). Rovněž je omylem, 
myslel-li, že vyšší vrstvy našeho pás. V. u Zaschendorfu (ib.) jsou téhož 
stáří co Plánerkalk u Weinbčhly (naše X b.). Proto vyhledávání užitečného 
Plánerkalku (X 5.) ku pálení vápna nemohlo tu vézti k cíli ani po vyzvání 
Geinitzov& (Quaderg. 9, 10): „In der That scheint man hier schon in der 
Region des oberen Pläners (x 5.) gelangt zu sein, wen auch bis jetzt noch 
kein brauchbarer Kalkstein zu Tage gefördert worden ist. Nur weiter hinauf 
an dem Abhangel da ist er wohl noch aın ersten zu finden“. Tam výše ve 
stráni je však sborská žula; neboť vyšší vrstvy než-li pásmo V. nejsou u 
Zaschendorfu zachovány. — Na geolog. special. mapě Sect Kčtschenbroda 
označeno je naše pásmo V. i vyšší vrstvy až do pásma IX. jako Pláner mit 
Inoceramus labiatus v poloze vodorovné. Prohlédneme-li lože vrstevná, ne- 
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vidíme ovšem na nich sklonu, proto se nedá sklon měřiti kompasem, avšak 
vrstvy mají přece sklon velmi malý ku SV. jako celkový sklon v celém 
levém polabí od Drážďan do Gauermitz. Na profilu obr. 9. od j/str. Zaschen- 
dorfu do vápených lomů u Wernbóhly spadají vrstvy při 004'k VSV. Ač je 
to spád nepatrný, přec na velkou vzdálenost klesnou vrstvy dosti. Podle 
toho sklonu prostírají se vrstvy pásma V. pod novějšími náplavy daleko na 
v. od Zaschendorfu Na kopečku, který je sz. od nádraží Neusörnewitz,. as 
10 m vysokém (1075—117 m n. m), v němž je umístěn „vodojem (Wasser- 
behálter, Huchbehálter) a pokryt na svém temeni nordickým štěrkem se 
šedým pískem a flintem, dokopali jsme se v jeho boku měkkého, šedého 
slínu pásma V. v tenkých lístkách, na povrchu v bělavý jíl rozpadlého. Po- 
dobné slíny budou i v pásmu VÍ a VIL, jehož temeno bude se končit 
(obr. 9) blízko za tratí Lipské železnice při 120 m n. m, při j. okraji 
Weinbčhly. Také zde náplavy diluvialní a alluvialní kryjí tyto slíny. Víme 
jak slíny souvrství V—VII nadržují v české křídě vodu. Ta je i zde vzdor 
pilbému odvodňování nápadna. Četné vroutky, potůčky, rybníky (u Lipské 
trati železnice), mokřiny s četnými lučinami pokryté, svědčí, že zdejší ná- 
plavy diluvialní a ulluvialní mají v podkladu slíny vodu nadržující. 

Na žulovém pohoří Sbory není krom popsaného pásma V. vyšších 
pásem zachováno. Však náš obr. 9 ukazuje, že po skončené éře křídové 
mohlo Sborské pohoří býti pokryto, ba celé zahaleno, mladšími vrstvami 
křidovými. 

65. Mišeň (Meissen), Hradské vinice (Rathsweinberge, 
Rathsberg.) Obr. 12, 13. 

Dno křidové zátoky mořské v Míšenském cípu ponenáhle vystupuje 
ku svému okraji na Hřbetu Gróbernském (Der Hóhenrůcken von Gróbern). 
Soudili jsme tak již z Cossebaude do Gauernitz, když se tam vytratili nej- 
starší pásmalI. a Ill. a když od Niederwarthy do Gauernitz klady se vrstvy pásma 
IV. bezprostředně na rulový podklad. Výstup dna řečené zátoky pokračuje 
ale dále k Mišni; velice příkře vystupuje vzhůru žulové pohoří Sbory, které 
bylo v prvotních dobách křídových souší a teprve od dob pásma V. počalo 
se zahalovati mladšími vrstvami křídovými (obr. 11). Také v samotné Mí- 
šeňské kotlině jze pozorovati ponenáhlý výstup bývalého dna zátoky. Mezi 
Zaschendorfem, Weinbóhlou a Mišní nebude již pásmo IV. Po s straně Sborů 
vystupuje již ze dna kotliny osamocené skalísko granititové, zvané „Riesen- 
stein“ ku 115, 8 m n m, a v nejbližším okolí usazeno jest již všude sou- 
pásmí V—VII., jehož temeno spadá od Weinbohly po celé j. straně Hřbetu 
od Niederau až před Kolín (Mišeň) přibližně ku vrstevnici 120 m. Na Hrad- 
ských vinicích (Rathsweinberge) transgreduje svrchni čásť pásma V. na 
granitit od 115 až asi ku 126 m n. m. Ba ono sahalo před svou erosí ještě 
výše, následkem ohybu vrstev při Niederwartské dislokaci jak znázorňují 
obr, 10 a 11. Konečně se vystupňuje dno zátoky v samém Hřbetu Gróbern- 
ském, když pásmo IX. spočine na granititu v Polabské stěně v Zscheile při 
130 m n. m. a na rule v tunelu u Oberau a když blízko odtud ve vápených 
lomech Weinbčhiy vyjde pásmo X. z podkladu pásma IX. na podklad sye- 
nitový. 
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Hradské vinice (Rathsweinberge, Hradský vrch, Rathsberg) jsou osa- 
moceným kopcem s předměstím téhož jména, po pravé straně Labe, proti 
starému městu Mišníi a jeho hradu ležícím, vystupující příkře nad řeku od 
100-—1289 m n m. Složen je ze syenitu a jen vrcholy jeho a v. svah stráně 
pokrývá svrchní část pásma V. Toto pásmo pokrývá větším dílem 1—2 m 
mocný diluvialní štěrk se žlutým pískem. Povrh kopce poset je vinicemi, 
kterým se zvláště v oboru pásma V. lépe vede. Pásmo V, ukazuje svou po- 
lohou, že náleží ku svrchní části pásma V.; pro vys kou polohu syenitových 
skal jeho vemohlo tu dojiti k usazení, spodních vrstev. Vedoucí horninou 
jsou slíny měkké, šedé, dále od povrchu s tmavošedými skvrnami na 
povrchu v šedou neb žlutou hlínu rozpadlé, blízko povrchu v tenké destičky 
dělitelné Obsahuje hojně jílu, dosti vápence, tento obyčejně původu orga- 
nického, zlomky skořápek zvláště Ostreí, málo jehlic spongií, málo forami- 
nifer, hoj. písku křemenného, vel. jemného čirého, místy ojedinělé hrubé 
zrno; zrna křemene čirá, šedá, zelená, bílá, oblá neb ostrohranná ; musko- 
vitu málo v jemných blýštinkách ; glaukonit v jemných i drobných zrnkách 
černých, černozelených až co tráva zelených, pod drobnohl. všecka zrnka 
zelená; místy v ojedinělých zrnech, místy více ve skupinách nahromaděn. 
Množství glaukonitu odvislo je od polohy ku syenitu. Čím bližší vrstva ku 
syenitu, tím více má glaukonitu a naopak. Povrch syenitu ve východní 
stráni Hradského vrchu, na němž pásmo V. spočívá, má příkřejší spád, než-li 
je sklon vrstev, které se ku břehu syenitovému přikládají; a tu jsme pozo- 
rovali, že tam, kde vrstvy spočívají na syenitu aneb kde se k němu blíží, 

přibírají tolik glaukonitu, tolik písku křemenného, mezi nimi někd, i červené 
zrno orthoklasu (z granititu), že se bývalý šedý slín promněnuje v zelený 
pískovec velmi glaukonitický slinitý v němž slín tvoří tmel zrn 
pískovcových. Při tom přibývá i větší množství hrubých zrn křemene, ba 
v blízkosti syenitu jsou i valouny granititu, syenitu, granofyru a křemene, 
vezkrz valounů hornin, které tvoří zdejší břehy bývalé zátoky křídové. 
(Sauer : Section Meissen 7, 110). Takový pískovec podobá se pak slepenci 
někdy dosti hrubému. Výskyt pískovce velmi glaukonitického (Grůnsand, 
Conglomerat, grobe Gerčllschicht jiných geologů) není omezen jen na nej- 
spodnější 1 m mocnou vrstvu zdejšího svrchního pásma V., nýbrž může jiti 
při styku vrstev se syenitem až do nejvyšších (nejmladších) zde zachovalých 
vrstev pásma V.; ba uvidíme, že tyto glaukonitické pískovcovité facie, na- 
mnoze útesové, vyvinovaly se i průběhem doby křídové dále a my je na- 
lezneme jak zde. tak u Oberau i v pásmu IX, kde vrstvy jejich spočívají 
neb se přimýkají k žule neb rule pobřežní. Grünsand po případě Con- 
glomerat, na Hradském vrchu není tedy žádným stratigraficky samostatným 

. horizontem křídy, žádnou Stufe der Ostrea carinata, t.j. není stejno- 
dobým s pásmy II a Il a-+ ba ani Unterguader, t.j. pásmo II z okolí 
Drážďan, nýbrž náleží na Hradeckém vrchu různým polohám svrchního oddílu 
pásma V., jakožto útesová neb pobřežní facie téhož. Proto také nemohou 
býti slíny našeho pásma V, jakožto slinitá facie téhož pásma na Hratdské 
vinici Stufe des Inoceramus labiatus, ve smyslu saských geologů, čim 
se zde myslí především na naše pásma IIIby + IV. z okolí Drážďan, které 
jim u Drážďan bned nad jejich Stufe der Ostrea carinata následovala. Rovněž 
nelze, jak dále uvidime, srovnávati vrstvy pásma V. na Hradské vinici 
s vrstvami pásma IX. v tunelu u Oberau, neboť jsou poslední mnohem mladší. 

71



Sauer píše, že naše slíny pásma V. na Hradské vinici jsou vodorovny 
(ib. s. 111: „in schwebender Lagerung“). To je omyl. Patrně neviděl Sauer 
odkrytá lože těchto vrstev aneb viděl vrstvy v řezu podle „směru vrstevného.“ 
Měl jsem příležitost viděti uložení slínů v okolí nově postavené realní školy 
r. 1906, ve výší 120 m n m, na východ od koty 128'm, kde v nově od- 
krytých břehách byly uloženy pod 2 m mocným diluv. štěrkem a pískem 
šedé a hnědé hydrátem železitým proniknuté glaukonitické sliny měkké 
pásma V. o mocnosti 1 m; podkladem jejich byl syenit.. Tento slín spolu 
se syenitem byl prokopán při kopání základů reální budovy, takže budova 
spočívá na syenitu. Po v. str. reálky, ve vých. strání Hradského vrchu, byla 
stavěna t. r. nová ulice Ludwig-Richter Strasse, kde byly opět odkryty slíny 
pásma V. Tato ulice ústila do Vorbrůcken Strasse a zde proti čís. domu 16. 
(k z.) odkryto bylo vrstev pásma V. v mocnosti 4 m Zde bylo možno ve 
výši asi 115 m n. m. zvláště dobře měřiti směr a sklon vrstev. 

Směr vrstev byl 23 h 69 SZ., tedy skorem S. (dekl. 99 odečtěna) 
sklon vrstev 15? až 20" k V. 
směr hlavních rozsedlin 1 h 19 SV. 

Tato lokalita byla též pozoruhodna pro to, že tu byly viděti přechody 
facií, Slín slabě glaukonitický měkký, deskovity, tmavošedý, přecházel 
rázně do pískovce glaukonitického slinitého zeleného. Mám odtud 
vzorek horniny, zvící dlaně, vyjmuté rovnoběžně s ložemi. Polovice "pravá 
je onym slínem, levá oným pískovcem. Obě horniny větráním nabývají hy- 
drátu železitého, žloutnou a hnědnou rozkladem glaukonitu. Lavice neb kon- 
krece vápence jako jsou v pásmu IV. a IX, zde nejsou. 

Jak známo, je naše pásmo V. totožné co do stáří s zonou d Schlón- 
bachia varians v sz. Německu, i je mi proto milo konstatovati, že 
Petraschek popsal z tohoto pásma V. ve svém dile „Die Ammoniten der 
sächs. Kreidef.* 1902. s. 153. druh Schlonbachia varians Sow. sp. 
„Das Lager des Ammoniten war der den Syenit der Rathsweinberge Meissens 
dirert überlagernde, den Carinatenpláner (zde V.) unterteufende eisenschüssige 
sandige Mergel“ (V.). Geinitz (Flb. II 138 ř.9 sh.) uvádí odtud: Bairdia 
subdeltoidea M. sp, Cythere semiplicata Rss, Cytherella 
Můnsteri Róm. sp., mimo to (Elb. I.) Rhynchonella compressa 
Lam.a z glaukonitického pískovce (Elb. I.) Terebratula biplicata Sow. 

Geinitz určoval naši facii slinifou pásma V. z Hradského vrchu v 
Charakt. z r. 1839 jako Plánermergel (s. 6) čím myslel na souhrn vrstev 
II. až IX.; v Elbeth. I. z r. 1871. s. 165. jako unterster Pláner, Cenoman, 
čím myslel na vrstvy II be. u Drážďan. Sauer (Sect. Meissen s. 111) 
určoval tuto facii jako unterturone Stufe des Inoceramus labiatus 
čím myslel hlavně na vrstvy IIb +IV.; Beck (Geolog. Wegweiser s. 41) 
jako Carinatenpläner t. j. Ild«. a Petraschek (Die Ammoniten s. 
24, 25) neví s jistotou má-li ji počítati ku Carinatenquadru, t. j. ku 
IL, aneb ku Carinatenplánru, t j. ku Il óa. 

Geinitz určoval naši facii vel, glaukonitického pískovce pásma V. 
z Hradského vrchu v Elbeth. I jako Unterguadersandstein, Ceno- 
man, t j. jako II, Sauer (ib. 111) jako Stufe der Ostrea carinata, 
Cenoman, t j II, Beck (ib. 41) jako cenomaner Grůnsandstein, 
„i 
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66. Niederwartská dislokace v Mišni. Obr. 12, 13. 

Z popisu o uložení našich pásem křidových V — IX. ve Grodbernském 
hřebenu (viz dále) vime, že vrstvy tyto, tedy také vrstvy pásma V., mají 
v celku polohu vodorovnou až blízko na v. od Hradského vrchu. Pojednou 
se však ohýbají na Hradském vrchu do výše při sklonu 209 -— 25% k V. 
V této stavbě vrstevné vidíme- Niederwartskou dislokaci, která má podobnou 
karakteristiku. Její rozsedlina prochází řečištěm Labe v Mišni směrem JV— SZ. 
V době třetihorní, nejspíše oligocénové, vyzdvihl se syenitový masiv míšeň- 
ský po z. straně rozsedliny a ohnul při tom k němu se přikládající útvar 
křídový | totiž soupásmí V—IX. po pravé straně rozsedliny do sklonu 
209 —-259 k V., jak to shledáváme na zachovalém zbytku vrstev pásma V. 
na Hradském vrchu. Prodloužíme-li směr této dislokace dále na jv., přijde 
kol Gauernitz na Niederwarthu Rozsedlina její jde po z. straně pohoří Sborů 
(Spaar Geb.); proto soudíme, že dnešní koryto Labe je staré, vytvořené při 
Niederwartské dislokaci. Labe mohlo se dle této čáry pohybovati již na 
sklonku terciéru a když v dobách diluvialních jeho úzké koryto nestačilo, 
zabraly vody jeho i kraj po v. straně Sborů, mezi Zaschendorfem a Wein- 
běhlou, jak to činí i dnes, když nastanou mimořádně velké povodně. — Saští 
geologové (ku př. Beck: Geolog. Wegw 38) jinak vykládají vznik nyněj- 
Siho řečiště Labe. Beck píse: „Das Problem dieses merkwürdigen Durch- 
bruchsthales dürfte sich nur schwer lösen lassen. Vielleicht hat man daran 
zu denken, dass zeitweilig in der Diluvialperiode das breite Elbthal zwi- 
schen Zaschendorf und Weinböhla vom Binnlandeis ausgefüllt war, das 
seinen Stirnrand lange Zeit stationär auf dem heutigen Spaargebirge erhielt. 
Während dieser Zeit konnte die Elbe ihr enges Durchbruchstal erodieren“. 

67. Zscheila. Obr. 12, 13. 

Mezi Hradským vrchem a strmou granititovou strání v Zscheile je hlu- 
boký důl asi 600 m široký, kterým se vinulo vedle nynějšího koryta také 
diluvialní Labe. Již v době křídové byl tu mírnější úval ve kterém se usa- 
zovaly vrstvy zprostředkující přechod od vrstev pásma V. na Hradském 
vrchu ku vrstvám pásma IX. na granititové skále v Zscheile. Náleželi patrně 
ku soupásmí VI, VII, VIII a byly v době diluvialní úplně erodovány, Vrstvy 
jejich, pravděpodobně slinité, byly ohnuté jak naznačeno na obr. 10 a 11. 
Nad Firadským vrchem měly sklon 209 — 259 k V., dále na v., ve zmíně- 
ném žlabu se sklon zmenšoval, až v. od Zscheili a Bohnitzsch staly se 
vodorovné jak posud jsou. Témě pásma VII. dosáhlo tam výše asi 120 m. 
n. m. a témě pásma VIII. 130 m. Tu počíná na Fiirstenbergu od 130 m vzhůru 
pásmo IX, spočívajíc na granititové stěně v Zscheile. Od této stěny lze je 
sledovati v přílehlé stráni až ku břehu hřbitova při sign. 152, | m. Je 
zde tedy zachována jen spodní čásť pásma IX. v mocnosti as 22 m. Okolo 
sign. 152, 1 a na hřbitově je pozorovati slabou pokrývku diluvialniho 
štěrku a hlíny. Pásmo IX. složeno je v čerstvém lomu ze slínů dosti 
pevných a tvrdých, deskovitých, tvrdších a pevnějších než byly v pásmu 
V. na Hradském vrchu. Jsou tmavošedé, blíže povrchu šedé s tmavo- 
šedými skvrnami, na samém povrchu žloutnou. Pod mikroskopem vykazují 
hoj. jílu, hoj. vápence, hlavně ve tvaru foraminifer, dosti vel, jem. křemenného 
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čirého písku, dosti vel. jem. blýštinek muskovitu, hlavně na ložích, dosti 
křemičitých jehlic spong i, vzác. zel. zrnko glaukonitu Do slínů vloženy jsou 
lavice tmavošedého křemitého vápence v němž jsou vedlej. nerosty 
vzácné. Kde je lavice vystavena vlivům povětrnosti, fam se z ní oddělují 
ovální konkrece křemitého vápence na povrchu šedé. 

Tak jako jinde, kde přichází slinité vrstvy nějakého pásma ve styk 
s pobřežními skalinami cizích útvarů, mění se v útesové facie (posledně 
na Hradském vrchu u pás. V.), právě tak jest v Zscheile. -Vnikají-li vrstvy 
pásma IX. do skulin skály graniitové, přibírají nerosty granititové a mění 
se v písčité vrstvy bohaté glaukomtem a mají-li též valouny granititu, na- 
bývají rázu slepenců. Tyto facie útesové konstatoval zde již Nau- 
mann a popsal Leonhard, jak Geinitz (Char. 6) referuje. Týž udává 
v nich dle Cotty: Terebratula biplicata Sow., T. parvirostris Bronn, T. alata 
Nilss., T. octoplicata? Sow, T. semiglobosa Sow., Pecten serratus Nilss, P. 
decemcostatus Můn., Trochus nileticiiormis Schloth., Turritella? a Geinitz, 
(ib. Index) jmenuje odtud: Pecten serratus Nilss, P. decemcostatus Miins, 
Terebratula gallina Brongn., T. octoplicata Sow., T. pisum Sow., T. semiglo- 
bosa Sow., T. biplicata Sew, a ze slinité facie (ib ) touž Ter. biplicatu Sow. 

Naši glaukonitickou útesovou facii slepencovou nejspodnější části pásma 
IX. považoval Geinitz (Char. 6, 10) za stejnodobou se slepencovou vrstvou 
nejvyšší části pásma II. v Košicích u Drážďan (viz náš profil v Alt-Coschiitzer 
Plánerbruch, vrstva II 3) a to na základě zkamenělin. Porovnáme-li však 
jejich seznamy zkamenělin na obou místech, shledáváme úplný nesouhlas. 
Společnost zkamenělin z Zcheili ukazuje spíše na mladší pásma naše. Ve 
svém Indexu zkamenělin (ib I—XXII) upravil Geinitz pro slepencové 
vrstvy (Conglomeratbildungen Char 6, 10), které na různých místech v Sasku 
a Čechách k různým pásmům náleží, samostatný horizont ve sloupci „Un- 
terste Plánerbildungen“, čímž chtěl naznačiti jaksi nejhlubší horizont svého 
„unterer Quadermerglu (Plánermerglu) t. j. od soupásmí III. až IX, což není 
správné. — Sauer (Sect. Meiss. 111) řadí útesovou facii pásma IX. v 
Zschejle ku své „Stufe der Ostrea carinata des sáchsischen Cenomans“, má 
ji tedy za pásmo II. z okolí Drážďan. Petrascheck (Studien 66) považuje 
naši útesovou facii pás. IX. za útesovou facii svého saského Cenomanu (t. 
j. U + hla. + 1I1Ba.) na základě zkamenělin Geinitzem uveřejněných 
a sice: „Stockkoralle, die von Klippen bekannten Brachiopoden und Austern, 
Spondylus striatus Sow., Pecten elongatus Lam., Opis bicornis Gein., Modi- 
ola — und Mytilus — Arten, sowie einige Gastropoden“. Ukázali jsme zde 
i v jiných svých pracích na tu okolnost, že mnohé druhy útesové fauny 
pokračují v české křídě z útesové facie pásma II, útesovými faciemi mladších 
pásem, až do útesové facie pásma nejmlašího X d. 

Naši slinitou facii pásma IX. v Zscheile zařadil Geinitz (Char. 6) 
zase k svému „Plánermerglu“ t. j. ke skupině pásem II—IX. a totéž učinil 
(Quadeıg i. S. 8, 1), když ji nazývá „unterer Pláner“. Sauer (Sect. Meiss. 
111) zařadil tuto facii (Plánermergel) ku své unterturone Stufe des Inoce- 
B labiatus, čím měl na mysli hlavně horizont lb y + IV. a z okoli 

rážďan. 
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68. Proschwitz. 

Nejsevernějším místem křídové zátoky u města Mišně je Prošvická vý- 
šina, sz. cd Zscheili Náplavy kryjou sice povrch výšiny a nikde tu není 
vychozu po vrstvách křídových, ale Körnich (Geologie d Umg. v. Meissen 22) 
zděluje, že r. 1868 byla hloubena studna v s svahu výšiny, před obcí, a že 
se došlo ve hloubce 42.loket na Plánermergel. Přijmeme-li výšku studny 
přibližně 160 m n. m., došlo se na Plánermergel ve hloubce 160—23,79 m 
=13621 m. Mohly to tedy býti slíny pásma IX, které se sem druhdy od 
Zscheili prostiraly., Kódrnich končí slovy: Das kleine Thal, das sich von 
der Knorre in nördlichen Richtung zwischen Proschwitz und Winkewitz 
hinaufzieht und dessen Gehänge gut entblöst sind (syenitgranit a Zula od 
110—150 m n m.), lässt aber keine Spur von Pläner erkennen, so dass man 
zur Zeit annehmen muss, die Proschwitzer Höhe habe den nördlichsten Punkt 
des Meeresarmes gebildet“. 

69. Hřbet Gröbernsky (Höhenrücken von Gröbern),. 

Od Polabských strání u Prošvic a Zscheili prostírá se směrem sv. přes 
Bohnitzsch a Gróbern až k tunelu Lipské dráhy u Oberau až 2 km široký 
Hibet horský, který uzavírá náhle Míšeňskou kotlinu a spojuje Míšeňský 
masiv syenitový s Lužickým horstvem, Vrcholky jeho sahají obyčejně ku 150 
a jen výminečně ku 160—170 m n. m. V něm končí se hranice křídová u 
bývalého břehu zátoky mořské. V základě svém má tento hřbet syenit neb 
granitit, neb přechodní horniny z obou, místy na nich naloženou starší rulu 
a na těchto horninách spočívá pásmo IX., transgredujíc na ně ze svého vlast- 
ního podkladu soupásmí V—VIIL na přechodu z Míšeňské kotliny. Pásmo IX. 
je tu sice značně pokryto starými diluvialními náplavy i diluv. hlínou, jest 
však mroho ploch ve stráních hřbetu zdejšího, zvláště ve svazích jv., kde 
vychází na povrch. Od Zscheili až za Gróbern jsou vrstvy vodorovné a teprve 
v okolí tunelu je pozorovati malý sklon k V., jenž sožvisí s dislokací blíz- 
ského Lužického zlomu. Mocnost pásma IX. bude asi 50 m; zaujímá pak 
výšku nadmoř. přibližně od 130 m vzhůru  Čelá mocnost zachována tu ne- 
bude, sahajiť výchozy slínů nejvýše ku 150—160 m, zřídka ku 170 m, ku 
př. j. od tunelu. 3 

Slíny pásma [X. v podobě tenkých destiček, šedé, s větším množ- 
stvím drobnohledné fauny, odkryli jsme při silnici z Zscheili do Bohnitzsch, 
zejména v břehu silnice poslední obce při odbočce do Gressenhaimu, Slíny 
snadno tu větrají, proto břehy jejich chrání deskami pískovce, tuším oligo- 
cénového, jejž lid „Kiesel“ nazývá, Ve stráních kuželovitého Roitzschbergu 
jsme konstatovali deskovité v šedé slíny. poměrně dosti pevné a tvrdé, 
rovněž v zářezu silnice mezi předchozím vrchem a obcí Gróbern, kde hlou- 
běji odkryté byly tmavošedé. Diluviální hlína kryje tu široké plochy slínů. 
Pod touto odkrývají se v nahodilých vykopávkách i v okoli Větrníku (W. M. 166,7). 
Ve stráních v okolí Gróbern nechyběly i konkrece křemitého vápence, 
ve slínech zdejšího pásma IX. obyčejné, Mineralogické složení jmenovaných 
hornin je totéž co v Zscheile. — Z těchto vrstev budou pocházeti Inoceramy, 
jež určuje Geinitz (Char. 6) jako Inoceramus striatus Mant. a |. propinguus 
Můn., které později pravděpodobně jménem labiatus Schloth. sp. nahražo- 
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vány byly (viz pásmo IVa v Gauernicích) a slíny tyto ku Stufe des Inoce- 
ramus labiatus přidruženy byly, Určování slínů písma IX. ve Hřbetu Grd- 
bernském dělo se právě tak jako u slínů pásma IX. v Zscheile, 

70. Oberau, Tunel Lipské železnice. 

Došli jsme na úpatí Lužických hor, sledujíce pořád horizont pásma IX. 
nad vrstevnici 130 m. V zářezu Lipské dráhy u Myslivny (Forsthaus), s. od 
nádraží Niederau, jsou odhaleny vrstvy pásma IX. mezi 130—140 m n. m. 
Jsou to v čerstvém stavu dosti pevné, tmavošedé deskovité sliny, bohaté 
muskovitem, po zvětrání jsou šedé; tu a tam mají hnědá limonitová zrnka. 
Obsahují lavice velmi pevného a tvrdého tmavošedého křemitého vá- 
pence, které se větráním na povrchu v kulovité konkece oddělují. Jsou 
chndé na skameněliny. V nich byl Inoceramus Brongniarti Sow. 
U myslivny bylo odkryto 4 m těchto vrstev, majíce za pokrývku 2 m dilu- 
vialního žlutého písku. V obci Oberau přichází se mezi 130—140 m na tytéž 
vrstvy. Sv. od Oberau za tratí Berlínské železnice od 141,2 až do háje 
„Žiegenbusch“ zvaného lze v příkré stráni až ku I50, místy až ku 160 m 
u. m., vykopati snadno pod zvětraninou šedého jílu desky šedého slínu pásma 
IX ; jest v blízkosti žuly uložen, proto má více písku a lze jej písčitým 

„slínem nazvati. Při temeni stráně, nad 160 m n. m., byla již žula. Na 
povrchu pásma IX. v Ziegenbuschi povalovaly se v celé výši mocné desky 
oligocénového kvarcilického pískovce, drobnozrnného, šedéh“. 

5z. od obce Oberau, as půl km od s. konce obce, počíná se trať Lipské 
dráhy opět zařezávati do vrstev pásma [X. mezi 145 a 161 m n. m. skorem 
také v délce půl km. Trať stoupá tu mírně až k samému portálu v. okraje - 
tunelu ku 150 m n. m. Na počátku dvojstranného zářezu sotva je vrstvy 
znáti, čím dále tím více se odkrývají až konečně u samého tunelu obnáší 
mocnost odkrytých vrstev 11 m = 161—150 m. n.m. Čerstvě odkryté vrstvy 
jsou tmavošedé do modra deskovité slíny, bohaté muskovitem, chovající 
dosti písku křemenného, místv drobek uhelný a do nich vloženy jsou šedé 
lavice tvrdého křemitého vápence celkem téhož složení i tvaru jako u 
Myslivny. Moskovit je zde i ve vápencích dosti zastoupen (z rulového břehu), 
glaukonit vzácný, jehlice spongií častěji se objevují. Chemický rozbor slínu 
je dle Geinitze (Quaders. i. D. 49) : „Kohlensaurer Kalk 44,4 — Kohlensaure - 
Magnesia 1,6 — Kohlensaures Eisenoxydul 2,6 — Eisenoxyd und Thonerde 3,8 
— Quarz, in Salzäure unlöslicher Thon, Bitumen und wenig Wasser 47,6 
V jednom kusu křem. vápence byl zlomek Belemnita. Již pouhým okem 
bylo viděti, jak se vrstvy v zářezu skloňují k V.; kompasem naměřeno 
30 V. ve stěně zářezu; ještě blíže u mořského břehu rulového, a sice 
v tunelu samém, udává Geinitz (Char. 1.) sklon 5—109 V. Vrstvy 
slinu, které byly u v. okraje tunelu 10 m nad kolejnicemi tratě, přibližují 
se ve vzdálenosti 250 m od tunelu na v. (Tunnelhäuser) již blízko ku trati. 

Vcházíme v. portálem, 4 m vysokým do tunelu. Týž má směr VJV—ZSZ 
a na délku něco málo přes půl km. Následkem uvedeného již sklonu vrstev 
k V., vstupujem do oboru starších vrstev pásma IX. Jsou to zcela tytéž slíny 
jako před tunelem a mají rovněž lavice křemitého vápence i konkrece ku- 
lovité. Skorem uprostřed tunelu, tam asi kde je nad ním křižovatka silnice 
Míšeňské, přicházíme ku nejstarším vrstvám pásina IX. v tuneln. Blíží se“ 
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rule. Přibývá jim písku křemenného a glaukonitu, i mění se v tmavozelený 
vělmi glaukonitický písčitý slín. Geinitz (Ouadergeb. i. S. 9, 
Char. 2) piše o něm: „Dieser Grünsand, bei einer durchschnittlichen Mách- 
tigkeit von 4 bis 5 Ellen (227—283 m), stellt sich als ein dunkelgraugrüner 
sandiger Mergel dar, in dem eine grosse Menge Glaukonitkörn- 
chen eingesprengt sind. Theils mehr oder weniger fest, theils thoniger oder 
mergeliger, zerfällt er beim längeren Liegen an der Luft“. Petrografick& slo- 
žení tohoto na rule spočívajícího vel. glauk. písčitého slínu jest, jak ještě 
dále uvedeme, často velice promněnlivé. Tak právě zde, na jeho počátku, 
„pod zmíněnou křižovatkou (silnice a tunelu) kde se na geolog. mapě Sect. 
Kötschenbroda naznačuje omylem Crednerien-Stufe (t. j tolik co pásmo L. 
v Tarantském lese), přechází horizont Griinsandu ve facii pískovce kře- 
menného, jemnozrnného s kaolinickým tmelem neb s většími zrny kaolinu 
(ze živce), tu a tam s muskovitein, bez glaukonitu. Je buď šedý se žlutými 
proužky, neb žlutavý. V něm jsem nalezl Exogyru columbu Lam sp. a 
Pecten Dujardinii Róm. Tento pískovec nemůže tedy náležeti ku pásmu I. 
Vysoká výška zdejšího rulového břehu, při němž zahájena byla činnost se- 
dimentérní teprve za dob pásma IX, vylučuje přítomnost Stufe der Crednerien 
z našeho pásma |. 

Velmi glaukonitický písčitý slín pokračuje s naloženým na něj slínem 
normálním k z. Ve vzdálenosti asi 65 m před z. východem tunelu vystupuje 
náhle rula v útesu skorem 2 m vysokým (Gein. Char. Taf. A.) a pokračuje 
s malou přestávkou ku z. východu, kdež pojednou výška její z 2 m vystoupí 
až na 4 m. Poněvač vrstvy slínu nemají tak velký výstup jako povrch ruly, 
měly by nejblíže mladší či vyšší vrstvy slínu přijíti do styku s rulou. Vrstvy 
slínů nepřijdou sice ve styk s rulou, ale jejich promněněné facie v podobě 
vel. glaukon, písčitého slínu a slepence. Téměř po celé délce rulového břehu 
as 65 m dlouhého a poněkud již před tím, tedy v délce 77, 6 m (137 Ellen, 
Geinitz: Char. s. 1. Tab. A.) mění se vel. glauk. písčitý slín. (Gein. Grin- 
sand) na svém spodku, kde spočívá na rule, aneb kde zabíhá do skulin, 
trhlin a rozsedlin ruly, přibíráním nerostů rulových i žulových (žula proráží 
zde rulu v žilách) i ostrohranných zlomků ruly a žuly ve slepenec (brekcie). 
Geinitz (Char. 1 a Ouadergeb. i. S, 9) píše o něm takto: „Mutterstein der 
Conglomeratschicht ist ein fester, dunkelgrüngrauer Mergel, aus. zahllosen 
dungelgrünen glaukonitischen Körnchen gebildet, welche mit Sand und Thon 
verkittet sind. Eine Menge oft scharfeckiger Bruchstücke, theils von bedeu- 
tender Grösse, theils von der einer kleinen Nuss, eines durch Verwitterung 
weisslich gewordenen Gneisses oder Granites werden davon umschlossen. 
Oft finden sich Gangausfüllungen dieses Conglomerats in den zerklüfteten 
Gneissmassen. 137 Ellen (77, 6 m) weit ist sie im Innern des Tunnels auf- 
gedeckt und noch eine ziemliche Strecke über das westliche Mundlach hinaus 
zu verfolgen. An einigen Stellen überging sie in eine nur 30 Ellen (17 m) 
lange, 8 Ellen (453 m) breite und 6—8 Zoll (014—0'19 m) mächtige grau- 
lich-weisse, mehr sandige Schicht. An einer anderen Stelle (rovnoběžně nad 
předešlým slepencem i jinde u ruly) ist eine andere Modification der Con- 
glomeratschicht „kalkreiche Conglomeratschicht“. Neben der lich- 
teren Farbe und bei einem gänzlichen Mangel an Glaukonit, zeigen die 
blätterigen Bruchflächen des Feldspathes, dass sie der Zertrümmerung des 
Gneises und Granites, dem sich etwas Sand und Kalk beigestellt hat, ihr 
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Dasein verdankt. Es ist ein feines Conglomerat dieser Stoffe, gewöhnlich 
von ziemlicher Festigkeit, oft aber auch durch grössere Porosität der bröck- 
lichen Sandsteinschicht vor dem westlichen Mundloche (150 Ellen entfernt) 
ausserhalb des Tunnels sehr ähnlich“. Jinde poznamenävä (Char. 2): „Es 
ist klar, dass sich zwischen dem Grünsande und den Conglomeratschichten 
durchaus keine so bestimmte Grenze zihen lässt“. 

Měli jsme příležitost již mnohokräte na to poukäzati v české křídě, 
kterak se změní petrografická skladba slinitých vrstev přichází-li vrstvy ty 
na dně mořském neb při břehu mořském k rule, žule i jiným horninám. 
Přibírají nerosty, zlomky a valouny oněch hornin, často nabývají mnoho 
glaukonitu, zabíhají do skulin, trhlin a mezi útesy pobřežní, oplývají zvláštní 
faunou útesovou, která svými skořápkami přispěla často ku vápencovitější 
skladbě těchto ütesovych facií. To vše jeví se i zde; slíny pásma IX, 
přicházejíce od v. strany tunelu k rulovému břehu, při z. straně tunelu, mění 
se v útesové facie velmi glaukonitických písčitých slínů, pískovců a slepenců. 
To nejsou tedy vrstvy starší, stejnodobé s pásmem II. u Košic a.j. v Sasku 
a v Čechách a slíny na nich spočívající nenáleží ku pásmu IIL a IV. t j. 
ku Geinitzovu Unterplánru a Mittelplánru, nýbrž jsou to vesměs vrstvy 
pásma IX, na nichž, jak uvidíme dále, spočívá ve Weinbčhle pásmo X. i 
s jeho souvrstvím X a. 

Geinitz podrobil vrstvy našeho pásma IX. z tunelu podrobnému pa- 
laeontologickému výzkumu. Útesové facie tohoto pásma určoval z počátku © 
(r. 1839. Char. 10 a Index) jako „Unterste Plánerbildungen“, čím chtěl na- 
značiti jejich příslušnost jaksi ku spodku pásma Ill, stavil je na roveň se 
slepenci pásma II. v Plavenském důle. Později (r. 1871. Elbeth. I) nazývá 
tyto útesové facie Unterguadrem, Cenomanem a řadí je ku svému Unter- 
auadersandsteinu (Elb. I. 17) totiž do oboru soupásmí I. + II, neb lépe ku 
pásmu Il. Uvedeme seznamy z obou období přehledně. 

Zkameněliny útesových facií pásma IX. z tunelu. 

8. — ze slepence, £ — 

V Char. 1, 2. Index. z r. 1839, 

Hybsodon Lewesiensis Ag. 
Ptychodus polygyrus Ag. 
Serpula gordialis Schloth. a septem- 

sulcata Reich. 
Fusus sp. 
Carithium clathratum Röm, 
Trochus Basteroti Brongn. 

Trochus laevis? Nilss. a Reichi Gein. 
Cirrus depressus Sow. 
Pleurotomaria destincta Duj. a granu- 

lata Gein. 
Turritella granulata Sow., nodosa Röm. 

a concava? Sow. 
Scalaria pulchra? Sow. 
Natica dichotoma Gein. 
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z vel. glauk, písč. slínu. 

V Elbeth. I, II. z r. 1871. 

Ptychodus polygyrus Ag. g. 
Serpula septemsulcata Reich. g. 

Tritonium robůstum Geiu g 

Turbo Reichi Gein. s., a Goupilianus 
D' Orb. s. 

Trochus Geinitzi Rss. g. 

Pleurotomaria Geinitzi D’ Orb. g. 

Turritella granulata Sow. s. 

Natica dichotoma Gein. g. a nodosa 
Gein. s.



V Char. 1, 2. Index. z r. 1839. 

Fissurella Buchi Gein. 
Astarte formosa Sow. 
Cardium alutaceum Miin. 
Diceras Saxonicum Gein. 
Cardita striala Gein. 
Trigonia Buchi Gein. Lyrodonscaber 

Bronn. 
Arca n. sp. cf. trisulcata Mün. a tenui- 

striata? Mün. 
Modiola n. sp. cf. semitexta Mün. 

Inoceramus concetricus Park. 
Lima aspera Mant. a multicostata Gei. 

Pecten laminosus Mant., striato-pun- 
ctatus Röm,, crispus Röm., comans 
Róm., serratus Nilss.? guinguecosta- 
tus Sow., notabilis Mün. 

Spondylus undulatus Gein., radiatus? 
Goldf. 

Exogyra columba Lam. haliotoidea 
Sow. . 

Ostrea Hippopodium Nilss? carinata 
Brong., plicatos.riata Gein., macrop- 
tera Sow. 

Terebratula triangularis Nilss., galliná 
Brongn ‚ gracilis Schl,, truncata Sow., 
pectoralis Róm. ovoides (lata) Sow., 
pisum Sow. 

Hippurites (Sphaerulites) agariciformis 
Blainv., cylindraceus Desm.? 

Cidaris vesiculosa Goldf. 
Astrea minuta Gein. a geminata Goldf. 
Fungia coronula Goldf. 
Scyphia furcata Goldf? 
Spongites saxonicus Gein. 

V Elbeth. I, II. z r. 1871. 
Emarginula Buchi Gein. g. 
Astarte cingulata Gein. s. 
Cardium Cenomanense D’Orb, s. 

Opis bicornis Gein. g. 
Trigonia Buchi Gein. g. 
Arca tricarinata Gein. s. Gailienei 
D' Orb. s. 

Mytilus Gallienei D' Orb. s. g. 
Mytilus (Modiola) irregularis Gein. s, 
carditoides Gein. s. 

Inoceramus striatus Mant. g. 
Lima ornata D' Orb. s, g. 
Vola aeguicostata Lam. sp. S. 
Pecten laminosus Mant. g, curvatus 
Gein. g, elongatus Lam. s, inserens 
Gein. g, cenomanensis D’ Orb. g. 

Spondylus striatus Sow. sp. s, hys- 
trix Goldf. s. 

"Exogyra columba Lam. g, haliotoidea 
Sow. Sp. 8. 

Ostrea Hippopodium Nilss. g, dilu- 
viana Lam. s, carinata Lam, 

Terebratula biplicata Sow. g, capillata 
D' Arch. g, striatula Mant. 

Terebratella Menardi Lam. sp. s. 
Rhynchonella compressa Lam. g. 
Radiolites agariciformis Méth. sp. s. 
Caprotina semistriata D’ Orb. s. 
Cidaris vesiculosa Goldf. g, s. 

K tomuto seznamu ještě náš nález 
Pecten Dujardinii Rom. 

Normální slín pásma IX. z tunelu a před tunelem nazývá Geinitz 
(Char. 2) „Plánermerglem“. Tím chtěl naznačiti příslušnost těchto slínů ku 
vrstevnímu komplexu III. až IX. Později v díle Das Elbeth. určuje slíny 
V tunelu důsledně „Unterplánrem“ čím myslil naše souv. III 5 «. Patrně po- 
vazoval vyšší vrstvy slínů před tunelem za Mitelpläner, t. j. za naše III b 
B+ 7. až IX. Geinitz jmenuje z těchto slínů: 

Char. 3 a Index z r. 1830. 

Belemnites mucronatus Schloth. 
Nautilus elegans. Sow. 
Ammonites Mantelli Sow. a Rhotoma- 

gensis v. Buch. 
Cirrus depressus Sow. 

Elbeth. II. z r. 1875. 
Actinocamax plenus Blainv. Unter- 
pläner des Tunnels. 

Ammonites Mantelli Sow. Unterpläner 
ib. (Též u Petraschka Douvilléiceras 
Mantelli.) 
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Litorina rotundata Sow. Baculites subbaculoides Gein. Ceno- 
Rostellaria Parkinsoni Sow. maner Plánermergel des Tunnels. 
Serpula gordialis Schloth. Natica lamellosa Röm. Pläner des 
Inoceramus- striatus Mant. a mytilo- Tunnels. 

ides Sow. Arca glabra Park. sp. Unterpläner 
des Tunnels, 

Terebratula capillata D’ Arch. Unter- 
pläner ib. 

Inoceramus striatüs Mant. 
Nucula sublineata Gein. 

V nejnovější době určovali saští geologové vrstvy našeho pásma IX. 
veskrz ve smyslu Geinitzově. Útesové facie považovali za Cenoman a sice 
Carinatenstufe (Carinatenguader) čím mysleli hlavně na pásmo II. v okolí 
Drážďan (ku př. Beck: Geolog. Wegw. 58 z r. 1897. — Petrascheck: 
Studien üb. Faciesb. 66. z r. 1899.) a normální slinitou facii pásma IX. mimo 
tunel, po v. str. tunelu, určovali jako Labiatuspláner, t.j. hlavně jakožto 
soupásmí II 6 8. až IV., po případě mysleli i na nejblíže vyšší vrstvy u 
Drážďan. (Beck ib. 58, Siegert Sect. Kótzschenbroda). Slíny nižší pás. 
IX., též normální, v samotném tunelu, vyřaďovaly se zvláště jakožto „Ceno- 
maner Unterpláner“ čili „Carinatenpläner“, t. j. jakožto IIb a u Drážďan 
(ku př. Petrascheck: Ammon. 147). 

Geinitz považoval naše slíny pásma IX. s konkrecemi křemitého vá- 
pence u Oberau za vzor svého Plánermerglu (Auadergeb. i S. 10) a 
všecka pásma v Sasku, která chovala rovněž podobné horniny, jako zejmena 
pás. III. aneb IV a, považoval za stejnodobá s pásmem IX. u Oberau. Zvláště 
také poukazoval na výskyt velkého množství Serpuly gordialis Schloth. a 
skyrn glaukonitickych na obapolných místech v konkrecích vápencových. To 
je mylný náhled. 1) Výskyt konkrecí vápencových v oboru pisčitoslinitých 
facií pásma IX. v české křídě jest obyčejným úkazem těchto vrstev, jak 
svědčí naše studie o české křídě. 2) Výskyt velkého množství Serpuly gor- 
dialis v konkrecích vápnitých pásma III. širšího okolí Drážďan je význačné. 
V pásmu IV a. a IX. jsem v konkrecích, Serpulu tuto sice sám nenalezl, ne- 
může se tedy vyskytovati ve velkém množství (grosse Anzahl), ale rád věřím, 
že tam jednotlivé Geinitz nalezl, neboť se jednotlivě vyskytují i v Čechách 
v pásmu IV. (Palaeontol. křid. útv. vysoč, Řipské, s. 22.) i v pásmu IX. (ib. 
22, Pás. IX. v Pojizeří 149 a j) ba pokračují až do pás. X. (ku př. Čes 
Středohoří 459). 3) Výskyt většího množství glaukonitu ve skvrnách u vrstev 
tak pobřežních, jako tu je u Drážďan a Oberau, nechť náleží kterémukoliv 
pásmu, je zjevem samozřejmým a nemůže býti vzat za význak pro vrstvy 
stejného stáří; připomínám však, že mi výskyt velkých glaukonitických skvrn 

“(grossfleckige Auscheidungen von Glaukonit) v konkrecích vápencových u 
pásma IV a. v okolí Drážďan a u pás. IX. blíže Oberau nikterak nebyl ná- 
padný a proto také ne význačný. 

As půl km. na s. od tunelu končí slíny pášma IX. při 180 m n. m. 
Zářez Berlínské železnice je odkrývá. To je nejsevernější zakončení křídy © 
v Míšeňském cípu. Vrstvy spočívají zde na žule Lužického horstva a pro- 
stírají se Ve stráni zdejší po s. a v. straně Berlínské železnice. V. od obce 
Oberau, tam kde cesta zahýbá do malého údolíčka na pokraji lesa, překlo- 
puje se žula přes slíny pásma IX. To je nejsz. bod velkého Lužického zlomu 
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s nímž jsme se na s. pomezí české křídy tak často stýkali. Nálezisko toto 
u Oberau popsal Cotta r. 1838. (Geognost. Wander Il, 13, T. Ill. Tig. 7.) 

71. Bělá — Weinbčhla, Obr. 11, 14. 

Z okolí Oberau sledujem vrstvy pásma IX. do Weinbóhly. U nádraží 
Niederau přejdem na trať Berlínské dráhy. Po s. straně Weinbohly zařezává 
se dráha 4 m do hluboko zvětralých měkkých slínů šedých. Dále od povrchu 
jsou tmavošedé. Odkryty byly také v jámě při trati až ku 145 m n. m. 
Vrstvy pásma IX. postupujou ještě výše do stráně za vrstevnici 150 m, jsou 

-však kryty žlutým pískem diluviálním. Ve vinicích mezi 160--180 m je po- 
zorovati bílou slinitou půdu (od této bílé půdy bude název obce „Bělá“), 
která bude zvětraninou vápnitých slínůi a slinitých vápenců z oboru pásma 
X abc. Abychom tyto lépe poznali, obrátíme se do vápencových lomů po 
v. straně Weinbóhly. Zde shledali jsme r. 1906 pod z. stranou dvora zv. 
„Peckersche Hof“ tento profil odkrytý s hora dolů. 

Temeno stráně u vinice při Peckersche Hof, 179 m n. m. 

Syenit červený, z červeného orthokiasu, černého amfibolu, místy či- 
rého zrnka křemene. V balvánech při povrchu dosti rozpadlých. V mocnosti 
12 m. Podle Cotty je prostoupen žilami granitu (ib. 14). 

Syenit místy červenavý, po většině však značně zvětralý do šeda, 
dosti rozeklaný. Téhož složení co horní. Mocnost 5 m. 

Syenit jest přes vrstvy pásma X. překlopený. Styčná plocha má napřed 
mírný sklon k SV,, brzy se ohýbá s příkřejším sklonem v témž směru tam 
zakončuje se pásma X. při syenitu. Při dobývání vrstev pásma X. svalují se 
a odstraňují se balvány syenitu. Cotta shledal (Geognost. Wander. 1838. II. 
s. 14) šířku odstraněného syenitu 50 stop (1416 m). Při našem profilu r. 1906., 
kdy práce hlouběji do stráně pokročily a kdy byly lomy již úplně opuštěny, 
šířka odstraněného syenitu byla mnohem větší a soudím, že v těchto místech 
může snadno obnášeti celá šířka překlopeného syenitu od zapadající do 
hloubky stěny syenitové, tedy od konce vrstev pásma X, až ku bývalému 
výchozu ve stráni, kde se překlopený syenit končil před dobýváním vápence, 
asi 50 m. Překlopený syenit chránil pásmo X. před úplným zvětráním a 
splavenfm. 

162 m n. m 

Pásmo X. souvrství 5. vrstva 5. Vápnitý slín šedý až tmavo- 
šedý, rozpadlý v tenké desky a třísky, místy pevnější sotva 10 cm silná 
vrstva šedého slinitého vápence. Vrstvy jsou, zvláště při syenitu roz- 
drceny, mají plno příčných, protínajících se rozsedlin a v nich vězí často 
vláknitý vápenec a třecí. plochy. Mocnost 222 m. To bude ona vrstva, o níž 
píše Geinitz (Char. 5): „dunkle, lockere Mergelschicht, 1 bis 1'/; Elle. 
(0:57 — 0785 m) mächtig, die mir mit Naumann u. Leonhard, Cotta 
u, anderen ausgezeichneten Geognosten mit gröszteın Rechte als Reibungs- 
product zwischen Syenit und Pläner betrachtet werden zu müssen scheint“. 

Xb4 Slinitý vápenec světle šedý, v pevné stolici o mocnosti 
03 m, Geinitz (Char. 4, 5 — Quaders. i. D. 46 — Ouaderg. i. S. 4) 
nazývá jej „Plánerkalk“ pro větší obsah vápna a píše o něm: „Es ist ein 
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mergeliger Kalkstein von hellaschgrauer Farbe, blassgelb beschlagend, von 
feinerdigem Striche und unebenem bis erdigem Bruche, dessen Schichten 
sich in dünnen und starken Platten absondern. Nach mehrerer chemischen 
Analysen enthält er: Kohlensauren Kalk 76, 43 — Kohlenscure Magnesia 
1, 25 — Eisenoxyd u. Thonerde 1, 50. — In Salzsäure unlöslich Thon, Bi- 
tumen u. wenig Wasser 21, 279/. 

X b 3. Slinitý vápenec světle šedý jako X b4, jenže v tenčí desky 
a kousky rozpadlý; na povrchu zbělá. V čerstvém lomu tvoří souvislou sto- 
lici. Mocnost 05 m. 

X b 2 Slinitý vápenec jako X b 4, na povrchu bělá, v pevné 
stolici o mocnosti 04 m. 

X b 1. Vápnité slíny šedé v tenčích vrstvách, obsahující slabou, 
pevnou lavičku šedého slinitého vápence jako Xb 4. Mocnost tohoto 
souvrství je 32 m. 

Pásma X. souvrství a. Slín tmavošedý (X a 2.) poněkud glau- 
konitický, obsahuje v nejhlubší poloze pevnou a tvrdou lavičku pisčitého 
vápence glaukonitického, koprolithového (Xal.), výzňačnou pro. 
nejspodnější čásť pásma X. v celé Sudetské křídě i ve Francii (viz naše 
práce). Tato lavička má v základní hmotě šedý vápenec, hlavně ve tvaru 
bohaté mikroskopické fauny; makroskopicky vystupují Ostrea semiplana Sow., 
zámky a zlomky misek od velkých Inoceramů, dále hoj. zel. zrn glaukonitu, 
tu a tam čiré zrno křemene, bílé až začervenalé zrnko živce, vzácné černé 
zrnko amfibolu (ze syenitu), četné koprolithy, zoubky rybí a malé konkrece 
fosforitu. Je-li místy více nahromaděno zrn křemene a glaukonitu, činí hor- 
nina dojem vápnitého pískovce. Tak jako v Košticích v Čechách, tak i zde 
bývají na hornině zelené povlaky vivianitu. Mocnost celého souvrství obnáší * 
asi 138 m, z toho připadá na slín 1'18 m, na lavičku koprolithovou 02 m. 
Toto souvrství X a. je ono, jež uvádí Geinitz (Char, 4, 5.) na hranicí mezi 
Plánerkalkem (X b.) a mezi Plánemergiem (zde IX) jakožto thonige Mergel- 
schicht 6 Fuss tief ve Střelíně aneb festes, thoniges Mergelgestein u Wein- 
böhly, avšak o naší lavičce koprolithové X a 1. se nezmiňuje, patrně ji přehlédl. 

154 m n. m. 
Pásmo IX. Slín tmavošedý, značně pevný, na povrchu se snadno 

v jíl rozpadne. Má dosti glaukonitu, tu a tam muskovit a zrnka křemene. 
Jeví dosti známek po zkamenělinách. Inoceramus sp., Nucula sp. Místy pří- 
stupna v lomech nejvyšší čásť tohoto pásma v mocnosti asi 4—5 m. Uplná 
mocnost pásma IX. pokračujícího hlouběji do stráně bude obnášeti asi 50 
m a bude zasahovati blízko ku vrstevnici 130 m, pod Berlínskou železnicí. 

Poznámky ku předchozímu profilu. 1) Na všech uvedených 
vrstvách v lomu je znáti, že jsou usazeny blízko břehu mořského, zejmena 
svým mineralogickým složivem. — 2) Na všech vrstvách je znáti, že byly 
podrobeny velikému tlaku tangentielnímu i značnému zatížení. Jsou pro- 
šlehány četnými rozsedlinami vyplněné vápencem, obyčejně vláknitým, na 
rozsedlinách bývají třecí plochy, lože jsou nerovná, rozlámaná, Hmota hornin 
je tvrdší, pevnější a snad i hutnější než-li v normálním stavu. — 3) Sklon 
i směr vrstev měřiti, jest následkem toho nespolehlivé, Brzy jsme naměřili 
u vrstev X b 5. sklon 20" ZSZ, brzy 20“ JV. Myslím, že bude celkový sklon 
SV. To se shoduje také se sklonem, jejž rejsuje na obr. 8. T. III Cotta 
(Geognost. Wander. 1838, II.) a který udává Siegert a Kalkovsky (Isis, 
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Abhandl. 1897. II. 81) — 4). Profil náš nalézá se úplně v oboru Lužic- 
kého zlomu. Rozsedlina jeho má tu směr JV — SZ. a dle ní se syenit 
Lužických hor vyzdvihl a na tomto místě i překlopil přes pásmo X. souv. 
b. Byla již o šířce překlopení zmínka v předu. Někde se při dobývání vá- 
pence došlo až ku zakončení vrstev u rozsedliny zlomu, při syenitu. V na- 
šem profilu nikoliv, poněvač odkrývka syenitu byla by bývala dražší než 
vápenec dobytý. — 5) Před samotným překlopením syenitu, jež se stalo asi 
v době oligovénové, nebyly tu vrstvy stejně zachovány. V našem profilu bylo 

" zachováno vrstev X d, jen 662 m. Geinitz uvádí mocnost svého Pláner- 
kalku (X b) v těchto lomech průměrně 14—16 loket (7, 93 — 9, 06 m) a na- 
jednom místě dokonce 25 loket (14, 16 m). Vzhledem k tomu, že v podobné 
oblasti křídy v Čechách, v oblasti oharecké, pohybuje se mocnost souvrství 
X b. od 20 m až ku 30 m (Ú. kř. v Čes. Středohoří 452 i j.), lze souditi, 
že vrstvy Geinitzova Plánerkalku o mocnosti 14, 16 m náleží úplně na- 
šemu souvrství X b. Ve Střelíně (u Drážďan) bylo zachovaných vrstev souvr. 
X b. na Střelínském kopci asi 15 m. — 6) Geinitz výslovně podotýká 
(Quaders. i. D. s. 46) o Plánerkalku (X b.) ve Střelíně a Weinbčhle: „An 
beiden Orten liegt diess Gestein auf Plánermergel“, čím myslí na slíny 
našeho pásma IX. ve Weinbočhle a na naše slinité jíly téhož pásma ve Stře- 
líně. Také Siegert jako Kalkovský (Abhandl, Isis, 1897, II, 81) udá- 
vají za podklad »Plánerkalku (X 5), přehlížejíce při tom souvrství Xa, 
Plánermerge! (IX.), právě tak jako Beck ve Střelíně (viz tam). Geinitz 
píše dále (ib. 46.) o svém Plánerkalku (X b) ve Střelíně a Weinbóhle: 
„Seine oberen Schichten scheinen auch hier.... an Thongehalt zuzunehmen“. 
Tím chce vlastně říci, Ze se jeho „mergeliger Kalkstein“ (nä$ slinitý vápe- 
nec mění ve slín, náš vápnitý slín. Ještě zřetelněji se o tom vyslovuje 
Kalkovsky (ib. 81) pfi Weinböhle: „An der jüngsten Abbaustelle (před 
r. 1897) zeigte sich zu unterst Plänerkalk, darüber Plänermergel 3 m 
mächtig.... In diesem Profile ist besonders wichtig, dass der Plänerkalk 
nochmals deutlich von Mergel überlagert wird, worüber ältere Angaben 
nicht berichten konnten... in ganz derselben Weise wie bei Dresden- 
Strehlen“. (Jak uvádí též Beck již r. 1893, Sect, Dresden 58). Následkem 
toho,že Beck, Kalkovský a ponich i jiní geologové viděli pod Pláner- 
kalkem Mergel a nad Plánerkalkem zase Mergel, soudili že Pláner- 
kalkstein není samostatné pásmo zdejší křídy, nýbrž že jest to vložka v 
Plänermerglu (Mergel), kterýžto Plánermergel, tedy i s Plánerkalkem určili 
jako Stufe des Inoceramus Brongniarti. Tím zahrnuli Plánerkalk do 
Stufe des Inoceramus Brongniarti. To je omyl, který se vyvracuje našimi 
studiemi o české křídě a srovnávacími studiemi v záp. zemích střední E- 
vropy. — Plánermergel různých geologů ve Střelíně a ve Weinbčhle 
jenž leží pod Plánerkalkem je naše pásmo IX., čili zonou s Inoceramus 
Brongniarti. Nad ním následuje souvrství X a. již Geinitzem připomínané, 
všeobecně rozšířené v celé Sudetské křídě (Čechy, Sasko, Slezsko), velmi 
pěkně ve Francii a spolu s nejblíže vyššími vrstvami spojené i ve West- 
falsku (Sudet. Kreidef II. 152, II. 35). Plánerkalk i s Merglem (Pläner- 
mergel) který na něm spočívá, náleží našemu souvrství X b., při tom Pláner- 
kalk je totožný s tak zvaným „tělem“ (Kórper) teplických skalníků a na 
něm spočívající Mergel jsou vápnité slíny vyššího oddílu souvrství X b. (viz 
o tom celou řadu profilů z okolí Lovosic, Teplic, Běliny atd, (Zahálka: Útv. 

183



kř. v Čes. Středohoří, Pás. X. v okolí Ripu av Poohří, První zpráva o geol. 
pom. Brozanské výs., Druhá zpráva etc.). K tomuto souvrství Xb. druží se. 
ještě výše souvrství vápnitých slínů X c, u Teplic 27 m mocné (Utv. kř. 
v Čes. Středohoří 452 a j.), které ve Weinböhle a na Střelínském kopci 
není zachováno. Všecka tato tři souvrství X a+ X bh- Xc tvoří naše pásmo 
se Scaphites Geinitzi vyznačující se zvláštní společností zkamenělin, 
právě tak jako soudobé vrstvy v západních zemích střední Evropy, pro. kte- 
réžto zkameněliny vyřaďují geologové dotýčných zemí vrstvy tyto do samo- 
statné zony, ku př. v Německu: Zone des Scaphitěs Geinitzi (Xabc.) 
ve Francii Zone a Micraster icaunensis (u Barroise breviporus) 
(Xb B+ c) et Zone a Holaster planus (Xboa). Viz o tom obšírné 
výklady v našich studiích: Die Sudetische Kreideformation I. (zvláště str. 
158—165) II. (zvláště str. 35—36), Útv. křid. v Čes. Středohoří (zvl. str. 
456—460), Pásmo X. v okolí RŘipu (str. 7—29) a j. a j. Vrstvy souvrství 
X ab. jak ve Weinbóhle tak ve Střelíně mají tutéž stratigrafickou polohu 
jako v ostatní Sudetské křídě i v západních zemích střední Evropy a fauna 
jejich souhlasí rovněž s faunou slinitovápnitých facií pásma X ac. dotyč- 
ných zemí. Třeba ještě doložiti seznam zkamenělin Plánerkalku (X 5) zWein- 
böhly, jak jej uvádí Geinitz've svém díle Das Elbethalg. II. a I., který 
tento horizont zcela správně klade do Ober-Turonu (L str. 17) a to ku 
Scaphiten-Schichten (II. str. 25), 

Plantae. 

Seguoia Reichenbachi Gein. sp. 

Foraminifera. 

Nodosaria Zippei Rss., inflata Rss., pau- 
percula Rss., avicula Rss., Naumanní 
Rss., affinis Rss., oligostegia Rss., 
annulata Rss, Lorneiana D' Orb, 
peracuta Rss., nodosa D’ Orb. 

Vaginulina Geinitzi Rss. 
Frondicularia angusta Nilss., apiculata 

Rss., canaliculata Rss., marginata 
Rss., striatula Rss., angustissimi Rss., 
microsphaera Rss., inversa Rss., Cor- 
dai Rss, Decheni Rss, D'Archiaci- 
ana D' Orb. 

Flabellina elliptica Nilss. sp., rugosa 
D’ Orb., Baudouiniana D’ Orb. 

Cristellaria elongata D' Orb., inaegua- 
lis Rss? compressa D’ Orb., an- 
gusta Rss., Schlónbachi Rss., inter- 
media Rss., ovalis Rss., rotulata Lam. 
sp, lepida Rss. 

Polymorphina horrida Rss. 
Bulimina intermedia Rss. 
Bolivina tegulata Rss. 
Textilaria conulus Rss., turris D? Orb,, 

praelonga Rss. 
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Globigerina marginata Rss. sp. 
Rotalia umbilicata D’ Orb. 
Haplophragmium irregulare Röm, sp. 
Haplostiche foedissima Rss., dentali- 

nojdes Rss. 
Tritaxia tricarinata Rss. 
Ataxophragmium variabile D’ Orb. sp. 
Plecanium concinnum Rss. 

Spongiae. 

Spongia ramea Gein. 
Ventriculites angustatus Róm,, radia- 

tus Mant. sp. 
Amorphospongia globosa Hag. sp. 

Anthozoa. 

Parasmilia centralis Mant sp. 

Echinodermata. 

Cidaris Reussi Gein. 
Phymosoma radiatum Sorig. 
Holaster planus Mant. sp. 
Micraster cor testudinarium Goldf. sp., 

Leskei Moul. sp., gibbus Goldf. sp. 
Hemiaster Ligeriensis D’ Orb. 

Vermes. 

Serpula macropus Sow.



Bryozoa. 

Osculipora truncata Goldf. sp. 
Filisparsa simplex Rss. 
Eschara lineolata Rss. 

Brachiopoda. 

Terebratula semiglobosa Sow. 
Terebratulina gracilis Schloth. sp. stria- 

tula Mant, 
Rhynchonella plicatilis Sow. 

Lamellibranchiata. 

Ostrea semiplana Sow., Hippopodium 
Nilss. 

Exgyra lateralis Nilss 
Spondylus spinosus Sow. sp., latus 

Sow. sp. 
Pecten Nilssoni Goldf., cretosus Defr., 

Dujardinii Röm. 
Lima elongata Sow. sp., Hoperi Mant,, 

Sowerbyi Gein. 
Inoceramus striatus Mant, Brongniarti 

Sow. 
Nucula pectinata Sow., sublineata Gein. 
Cardita tenuicosta Sow. sp. 
Mutiella Ringmerensis Mant. sp. 
Eriphyla lenticularis Goldf. sp. 
Cyprina quadrata D’ Orb. 
Isocardia sublunulata D' Orb. 
Cardium alutaceum Goldf. 
Gastrochaena amphisbaena Goldf. sp. 

Gasteropoda. 

Turritella multistriata Rss. 
Pleurotomaria linearis Mant., perspec- 

tiva Mant. sp. 
Rostellaria Reussi Gein. 

Cephalopoda. 

Nautilus rugatus Fr. sublaevigatus 
D’ Orb. 

Puzosia Austeni Shar. 
Pachydiscus Lewesiensis Mant. sp. u 

Petraschka (Ammon. 139). 
Pachydiscus peramplus Mant. sp. velké 

exempláry. . 
Scaphites Geinitzi D’ Orb. 
Helicoceras Reussianum D’ Orb. sp., 

ellipticum Mant. sp. 
Turrilites polyplocus Röm. sp. 
Baculites baculoides Mant. sp. 

Crustacea, 

Pollicipes glaber Röm. 
Enoploclytia Leachi Mant. sp. 
Bairdia subdeltoidea Můn. sp., Har- 

risiana Jon. 
Cythere ornatissima Rss., serrulata 

Bosg. 
Cytheridea perforata Röm. sp. 
Cytherideis laevigata Röm. sp. 
Cytherella ovata Röm. sp., Muensteri 

Röm. sp. 
Pisces. 

Oxyrhina Mantelli Ag. 
Otodus appendiculatus Ag. 
Lamna subulata Ag. 
Corax heterodon Rss. 
Ptychodus lattissimus Ag., mammil- 

laris Ag. : 
Rybí šupiny, obratle, koprolithy. 
Cladocyclus Strehlensis Gein. 
Saurocephalus? dispar Héb. 
Osmeroides Lewesiensis Mant, diva- 

ricatus Gein. 

Reptilia. 

Plesiosaurus Bernardi Owen. 

Zde ve Weinbčhle, u samého břehu žulového, nelíbilo se asi mnoho 
fauně křidové za doby pásma X. Proto se tu jeví chudoba skamenělin při 
porovnání s poměry v téže facii v Čechách, ku př. ve Brozanské výšině u 
Čížkovic, Sulevic, Lukavce, Brozan atd, kde za malou dobu veliké množství 
zkamenělin nalézti lze. Vykazuje-li tedy Geinitz bohatý seznam druhů — 
třeba menší než ve Střelíně — tož to svědčí o velké píli s jakou po mnoho 
let jednotlivé druhy sbírány byly. 

Upozorňuji, že typické, velké, dospělé exempláry druhu Inocerumus 
Brongniarti Sow. nejsou v křídovém útvaru omezeny jen. na pásmo IX, 
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t j. na pásmo s Inoceramus Brongniarti, nýbrž jdou do pásem niž- 
ších i vyšších a zejmena též do pásma se Scaphites Geinitzi (Xabc.) 
v České křídě (viz naše práce; zde ve Weinböhle zejména ve vrstvě X b2)i 
v křídě cizí, ku př. u Paderbornu ve Westfálsku (Zahálka: Sudet. Kreidef. 
II. 25). 

Také zde u Drážďan, Weinběhly a Oberau jeví se břeh křídové zá- 
toky saské poblíž Lužického zlomu; i domnívám se jako u jiných význam- 
ných dislokac, že čára Lužického zlomu bude starou čarou dislokační, která 
nebyla čina jen za doby třetihorní, nýbrž již mnohem dříve, zejmena na 
počátku a ku konci české křídy, Snižováním terrainu zdejšího dle Lužického 
zlomu mohla vniknouti do tohoto okrsku voda mořská, a vyzdvižením mohly 
se opět usazeniny křídové octnouti na suchu. 

Okraj křídy, jak jsme jej poznamenali ve Weinbčhle, pokračoval kdysi 
dále na jv. ku Spitzbergu. Erosí a denudací bylo tu pásmo X. zrušeno. Tu 
a tam lze spatřiti při cestě od předešlých vápených lomů ku Spitzgrundu 
úryvky vrstev pásma IX. a v z. stráni Spitzbergu poněkud větší výchoz 
pásma IX. a X ab. byl zachován. Dobýváním slinitého vápence byly vrstvy 
souvrství X b. k rule přiléhající z povrchu smeteny. 

72. Tarantská oblasť. 

Na počátku aery křídové za doby pásma I, bylo v širším okolí Ta- 
rantského lesa (Tharandter Waid) osamocené sladkovodní jezero ve hlubší 
kotlině, které nezasahovalo do Drážďanského okolí, napotomní Drážďanské 
oblasti. Teprve za dob pásma II, když se zalila mořská voda do zäpado- 
českého limanu a odtud i do zátoky saské, zalila se voda mořská též do 
sladkovodního Tarantského jezera, utvořila se tu menší zátoka mořská a od 
této doby nastalo spojení Drážďanské oblasti s Tarantskou oblastí. Nyní 
přistěhovala se sem spoře známá fauna mořská pásma II. milující pobřežní 
okrsky, i nastalo usazování vrstev pásma II, později pásma III a až lil ba, 
Mladších pásem tu není. Dnes po dlouhotrvajících erosích odděleny jsou 
spojité usazeniny tyto v několik osamocených ker, z nichž největší je v Ta- 
rantském lese i přerušila se též spojka mezi Tarantskou a Drážďanskou 
oblastí. Že spojení zmíněných oblastí v dobách I-III stávalo, o tom svědčí: 
1) osamocené kry křídy téhož složení od Berggieshůblu přes Kreischu k Ta- 
rantskému lesu, 2) osamocené kry týchž vrstev od Březnice (Briessnitz u 
Drážďan) přes Opice k Tarantskému lesu, 3) náhlé ve srázné stráni zakon- 
čené vrstvy soupásmí II—III. be. na temeni hřbetu u Bannewitz (Horka, 
Goldene Hóhe atd.) tak jako u Tarantu, které ukazují na jich pokračování 
a souvislost, 

Dno Tarantského jezera bylo velmi nerovné, kopcovité. Rulové a por- 
fýrové vrchy střídaly se s údolími, Na počátku pásma |. usazovaly se vrstvy 
v údolích; postupem doby vyrovnávaly se nerovnosti dna a teprve během 
souvrství 1 ď, dno jezerní bylo souvislé i nad vrcholky podjezerních porfýrů 
a rul. Velmi hrubý materiál nerostný v pásmu labc. a tu zase nejh:ubší 

při i. hranici jeho, na samém úpatí Rudohoří, s horninami a nerosty shod- 
nými se sousedními rulami a porfýry, svědčí, že byly naplaveny horskými 
bystřinami s Rudohoří, které již tenkráte bylo přiměřeně. vysoké, třeba ne 
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tak jako po době třetihorní. Svah strání rudohorských již tenkráte se -sva- 
žoval k s. Dnešní Mulda,. Bobfice. Divoká a Červená Bystřice i Mohelka, 
podobným se ubírají směrem jako jejich předchůdkyně křídové. 

Sladkovodní pásmo L vykazuje hrubé slepence, kvádrové pískovce, jíly 
a lupky. Nejhrubší slepence s valouny místy až jako pěsť a hlava velké 
zaujímají nejhlubší polohu, která by stářím připomínala souvrství poohárecké 
I a. a dolní čásť souv. 15. Nechybí tu i známé železité slepence. V horní Části 
souv. 15. a v Ic. jeví se střídání slepenců s pískovci a v souv. [| d. pře- 
vládají jemné kvádrové pískovce pevnější, ve spod s vložkami nehrubých 
vlepenců. Odděliti přesně souvrství la, Id, Ic. a Id. nelze. Jen nejvyšší 
souvrství | d. dalo by se pro své převládající jemnější pískovce vymeziti 
přibližně od pásma I abc. Lupky a jíly jsou, až na nejhrubší slepence 
spodní, všude, jako v Čechách. Nejvíce je uhelnatých lupků v podobě pánví 
(v řezu) v souv. I d, kdežto v Čechách v souv. I c. Tyto lupky v Id. jsou 
i v Tarantské oblasti nejbohatší křídovou florou. Ona má málo společných 
druhů s druhy flory I c. v Čechách. Co se týče stáří, je Česká flora Ic. 
Wealdenská, saská J d. náleží nejspodnějšímu Gaultu. Veškery vrstvy pásma 
I, zvláště [ a bc. vynikají jako v Čechách karakteristickým fluviatilním slo- 
hem a tohoto slohu zúčastňují se i jíly a lupky. Mocnost celého pásma 1. 
obnáší dle konstrukce v Niederschůně asi 35 m, mocnost | a bc. asi 24 m. 

Pásmo II. má kvádrové pískovce někdy dosti pevné, jemnozrnné. Tu 
poprve vystupuje glaukonit a zde rozšířena je již fauna mořská. Nejobyčej- 
nějším druhem je tu Exogyra columba, která místy i lavice vyplňuje. V nej- 
hlubší poloze, u samého souvrství I d. je význačná, slabá vrstvička slepen- 
cová. 

Pásmo III a. jest jen u Grossopitz jílovitého složení; všude - jinde je 
složeno z měkkých jemnozrnných pískovců bohatých Serpulami jako nad 
Bannevicemi u Drážďan. 

Pásmo III 5 «. složeno je z jemnozrnných. deskovitých pískovců spon- 
gilitových, někde ze spongilitů jako v Českém pásmu III b. Mají více neb 
méně glaukonitu. Velká chudoba zkamenělin. 

Veškerým vrstvám Tarantské oblasti chybí vápenec. Druhdý ovšem 
i tu byl zastoupen, skládaje pisčitovápencové konkrece, skořápky mušlí, 
ježovek, jehlice spongií a j„ Nyní je vyloužen, po vápenci zbývají pory a 
dutiny, někdy nahražen vápenec kys. křemičitým. 

Sklon vrstev v Tarantské oblasti jest povšechně severní, jak na to uka- 
zují vyměřené profily. Tam kde se vrstvy usazovali kol rulových neb por- 
fýrových vrchů jeví se odchylky od všeobecného. sklonu, jako ku příkladu 
v Niederschön®. Mimo to jsou velmi rozmanité místní sklony, následkem 
fluviatilního slohu vrstev zvláště u pásma L 

Tarantskä oblasf se svou skupinou pásem L až III., -kde mladších 
pásem není, upomíná živě na ony okrsky po j. okraji terrainu křídového \ V 
Čechách, kde také jen soupásmí I. až Il. bylo seskupeno. 

73., Grossopitz. 

Předešleme. nejprve sled vrstev nějaké kry křídové, ležící mezi Dráž- 
ďanskou oblastí a Tarantským lesem, abychom ukázali na souhlas zvrstvení 
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v obou krajích v oboru soupásmí II—IN 5. Nad městem Tarantem zvedá se 
po straně sv. vysočina rulová od 220 až přes 350 m n. m. Biotitová šedá 
rula, prošlehána četnými až 20 cm tlustými žilami bílého křemene, má nad 
nádražím města Tarantu sklon 40" SV. Temeno vysočiny rulové pokryto je 
kolkolem obce Grossopitz soupäsmim II—-II p. křidového útvaru. Po i. str. 
obce a po jz. str. sign. 357, 6 m byl r. 1906 v činnosti lom s náslejícími 
vrstvami: 

Vrchol lomu ve výši 355 m n. m. 

Pásmo III 9a. vrstva 2. Pískovec jako Hl pa 1. v desky, výše ve 
žlutou hlínu rozpadlý. 0, 6 m. 

IH sa souvr. I. Pískovec kaolinický, jehož bílá zrna kaolinu 
mají často zachovalé štěpné plochy po žívci z něhož kaolin vznikl, četná 
vel. jem. zrna křemene, hoj. muskovitu jemného, tu a tam zažloutlé neb za- 
hnědié blýštinky svědčí o zvětralém biotitu, dosti porů po jehlicich 
spongií, místy více, místy méně glaukonitu v tmavozeleným jem. zrnkách, 
bez vápence. Pískovec je pevný, deskovitý, ve slabších i mocnějších. lavicích, 
barvy bílé při povrchu žlutavý, místy hydrátem  železitým hnědě skvrnitý 
(u Sauera „gestreift und geflammt), Mocnost 3 m. Sauer (Sect. Tharandt, 
75) nazývá tyto vrstvy pásma III +, Plinersandstein mit Cidaris Sori- 
gneti jako aeguivalent Unterplánru (ib. 75. ř. 3. zd.) z okolí Drážďan, 
má je za Cenoman, považuje horninu za „thoniger Sandstein“, chudou- zka- 
menělinami. Obyčejnou shledává Exogyru columbu Lam. -v malých indivi- 
duích, a Cidaris Sorigneti Desur. Shledává horninu také porovitou a lehkou 
(jako naše spongility). 

Pásmo lila. vrstva 3. Jíl velmi kaolinický s četným musko- 
vitem, místy s hnědým zvětralým biotitem, tu a tam s jemným čirým zrnkem 
křemene, někde méně, někde více glaukonitický. Čerstvý je šedozelenavý, 
po vyschnutí bílý. V kys. nešumí. Malé žlutohnědé skvrnky aneb tenké 
proužky od hydrátu železitého. Mocnost lavice 0, 4—05 m. 

II a 2. Jíl podobného složení jako III a 3., ale hojně zabarvený žlutým 
a hnědým hydrátem železitým, tak že jde místy do žluta neb hnědá. Bez. 
glaukonitu. Lavice 06—05 m. 

Ia 1. Jil jako lil a 2., bělavý a žlutý, v desky se dělící, tu a tam 
s porkem po jehlici spongie. Do tohoto souvrství jsou vloženy hnědé |i- 
monitové konkrece soustředně slupkovité, těžké, oblé, dosahující až 
velikosti bochníku chleba i téhož tvaru; některé jsou zohýbané. Mají ve 
hmotě své též jil, muskovit a zrnka křemenná. Tyto konkrece dlužno pova- 
žovati za analogon bývalých pisčitovápnitých konkrecí jež jsou obsaženy 
ku př. v souvr. III z 2. na Horkách (Horkenberg) u Cunnersdorfu a které 
tam bylo bohato Serpulami (Serpulaschicht.) Zde v celém pásmu III. a. není 
ani Serpulí ani jiných zkamenělin, shledáme je však na jirých lokalitách. 
Mocnost souv. III a 1. obnáší 09 m. Mocnost pásma III a. je —= 19 m (V 
Cunnersdorfu byla mocnost 2 m, na Horkách 2., 2 m.) Zaujímá tedy pásmo 
JI a. výšku nadmořskou od 349, 5—351, 4 m. 

Pásmo II. Kvádrový pískovec kaolinický jemnozrnný, složený 
z čirých zrn křemene, z bílých zrn kaolinu zniklých větráním živce, z mus- 
kovitu, z hnědých blýštinek po zvětralém biotitu, a nejméně zelených zrnek 
glaukonitu. Vápenec chybí. Barva jeho je světle šedá misty se skvrnou neb-



proužkem od hydrátu železitého, . převahou je ale žlutá se světle šedými 
skvrnkami. Zřídka se objevuje kulovitá limonitická hnědá konkrece se svět- 
lým jádrem. V nejvyšší poloze dělí se v tenké vrstvy, čím hlouběji tím více 
se sesilují až nabývají sílý 1 m. Dosti je pevný, proto se vybírá ku stavbě 
(Werksteinbánke). Vylámán v lomu až do hloubky 4 m. Je tu obyčejná 
Exogyra columba Lam. Sauer (Sect. Tharandt 72, 76) označuje ve své 
mapě naše pásmo II. jako Unterer Quader sandstein (mit Exogyren- 
bánken — zde ještě nejsou vyvinuty lavice Exogyrové až dále na z v Ta- 
rantském lese), i domnívá se, že zde, j. od Grossopitz, uloženo je pás. III. 
bezprostředně na rule, poněvadě nalezl v něm úlomky ruly, a dále na sever 
teprve připouští nejvýše 2 m mocný unterer Ouader, Patrně mu nebyly 
přístupny vrstvy našeho lomu, zejména jílovité pásmo Ill a. Ač nám voda 
zabraňovala hlubší výzkum v lomu, proto přec soudíme, že daleko do 
hloubky k rulovému podkladu pískovec pásma IL. jíti nemůže, neboť z. od 
našeho profilu vyznačuje se na mapě geologické zakončení jeho V podobné 
vyši nadmořské při rule. 

Dno lomu r. 1906, hladina vody, 345, 5 m n. m. 

Podkladem blízko pode dnem lomu je šedá biotitová rula. 

Poznámky ku předčhozímu profilu. 1) Pásmo III ba. chovalo v okolí 
Cunnersdorfu oblá hnízda vyplněná obyčejně pískem po bývalých pisčito- 
vápnitých konkrecích. V našem profilu jsme je v pásmu III 50. nenalezli, 
ale nalezl je Sauer, (ib 76) při z. str. Grossopitz: „linear angeordnete, 
rundlich ausgevitterte Hohlráume, die bald mit glimmerigem Sande, bald mit 
feinem plastischen, ablätternden Thone oder mit eisenschüssigem, locker 
sandigem Materiale erfüllt sind,“ 

2) Sauer (ib. 76) shledävä na témže nálezisku z. od obce vrstvy pásma 
Ii 9%. vodorovné. V našem profilu však, naměřili jsme u vrstev pásma II. 
sklon 5 JV. Lože však byla nerovná. Směr hlavních rozsedlin byl 4 h 6" 
SV. a 10 h 6* JV. Že vrstvy spadají k VSV., ke Cunnersdorfu, o tom svědčí 
výšky n. m. Pásmo Ill a. zaujímá v Grossopitz výšku od 349, 5 ku 351, 4 
m, v Cunnersdorfu od 249 ku 251 m. Mnohem více spadají k SV., ku Důltz- 
schen, neboť výška pásma II] a. spadá tam mezi 207, 4 a 208, 8 m. Z toho 
následuje, že povšechný sklon vrstev, který byl na Drážďansku SV., pokra- 
čuje i do Grossopitz. 

.3) Mocnost Plánersandsteinu (naše Ill 9 a.) u Cunnersdorfu obnášela 
12 m U Grossopitz není celá mocnost zachovaná, jen asi 6 m; udáváli 
Sauer (ib. 76) vyšší čísla, 10—12 m, vysvětluje se to tím, že počílá k němu 
též svůj Untererguadersandstein, t. j. naše pásmo II. a mimo to jílovité pásmo 
HI a. z příčin již uvedených, takže stanovil mocnost omylem podle rozdílu 
vrstevnic a cot, 357—345 = 12 

4) Mineralogické složení hornin všech vrstev u Grossopitz ukazuje na 
původ rulový zdejšího kraje podrudohorského. 

74. Hintergersdorf — Harthaberg. 

Z Grossopitz přejdem na protější vysočinu, z. od Tarantu, na počátek 
Tarantského lesa v Hintergersdorfu. V lesní stráni na Harthaberg uložen je 
útvar křídový na Cambrických břidlicích. Tu poprvé vystupuje pod pásmem 
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II. pásmo I. ale necelé. Chybí mu nejspodnější vrstvy. Profil od z. konce 
Hintergersdorfu přes vilu Claru do lomů a odtud na Harthaberg s hora dolů 
je tento: 

Vrchol Harthabeěrgu v boru u sign. 404, 4 m n. m. 

Pásmo lila, Piskovec kaolinický, bohatý pory po jehlicích 
spongií, má dosti muskovitu i zel. zrn glaukonitu. Ač je jemnozrnný,. přec 
jsou zrna křemene, kaolinu a glaukonitu větší než v II o. u Grossopitz, 
proto je též drsnější. Vápenec chybí. On tvořil kdysi jehlice spongií a v tom 
stavu mohl by býti nazván jako bývalý pískovec slinitý spongilitový. 
Barva jeho je šedá ale při povrchu, kde mohl glauko it více zvětrati, žlutý. 
Láme se v pevných deskách. Mocnost 7, 4 m. 

Pásmo lla. O tomto souvrství píše Sauer (ib. 73): „Dünnschichtige 
und mürbe Sandstein, geht z. Th. in losen Sand über. Serpula gordia- 
lis in grósserer Zahl, vereinzelt Terebratula phaseolina, höchst selten 
Serpula septemsulcata“. Upomíná na složení vrstev na Horkách (viz 
tam). Také Sauer podotýká, že je to analogon těchto „Serpulasande“. Při- 
pusťme mocnost tohoto pásma 2 m. Zaujímá pak výšku n. m. od 395 ku 
397 m. 

Pásmo II. Kvádrový pískovec kaolinický jemnozrnný s málo 
blyStinkami muskovitu, vzácnými zel. zrn. glaukonitu. Převahou žlutý po roz- 
loženém glaukonitu, méně bělavý. Křebký. Dělí se svislými rozsedlinami ve 
sloupy. Hlavní rozsedliny mají směr 3 h 6" až 3 h 119 SV. Větráním dělí 
se na povrchu mnohý kvádr v tenčí vrstvy. Tu byly: Exogyra columba Lam, 
Ostrea hippopodium Nilss., Spongites saxonicus Gein. Již v tomto lomu vy- 
stupuje Exogyra columba v lavici ale mnobem více v Exogyrové lavici as 
30—50 cm mocné po str. Harthabergu, při v. str. osady Spechthausen, v niž 
jmenuje Sauer (ib. 72): „Exogyra columba Lam. (hromadně), Ostrea cari- 
nata Lam.“ Mimo to z pásma II. v blízkosti nad i pod Exog. lavicí: „Ser- 
nula gordialis Schloth., Pinna decussta Goldf., Inoceramus striatus Mant, 
Ostrea sp.“. Mocnost päsm. I. obnáší v našem profilu 8'5 m. Spadá tedy 
mezi 386, 6 — 395 m n. m. 

Pásmo L. souvrství d. Kvádrový pískovec kaolinický velmi 
jemnozrnný, s málo blýštinkami muskovitu, bez glaukonitu, bez vápence. 
Pevný, křehký. Vybírá se ku stavbám. Převahou bělavý se žlutými proužky. 
Stopy po zkamenělých větevkách a listech. Shoduje se úplně s českými 
soudobými kvádrovci, ku př. v Přestavlkách u Roudnice. Mocnost 5, 7 m. 

Dno lomu r. 1906.—380, 8 m n. m. 

Pásmo I. souvr. d. hlubší pokryto je splaveným s hora pískem 
žlutým a bílým as o mocnosti 5, 3 m. Sahalo by tedy až ku 375, 5 m. 

"Pásmo L souvr. Bc, pokryto pískem splaveným. Velká čásť souv. 
1 5. chybí. 

4. Slepenec s bílými valouny křemene a s tmelem pískovcovým 
žlutým jako u nejblíže hlubšího kvádru. as 10 cm. mocnosti. U vily Clary. 

3. Kvádrový pískovec s chudým tmelem kaolinickým, drobnozrnný 
Ci: jemný,- žlutý se šedými pruhy, nepevný, sypký. Výchoz 2 m pod vilou 

larou. 

2 Nepřístupné „vrstvy dle řady domů hlouběji pod vilou Clarou, 
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1. Pískovec jilovitý velmi jemnozrnný, měkký, obyčejně vlhký, 
s hoj. blýštinkami | muskovitu. Šedý s hojnými hnědými limonitickými 
skvrnami neb proužky. Místy je dobře pozorovati, že tento limonit je im- 
pregnován ve zbytkách rostlinných, jmenovitě větevkách; tam, kde vypadne 
střední čásť limonitická, vznikne dutinka trubičkovitá. Kde pískovci jilovitému 
přibude jílu a ubude písku, tam se mění v pisčitý jíl jinak téhož slo- 
žení i barvy. Nakopaný je i poněkud hnětlivý. Tu a tam objevují se v pí- 
skovci jílovitém malé drobty bílého neb zažloutlého pískovce kaolinického 
jemnozrnného. Na povrchu je tato vrstva úplně rozpadlá, jílu podobná. Byl 
přístupen v mocnosti jen několika cm v jámě, v níž nadržoval vodu, takže 
zde vroutek vzniknul. Možná, že pokračuje výše. Výška všech vrstev 1—4 
dohromady asi 9, 5 m. 

Jáma v z. okraii Hintergersdorfu při 366 m n. m. 

Podklad: Cambrium. Břidlice hlinitá tmavočervená přístupna 
na dně uvedené jámy i hlouběji. V úvozu cesty pod vrstevnicí 350 m, pří- 
stupna v mocnosti asi 4 m táž břidlice, ale tmavošedá, po zvětrání zahnědlá. 
Sklon břidlic byl tu 30“ SZ. 

Silnice v z. části Hintergersdorfu as při 346 m n. m. 
Poněvač pásmo III a. zaujímalo u Grosspitz výšku n. m. 3495—3514 

m, zde však 395—397 m, plyne z toho, že sklon vrstev SV. trvá od Dráž- 
ďanska až sem. Proto jsou také výchozy vrstev ve Spechtshausen hloubš než 
po j. str. Harthabergu, jak již Sauer (ib. 72) poznamenává. V dalším prů- 
běhu křídy v Tarantském lese shledáme, že tám panuje celkem sklon S. — 
Celé pásmo I a bc. má v Tarantské oblasti mocnost až 35 m. Protože z 
tohoto komplexu je tu jen skrovná čásť nejvyšší o 9, 5 m usazena, lze sou- 
diti, že náleží hlavně souvrství. | c. a nepatrné části nejvyšší | 5., ve smyslu 
sledu vrstevného v Poohří v Čechách. Jižně od popsaného lomu lze pozoro- 
vati mokré jílovité polohy mezi 360 a 380 m n. m. což poukazuje na to, že 
tu jílovité mezivrstvy (třeba i lupky) mohou býti obsaženy v souvrství I 4, 
Ic, i spodní části [ d. 

75. Z Harthy na Buchenwald. 

Sledujme nyní vrstvy křídy Tarantského lesa od jezerního břehu pásma 
l. od Hintergersdorfu k jihu. Za připojenou osadou Harthou je jiný podklad 
křídy, křemenný porfýr. Na něm spočívají již také hlubší vrstvy pásma 
Ia bc., slepence ; výše vychází pískovce a jíly, pak souvrství jemnozrnných 
pískovců I d, mořský kvádr jemný pásma II. načež pásmo II pa. se vzor- 
ným spongilitem končí v temeni Buchenwaldu. Sestavme sled vrstev s hora 
dei jak jsme jej shledali z Harthy na Buchenwald s odbočkou ku Borchels- 

ergu. . 
Temeno Buchenwaldu (nyní smrčina) při 425 m n. m. 

Pásmo III se. Spongilit. V základní křemčité hmotě je plno kru- 
hových a čárkovitých porů, příčných a podélných to průřezů vyloužených 
jehlic spongií. Dosti vel. jem. čirých zrnek křemene, dosti zrnek živcových, 
obyčejně při povrchu v kaolin promněněných, mnoho muskovitu, některá 
hnědá blýštinka bude zvětralý biotit, zř, zel, zrnko glaukonitu, místy hnědá 
limonitická zrnka budou asi produktem zvětralého glaukonitu. Hornina je bílá 
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neb žlutá, deskovitá, značně pevná a tvrdá a při tom lehká, velmi podobná 
spongilitům od Lipence a j. u Loun v Čechách. Zkamenělinami. je velmi 
chudá. V blízkém Grůllenburgu shledává Sauer (Sect. Freib. 65) Exogyra 
columba Lam. a Cidaris Sorigneti Desor. Zaujímá temeno Buchenwaldu ud 
od 425 ku 415 m n. m. ve strání severní, tedy výšku 10 m. 

Pásmo lil a. nepřístupno, o mocnosti asi 2 m, ve výši 415—-413 m 
Pásmo II Kvádrový pískovec keolinický jemnozrnný jako na 

Harthabergu. Všude prozrazuje se zlomky po mořských zkamenělinách. Barva 
žlutá, na povrchu dosti rozpadlý. Zaujímá výšku asi mezi 413—404, 5 m 
n. m, o mocnosti 8, 5 m. 

Pásmo I. souv. d. Kvádrový pískovec kaolinický, jemnozrnný, 
bez glaukonitu, bílý a nažloutlý, jako na Harthabergu, o mocnosti as 11 m, 
přibližně mezi 393, 5—404, 5 m n. m. 

Pásmo 1. souv. a bc chová tyto vrstvy s hora dolů: 

3. Kvádrový pískovec krytý ssutinami kvádrů jemných, bílých, do 
nichž se vkládá vložka slepencová, Mezi 390 a 393, 5 m n. m 

2. Jil šedý neb zažloutlý, dosti pískem jemným promíšený, s musko- 
vitem. Vychází tu a tam rozbředlý na povrchu mokřinatém, porostlém ve- 
getacl mokřiny milující, zejmena sítinou. Bezpechyby se stfidä s piskovcem 
jemno- až drobnozrnným, který je na pdvrchu rozbfediym jílem zastřen. 
Při cestě od temene Buchenwaldu směrem sz. ku cotě 368, 1 je tento vý- 
choz vrstev (téhož stáří co lupky a jíly v oboru le. v echách), jen asi 5 
m mocný, mezi 390—385 m a má na to za podklad hned porfýr křemenný, 
avšak sv. odtud, ku Waldháuser, je znáti výchozy jílovité i hlouběji ku 380 
a 370 m n. m. Z odtud, na vrcholu Borschesbergu vychází mezi 386, 7—380 
m n. m. Mnohé z téchto výchozů mohou již náležeti do oboru souv, | ». 
v Čechách. 

1. Kvádrový slepenec s pískovcovým tmelem hlinitým, žlutý až 
hnědý, křehký, drobivý, s muskovitem, místy je slepenec železitý, 
tmavohnědý, se žluto-hnědými pruhy. Valounky náleží křemenu, nejvíce bí- 
lému a šedému. Toto souvrství je přístupno při silnici (z Tarantu) do Frei- 
bergu v okolí koty 375, 9 a dá se stopovati po s. str. silnice až ku 370 
m n.m. 

Podkladem Porfýr křemenný, chudý křemennými zrnky, bílý 
neb červený. Zvětralá hlína z tohoto porfýru přispěla v době křídové ku 
skladbě nejblíže nad ním ležících pískovců i ku jejich hnědé do červena 
jdoucí barvě. Na našich stanoviskách sahal porfýr až ku 370 neb 385 m 
n. m. a odtud se rozšiřuje hlouběji ku osadě Hartha. 

Ačkoliv železitý pískovec na basi tohoto profilu se shoduje po stránce 
petrografické úplně se železitým pískovcem souvrství I a. v Poohří v Čechách, 
přece jej nepovažuji za aeguivalent souvr. Ia; jestit výška pásma labc. 

* v tomto profilu 393, 5 — 370 — 23, 5 m; poněvač je sklon vrstev S. a v tom 
směru běží náš profil, bude mocnost pásma I a D c., zde usazeného menší než 
23, 5 m; avšak úplná mocnost pásma I a b c. v Tarantském lese, jak ještě 
uvidíme, je 30 až 35 m. Za času dolní části pásma | a b c. byly tu při po- 
břeží jezera sladkovodního vyšší kopec porfýrové, pro, něž nedošlo k usazení 
nejhlubších vrstev pásma abc. 
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V profilu na Harthaberg zaujímalo souvr. III a. výši n. m. 395 — 397 
m., zde však spadá do výše 413—415 m. Potvrzuje se tedy výstup vrstev 
křídových k Buchenwaldu. 

76. Markgrafenstein. 

Po jv. straně Buchenwaldu zvedá se vrch Markgrafenstein. Po s. úpatí 
posledního, při cestě z Buchenwaldu na Markgrafenstein, spočívá na. 
podkladu porfýrovém zase slepenec s hlinitým pískovcovým tinelem, šedý, 
neb se železitým tmelem hnědý. Může zaujímati výšku mezi 375 — 385 m 
n. m. Hned na tyto slepence ukládá se zase souvrství jílů šedých a za- 
žloutlých s pisčitými mezivrstvami. V oboru jejich zase mokřiny s bujnou 
vegetací rostlinstva, zejmena se sítinou a kapradím. Spadají mezi 385—390 
m n. m. Následují do výše drobnozrnné a jemnozrnné kvádry bílé 
neb žluté se skrovnými výchozy, Často ssuti a lesním porostem zakryté. Při- 
pusťme horní hranici těchto vrstev ku 404 m n. m. Až sem sahá zase pásmo 
Ia bc. o výši 404— 375 — 29-m. Mocnost bude o něco menší. Vidíme tu 
jak ve spodu pásma la bc. přibývá pořád víc a více vrstev. Možná, že 
v tomto profilu jest již celé pásmo | a dc. zastoupeno Zmíněné jíly budou 
náležeti asi souvrství 1 db. — Ve vrcbolu Markgrafensteinu mezi 404— 414, 
4 m vychäzi kvädrovy pískovec kaolinický jemný, bílý neb zcela 
žlutý, bez glaukonitu a bez zkamenělin. Je to 'souvrství [ d. Je pevný, proto 
je v něm založen lom na stavební kámen Na samém vrcholu naměřen 
místní sklon 189 — 199 k V.; směry rozsedlin 1 h 1° SV, a k nim kolmé. 
V předchozím profilu bylo témě souvrství Id. při 404, 5 m, zde nejvýše 
zachované vrstvy téhož souvrství při 414, 4 m. Vystupují tedy vrstvy stále 
k jihu. 

V jižní stráni vrchu Markgřafensteinu se vrstvy předchozí opakují a 
basis slepenců pásma | a bc. dostupůje tu něco málo nad 380 m. | v tom 
je viděti vystupování křídy k jihu. Pásmo | a dc. má tu za podklad již rulu 
biotitovou s muskovitem, tence plástevnatou směru 3 h 119 SV. sklonu 250 
SSZ., prostoupenou žilou červeného porfyru. Po strmé stráni rulové přes 
100 m hluboké scházíme do půvabného lesnatého údolí Bystřice divoké, 
v hloubce 270 m n. m, poblíže stanice Edle Krone, kudy probíhá dráha 
z Drážďan na Freiberg. 

Náhlé zakončení vrstev křídových ve srázných stráních Buchenwaldu 
a Markgrafensteinu ukazuje, že vrstvy jejich pokračovaly za časů křídových, 
před erosí Bystřických důlů, dále na v. do okolí Rabenou, i na jv. za Mal- 
ter, Paulshain a k Ruppendorfu, kde dosud kry mnohých vrstev jsou za- 
chovány. V probranném okrsku nejsou souvrství pásma labc. obsahu ící 
jíly neb lupky v lomech odkryty, ale v lomech u Ruppendorfu a Paulshalnu 
jsou odkryty, a Sauer (ib. 70, 71) vyobrazuje fluviativní sloh pískov'ců 
střídajících se s vrstvami jílů neb lupků („groblinsenfórmige Absonderung“) 
i uvádí z nich od Paulsdorfu: „Protopteris punctata Sternb. sp., Pterophyl- 
lum Saxonicum Reich, Seguoia Reichenbachi Gein. sp., Dryandroides Zen- 
keri Ett. (h), Credneria cuneifolia Bronn., Cunninghamites Oxycedrus Sternb., 
Laurus cretacea Ett“. 
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77, Niederschóna, u Myslivny. Obr. 15. 

Přejdeme nyní ku jz. okraji Tarantského lesa, do okolí Niederschóny 
u Freibergu, ku lokalitě, která se v geologiích křídy často uvádí pro své 
„Niederschonské vrstvy“. Chceme si jich podrobně povšimnouti. Na 
dně údolí potoka Rodelandsbachu, přítoku to Bobřiče, rozpoložena je asi 
25 km dlouhá obec Niederschóna a ve v. příkré stráni nad obci končí se 
nad rulovým podkladem všecka ta pásma křídová, která jsme měli příleži- 

. tost již v Tarantském lese poznati. Velké množství lomů a tu a tam nějaká 
štěrkovna odkrývají vrstvy. Rulové dno jezerní bylo za doby pásma I. velmi 
nerovné, kopcovité. Nejstarší vrstvy pásma la bc, obyčejně slepence hrubé, 
uloženy jsou v úžlabích mezi rulovými kopci; ony vyrovnávaly první ne- 
rovnosti jezerního dna. Na tyto kladou se vyšší vrstvy pásma abc., které 
přichází ještě na svých okrajích často do styku s vyššími vrcholky rulo- 
vých kopců. Za doby souvrství I ď. jsou již rulové vrcholky většinou pokryty, 
počínají náplavy jemnějšího písku, načež mladší vrstvy nerušeně řozprostřeny 
jsou po souvrství | ď. až po souvrství ba, pásma III. Pískovce pásma I d+II. 
pro svou větší pevnost vyhledávají se pro stavby, proto v nich založeny jsou 
lomy. Při té příležitosti odkrývají se vrstvy jilů a lupků, které v souvrství 
I d. vyplňují hnízda, pánve, až několik m dlouhé, o výšce několik cm až 
1, 35 m. Ve tmavošedých lupkách, znečistěných drobty, smetím a mourem 
uhelným, bývá někdy vzácná, sotva 1 až 2 cm silná, vrstvička černého uhlí. 
V těchto lupkách zvláště jsou zachovány zbytky křídové flory. Vrstvy jílo- 
vité bývají také zde často v pásmů la bc, jak jsme se již dříve přesvědčili. 
1 v těch jsou stopy po křídové floře. Někdy i v pískovcích jsou stopy po 
listech křídových, zvlástě tam, kde jsou proniknuty mourem neb drobty u- 
helnými. 

Zhotovme profil vrstev ve stráni nad v. koncem Niederschöny. Napřed 
dle cesty, která vede ku Forsthausu, načež zabočíme do druhého lomu, s. 
od Forsthausu a odtud ku domkům u signatury 406, 5 m. Nepřístupné, hro- 
madami kamení zakryté vrstvy, doplníme výchozy vrstev v ostrohu v. od 
Freigutu, tam kde je štěrkovna zvaná „Kiesgrube bei Clausnitzer“ pod sign. 
395, 5 m. Sled vrstev s hora dolů. 

Domek u sign. 406, 5 m n. m. 

Pásmo HI souv. ba. Pískovec spongilitový až spongilit 
pisčitý bohatý pory po jehlicích, spongií, vzácná je zachovalá křemičitá jehlice 
osamocená. Má vel. hoj. jemných čitých zrnek křemene, dosti blýštinek mus- 
kovitu, dosti tmavozelených a černých zrnek glaukonitu, trochu kaolinu, málo 
rezavých teček hydrátu železitého, snad po zvětralém glaukonitu. Deskovitý, 
pevný, ponejvíce do žluta, někdy bělavý. Velmi porovité kusy jsou lehčí, 
Z blízkého Hetzdorfu uvádí Sauer (Sect. Freiberg 63): Exogyra columba 
Lam. V jedné desce spongilitu velmi tvrdá až 1, 5 cm silná, hnědá, těžká 
vrstvička limonitová. Má v základní hmotě tytéž nerosty co spongilit ale je 
proniknuta limonitem. V polích se povaluje. Vrstvy mají sklon k severu. 
O výšce asi 11, 05 m, ku 395, 45 m n. m. 

Pásmo lil a. Nepřístupno, kryto ornicí; avšak v lomu při z. straně 
blízké obce Hetzdorfu, popisuje a vyobrazuje Sauer (Section Freiberg 63, 
Fig. 5.) vrstvy tohoto pásma „Serpulasande“ s hora dolů takto: 
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3) feiner, weisser Sandstein, etwas fester, an seiner Basis mit verein- 
zelte Serpeln, fiihrenden Sandgallen 0, 6 m. Tato vrstva je stejnodobou 
se „Serpulaschicht“ — HI a 2. na Horkách (Horkenberg) u Bannewitz. 

2) röthlichbrauner Sandstein (Werksteinbank) mit einzelnen Ostreen 
und Serpeln, Micrabatia coronula Goldf., 0, 9 m, geht nach unten zu über 
in die lockere Schicht: 

1) lockere Sandsteinschicht, welche ganz lose, sandige Partien enthält 
mit nesterweisen Anhäufungen Tausender von Serpelröhren — Serpula 
gordialis — vermischt mit zahlreichen Individuen von Terebratula phase- 
olina, vereinzelten. Exemplaren von Serpula septemsulcata und losen 
Schalen von Ostrea hippopodium. 0, 1 — 0,5 m. Tyto vrstvy III a I. 
+ Hla2 jsou stejnodobé se souvrstvím III a 1. na Horkách. Mocnost ce- 
lého pásma II a. obnáší 2 mm, i spadá do výše 393, 45 — 395, 45 m n. m. 

Pásmo II vrstva 5. nepřístupná, o mocnosti asi I, 3 m. 
Temeno příkré stráně a lomu při 398, 7 m n. m. 

ll. 4. Kvádrový pískovec v nejvyšší části lomu a povrchu, proto 
značně zvětralý, v nejhlubší poloze ve slabší vrstvy se dělící, chudý hlinitým 
tmelem, málo glaukonitu, dosti muskovitu. Mocnost 3 m. 

IL 3. Kvádrový pískovec jako II 2. ale s četnějšími a větším 
dutinami po vypadlém písku. Dutiny udržují horizonty, jsou 10—20 cm vy- 
soké až 50 cm dlouhé. Mocnost 2 m. 

II 2. Kvádrový pískovec s chudým hlinitým tmelem, má místy více, 
misty méně zelených zrn glaukonitu, dost: muskovitu, málo biotitů, velmi jemno- 
zrnný, porovitý, pevný, silně žlutý, hnědý až rezavý, ve tmelu hojně hydrátu 
želežitého vyloučeno. Má méně dutin po vypadlém písku než II 3. Mocnost 
2 m. Chová často Exogyru columbu Lam. 

Sauer (ib. 63) uvádí z nejvyšší části našeho pásma II. v blízkém Hetz- 
dorfu, která je tam jako „Werksteinbank“ vyvinuta: Ostrea hippopodium 
Nils (h), Exogyra columba Lam. (h), Pinna decussata Goldf, 
Inoceramus striatus Mant, Lima pseudocardium Rss, Vola ae- 
quicostata Lam. a digitalis Röm, Modiola siliqua Math, Tere- 
bratula phaseolina. Lam, Holaster suborbicularis Defr.aBryozoi. 
Z téže polohy pásma II. ale 2 km jv. položeného „Auaderbruchu“ v Naun- 
dorfském revíru shledal Sauer (ib. 62): Exogyru columbu (vh, hro- 
madně v Exogyrové lavici), mimo to Pinna decussata, Ostrea carinata, 
Vola aeguicostata, ojedinělé Serpula gordialis (plexus) a septemsul- 
cataatvary Spongiím podobné, Z Niederschöny aneb z tohoto Ouaderbruchu, 
o němž podotýká Sauer (ib. 61.): „ein alter, besonders den Freiberger 
Geologen bekannter Aufschlusspunkt“, mohla by býti Ostrea (Exogyra) 
aguila Golf, shodující se s Goldfussovou Fab.-87, Fig. 3, p. 36, jíž u- 
vádí Geinitz z Niederschöny, ve sv& Charakteristice na str. 20. a v In- 
dexu petrefact. str. 16. — Všecky zde uvedené druhy fauny jsou také známy 
v pásmu Il. širšího okolí Drážďan. 

ll. L. Slepenec S valounky bílého a šedého křemene až zvící pěsti, 
obyčejně velikosti lískového oříšku. Tmelem valounků je drobnozruný až 
hrubý pískovec žlutý až hnědý, v němž vedle zrn křemene jsou též v men- 
ším množství zrna živce v bílý kaolin proměněná. Muskovit a biotit zřídka, 
chudý tmel hlinitý, místy málo místy více hydratem železitým proniknuty. 
Mocnost 01 až 02 m. Touto vrstvou počínají tu mořské usazeniny zdejší 

195



křídy a Exogyra columba Lam. zahajuje tu faunu mořskou. Také 
Sauer (ib. 59) považuje tuto slepencovou vrstvu za počátek mořských 
usazenin zdejších a jmenuje ji: „höchst bemerkenswerthe Geröllschicht, 
Conglomeratbank, Grenzconglomerat mit Exogyrensteinkernern oder Exogy- 
renschalen (ib. 60, 66)“ a udává mocnost její 0,2 — 0, 3m, jinde 0,0 5 ma 
0, 6 m. Je jistě pozoruhodno, že v podobném okrsku blízko rulových a por- 
fýrových ostrovů v širším Polabí u Žernosek (Zahálka, Útv.. kř. v Čes, 
Středohoří, ku př. str. 60, 61) rovněž nad sladkovodním'kvádrovcem pásma 
I. souv. d. počíná mořské pásmo II. slepencem téhož složení, o mocnosti 
0, 1—0, 2 m aneb 0, 15— 0, 30 m. — Uhrnná mocnost pásma Il. obnáší 
tu nad Niederschönou 8, 5 m, mezi 384, 95 a 393, 45 m n. m. 

Pásmo | souvr d. vrstva 2. Kvádrový pískovec slabě 
kaolinický, se vzácným muskovitem, veími jemnozrnný, zrna náleží ponejvíce 
čirému křemenu. Barva bělavá a žlutavá, někde žlutší proužky. Místy prášek 
uhelný ve větších tečkách neb proužkách. Pevná stolice o mocnosti 1, 35 m. 

Id 1. Kvádrový pískovec kaolinický jemný až drobnozrnný, 
s četným muskovitem, místy černým zrnkem neb práškem uhelným, někde 
zrnko kaolinu po zvětralém živci. Pod lupkem (viz dále) má limonitické žilky 
hnědé. Pevný, barvy bílé neb žluté. Má tu a tam vrstvu hrubozrnného pískovce, 
téhož složení, zrna křemene obyčejně hranatá, čirá, šedá. bělavá,- vzácná 
růžová, větší blýštinky muskovitu. Toto souvrství I ď I. má mocnost 9, 25 
m. V nejvyšší poloze, hned po kvádrovcem I ď 2. vězí několik m. dlouhá 
pánev lupková. Má uprostřed šířku (výšku) 1, 35 m, a na průřezu, ve 
stěně lomu, se na z. i na v. vykliňuje. Lupek je ponejvíce tmavošedý, loupe 
se v tenké destičky, má šedý až tmavošedý jíl, dosti vel. jem. písku kře- 
menného, mnoho muskovitu, zvláště na ložích, někde drobek uhelný neb 
uhelný prášek, otisky květeny křídové. V nejhlubší poloze přechází lupek ve 
žlutý jil, 10 cm mocný, nejbohatší zbytky rostlinnými, místy se v něm te- 
ninká vrstvička šedého lupku neb uhelného .mouru a smetí střídá se žlu- 
tými až hnědými vrstvičkami lupku (jílu). V nejvyšší poloze lupkové pánve, 
10 cm od hora, je vložena 1-—2 cm silná větvička špatného uhlí černého, 
prostoupena mourem uhelným. Podobné pánve uloženy jsou v pískovci I d.' 
v lomu na v. od našeho profilu i v lomech na z. ležících. Seznam flory 
těchto lupků podáváme dále. V Čechách jsou lupky bohaté florou křídovou 
uloženy hlavně v souvrství nejblíže starším | c, jsou ale také stanoviska, 
kde zasahují lupky i do souvrství I d., ku př..ve Strádonicích (u Libocho- 
vic) (Zah.: Pásmo L. kříd. útv. v Poohří, s. 14, obr. 6.). Tu ve Strädonicich 
obnáší mocnost souvr. I d. = 13 m, v Niederschěně našeho profilu 10, 60 m 
mezi 374, 35 — 384, 95 m n. m. Na Suché Skále u Budyně (Zah.: Útv. kř. v Čes. 
Středohoří I. s. 49, II. obr. 14) přechází kvádrový pískovec kaolinický jemno- © 
zruny změnou facie střídavě se vykliňující v pískovec jílovitý deskovitý s bla- 
nafni jííu (lupku). Tam, kde se v Čechách usadilo souv. I d. v blízkosti 
porphýrových a rulových i jiných skal jako v Niederschóně, tam má někdy 
mocnější vrstvy lupků uhelnatých; ku př. u Žernosek ib. s. 34, obr. 7.0 
mocnosti 2, 84 m., a tu jsou i v souvr. I. d. vedle jemnozrnných. pískovců 
i hrubozrnné ba i slepence. 

„Směr vrstev u souvr. I. d. 1. v lomu našeho profilu v Niederschóně byl 3 h 
129 až 4h 129 SV,, u pánve lupkové 4 h 2° SV. sklon místní 159—20* S. pod 
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pánví lupkovou 99 SSZ; směry hlavních rozsedlin svislých: 4 h 29 SV., 
9 h 79—9 h 12 JV., u souvr. I. d.2: 3 h 29 SV. a 8 h 4" JV. 

Dno lomu r. 1908 ve výši 374, 35 m * 

Pásmo 1a bc. Nejvyšší čásť tohoto pásma, která by stařím poukazovala 
na souvrst. | c. v Poohří v Čechách, je tu pokryta hromadou kamení, odpadků 
z lomu, v mocnosti 6, 55.m. Za t» byla tato čásť pfistupna ve štěrkovně 
asi 650 m. k jv. ležící, v ostrožně v. nad Freigutem, tam kde v mapě značka 
„Gr,“; následkem S. sklonu vrstev je zde ovšem toto souvrství ve větší výši 
nadmořské; spadáť mezi 380 — 388 m n. m. Jeví se tu střídání hrubozrn- 
ných a jemnozrnných pískovců kaolinických se slepenci. 
V pískovcích, zvláště jemných, je hoj. muskovitu, méně biotitu, zrna křemene 
ponejvíce hranatá, čirá, bílá, šedá zř. zarůžovělá. Zrna kaolinu jsou proměna 
živce. Slepence mají valouny křemene až jako pěsť velké; mnohé z nich 
jsou hrananaté až ostrohranné. Za tmel mají týž pískovec, který se s nimi 
střídá. Sloh vrstevnatosti je všude fluviatilní. Veškery vrstvy jsou až na 
malou výminku nepevné, křehké, snadno se na povrchu rozpadávají. V dolní 
části tohoto. souvrství vězélo hnízdo bílého jílu s čet. muskovitem; bylo 
1 m dlouhé a uprostřed 20 cm vysoké. K tomuto souvrství I. c. mohli by- 
chom také připojiti pod hromadou ssutě v předešlém lomu na povrchu vy- 
cházející: 

Pískovec uhelným mourem prostoupený, černošedý, jemno- 
zrnný, sypký, s místním sklonem 8“ přibližně k JZ., o mocnosti 02 m. 

Byla by podle toho úhrnná mocnost souvr. | c. v našem profilu u Forst- 
hausu 6, 75 m. V českém Poohří pohybuje se mocnost souv. Ic. od 2, 7 
m (Lipenec) přes 6 m (Poplzy) až ku 9 m (Strádonice). Viz Pás. I v Po- 

„obří s. 35, 14, a Čes. Středohoří I. s. 345. 
Při úpatí hromady ssutin z lomu 367, 6 m n. m. 

lab. Kvádrové pískovce koalinické střídají se se slepenci 
téže vlastnosti jako jsme popsali v souvrství I c., jenže tu více převládá pis- 
kovců hrubozrnných a slepenců. Ve výši mezi 355 — 357, 5 — mezi č. d. 
61 a 65 — bylo pozorovati hnízdo červenavého jílu. Vrstvy tyto, aequivalentni 
souvrství I a b. v českém Poohří, mají mocnost až 17, 6 m. Jdou tedy blízko 
ku. vrstevnici 350 m, ft. j. až ke dnu údolí ve v, části Niederschóny. Tam, 
kde sahají kopce rulové v podkladu výše, tam chybí více méně nejspodněj- 
ších vrstev pásma I. a mocnost usazených vrstev se pak mění, jak to v 
těchto končinách obce, zvláště při silnici Wilsdrufiské, dobře se pozoruje. 
Na úpatí strání a pásma [. bývá často mnoho ssutin oblázků a písku, tak 
že se stává počátek pásma I. nepřístupným. V Poohří v Čechách, má z pra- 
vidla souv. 15. hrubozrnné pískovce kaolinické místy se slabšími vrstvami 
neb hnízdy lupků, a souvr. [ a. má slepence, často železité. Mocnost I a d. 
u Budyně je blízka 23, m. 

Podkladem pásma L. v nestejných výškách n. m. jest zde, ku př. 
u č. d. 61., hrubě šupinatá biotitová rula šedá, jejíž vrstvy byly na 
pohled skorem vodorovné, 

78. Niederschóna, po j. str. Wilsdruffské silnice. 

Od Myslivny a od lomu, kterým procházel předcházející profil, ná- 
sleduje celá řada lomů v podobné výši ve stráni směrem ku sz. až před 
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Wilsdruffskou silnici. Ve všech těchto lomech opakují se podobné sledy 
vrstev jako v lomech u Myslivny. Chcem si nyní povšimnouti sledu vrstev- 
ného při jmenované silnici a v posledním lomu, čili v prvém na j. od sil- 
nice 4 zakončíme zase na vrcholu návrší, u signatury 411, 8m n. m, z. od 
Hetzdorfu. Sled vrstev s hora dolů. 

Vrchol výšiny z. od Hetzdorfu, sign. 411, 8 m n. m. 

Pásmo Ilba. Pískovec spongilitový až spongilit pisčitý, 
někde hnědá vrstvička limonitem proniknutá. Shoduje se úplně s polohou 
předešlého profilu. V polích se vyorává. Zjištěno do hloubky 55 m. 

Pásmo Hl 60. nejhlubší Pásmo II a, Pásmo II. vyšší oddil., 
nepřístupna v polích nad lomem o výšce 6 m. Viz předešlý profil. 

Vrchol lomu a stráně r. 1908 při 400 m n. m. 

Pásmo II. vrstva 4. Pískovec s chudým hlinitým tmelem, 
velmi jemnozrnný, zř. s tečkou kaolinu, s hoj. glaukonitem, s jemným mu- 
skovitem, šedý se žlutými až hnědými skvrnami od hydrátu železitého, místy 
hnědá vrstvička bohatší hydrátem železitým, patrně od rozloženého glauko- © 
nitu; je na povrchu v malé desky a kousky rozpadlý. 1, 8 m. 

I 3. Pískovec podobný předešlému II 4, více v -deskách zachován, 
není tak zvětralý, barvy bělavé, žluté a červenavé, 0, 5 m. Sauer píše o 
souvr. II. 3 +4 (ib. 60): „kleinstückig — můrber, Glaukonitfihrender Ouarz- 
sandstein, 2 m“, 

Il 2. Kvádrový pískovec s chudým tmelem kaolinickým a hy- 
- dratu železitého, dosti muskovitu, glaukonit rozložen, proto pískovec žlutý 

až hnědý, velmi jemnozrnný, pevný 0, 8. O tom píše Sauer (ib.): „grob- 
körnig-scharfer, z. Th. intensiv rothbraun gefärbter Sandstein, mit Abdrüc- 
ken von Exogyrenschalen; 0, 6 m“. 

I 1. Slepenec žlutý jako v předešlém profilu, s oblázky křemene 
až jako pěsť velkými. Exogyra columba Lam. 0, 15 — 0, 25 m. U 
Sauera: „Lage von weissen Ouarzkieseln“, 

Pásmo L. souvr. d 6. Kvádrový pískovec kaolinický neb hli- 
nitý velmi jemnozrnný, dosti pevný, žlutý neb červenavý (od červeného hli- 
nitého tmelu) bez stop po zkamenělinách. 3, 05 m. U Sauera: „Mittel- 
bis feinkörniger, bald lockerer, bald festerer Ouarzsandstein (Werksteinbank) 
yon Eisenoxydhydratadern unregelmässig durchzogen, versteinerungsfrei ; 
2,2 m. 

1d5. Pískovec kaolinický jemnozrnný, bělavý do šeda, se žlu- 
tými proužky, deskovitý, 0, 45 m. U Sauera: „schieferig-blätteriger bunt- 
gestreifter Sandstein 0, 25°, 

I d 4. jíl velmi písčitý šedý až bílý 0, 15. U Sauera: „Dunkel- 
grauer Bröckelthon mit undeutlichen Pflanzenresten, mehr als 0, 5 "m“, Po- 
rovnáním vrstev našeho sledu vrstevného z roku 1908, kdy lom do stráně 
značně pokročil, se sledem Sauerovým z dob před r. 1886 (viz Sect. 
Freib. 1900 s. 1.) vychází na jevo, že se seskupení těchto vrstev fluviatilního 
slohu velice mění od místa k místu, a že je proto i scenerie našich vrstev 
a vrstev Sauerových v témž horizontu pásma I. souvr. d zcela jiná. 

I d 3. Pískovec kaolinický týž jako I d 5 o mocnosti I, 3 m 
Za dob Sauerova studia nebyl odkryt i s hlubšími vrstvami I d 2+1 
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I d 2. Jil (lupek) světle šedý, málo pisčitý, chudý muskóvitem, v des- 
kách loupatelný; 0, 8 m. 

I d 1. Pískovec kaolinický jemnozrnný, bohatý  muskovitem, 
měkký, světle šedý. Přístupen jest do hloubky 0, 10 m. 

Dno lomu r. 1908.. 

I d. Hlubší polovice souvrství v mocnosti asi 5 m nepřístupno, 
v polích ornicí kryto, Viz předešlý. Sahá asi ku 385 m n. m. 

I abc. Sestupujeme-li na jz., hlouběji po stráni, dle cesty ku silnici 
Wilsdruffské, procházíme vyššími vrstvami souvr, | abc., které se poklá- 
dají již u silnice při 370-m n. m. k biotitové rule šedé. Rula tu má v 
břehu silnice směr 7 h 2“ JV., sklon 25“ SSV. Uhneme-li se odtud kv., 
pozorujem, že se povrch rulový skloňuje k jihu, a na toto snižující se ru- 
lové dno jezerní ukládají se pak hlubší a hlubší vrstvy souvrství [| abc, 
až dojdeme ku počátku předešlého profilu našeho při 350 m n. m. Podle 
ukázek polích budou tu v souv. I a bc. tytéž horniny co v předchozích lo- 
kalitách a mocnost bude také okolo 30 m. 

79. Niederschöna, po s. str. Wilsdruffske silnice. 

Stráň, ve které jsme křidové vrstvy nad Niederschönou sledovali, končí 
po s. straně Wilsdrufiské silnice. Povrch ruly — jakožto podklad kfidy — 
který jsme viděli vystupovati z jv. části Niederschöny od 350 m n. m. ku 
silnici Wilsdruffské, vystupuje i dále při z. str. silnice, i dosahuje tu brzy 
největší své výše při 395 m n. m. Postupně stával se povrch této ruly pod- 
kladem souv. Ia, 1d, Ic, nyní stal se i podkladem souv. I d., ba i nejvyš- 
ších vrstev tohoto souvrství, načež klesá souměrně ku předešlému výstupu 
k úpatí stráně při s. konci Niederschony. V tom směru je také pozorovati 
značné klesání vrstev křidových k severu. Prohlédneme sled vrstev od signa- 
tury 408, 4 m na silnici směrem sz. do rozsáhlého lomu a k upatí stráně. 

Návrší u sign. 408, 4 při silnici. 

Pásmo lilda. Piskovec spongilitovy jako v předchozích profi- 
lech, vyorává se v polích. Sahá asi ku 403, 75 m n. m. 

Pásmo [la. Pískovce serpulové, ornicí kryté, mezi 403, 75 
— 401, 75 m. 

Pásmo IL vrstva 6. Ornicí kryta mezi 401, 75 — 400 m n. m. 

Vrchol lomu při 400 m n. m. 
I. 5. Pískovec poněkud jílovitý velmi jemnozrnný, měkký, 

vlhký, s četným muskovitem, světle šedý se žlutými nk při povrchu des- 
kovitý, na povrchu snadno se v jílovitý písek rozpadá. U Sauera (ib. 61): 
„dünnplattig feiner Sandstein, 2 m. 

ll. 4. Piískovec jilovitý v pevnější stolici vyčnívající, velmi jemno- 
zrnný, měkký, s četným muskovitem, zř. glaukonitem, šedý se žlutými a 
hnědými skvrnami. U Sauera: „feinkórnig — zerreiblicher, viel Glimmer 
führender Sandstein mit gegingem Glaukonitgehalte. 0, 8 m. 

1. 3. Pískovec poněkud jílovitý jako II. 5 místy také žlutý a 
červený. U Sauera: „weicher rothgefleckter und — gestreifter, etwas thoniger 
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Sandstein, glaukonitfrei, 2, 3 m. Následující hlubší vrstvy byly za našeho 
pobytu r. 1908 zasypány ssutinami shora sesutými. Sauer je popisuje 
takto: 

I 2. „Festerer, glaukonitreicher poröser Sandstein mit rundlichen, locker 
sandigen durch Höhlungen gekennzeichneten Partien. 1, 6 m. (ib. 60) Exo- 
gyra columba (h), Ostrea carinata (zf), Serpula gordialis vereinzeit“. 

Il. 1. „Gerölllager. 0, 05 m“. : 
Pásmo l. souvr. d, „gröblicher, weisser oder rother, fast nur aus 

. lose aneinanderhängenden Quarzkörnchen bestehender scharfer Sandstein 
der Stufe der Crednerien mehr als 2 m. 

Dno lomu pfi 391, 25 m n. m. 

Ornice v polich pod lomem zakryvä hlub$i vrstvy piskovcü a jilu to- 
hoto souvrství a teprve při 380 m n. m. naznačuje Sauer „Schieferthone 
přlanzenfůhrende“. Následkem S. sklonu vrstev spadají lupky v souvr. Id 
hlouběji. 

Pásmo labc. Pískovce a slepence jako v předešlých profilech, o 
mocnosti asi 30 m, zasahují pod ornicí až blízko pod 350 m n. m. 

Podkladem táž rula biotitová, šedá, co dříve, a sahá až ke 
dnu údolnímu při s. konci Nieděrschěny, ku 340 mu. m. 

80. Oberschaar — Haida. 

Tak jako bývá v Poohří nejspodnější souvrství | a. pásma [ a bc. často 
železitým slepencem, právě tak bývá jeho aeguivalent s. od Nieder- 
schěny. Při cestě z Oberschaaru do Haidy spočívají na biotitové rule že- 
lezité slepence hnědé, které setu z polí vyhazují. Vedle nich objevují se 
hrubozrnné pískovce a slepence bílé, žluté, hnědé a červenavé. Je- 
jich tmel je někde kaolinický, jinde červený hlinitý, obsahují ostrohranné 
kusy bílého křemene, místy i zlomky šedé biotitové ruly. Skladba jejich u- 
kazuje, že nerostný material jejich naplaven sem byl ze sousedního na z. 
ležícího terrainu rulového. Slepence a hrubé pískovce padají tu mezi 330 a 
a 355 m n. m. Tato velká mocnost ukazuje, že náleží nejen ku poloze souvr. 
I a. nýbrž i ku souv. Ib. Při 365 m objevují se ve zdejším lomu lupky v- 
Id. apfi 375 m počíná již pískovec spongilitový pásma III 5 a. Vrstvy 
křidové spadají sem tedy od předešlého profilu značně se sklonem S. 

Asi 25 km. sz. od Oberschaaru přešli jsme dvě malé osamocené partie 
rozpadlých slepenců z oboru souv. Ia b. spočívající na šedé rule biotitové, 
která má jemné blýštinky biotitu na rozdíl od předešlé u Niederschěny a 
Oberschaaru. V polích povalují se z těchto slepenců oblázky křemene až 
jak pěsť a hlava velké, vedle nich i valouny ruly, Spadají mezi 330 a 350 
m n. m. Tento hrubý material nerostný ukazuje, že jsme se přiblížili značně 
k bývalým břehům Tarantského jezera na Rudohorském úpatí a k ústím 
řek, které tento náplav ukládaly při pobřeží. 

81. Niederschónská flora. 

Sídlem proslulé Niederschonské flory v Niederschoně jsou lupky sou- 
vrství I d. Monograficky zpracoval jí Ettingshausen v díle: Die Kreide- 
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flora von Niederschona in Sachsen. Sitzb. d. k. Akad. in Wien 1867. Jsou v 
něm náslející druhy popsány: 

Phyceae. Laurineae, 

Halyserites Reichii Sternb. (zř). Laurus cretacea Ett. (vz). 
Daphnogene primigenia Ett. (vz). 

Pyrenomycetes. Daohnoidea 

Phacidium Palasocassiae Ett. (ne zř). . P . já \ 
Xylomites ellipticus Ett. (zř). Daphnites Gópperti Ett. (zř). 

Filices Proteaceae. 

Protea Haidingeri Ett. (vz). 
Conospermites hakeaefolius Ett. (ne zř). 
Ropala primaeva Ett. (vz) 
Lomatites Palaeo — Ilex Ett. (vz). 

Pteris Reichiana Brongn. (ne -zř). 
Aspidium Reichianum Sterbg. (zř). 
Didymosorus comptonifolius Deb. 

(ne zř). N x 
Pecopteris lobifolia Corda (zf.) Banksia ee Et dee zř.) 

Cycadeae. Dryandroides latifolius Ett. (vz). 

Pterophyllum cretosum ‚Reich (zi).  P’yandroides Zenkeri Ett. (vh). 
Pterophyllum saxonicum Reich (zř). Apocyneae. 

Coniferae. Apocynophyllum cretaceum Eit. (vz). 

Frenelites Reichii Etr. (h). Ampelideae. 
Cunninghamites Oxycedr. Sterbg. (vh). Credneria euneifolia Bronn. (ne zf). 
Cunninghamites Sternbergi Ett. (zř). Credneria Geinitziana Ung. (zf). 

Credneria grandidentata Ung. (zf). 
Gramineae. | (Festschrift d. Isis, 1885. S. 55). 

Culmites cretaceus Ett. (vz). Acerineae. 

Najadeae, : Acer antiquum Eitt. 
Caulimites stigmarioides Ett. (vz). . Celastrineae. 

Cupuliferae. Celastrophyllum lanceolatum Ett. (vz). 
Ouercus Beyrichii Ett. (vz). Celastrophyllum integrifolium Ett. (vz). 

Fagus prisca Ett. (vz). Myrtaceae. 

Moreae. Callistemophyllum Heerii Ett. (vz). 

Ficus protogaea Ett. (vz). Papilionaceae. . 
Ficus Geinitzii Ett. (h). Palaeocassia angustifolia Ett. (h). 
Ficus bumelioides Ett. (ne zř). _ Palaeocassia lanceolata Ett. (h). 

Artocarpeae. Mimoseae. 

Artocarpidium cretaceum Ett, (vz). Inga Cottai Ett. (vz). 

Kdežto je v Niederschoně sídlem křídové flory pásma I. souvrství | d., 
je v Čechách hlavním sídlem křídové flory pásma 1. lupkovité souvrství I c., 
Velenovský ve své „Květeně českého cenomanu“ (Rozpravy Král, čes. 
spol. náuk, 1889, s. 59.) píše, že má stanovisko Niederschěna se seznamem 
květeny souvrství I c. v Čechách jen 4 druhy společné. Jsou to: „Widdring- 

© tonia (u Etting. Frenelites) Reichii (Ettg. sp.) Vel., Myricophyllum (u Etting. 

201



Dryandroides) Zenkeri (Ettg. sp.) Vel, Sapindophyllum (Pachira Bayer) 
pelagicum Ung. sp., Conospermophylium (Conospermites u Etting.) hakeae- 
folium Ett. — K těmto druhům připojuje Bayer (Perucer Sch. 1900. s. 83) 
Pecopteris lobifolia Corda. 

82. Seznam zkamenělin pásma II. v Tarantské oblasti 

jak je uvádí ve svých spisech: Geinitz v Charakteristice (Gch), v Elbe- 
thalgebirge, I. (Ge), Sauer v Section Tharandt, Freiberg (S), Petraschek 
v Ammoniten der sächs. Kreidef. (P). 

Nautilus elegans Sow. (Gch). Lima pseudocardium Rss. (S). 
Douvilleiceras (Acanthoceras) Mantelli Inoceramus mytiloides Mant. (labi- 

Sow. sp. (Gch, Ge, P) [= Amm. atus Schl.) (Gch). 
Rhotomagensis Defr. v Gch]. Inoceramus striatus Mant. (S). 

Ostrea carinata Lam. (S, Gch). Pinna decussata Goldf. (S. Ge) (te- 
Ostrea vesicularis Brongn. (Gch) tragona Sow.) (Gch) (pyramidalis 
Ostrea hippopodium Nilss. (S) Můn.) (Gch). 
Ostrea (Exogyra) aquila Goldf. (Gch). Mytilus (Modiola) siligua Math, (S). 
Ostrea (Exogyra) haliotoidea Sow. Arca glabra Park. sp. (Gch, Ge). 

(Gch). Protocardium (Cardium) hillanum Sow. 
Ostrea diluviana L. (Ge). sp. (Gch): 
Exogyra columba Lam. (S, Ge). Pholadomya Albina Reich. (Gch) (no- 
Spondylus striatus Sow. (Gch). dulifera (Mi. sp. Ge). 
Pecten Beaveri? Sow. (Gch). Terebratula phaseolina Lam. (S). 
Pecten asper Lam. (Ge). Rhynchonella (Terebratula plicatilis, 
Pecten multicostatus Nilss. (Ge). octoplicata Sow.) Gch). 
Vola aeguicostata Lam. (S). Serpula gordialis Schloth. (S). 
Vola digitalis Rom. (S, Gch). Serpula septemsulcata Reich. (S). 
Vola phaseola Lam. sp (Ge). (Micraster cor anguinum Lam. Gch.) 
Vola notabilis Mün. (Gch). Holaster suborbicularis Defr. (S). 
Vola guadricostata Sow. sp. (Gch). Stellaster Ottoi Gein. (Ge). 
Vola quinquecostata Sow. sp. (Gch). Bryozoa (S). 
Lima multicostata Gein. (Gch). Spongiím podobné tvary. (S). 

83. Jak určovali geologové vrstvy v Tarantské oblasti. 

Na počátku svých stratigrafických studií považovali saští geologové 
naše pásmo I. za Wealden (Wálderformation, Wälderthon,) t. j, za Neo- 
comien, jak svědčí Geinitzovo poznámky v Index Petrefactorum etc. v 
Charakteristice z r. 1839, i v 2. vydání z r. 1850 str. XXI. a Das Quader- 
sandsteingebirge in Deutschland 1849 str. 55. i j. — Současně došel Gei- 
nitz a jiní k tomu náhledu, že je Unterer Ouadersandstein, t. j. zejména 
naše pásmo II. z okolí Drážďan, tedy také v Tarantském lese u Niederschöny 
a j, stejnodobý s anglickým Lower green sandem. Na to poukazuje 
v Charakteristice na str. 115, Oadersandstgeb. i. D. na str. 54. 55. — My 
po skončeném studiu ve východočeské křídě došli jsme k tomu, že pásmo 
Ia bc. je Neocomienem či Wealdenem, kdežto pásmo I ď + II. souhlasí nám 
s nejhlubší částí Gaultu — ve smyslu stratigrafie anglických a německých 
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geologů — čili s Aptienem -+ zonou A Acanthoceras mamillare nejhlubšího 
Albienu — ve smyslu stratigrafie francouzských geologů. (Zah. Die Sudet. 
Kreidef. Il. 14 a j, a Vychodo£es. útv. kř. II. 15). Do tohoto obzoru pásma 
Id + II. spadá také anglický Lower green sand. Od roku 1871. změnil Gei- 
nitz svůj náhled o stáří svého Unterguadersandsteinu a považoval naše 
soupásmí I + II. za dolní oddíl francouzského Ceno manu (Elbeth. I str. 17). 

O pásmech III a. a Hl be. v Tarantské oblasti Geinitz sice nejedná, 
ale v sousedství, v okolí Drážďan nazývá je Plánersandsteinem a Flammen- 
merglem (Das Ouadersandsteingeb. 1849 s. 48) a srovnává je, jak svědčí 
přehledná tabulka na str. 76, 77, s Flammenmerglem po s. str. Harzu, Hano- 
vru a Westfálska (naše III b. + IVa.) měl je tedy za Gault. Od roku' 1871 
(Elbeth. I. 17), považuje Geinitz tato dvě pásma III a. a III ba. za horní 
oddíl francouzského Ceno manu, při čem HI a. nazývá Serpulasaud, III 5 «, 
Unter-Pläner. My srovnáváme (Die Sudet. Kr. 1. a I. ku př. s. 14) Ia s 
Minimustonem a Ill IV a. s Flammenmerglem německého Gaultu. 

Sauer při svém mapování křídového útvaru v Tarantské oblasti má 
všecky vrstvy I— IIb e. za Cenoman (Sect. Tharandt 65, Freiberg 51) 
i rozčleňuje tento Cenoman s hora dolů takto: 

2. Stufe der Ostrea carinata. 
b) Plánersandstein mit Cidaris Sorigneti. Naše III 5 «. 
a) Ouadersandstein mit Exogyrenbánken — našemu II, und Serpula- 

sande — našemu II a. i 
1. Stufe der Crednerien. 

b) Niederschöna’er Schichten. Na$e Id. + Ic. +15. svrchni. 
a) Grundconglomerate und Grundschotter. Naše I 9. spodní + la. 

84. Vysvětlení obrazců. 

Obr, 1. Průřez Perenskou plání od Neundorfu do Perna a pokračování 
jeho přes Labské údolí do Kopic. 

Obr. 2. Průměr Labskou dolinou od Velkých Sedlic přes Pilnickou 
jedlinu do Kroupy. 

Obr. 3. Průřez od Donína přes Kahlbusch k Labi u Heidenau. Na 
kopci Kahlbusche naznačena poloha pásem III., IV., V., jak byla před erosí. 

Obr. 4. Průřez od Kamýka do Střelína u Drážďan. 

Obr. 5. Půdorys lomu na Kamýku a, b, c, d, e útesové ficie pásma. 
V. ve slujích žuly. 

Obr. 6. Svislý průřez útesové facie „a“ pásma V, ve sluji žuly na Ka- 
mýku. 

Obr. 7. Svislý průřez. útesové facie „d“ pásma V. v prohlubní žuly na 
. Kamýku. Kopie Beckovy Fig. 3. v poloviční velikosti. 

Obr. 8. Průřez stráně od obce Dělzschen ku Březnici nad Labem u 
Drážďan. 

Obr. 9. Průřez v ostrožně, v pravé stráni Bystřického údolí, nad Frid- 
rich — August Miihle, po sz. straně obce Starých Košic. V pravo t. zv. 
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„Plänerbruch ober dem Muschelfels“, v levo t. zv. „Alt-Coschůtzer Maul- 
sandsteinbruch“. dd — dno lomu. 

Obr. 10. Průřez Bystřického důlu z Dělzschen přes Košice a po- 
kračování až na Cunnersdorf. 

Obr. 11. Průřez Míšeňskou kotlinou od Zaschendorfu ku Bělé „(Wein- 
běhla). Viz k tomu obr, 14. 

Obr. 12. Průřez Labským údolím v Mišni a částí Gróbernského hřbetu. 
r N = rozsedlina Niederwartské dislokace, 

Obr. 13. Pravděpodobný průřez téhož kraje jako na obr. 12, ale na 
sklonku tertiéru. r N — rozsedlina Niederwartské dislokace. 

Obr. 14. Průřez stráně a vápencového lomu v Běié (Weinbčhla). r L 
= rozsedlina Lužického zlomu. 

Obr. 15. Průřez Niederschonské stráně u Freibergu. , 

Obr. 16. Průřez opuštěným lomem ve stráni Báry u Cvrčkova z r. 1906. 

Obr. 17. Dvojnásobný průřez Labského důlu od Králova kamene na 
Kámen sv. Jiljí a v pravé stráni polabské od Schulhainbriche ku Bastei 
nedaleko Wehlen. 

Obr. 18. Průřez z Lužické oblasti od Žandova do Drážďanské oblasti 
u Kroupy blíže Perna. Průřez protíná třikráte Labský důl. Nejprve je veden 
v pravé stráni Labe od Žandova na Kámen sv. Jiljí, protne Labský důl v 
Kirchleithe za Královým kamenem, vystoupí na vysočinu Bárensteinů a se- 
stoupí do Labského důlu v Zeichen. Tu počíná zřejmý přechod z pískovco- 
vých facií pásem Lužické oblasti ku slinitym faciim v Drážďanské oblasti. 
Proměna faciová se stupňuje směrem ku Zatzschke a u potoka Vesnice je 
dokonána, Dále na Kroupu pohybuje se průřez již ve slinité Drážďanské 
oblasti. Průřez tento je pokračováním průřezu na obr. 8. Tab. VI. v „Severo- 
českém útvaru křídovém“. Oba obrazce dohromady protínají veškerá pásma 
české křídy v podélném polabském řezu. 

Zkratky v obrazcích. R = rula, G aneb ž = granitit aneb žula, S — 
syenit, P — porfýr aneb perm, u — útesove facie, Dě = diluviální štěrk, 
Bp = dil. písek, Dšp == dil. štěrk a písek, DšŠL = dil. šterk labský, Dšn 
= dil. štěrk novější, Dh = dil. hlína, al, all — alluvium, P = potok, ž = 
železnice, S — silnice, C -= cesta, s = sklon. 

85. Přehledná tabulka o určování normálních facii české 

křídy v Sasku. 
(Přiložena na konec spisu.) 

V Roudnici pod Řipem, dne 6. října 1922 
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86. Die běhmische Kreideformation in der sáchsischen 

Bucht. 
(Résumé des běhmischen Textes.) 

Im Laufe von mehr als 40 Jahren bescháftigten wir uns mit der stra- 
tigraphischen Durchforschung der sudetischen, besonders der böhmischen 
Kreide. Unter dem Namen „die böhmische Kreide“ verstehen wir 
die Kreide in Böhmen, im nw. Mähren, in Sachsen und Glatz. Die běh- 
mische und schlesische Kreide nennen wir zusammen „die sudetische 
Kreide“. Die gegenwärtige Arbeit ist der sächsischen Abtheilung der böh- 
mischen Kreide gewidmet. Unsere Bemühungen gingen auch dahin, die 
sudetische Kreide mit der Kreide der westlichen Länder Mitteleuropas in 
der Natur selbst zu vergleichen. Die Resultate dieser Durchforschung ver- 
öffentlichten wir teilweise in den Studien: Die Sudetische Kreideformation 
und ihre Aequivalente in den westlichen Ländern Mitteleuropas: I. Abt. Die 
westböhmische Kreide und die Kreide im östlichen Bassin de Paris; Il. Abt. 
Die nordwestdeutsche und die böhmische Kreide. Das Verzeichnis unserer 
66 Schriften über die böhmische Kreide befindet sich in der Abhandlung: 
Východočeský útvar křídový. Část severní s Kladskem a Slezskem. (Die ost- 
böhmische Kreide, nördi. Abt. mit Glatz u. Schlesien.) 

In derselben Weise wie sich zur Zeit des Neokoms in manchen Län- 
dern Mitteleuropas die Süszwasserbildungen’ ablagerten, z. B. am Rand der 
Ardenen in Belgien und Frankreich oder im Pays de Bray, das sogen. 
„Aachenien“, oder in England, Belgien und in Deutschland der sogen, „We- 
alden“, gerade so setzten sich in derselben Zeit die Süszwasserbildungen 
la bc in der ganzen sudetischen Kreide ab. Der damalige böhmische Süss- 
wasserliman, der sich vom Glatzer Kanal beinahe über das ganze böh- 
mische Kreidegebiet ausbreitete, fand schon damals zwischen dem Erzge- 
birge und dem Lausitzergebirge eine kleine Bucht in’s heutige Sachsen über 
Schandau gegen. Pirna. Im ganzeň Dresdener Areal war nur ein. geringer 
Landsee bei Mobschatz (nicht im Tunnel bei, Oberau) und erst im Tharand- 
ter Areal breitete sich ein grösserer Süsswassersee in derselben Zeit lade 
aus. 

Zur Zeit des Horizontes I a, am Anfange des Gault (Albiens), drang 
das Meer durch den Glatzer Kanal nach Böhmen ein, umfasste aber nur 
den östlichen Teil des böhmischen Kreide-Limans. Damals zog in Ostböh- 
men (z. B. Skutíčko) die erste Kreidefauna ein. Im westbönmischen Teile 
des genannten Limans setzten sich zur Zeit des Horizontes I a noch Süsz- 
wassersedimente ab und gleichfalls in den genannten Gebieten Sachsens, 
besonders inı Tharandter Areal. Erst zur Zeit der Zone II. senkte sich auch 
der westböhmische Teil des böhmischen Limans und das Kreideterrain des 
benachbarten Sachsens in der Weise, dasz sich das Meereswasser auch in 
diese Gebiete bis auf kleine Ausnahmen ausbreitete. Gerade so wie in 
Böhmen manche Kreidebezirke -(Teplitz, Bilin) zur Zeit der Zone Il. noch 
trocken lagen, waren auch manche Porphyr - und Gneis - Hügel im 
Tharandter Areal, trockenes Land, manche Syenit - Granit - und Gneis 
- Hügel des Meiszner und Lausitzer Massives bei Dresden (Plauen u. A.) 
und ein bedeutender Teil des Meiszner Zipfels. 
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Wir haben in Böhmen bewiesen, dasz sich das Terrain in manchen 
Gegenden während der Kreidezeit gesenkt hat z. B. in der Umgebung von 
Meronitz, Bilin und Teplitz, wo die jüngeren Zonen VIll, IX und X über. ältere 
Formationen transgredieren. Dasselbe geschah im nördlichen Teile des Dres- 
dener Areales besonders im Meiszner Zipfel. Im Laufe der Kreidezeit kamen die 
Zonen IV bis X auf die älteren Formationen des dortigen syenitgranitischen 
Massivs, zuletzt die Zonen IX und X zwischen Meiszen und Weinböhla zum 
Absatz. Es ist also die Ansicht mancher Geologen, daß Kreidemeer von Deutsch- 
land durch Sachsen nach Böhmen eingedrungen sei, nicht richtig. Nach unseren 
Studien im östlichen Böhmen, Glatz und Schlesien (Vychodolesky üt. kf. Il. 
&. 12, 26 a j.) hing der böhmische Kreidebusen durch den Glatzer Kanal 
mit dem Kreidemeere in Schlesien zusammen und das Kreideterrain in 
Sachsen ist die Ablagerung einer Bucht des böhmischen Kreidebusens. Im 
entscheidenden Terrain, in der Umgebung von Meiszen, fehlen ältere Meeres- 
ablagerungen unserer Kreide. 

Die Kreidezonen sind an der böhmischsächsischen Grenze sandig, 
meistens als Quadersandsteine entwickelt; sie gehören zum groszen Areal, 
dessen Sedimente hauptsächlich aus dem granitischen Lausitzer, Gebirge 
herstammen; darum haben wir dieses Areal das J.ausitzer Areal genant. 
Dieses Areal setzt sich zu beiden Seiten der Elbe nach Sachsen bis in die 
Nähe der Stadt Pirna fort, und man beobachtet in demselben auf der lin- 
ken Seite der Elbe den Einflusz feineren Materials aus den Gneisen des 
benachbarten Erzgebirges. 

Nw. von Pirna über Dresden bis Meiszen und Oberau breitet sich das 
zweite Areal aus, dessen Schichten viel feiner, vorwiegend mergelig sind, 
besonders im Schichtenkomplexe der Zonen V bis X. Wir nennen dieses 
Areal Dresdener Areal. Den Ursprung seiner Mineralzusammensetzung 
musz man im Westen von diesem Areale suchen, im Bereiche der Phyllite, 
des Cambriums, Silurs, besonders aber der Permformation. Einen ähnlichen 
Ursprung und ähnliche Zusammensetzung haben die Kreideschichten im Rip- 
plateau bei Raudnitz a. E. und in der westlichen Hälfte des Böhmischen 
Mittelgebirges. 

Das dritte Areal der sächsischen Bucht bildet das Tharandter 
Areal in der weiteren Umgebung des Tharandter Waldes, am Fusze des 
Erzgebirges, im Bereiche der Gneise und Quarz-Porphyre. In diesem Areal 
trugen die Wildbäche das gröbste Material aus der benachbarten Umgebung 
zusammen. 

In der Sächsischen Bucht nehmen wir dieselben geologischen Verhält- 
nise wahr wie in Böhmen; dieselben Areale, dieselben Zonen, dieselben 
petrographischen Facies der Schichten und ähnliche, stellenweise ganz über- 
einstimmende Palaeofaunen; nur die Flora von Niederschöna in den Schich- 
ten Id des tiefsten Gaults hat wenig gemeischaftliche Arten mit der VySe- 
rowitzer Flora der Schichten I c des Neokoms in Böhmen, 

Die Übergänge der Schichten aus dem sandigen Lausitzer Areale in das 
mergelige Dresdener Areal sind recht rasch. Im schinalen Streifen bei Pirna 
(z.B. Fig. 18. zwischen Zeichen und Vesnicbach) herrscht eine auskeilende 
Gesteinsfacies der Schichten theilweise ein langsamer Uebergang. aus dem 
Quadersandstein in die Mergel und Mergeltone und damit treten auch in 
den veränderten Gesteinschichten ganz andere palaeontslogische Facies 
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auf. Dasselbe Phánomen haben wir in der breiteren Umgebung des Řip 
schon in den Jahren 1893 etc. beschrieben (Geologie křidového útvaru v 
okolí Řipu) später auch in anderen Gegenden der böhmischen Kreide. 

Die Kreidezonen Sachsens sind in den sandigen Arealen gut auf- 
geschlossen, besonders in den häufigen Talgehängen der Sächsischen Schweiz 
und des Tharandter Waldes; anders ist es in dem mergeligen Dresdener 
Areale, also im Gebiete, welches den Geologen maszgebend war für die 
Klassifikation der Schichten in Sachsen und Böhmen, so wie auch für die 
Parallelisierung der böhmischen Zonen mit den Zonen in westlichen Europa. 
Das Dresdener Areal hat eine geringe Ausdehnung und ist durch mähtige 
diluviale und alluviale Ablagerungen verhüllt; infolgedessen sind die Schich- 
ten der mittleren und oberen Zonen wenig oder gar nicht aufgeschlossen. 
Die Parallelisierung der sächsischen Schichten mit den böhmischen, bayeri- 
schen und westeuropäischen Schichten erfolgte manchmal nur auf Grund 
eines unbedeutenden Ausstrichs, dessen stratigraphische Stellung selbst in 
der Reihe der sächsischen Zonen nicht bekannt war. So wurden die so- 
genannten „Kopitzer Schichten“, unsere Schichte 3 der Zone IX (Zone des 
Inoceramus Brongniarti) irrtümlich mit den böhmischen Malnitzer Schichten, 
unserer Zone IV 5 (Zone des Pecten asper) parallelisiert. Die glaukonitische 
Zone IV », d. h. die wahre Zone des Pecten asper ist in der weiteren Um- 
gebung von Dresden nich aufgeschlossen, sie liegt unter der Sohle des Eib- 
tales. Darum wurde die Zone des Pecten asper in verschiedenen Horizonten 
der böhmischen Kreide Sachsens und Böhmens irrtümlich gesucht (sihe un- 
sere Tabellen). In derselben Weise ist in dem Dresdener Areale die Zone 
VII, d. h. die wahre Zone des Inoceramus labiatus, unzugänglich. Der ganze 
Zonenkomplex von der Zone V. bis zur Zone IX. ist in der Umgebung von 
Dresden schlecht zugänglich; dazu tritt noch der Umstand, dasz die petro- 
graphische Zusammensetzung dieser Zonen sehr ähnlich ist, gerade so, wie 
im Egerareale in Böhmen. Selbstverständlich konnten die Geologen in die- 
sem Schichtenkomplexe nicht die Zonen-Unterschiede erkennen, wie es nötig 
ist zur Parallelisierung der sächsichen Kreide mit den ausländischen Krei- 
deterrainen. In folgedessen hielt Geinitz den ganzen Schichtenkomplex 
von Ill 57 (die obere Hälfte der Zone Ill» d. h. die untere Zone der 
Schlönbachia inflata) bis zur Zone IX. (Zone des Inoceramus Brongniarti) 
für ein Aequivalent der Zone des Inoceramus labiatus im nordwest. Deut- 
schland (unsere Zone VIII). In neuster Zeit verbindet wieder der Geologe 
Krenkel den Zonenkomplex V bis X und erklärt ihn für die Zone des 
Inoceramus Brongniarti im nordwestlichen Deutschland, d. h. für die Zone 
IX. ebendaselbst. 

Durch die Klippenfacies fast aller Zonen wurden die Geologen sehr 
irregeführt. Eine grosze Ähnlichkeit herrscht sowohl in den petrographi- 
schen als auch in den palaeontologischen Verhältnisen der Klippenfacies 
aller Zonen; sie wurden in der böhmischen Kreide, sowohl in Sachsen als auch 
in Böhmen als „Unterquader“ (irrtümlich Cenoman) zusammengefasst. Man 
hielt diese Klippenfacies in Sachsen für den Zonenkomplex II bis III pe, in 
Böhmen für die Zune II (irrt. Cenoman). Insoweit sie den Zonen IV 5 (Zone des 
Pecten asper) bis VII (Zone des Actinocamax plenus) entsprechen, gehören 
sie dem Cenoman an. Man erklärte auch die Klippenfacies der höchsten böh- 
mischen Zonen als Unterquader in solchen Terrainen, wo zur Zeit des Unter- 
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guaders das Meerwasser noch nicht eingedrungen war; z. B. im Glatzi- 

schen bei Cudova Klippenf der Zone VII (Z. d. Inoceramus labiatus), in. 

Sachsen im Tunnel bei Oberau Klippenf. der Zone IX (Z. d. Inoc. Brongni- 

arti), in Böhmen bei Teplitz und Bilin Klippenf. der Zone X abc (Z.d. 

Scaphites Geinitzi), in Weiszkirchlitz (böhm. „Novosedlice“) bei Teplitz Klip- 

penf. der Zone X d (Z. d. Inoc. Cuvieri). Also nicht nur zur Zeit der Zone 

II und Ill od, sondern auch zur Zeit ailer iibrigen Zonen bis zur Zone X d 

(Siehe die Uebersicht der Klippenfacies der böhmischen Kreide) konnten die 

Schichten am felsigen Meeresufer zwischen die Klippen eindringen und übe- 

ral konnten Klippenfaciesfaunen heimisch werden. Bei ähnlichen Natur- 

verhältnissen haben sich ähnliche Faunen erhalten, oft dieselben Arten, die 

auch in den Klippenfacies des ausländischen Cenoman lebten, z. B. in der 

Zone IV o (Z. d. Pecten asper) in Tourtia de Tournay. Manche von diesen 

Arten lebten schon zur Zeit des Gaults z. B. zur Zeit der Zone II in Bóh- 

men und Sachsen oder in Frankreich (in Blangy bei Hirson, Etage Aptien. 

Siehe unsere Sudet. Kreidef. etc. I. S. 129 etc.) 

Zu den angeführten Umständen, die die Classifikation der Schichten 

erschwerten, geselite sich stellenweise der Umstand, dasz der Uebergang 

mancher Zonen aus dem mergeligen Dresdener Areale in das sandige Lu- 

schitzer Areal nicht genügend aufgeschlossen war. So z. B. umfasst das 

Elbthalgehänge bei Pirna, zwischen Kopitz und Zeichen nur die jüngsten 

Zonen IX und X. Was für Faciesübergange hier bei den älteren Zonen herr- 

schen, wurde nicht bekannt. Darum schreibt Geinitz im Ouadersandstgeb. 

S. 56: „Von hier an werden die Verháltnisse unklar“. 

Auch die vergleichenden Studien von Geinitz im nordwestlichen Deut- 

schland, die ihm als Muster dienten, wurden auf bedeutenden Irrtümern 

gegründst. Ich führe als Beispiel den gröszten Irrtum an (andere siehe in 

unserer Arbeit). Geinitz legte den „Ersten Grünsandstein von Essen“ d. 

h. die Zone des Pecten asper oder unsere Zone IV » unter den Flammen- 

. mergel d. h. unter die Zone der Schlönbachia inflata oder unter den Schich- 

tenkomplex li o+1V a. Reuss, der bei Malnitz in Böhmen die Tektonik 

der Kreideschichten übersehen hat, folgte Geinitz nach, und stellte irr- 

tümlich seinen Malnitzer-Grünsandstein (IV b) unter den Plánersandstein 

(UI 6). Geinitz sah zwar richtig in der Zone Ill. Sachsens den typischen 

Flammenmergel; da nun unter dieser Zone Ill, wie überal in der böhmi- 

schen Kreide, der Grünsand der Zone ll ruht, betrachtete er diese Zone Il. 

irrtümlich für die Zone des Pecten asper (IV ») in Deutschlad. Von der 

Zeit an hatte Geinitz die Zone II. der böhmischen Kreide für Cenoman 

gehalten, zu dem er auch die Zonen | und Ill a und in Sachsen auch die 

untere Hälfte der Zone IIl 5, d. h. die Schichtem Ill da zugezählt hat. Ähn- 

liche Petrefaktengeselischaften, die in den Klippenfacies und Strandschich- 

ten der Zone II. der böhmischen Kreide und in den Schichten III o« in 

Sachsen herrschen wie in ähnlichen Lokalitäten des ausländischen Ceromans, 

z. B. in Tourtia de Tournay (IV »), unterstützten die Ansich Geinitz' s, 

obwohl er vorher auf Grund derselben’ Versteinerungen wie Reuss in 

Böhmen, die Zugehörigkeit der Zone II zum Lower green sand der nnteren 

Kreide Englands bewies. 
Konnte Geinitz schon nach den einigen erwähnten Beispielen zur 

einer richtigen Klassifikation der sächsischen Kreideschichten gelangen? - 
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Konnte man die Geinitz's Schichtenfolge zur Klassifikation der Kreide in 
der ganzen Sudetischen Kreide mit gutem Erfolge anwenden? Taugte eine 
solche Klassifikation zur Vergleichung der böhmischen Kreideschichten mit 
den aequivalenten Zonen in Bayern. im nordwestlichen Deutschland, Bel- 
gien, Frankreich und England? — Geologen, die sich mit der Klassifikation 
der Kreide in Böhmen, Schlesien und Bayern beschäftigten, nahmen sich 
aber die irrige, von Geinitz gegebene Klassifikation der Kreide in Sachsen 
als Muster; sie wurde akzeptiert auch von den ausländischen Geologen und 
Palaeontologen. Es ist also notwendig ausführlich auf die ganze Entwickelung 
der Klassifikationen der böhmischen Kreide hinzuweisen. Siehe die ver- 
schiedenen Klassifikationen der böhmischen Kreide in chronologischer Rei- 
henfolge nach Reuss, Geinitz, Gümbel, Schlönbach, Krej£i, Friß, 
Petrascheck, Zahälka u. A. auf S. 5—27, besonders die Uebersichts- 
tabelle der normalen Facies der Kreideschichten in Sachsen in verschiede- 
nen Arealen nach Zahálka, Krejčí und Frič, Geinitz, Beck, 
Schalch, Giimbel, Pietzsch, Sauer und Petrascheck, sowie die 
Uebersicht der Klippenfacies der běhmischen Kreide auf S. 23. und manche 
Tabellen und Profile im böhm. Texte. 

87. Oprava hrubších omylů tiskových. 

(Errata.) 

. řádce 2. s h. místo Sazku má státi Sasku. 
2. sh. vynech: zajisté již po levé straně Labe. 
3. sh. vynech: jemnější u mnohých pásem. 
19. z d. místo v Čechách i. X.) má státi (v Čechách i X.) 
6. z d. místo soudobým má státi soudobých. 

. 9. z d. místo tlorou má státi florou. 
6. s h. místo naznačevé má státi naznačené. 
13. s h. místo gengn. má státi geogn. 
16. s h. místo VÍ. má státi IV. 
3. sh. místo IV VI « má státi IV «. 
14 s h. místo III 4+ VI má státi III + IV. 
9. sh. místo Waldenem má stati Wealdenem. 
14. s h. místo Kreidet. má státi Kreidef. 
22. s h. místo Borges má státi Berges. 
25. s h. místo -pámo má státi pásmo. 
26. s h. místo Teufelsmaner má státi „Teufelsmauer“. 
1. a 2.s h. za větou Reuss's Unterer Ouadersandstein 

má státi ještě : in Běhmen, auch Griinsandstein. 
10. 3. sh. místo norddentschen má státi norddeutschen. 
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» » 10. „14 zd.mä státi == Nejspodnější. 
» » 10. „12. z d. misto schihhten mä stäti Schichten. 
» » 10. „ 11. z d. místo Perno- má státi Peruc-. 
» » 10., 10. z d. místo I a bc má státi | bcad. 
» om 11. m 7. sch. před slovem Wealden chybí slovo „není“. 
» » 411. „ 9 sh. misto kfid mä stäti kfidy. 
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řádce 14. s h. místo IX c b gd má státi IX 5 c a. 
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15. s h. místo Polnbí má státi Polabí. 
23. s h. místo tady má státi tedy. 
6. z d. místo Gottlenbathal má státi Gottleubathal. 
13. s h. místo Treibergu má státi Freibergu. 
14. s h. místo Pernc má státi Peruc. 
16. s h. místo v létech v Čechách má státi „v Čechách“. 
27. s h. místo 5. má státi 6. 
30. s h. místo přep má státi před. 
15. z d. místo ZS. v má státi v SZ, 
14. sh. místo Weisienberges má státi Weissenberges. 
21. z d. místo Gottlenba má státi Gottleuba. 
2. z d. místo 1948 má státi 1840. 
17. s h. místo „Ouedlinbeveg má státi Quedlinburg. 
13. z d. misto in by mä stäti Il 5% + IVa, untere Re- 

gion von Leutewitz = Ill #7. Na to näsleduje teprve 
und von Cotta atd. 

12. z d. misto Mittelspläner mä stäti Mittelpläner. 
8. z d. místo Schweifz má státi Schweiz. 
7. z d. místo XI má státi IX. 
8. sh. místo písma má státi pásma. 
9. s h. místo IV = VI má státi IV + VL 
12. s h. místo 4 má státi 7. 
17. z.d. místo Gefnicová má státi Geinitzova. 
3. z d. místo IV a má státi IV a). 
4. sh. místo VL má státi VI. 
13. s h. místo Guadergebirge má státi Ouadergebirge. 
7. z d. místo z má státi k. 
12. s h. místo senomen má státi senonem. 
17. z d. místo 113 má státi 113). 
7. z d. místo nemá býti naznačen ve sloupci pro Kahie- 

busch Thon II a, 
8. místo Žačke má státi Začke. 
v témž sloupci hlouběji má státi Labiatuspláner místo La- 

biatuspläaner. 
. ve sloupci Běhmen, má státi II] bis VÍ. místo III bis IV. 
. řádce 13. a 14. sh. má státi: „minimus“ ani později „plena“. 

16. s h. vynech: a flory. 
24. s h. misto stáří má státi etaží. 
18. z d. 
9. z d. místo přehoří "má "státi předhoří. 
13. sh. má státi Kleinhennersdorfu. 
8. z d. má státi 410 místo 440. 
3. sh. má státi 255 místo 355. 
18. sh. má státi vrstvičky místo větvičky. 
6. z d. budiž vynecháno S. 
7. z d. má státi za slovem zvětraninou slovo kaolinem. 
17. z d. místo horním má státi hornin.: 
17. z d. místo Chamatovou má státi Chamotovou.



Na str. 46. řádce 3 s h. vynech slovo tedy. 
nom AT.. —. II. z d. místo 5 má státi X 5. 
+ „4. „ 13. soh. místo K má státi k. 
„nn 8. ..21. s h. misto dodobuy mä stäti podobny. 3 

„112. 18. s h. místo úváhu má státi úvalu. 
„ 157. 3.,z d. má státi součet 17, 5 m pod sloupcem Cunnersdorf. 
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  Viz též článek 3. Stratigrafie. 
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labcd, 
10) Viz Petraschkův sled vrstev v článku 8. 

4) V poloze Ia označena: Stufe der Crednerien 

9) Stufe des Inoceramus Cuvieri (v sz. Německu = Xd). 
3) V mapě: Basalte, Schutt u. Blockwerk von Basalt. Velký Winterberg. 

8) Stufe der Scaphiten. 
2) Ve smyslu Fričovy geolog. mapy. 

7) Stufe der Ostrea carinata. 6) Stufe der Crednerien (1). 
1) Oberpláner u Kričvic = VI + VII, ve Střelině — Xabc. 

5) Stufe des Inoc. Brongniarti. 
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