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BAVORSKÁ A ČESKÁ KŘÍDA. 
SUDETSKÝ ÚTVAR KŘÍDOVÝ A JEHO AEGUIVALENTY 

V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY. 

DIL I. 

SEPSAL CENEK ZAHÄLKA. 

1. Přehled. 

Bavorský útvar křídový počíná v Bavorských Alpách mezi Bodam- 

ským jezerem a Salzburgem, kde se pokládá na útvar jurský. Na povrch 

vychází tu jen úzký pruh s vrstvami od Neokomu až k Senonu. Větší díl 

jeho pokryt je tertierem. Vrstvy zapadají od Alp k severu pod Jihobavor- 

skou vysočinu, pod příkrov tertieru s kvarterem. Svědčí o tom skrovné 

výchozy pod miocénem mezi Pasovem, Vilshofenem a Ortenburgem a teprve 

v okolí Řezna vychází opět na povrch v pruhu asi 30 km širokém a pokra- 

čuje přes Amberg k Bambergu s úzkým chobotem od Schwandorfu k Ro- 

dingu. 

Za dob Neokomu rozkládalo se v alpském oddílu bavorské křídy moře, 
kdežto v severním oddílu rozkládalo se v téže době (Iabc) z Řezenska na 

Bamberg mělké jezerní vodstvo sladkovodní jako v Čechách (liman), jež 

nalezlo tu místa v úvalu po skončené době jurské. Snížením severního 

území bavorské křídy na počátku Gaultu (Albienu) zalilo se od jihu vod- 
stvo mořské do území severního i počaly se usazovati prvé usazeniny 

mořské pásma s Acanthoceras mamillare (Id —- II — do něhož zahrnujem 

i Aptien) jako ve východočeské křídě nepřetržitě až do dob turonských. 

Mořské usazeniny křídové končí u Pasova pásmem s Inoceramus Bron- 

gniarti (IX), na Řezensku ale již pásmem s Inoceramus labiatus (VIII). 
Lze souditi, že podobně jako se šířilo Jurské moře ze severu Alp přes 

Jihobavorskou vysočinu za Dunaj do oboru švábské a Francké Jury, po- 

dobně ale v užším, více na východ omezeném pruhu, vysílalo severoalpské 

moře křídové na sever k samému úpatí Českobavorského lesa přes Řezno
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ku Bambergu záliv s menším chobotem k Rodingu. Zcela protivným smě- 

rem snažila se vodstva mořská dostati se do Čech již od prvohor až po 
křídu, totiž od severu, ze Slezska. 

Náplavy z Českobavorského lesa přispěly značně ku písčité skladbě 

vrstev bavorského zálivu ; proto se vylučují jeho usazeniny jako samostatná 

Řezenská oblast na rozdíl od Alpské oblasti, která je více slinitá a vápen- 

cová, poněvadž její náplavy pochází z přilehlého území alpského. Poněvadž 

je původ usazenin Řezenské oblasti podobný původu usazenin západočeské 

křídy v oblasti Vltavoberounské a Poohárecké, proto jsou lithologické po- 

měry na obou stranách velmi podobné. Někdy až překvapuje souhlasný 

pořádek vrstev v aeguivalentních pásmech západočeské a řezenské křídy. 

Upozorňujeme příkladem na souhlas vrstev u pásma s Pecten asper (TVb) 

na obapolných stranách: Malnice u Loun a Eisbuckel u Řezna shora dolů: 

Řasákové souvrství glaukonitické IVř. 

IVb ! Exogyrové pískovce IVe. 

Magasové vápence IVm. 

Takový souhlas ve zvrstvení u pásma něco málo přes 4 m mocného 

nevykázali jsme ani v Čechách samých mezi západočeskou a východočeskou 

křídou ba krom Malnic ani jinde v západočeské křídě. Podobné poměry 

přírodní v Čechách a v Bavorsku přivodily, že se na obou stranách usídlily 

dosti podobné fauny. Tato podobnost v lithologii i palaeontologii souhlas- 

ných vrstev neznamená ještě — jak dále zevrubně odůvodněno bude — 

že vodstvo české a bavorské křídy spolu souviselo bezprostředně. 

Předmětem této studie jest srovnati českou křídu s řezenskou oblastí 

křídy za tou příčinou, aby naše klasifikace byla opět utvrzena, stávající 

diference mezi oběma terainy vysvětleny a vyrovnány, a srovnání s klasi- 

fikacemi západních zemí střední Evropy potvrzeno. Geologové zabývající 

se stratigrafií české křídy poukazovali také na bavorskou křídu, vidouce 

v ní stvrzení svého sledu vrstevného jak naznačuje ku př. Krejčí ve své 

Studii str. 159, 160, 161 v Archivu, I. Uvidíme však, že studia o bavorské 

křídě nejsou bez vážných stratigrafických omylů, podobných oněm, které 

jsme viděli v české křídě v Čechách i Sasku. Proto je seznání vrstevního 

sledu v Řezenské oblasti i pro naši českou křídu velmi důležité. 

Tvůrcem roztřídění bavorské křídy je velezasloužilý geolog bavorský 

W. Giimbel. Jeho studia stratigrafická mají pro nás tím větší zájem, že se 

Giimbel nespokojil při svém výzkumu jen na sledování vrstev bavorských, 

nýbrž hleděl poznati též v přírodě samé soudobé vrstvy v západočeské křídě 

v čechách i Sasku. Při tom byli mu nápomocni také čeští a saští strati-
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grafové Krejčí, Frič, a Geinitz, kteří jej do svých klasifikací zasvětili a od 

nichž mnohé náhledy přijal, ale také badatelé v české křídě snažili se jeho 

zkušeností ve svých sledech vrstevných uplatniti. 

Jeden z hlavních omylů, který Giimbel ve svých studiích zavedl, byl 

ten, že stavěl v Řezenské oblasti vrstvy náležející našemu pášmu se Schlón- 

bachia varians (V) čili své Pulverthurmschichten (s Callianassenschichten) 

na roveň s českým pásmem se Scaphites Geinitzi (Xabc), jež nazýval též 

Hundorfer aneb Teplitzer Schichten. V tomto omylu utvrzovala jej ta 

okolnost, že shledal u Malnic blíže Loun v Čechách, kterak tam geologové 

určovali slíny pásma V (ku př. na Bílých Horkách), ležících nad Mal- 

nickÿm řasákem (=— IVb — Eisbuckelschichten u Řezna), jako Teplické 

vrstvy (Xabc). 

Druhý hlavní omyl byl ten, že Giimbel přijal náhled v české strati- 

grafii křídy zavedený, že vrstvy pásma s Inoceramus Brongniarti (— IX 

== Priesener Schichten) jsou mladší nežli vrstvy pásma se Scaphites Gei- 

nitzi (= Xabe — Hundorfer Schichten). U Lenešice určil totiž Gümbel 

omylem vyšší oddíl pásma VIII jako Hundorfer (Teplitzer) Schichten 

(Xabc) i měl tudíž v pásmu nejblíže vyšším, v pásmu IX (Priesener 

Schichten), mladší pásmo nežli pásmo Teplické. Tento náhled hleděl Gimbel 

- uplatniti i v Bavorské křídě. Přidruživ naše pásmo VI (Degelberg-Schich- 

ten Zahálka) ležící nad pásmem V, ještě ku svému nejvyššímu Turonu, 

určil pásmo VII (Thalmassing-Schichten Zahálka) jako pásmo rovnodobé 

S českými Březenskými vrstvami (IX) nazvav je Marterbergschichten dle 

obce Marterbergu, maje za to, Ze slinité jíly u Marterbergu jsou aeguiva- 

lentem pásma VII u Řezna, ač se od nich liší po všech stránkách: strati- 

graficky, petrograficky i paleontologicky. Slinité jíly v okolí Marterbergu 

náleží našemu pásmu IX a shodují se s českým aeguivalentem v Leneši- 

cích a Březně (IX) v každém ohledu. Následek toho byly další omyly. 

Pásmo VIII u Řezna (Grossbergsandstein) považováno bylo za rovnodobé 

s Chlomeckými vrstvami (Xc) na Chlomku u Mladé Boleslavi v Čechách 

a podkladu skutečných Marterbergschichten (IX) u Marterbergu, t. j. 

pásmu VIII vnuceno omylem stáří našeho soupásmí V + VI. 

Kdežto jest pásmo VII naší Zonou A Actinocamax plenus, tedy nej- 
vyšší zonou Cenomanienu, přiřčeno pásmu VII na Řezensku předchozím 

určováním již stáří nejnižšího Senonu, jen proto, že se pásmo VII považo- 

valo mylně za stejnodobé s pásmem IX u Marterbergu. Pásmo slinitého 

jílu u Marterbergu má sice dosti zkamenělin jež jsou domovem také v se- 

nonském Salzbergmerglu u Guedlinburgu, třeba však hned dodati, že Salz- 

bergmergel tak jako Emscher (ve smyslu Schliitrově) leží v Německu 

21
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i Francii nad zonou A Inoceramus Cuvieri (Xd), je tedy mnohem mladší 

nežli zona. A Scaphites Geinitzi (Xabc), kdežto pásmo IX leží v Čechách 

pod pásmem scaphitovým (Xabc). Pásmo Xabc není v Řezenské oblasti 

vůbec zachováno. V Řezenské oblasti není tedy Senonien, končíť se tam 

nejmladší vrstvy křídy středoturonským pásmem IX., t. j. zonou s Inoce- 

ramus Brongniarti. 

Po příkladu českých stratigrafů nemá také Giimbel na Řezensku 

spodní křídu, ani Neocomien (Wealden) ani Albien (Gault), i počíná mu 

křída Cenomanienem k němuž počítá pásma Iabc, Id + II, IIa, k Turo- 

nienu zahrnul pásma IIIb, IVa, TVb, V, VI, k Sénonienu VII, VIII, IX. 

Krejčí v Čechách měl za Cenomanien pásma I, II, za Turonien pásma III 

až X, za Senonien slinitojilovitou facii pásma IX a pískovcovou facii 

pásma X. 
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Povšimněme se nyní prvého rozdělení křídy v Řezenské oblasti podle 

Gůmbla v přehledné tabulce a připojme k tomu, jak je srovnával s vrst 

vami české křídy v Čechách i Sasku. Ku Gůmblovým vrstvám připojíme 

naše názvy pásem římskými ciframi, které se vztahují ku Gůmblovým 

typickým lokalitám, jak je uvádí ve svých studiích, nikoliv k naším neb 

jiných geologů. 

Geognostische Beschreibung des Königreich Bayern, II. Abt. Geogn. 
Beschreib. des Ostbayer. Grenzgebietes, Gotha 1868. S. 700. 

Neues Jahrb. für Mineralogie, Geologie u. Palaeont., 1867, S. 664. 

Kurze Notiz über die Gliederung der sächsischen u. bayer. oberen Kreide- 

schichten. S. 795. Skizze der Gliederung der oberen Schichten der Kreide- 

formation (Pläner) in Böhmen — 

Beiträge zur Kenntniss der Procän- oder Kreideformation im nord- 

westl. Böhmen mit den gleichzeit. Ablagerungen in Bayern und Sachsen. 

Abhandl. der math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. W. in München, 1868. 

S, 505, 506 (viztab. na str. 322 [4]). 

Na zäklad& studii Gümblovych srovnävä Krejdi roku 1877 ve sv& Geo- 

logii s. 791 křídové vrstvy na Řezensku se svými českými vrstvami takto: 

Svá určení vrstev na typických lokalitách jmenovaných geologů připoju- 

jeme. Uvádíme ve sledu vrstev jen ony, které Krejčí naznačuje. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gůmbel Krejčí 

Grossbergsandstein VIII Chlomecké vrstvy Xc pískovcová facie 

a a Březenské vrstvy IX slinitojílovitá facie 

Pulverthurmschichten V Teplické vrstvy X slinitovápenitá facie Jizerské 
aneb V + VI vrstvy VIII —- IX pískovcové facie u Kokořína 

; : Malnické vrstvy IVF, Eisbuckelschichten IVb nikoli IVó — IV? + IVe +- IVm 

Reinhausenerschichten IIó © Bělohorské vrstvy IIIó na Bílé Hoře 

Regensburger Grůnsandst. Id + II Korycanské vrstvy II 

Schutzfelsschichten lade Perucké vrstvy Iabcď       
  

Zatím postoupila palaeontologická a stratigrafická studia Friéova 

o české křídě od roku 1870 (Perucké a Korycanské vrstvy) až ku roku 1894 

(Březenské vrstvy) a když Giimbel uvádí roku 1894 opět přehledně sled 

svých vrstev křídových na Řezensku a srovnání jejich s českými v Če-
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chách a Sasku, je zřejmo, jak tu a tam poopravil svá srovnání, zejména 

o vrstvách jizerských a na Bílé Hoře. Stalo se tak v díle: Geologie von 

Bayern, II. Bd. 1894, S. 835 v následujícím přehledu, v němž připojili jsme 

svá označení vrstev na typických lokalitách Gůmblem prostudovaných. 

  

| 
Se
no
n 

(O
be
rp
lä
ne
r)
 

Stufe) Bayern, Hereynische Provinz Böhmen Sachsen 

  
  

Grossbergschichten mit 
Ostrea laciniata VIII 

Chlomeckerschichten Xc 
Oberer Quadersandstein 
IXbcd levä str. Labe 

u Perna 
  

Marterbergschichten mit 
Baculites anceps IX u Mar- 
terbergu a VIT u Rezna 

Priesenerschichten IX 
Oberer Quadermergel 
IXa u Krietzschwitz 
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n 
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Callianassen- u. Pulverthurm- 
schichten mit Scaphites 
Geinitzi V neb V + VI 

Teplitzerschichten Xbe 
Iserschichten VIJI + IX 

Plánerkalk von Strehlen 
Xbc 

  

Eisbuckelschichten mit 
Ammonites Woolgarei IVh 

Mallnitzerschichten IVb Copitzerschichten 1Xs 

  

Winzerbergschichten IVa 
und Reinhausenersch. IIId 
mit Inoceramus labiatus 

Weissenbergschichten 
Id 

Pirnaer Mittelquader- 
sandstein 1Va + b 
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er
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Eybrunnerschichten mit 
Ostrea vesicularis [la 

Serpula-Grünsandstein 
von Tuchomeritz II horní 

Bannewitzerschichten 
Ia + Aldo + 1118ß 

  

Regensburger Grůnsandstein 
mit Pecten asper Id +- II 

Hauptgrůnsandstein mit 
Exogyra columba II 

Unterer Ouadersandstein 
II norm. facie 

  

Schutzfelsschichten Iadc   Koritzaner Rudisten- 
schichten II útes. f. und 
Perutzerschichten Iabed       Koschützerschichten II 

Niederschônaersch.labcd 

  
  

A. de Grossouvre ve svém díle Recherches sur la craie supérieure, 

Fase. II. Paris, 1901, pojednav o Gůmblově sledu vrstevném v Řezenské 

oblasti ve článku La craie de la Baviěre s. 647—652, srovnal bavorské 

zony s českými a severoněmeckými takto v přehledné tabulce na str. 830. 

Tab. 38. Připojujeme zase naše-znaky českých pásem na typických loka- 

litách dotyčných zemí (viz tab. na str. 325 [7]). 

Budiž k tomu povšimnuto našich prací o svrchu uvedených terrainech 

křídových jednající, kde jsou podrobnější úvahy a doklady. 

Následuje naše rozdělení křídy v Řezenské oblasti, jež jsme seznali 

za svého výzkumu v Bavorsku, zejména roku 1911. Navštívili jsme vedle 

alpské křídy ony okrsky, v nichž Gůmbel vytkl své profily Se všemi typi- 

ckými horizonty: okolí Řezna, Ambergu, Bodenwóhrský chobot, okolí Thal-
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P Baviěre Bohéme Allemagne du Nord 

8 Grossbergschichten VIII Chlomekerschichten Xc 
s Emscher-Mergel 

3 Marterbergschichten Priesenerschichten (v Čechách chybí) 
n IX, VII supér. IX 

Gallianassenaehienten V Priesenerschichten inf. IX Cuvieripláner Xd 

Pulverthurmschichten V | Teplitzerschichten Xatc Scaphitenpläner Xabc 
8 
© 

S Eisbuckelschichten IVd Iserschichten VII + IX Brongniartipláner IX 
= . 
ě 

Winzerbergschichten IVa | Malnitzerschichten IVd 

Mytiloidesplá VII 
Reinhausenerschichten Weissenbergerschichten yuroicespfäner 

5 Eybrunnermergel Illa 

= Korycanerschichten II Pláner inférieur 
S Regensburger Grůnsand- y IVb + V + VI 
E stein Id + II (dle Schlütra) 
5 Tourtia d'Essen IVó 
© | Schutzfelsschichten Iabe | Perutzerschichten labcd             

massingu, a kraj mezi Pasovem, Ortenburgem a Vilshofenem. Napřed 

jsme ohledali širší okolí Řezna; tu bylo nejvíce typických horizontů Güm- 

blových. Povšechně řečeno, nalezli jsme tu týž postup vrstev, jak jej Giim- 

bel uvádí. Jeden horizont, totiž naše pásmo VI, bylo potřebí zvláště vy- 

řaditi jako samostatnou zonu, poněvadž se jeví též v české a severoněmecké 

křídě jako samostatná zona s Acanthoceras Rotomagense. Navrhuji pro ní 

v bavorském lokálním názvosloví název „Degelberg-Schichten““. Jiný hori- 

zont u Řezna, naše pásmo VII, t. j. pásmo s Actinocamax plenus, neosvěd- 

čilo se býti aeguivalentem Marterbergských vrstev u Marterbergu (IX), 

proto navrhujeme pro ně v bavorském lokálním názvosloví název „Thal- 

massing-Schichten“, známá to zona v Čechách, Severním Německu a 

Francii. : 

Nejasné neb mylné stratigrafické výklady o jiných vrstvách uvádíme 

S příslušnými důvody dále ve své studii a přehledně a stručně na přiložené 

tabulce. Na této tabulce naznačili jsme, jak Giimbel určoval naše pásma 

na různých lokalitách a k nim připojili jsme své značky římskými ciframi, 

aby bylo viděti, za jaká pásma je považoval Gůmbel na svých typických 

lokalitách.
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Navrhuji, aby název „Callianassenschichten““ v oboru nejvyšších 

Pulverthurmschichten (V) byl zrušen. Není to pásmo samostatné v oboru 

středoevropské křídy a nevystupuje v něm zřejmě Callianassa antigua 

Otto. Mimo to vyznačil Giimbel slabé toto souvrství v oboru nejvyšších 

Pulverthurmschichten v domnění, že odpovídá svým stářím vrstvám IXd 

ve Hrubém Rohozci u Turnova a soupásmí VI + VII ve Vehlovicích u Měl- 
níka v čechách. Toto srovnání je však mylné jak dále odůvodňujeme. 

Také pojem „Kagerhohschichten““ nehodí se do stratigrafie křídy. 

Spojujeť pásma od sebe značně rozdílná: IVb a pásmo V, po případě 

V + VI Vytknutí horizontu Kagerhohschichten se v mnohých okrscích 

Giimblovi nezdařilo, nebo bylo nejasno: Roding, Pasov, Thalmassing. Ko- 

nečně chtěl Gimbel názvem tím naznačiti svůj svrchní Turon; zatím tato 

skupina pásem IVb — V +- VI náleží Cenomanu a mimo to k celému Ce- 

nomanu chybí ještě pásmo VII. 

Určování pásma VII jakožto Marterbergschichten budiž zrušeno a 

pravými Marterbergschichten (IX) bua'tež považovány jen ony ze širšího 

okolí Marterbergu u Pasova. Tybo pravé Marterbergschichten mají na Pa- 

sovsku za podklad GroBbergschichten, t. j. pásmo VIII, jako v celé středo- 

evropské křídě (viz tab. na str. 327 [9]). 

Měl jsem příležitost ve svých studiích o české křídě mnohokráte na 
to poukázati, jak zkameněliny zavedly geology ku nesprávnému určení stáří 

vrstev. Není ještě dostatečně známo, jaké horizontální a vertikální rozší- 

ření mají jednotlivé druhy fauny. Toto rozšíření není v každé zemi stejné, 

Použije-li se výskyt jednotlivých druhů fauny v jistém pásmu a zemi za 

měřítko pro určování stáří, může měřítko to někdy v druhé zemi selhati. 

Ukážeme ku př. jak se v Bavorsku považoval výskyt Callianassy antiguy 

Otto za měřítko ku srovnání nejvyššího oddílu pásma V v Řezně s nej- 

vyšším oddílem pásma IX souvrství ďd ve Hrubém Rohozci u Turnova v Če- 

chách, kde je výskyt Callianassy antiguy i hromadný. Giimbel sice píše, že 
přichází druh ten na Řezenském Galgenberfu u Pulverthurmu též hro- 

madně (,voll“ von Cal. ant.), ale sám nenalezl jsem tam žádné. Bude tam 

tedy řídká neb vzácná. V Čechách má Callianassa antigua mimo to velké 

rozšíření vertikálné od pásma IIIb až do pásma IX, ba pokračuje i do ně- 

meckého Senonu. 

Někdy zase pomáhá sváděti k mylnému určení stáří vrstev petrogra- 

fická skladba jejich. Ku př.: Soupásmí V až VII po jv. str. Rodingu je 

složeno z velmi měkkých vrstev; jsou to písčité jíly, které určuje Gůmbel 

Mergel. Proto je měl za Grossbergschichten. Patrně tu myslel na jejich
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dolní oddíl, t. j. na nepravý Marterbergmergel z okolí Řezna, čili naše 

pásmo VII. Určil-li tedy Gůmbel omylem 

naše soupásmí V až VII u Rodingu jakožto pásmo VII u Řezna, pak 

je přirozeno, že dle své klasifikace určil nejblíže nižší 

naše pásmo IVb u Rodingu (Altenkreuth) jakožto pásmo 7I na De- 

gelbergu a j. u Řezna. 

Na tom však není ještě dosti. Giimbel uvažoval i palaentologický obsah 

pásma IVó u Rodingu (jež určil co pásmo VI od Řezna) a tu shledává, že 

má i druhy fauny, které se vyskytují v Senonských vrstvách severního Ně- 

mecka. Ku př.: Callianassa antigua, Serpula filiformis, Lima canalifera, 

Pecten quadricostatus, Pholadomya caudata, Trigonia limbata, Pecten vir- 

gatus Nilss (curvatus Gein.), Grassatella arcacea. Proto přichází do roz- 
paků, neměl-li by toto pásmo IVd u Rodingu zařaditi již do Senonu; neboť 

je měl za naše pásmo VI u Řezna a tam pásmo VII měl již omylem za Se- 

non, totiž za mylný Marterbergmergel (mylně IX). Konečně rozhodl za- 

počítati naše pásmo IVb od Rodingu ku svému nejvyššímu Turonu. Podle 

našich výzkumů náleží pásmo IVd ku zoně A Pecter asper, tedy ku nej- 

hlubší zoně Cenomanu. . 

Druhy uvedené fauny mají v Sudetské křídě velké rozšíření vertikálné 

v oboru písčitých facií vrstev, zvláště ve vrstvách pobřežních a udržely se 

v těchto faciích až do německého Senonu. Sám Schliiter (Verbreitung d. 

Cephalopoden ete. Zeitschr. d. Deut. geol. Ges. 1876, S. 493), nemaje zná- 
mosti o horizontálném a vertikálném rozšíření druhů v podobných faciích 

mimoněmeckých, vida, že mnohé z oněch druhů uvádí se v českých Jizer- 

ských vrstvách (VIII — IX), lituje, že Schlónbach nezařadil tyto české Ji- 

zerské vrstvy ku Senonu an se druhy ty jen v písčitém Senonu severo- 

německém vyskytují, kdežto Schlónbach zařadil je k Turonu, poněvadž leží 

hned pod zonou se Scaphites Geinitzi (u Schlonbacha v Pojizeří Xa, tedy 

část pásma Xabc). Giůimbel také již před Schliitrem r. 1868 posuzoval onu 

skupinu zkamenělin v Jizerských vrstvách a proto považoval Jizerské 

vrstvy (VIII +- IX) za stejnodobé s pásmem IVb u Rodingu. Laskavý čte- 

nář nalezne podobných omylů Giimblových více v dalším popisu o vrstvách 

Řezenské oblasti. 

2. Několik poznámek ku stratigrafii českobavorské křídy. 

a) Bylo by v zájmu geologie, aby se horniny křídového útvaru nazývaly 

dle učení petrografie. Jména místní i jiná jména geologů mohou býti při- 

pojena jen co jména vedlejší.



[11] _ 829 

b) Fosfority vyskytující se v glaukonitických vrstvách zony à Pecten 

asper ve Francii, nebyly až posud v souhlasné zoně české křídy (IVb) 

nalezeny. Nyní jsme konstatovali výskyt jader fosforitových ze zkamenělin 

pásma IVb u Řezna jako u St. Menehouldu ve Francii. Tímto výskytem se 

naše studia doplňují. 

c) Jestli jsme po skončeném studiu východočeské křídy došli k tomu 

závěru, sloučiti souvrství Id pásma I s pásmem II v jediné pásmo glauko- 

nitického pískovce k vůli prospěšnějšímu srovnání tohoto horizontu s glau- 

konitickým pískovcem nejhlubší Albienské zony A Acanthoceras mamillare 

ve Francii, tož jeví se toto sloučení potvrzeno též v Bavorsku, kde oba ho- 

rizonty Id a pak II poukazují též na jedno a totéž pásmo glaukonitického 

piskovce Id +II — „Regensburger Grünsandstein“. 

d) Průběhem svého studia v Čechách měli jsme několikráte příleži- 

tost poukázati na to, že glaukonit, vyskytující se v horninách křídových 

v zelených neb černých zrnech, je ztroskotaná hmota jehlic spongií. Jen 
zřídka kdy nalezli jsme zachovalou jehlici z glaukonitu, zvláště pod mikro- 

skopem, často jako výplň jejich centrálních kanálků. V Řezenské oblasti 

je však výskyt volných zachovalých jehlic spongií z glaukonitu velmi hojný, 

zvláště v pásmu Id + II a jsou již pouhým okem viditelny. Jehlice z vá- 

pence neb kyseliny křemičité vyplňují též v Řezenské oblasti ve veliké míře 

horniny, jež jsme nazvali „„spongilitem“ a jež sluje v Bavorsku „Schwamm- 

flintstein“, v sev. Německu „„Flammenmergel“, ve Francii „Gaize“. Spon- 

gilit je význačnou horninou pobřežních facií pásma IIIb, bývá často v pás- 

mu FVa, u Řezna v pásmu V a v Čechách někdy i v pásmu VIII. V pásmu 

V v Řezně u Pulverthurmu nejsou v čerstvé hornině spongilitu písčito- 

vápnitého jehlice pouhým okem sotva znáti; avšak na povrchu zvětralém, 

opršeném viděti jest hustou síť jehlic, plsti podobnou. Jsou z vápence i kře- 
mičité. 

e) Řezenská oblast je posledním terrainem ve středu evropské křídy, 

na nějž mohli ještě geologové poukazovati, že jako v Řezenské oblasti tak 

1 v Čechách může platiti mylná posloupnost vrstev shora dolů (od mladších 

ku starším) : 

Chlomecké vrstvy (Xc); 

Březenské vrstvy (IX) ; 

Teplické vrstvy (Xabc); 

Jizerské vrstvy (VIII + IX); 

Malnické vrstvy (I1Vb). 

Historie o mylné stavbě Březenských vrstev (IX, Plánermergel u Reusse) 

na Teplických vrstvách (Xabc, po případě Xabeď, Plánerkalk u Reusse)
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vznikla původně u Geinitze, který Plänermerglem a Plánerkalkem v šir- 

ším okolí Perna v Sasku myslel zcela jiná pásma nežli v Čechách v okolí 

Teplic a Běliny. (Viz naší práci: čes. útv. křídový v Saské zátoce, 1924. 

Sborník stát. Geol. ústavu v Praze 1923.) Geinitz rozuměl Plánermerglem 

(Baculitenmergel, Auadermergel) na Perensku vrstvy Xab,, Plänerkalkem 

na Perensku soupäsmi VI + VII. Pak byl ovšem jeho Plánermergel mladší 

nežli Plänerkalk. Geinitzovy mylné aeguivalenty v Čechách, t. j. Pláner- 

mergel, Reussův IX a Plánerkalk. Reussův Xabc jsou stáří převráceného. 

Od Geinitzových dob všichni geologové považovali český Plánermergel 

(Březenské vrstvy v Poohří IX) za mladší českého Plánerkalku (Teplické 

vrstvy u Teplic, Běliny a Koštic Xabc). 

Giimbel, studovav západočeskou křídu v Čechách i Sasku, přijal mylné 

názory tamních geologů i jal se též na Řezensku vyhledávati Plánerkalk 

a Plánermergel v podobném sledu. Pásmu V, po případě V +- VI, udělil 

stáří Plánerkalku (Teplických vrstev Xabe v Čechách) a nejblíže vyššímu 

pásmu VII udělil stáří Plánermerglu (Březenských vrstev v čechách IX). 

Svými studiemi jsme veškery tyto omyly opravili. 

£f) Mylný náhled, že pásmo IX je Emschrem aneb Salzbergmerglem 

tedy nejhlubším Senonem, jak se místy posud tvrdí, ruší se, jak již opě- 

tovně zde řečeno, našimi staršími studiemi, dle nichž v severním Německu 

leží Emscher i Salzbergmergel nad zonou s Inoceramus Cuvieri (Xd), 

kdežto naše pásmo IX je umístěno mnohem hlouběji, totiž pod zonóu se 

Scaphites Geinitzi (Xabe). Viz též naše úvahy ve spisu: Die Sudet. Krei- 

def. ete. II. Die Nordwestdeutsche u. d. Böhm. Kreide. 

Přistupme nyní ke hlavním profilům křídy v Řezenské oblasti. Nej- 

prve probereme ony z okolí Řezna, v nichž vytkl Giimbel nejvíce svých 

typických zon; odtud přejdem přes Thalmassing do okolí Pasova; na konec 

staneme v Ambergu a v Bodenwoóhrském chobotu a připojíme důkazy pro 

nesouvislost bavorské křídy s křídou českou. 

Svá studia řečených krajů v přírodě provedli jsme hlavně v roce 1911; 

zpracování výzkumného materiálu a sepsání rukopisu stalo se od r. 1922 

do r. 1924. 

8. Z Reinhausen na Reinhausenský Galgenberg. 

Sv. od Řezna zdvihá se nad obcí Reinhausen při ústí řeky Řezny 

(Regen) do Dunaje vrch Bavorský či Reinhausenský Galgenberg, také 

„Sandberg““ zvaný. Od sv. konce obce vede cesta v jeho j. stráni k vrcholu 

a odkrývá nejlépe zdejší vrstvy křídové. Náležíť vrstvy ty pásmům
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Id + TI, Illa, IIIb a IVa. V přilehlém lomu po s. straně cesty odkryty jsou 

vrstvy pásma IIIb. Popišme sled vrstev shora dolů. 

Vrchol Reinhausenského Galgenbergu z. od trig. bodu 3838, 

při 389 m. n. m. 

Pásmo IVa souv. 2. Pískovec slinitý deskovitý, jemnozrnný, čerstvý je 

šedý, zelenavý, větráním žloutne až zhnědne. Je pevnější při vrcholu. Na 

povrchu snadno se ve žlutý neb žlutohnědý písek rozpadá (Sandberg). 

Hlavním složivem je jemný křemenný písek, čirý neb zažloutlý, vel. vzácně 

růžový, u vzácných hrubších zrn i zelenavý a bílý; vzácná jsou bílá zrnka 

kaolinu, proměna to živce; četnější jsou jemná zrnka glaukonitu, černá, 

tmavozelená neb zelená. Větráním glaukonit žloutne a zhnědne a zbarvuje 

své okolí. Tmelem všech nerostů je šedý slín, celkem chudě zastoupen, 

proto se na povrchu snadno vylouží a pískovec se snadno v písek rozpadne. 

V pískovci vězí konkrece oblé, kulovité neb podlouhlé, někdy nepravidelné, 

uzlovité, i spongiím podobné, velmi tvrdé a pevné. Větráním matečného 

pískovce vypadávají z vrstev a na povrchu se povalují. Složivo nerostné je 

často totéž co v pískovci, ve kterém vězí, ale jsou bohatší vápencem — 

konkrece pisčitovápnité. Nejednou nalezneme uprostřed konkrece křemen, 

rohovci neb flintu podobný, barvy bílé, šedé až tmavošedé, při obvodu za- 

žloutié. Jednou bylo flintu podobné jádro modravě šedé. Na povrchu jedné 

konkrece byla bezpochyby část skořápky, snad po ostrei. Skořápka nebyla 

více vápencová, nýbrž byla nahražena kys. křemičitou, bílou, ve skupinách 

kulovitých, hroznovitých a jednotlivé kuličky vykazovaly na svém povrchu 

soustředně slupkovitý (cibulovitý) sloh. Myslím, že je to onen kašolong 

(cacholong), jejž uvádí Giimbel v pásmu IIIb i. j. Souvrství toto u cesty, 

z. od trigon. bodu 383-8, má výšku asi 5 m. 

IVa 1. Piskovec slinitý jako předchozí, ale slinitější i jemnější. Také 

tento je na, povrchu úplně v písek rozpadlý. Má rovněž konkrece pisčito- 

vápencové, téhož složení co pískovec matečný, ale bohatší vápencem, šedé 

neb žlutavé, tvrdé; některé dosahují až průměru 1 m. Konkrece křemenné, 

jako byly v soust. IVa 2, zde nenalezeny. Výška tohoto souvrství obnášela 

asi 6 m. 

Oboje souvrství IVa 1 a IVa 2 náleží spodní části pásma IVa. Vyšší, 

mladší souvrství, poznáme dále na z., A po j. str. Řezna. 

IVa 1. Málo přístupné vrstvy (jako horní IVa 1 pokračují hlouběji ku 

temenu lomu o výšce 45 m. 

Temeno lomu.
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Pásmo IIIb souv. 2. V lomu Brandlově střídají se pevné stolice násle- 

dujících hornin: Spongiliť vykazuje velké množství kruhových a podélných 

porů po jehlicích spongií, je lehký. Pory tyto vyplněny byly kdysi vápencem ; 

tento je vyloužen, takže hornina v kyselině více nešumí. Barva jeho je oby- 

čejně bílá, někdy má proužky žluté neb hnědé. Nejvíce je v odkrývce ( Ab- 

raum, 2 m) a pod ní. Vedle porů po jehlicích má spongilit hojně kaolinu 

bílého — spongilit kaolinický —, který dává, hornině barvu bílou, dosti má 

čirých vel. jem. zrnek křemene, tu a tam černé vel. jem. zrnko glaukonitu, 

vzácnou jemnou blýštinku muskovitu. Písčitý slin žlutavý má v základní 

hmotě žlutý neb šedý slín, v něm vězí hojně vel. jem. zrnek čirého křemene, 

tu a tam vel. jem. zrnko glaukonitu a zřídka blýštinka muskovitu. Místy je 

písčitý slín prostoupen žlutými neb hnědými proužky rovnoběžně s ložemi. 

Po vyleptání kyselinou ukáže se dosti porů po jehlicích spongií. Jak ve spon- © 
gilitech, tak zvláště v písčitých slínech objevují se menší neb větší skvrny 

křemičitovápencové, chudé vedlejšími nerosty, bohaté jehlicemi, a tyto se 

zvětšují až na konkrece kulovité zvící pěsti až hlavy, barvy šedožluté až šedé. 

Na svém obvodu přechází v matečnou horninu. Při rozsedlinách stávají se 

písčité slíny porovitější, lehčí, bělejší, měkčí a křehčí, Horniny tohoto lomu 

dobývají se jako velmi dobrý a pevný stavební kámen. Zdejší skalníci na- 

zývají písčité slíny „Sandstein“, spongility ,„Mergel“ a konkrece „Feuer- 

kugel“. Mocnost přístupných vrstev v lomu — 15 m. 

Dno lomu. 

Pásmo IIIb souv. 1. Vrstvy tytéž jako hlouběji, o výšce 4:5 m. 

Číslo domu 12912. 

IIIb 1. Slin mälo písčitý v dosti pevných vrstvách, žlutavý. Je podob- 

ného složení nerostného jako písčitý slín v IITb 2, má ale méně písku. Tu 

a tam jehlice spongií. Zde mají vrstvy rovněž konkrece křemitého vápence 

v jádru šedé, blíže obvodu šedožluté, chudé vedlejšími nerosty, oblé, ně- 

které udržují horizont. Ve výši 2 m od spoda byla lavice téhož vápence 

o mocnosti 20 cm, která se postupným větráním dělí ve velké konkrece. 

Výška celého souvrství IITb 7 obnáší asi 12:5 m. Přístupno v cestě. 

Úhrnná výška celého výchozu pásma ITIb obnáší tedy asi 275 m; moc- 

nost je o něco menší. 

Pásmo IIa. Slín měkký zažloutlý s mikroskop. jemným pískem kře- 

menným a glaukonitem. Ve spodu je vložena pevná lavice bělavého a za- 

žloutlého spongilitu slinitého, místy více neb méně vápnitého. Týž má málo 

mikroskop. jem. písku křemenného a glaukonitu. Pásmo IIIa nadržuje 

vodu. V něm studánka. Mocnost 2 m. Přístupen v cestě. U skalníků hořej- 

šího lomu sluje „Mergelschichť“.
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Pásmo Id +- II souv. 2. Piskevec vépnitÿ glaukonitickÿ v pevných 

lavicích tvrdých. Jemnozrnný šedý s nádechem do zelena i zelenavý, po zvě- 

trání šedožlutý a žlutý s hnědými proužky — následek zvětrávajícího glau- 

konitu. Pískovec je složen hlavně z jemného, ponejvíce čirého písku kře- 

menného, z četného jemného, černého, zř. černozeleného glaukonitu, a to 

nejen v obyčejných zrnech, jako je všude ve vrstvách křídových, ale v jedné 

vrstvě vel, hojně v podobě čárek, válečků, jehlic. Je tu zřejmo, že je zde 

glaukonit zkameňující hmotou jehlic spongií. Muskovit vzácný. Nerosty 

jmenované stmeluje bělavý vápenec. Vrstvy nejsou přístupné na povrchu. 

Byly odkryty v nahodilých vykopávkách. Výška tohoto souvrství obnáší 

asi 8 m. 

Id + IT souv. 1. V nejhlubší poloze tohoto pásma, asi o 2 m výše (ve 

smyslu vertikálním) nad rozcestím a číslem domu 129, za sv. koncem Rein- 

hausenu, vychází stolice velmi pevného a tvrdého, šedého neb šedožlutého 

pískovce vápnitého glaukonitického, jemnozrnného. Místy se obsah vápence 

jeho zvětšuje, vápenec je krystallinický s lesklými šťěpnými plochami a hor- 

nina se stává vápencem písčitým glaukonitickým. V příkopu cesty vychá- 

zející vrstva je asi 1 m mocná. 

Úhrnná výška vrstev pásma Iď —- IT na povrchu zemském vycházejících 

obnáší tedy asi 9 m. Poněvadž mají vrstvy sklon ku Z., bude mocnost jejich 

menší než 9 m. Jdou-li ještě vrstvy hlouběji, nedalo se zjistiti. 

Podkladď posledního pásma není pro písčitý náplav alluviální přístupen. 

lze však souditi, že nebude již daleko pod ním vápenec malmu, zvaný 

„Plumper Felsenkalk“. 

Ve všech vrstvách tohoto profilu jsou zkamenělniy velmi vzácné. Bu- 

deme míti ještě příležitost poznati jejich palaeontologický charakter. 

4. Giimblovy Reinhausener Schichten — IIIb. 

Tiefstes Glied des Turon, des Mittelpläner, der Mittleren Stufe. Untere 

Stufe des Inoceramus labiatus und des Pecten notabilis, Unterer Pläner- 

mergel von Regensburg. Galgenbergschichten. 

(Geognostische Beschreibung des Königr. Bayern. II. Abt. Ostbayer. Grenz- 

gebirge. Gotha 1868. S. 712, 737. — Geologie von Bayern. II. Bd. Cassel 1894. 

S. 840.) 

Naše pásmo IIb v jižní stráni Reinhausenského Galgenbergu vyloučil 
Gümbel jako samostatný člen bavorské křídy jmenem: „Reinhausener 

Schichten“, Naše spongility a písčité slíny bohaté jehlicemi spongií, jež 

V pásmu IIId — IVa nazývají se v Sz. Německu „Flammenmergel“ a ve
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Francii „Gaize‘‘, nazyval Gümbel „Schwammflintstein“, pozd&ji kieselig- 

mergelige Schiefer, Voith: „Amberger-Trinel“, i připomíná, že byly dříve 

s francouzskou „Gaťse“ porovnávány. Píše o nich: „Mergelige, oft sehr 

kieselerdereiche, meist dünngeschichtete, ziemlich feste dünnspaltige 

Schiefer. In Folge der Zersetzung ist die Färbung eine gelbliche, bei wenig 

starker Veränderung eine grauliche, oder dunkelgraulich gestreifte und ge- 

fleckte Partien. Auch fehlt es nicht an mehr oder weniger reinen kalkigen 

Zwischenlagen oder an Bänken eines körnigen graulichen Kalkes, der zu- 

weilen auch in rundliche Knollen, selbst in hohlen, nach innen mit Kalk- 

spath ausgekleideten rundlichen Kugeln ausgeschieden, von mergeligen 

Gestein umhüllt, gefunden sind. Durch Wegführung der kalkigen Bestand- 

teile geht das Gestein in ein schwammig-poröres, tripelartiges, quarzreiches 

leichtes Gestein mit Cacholonganflügen.“ 

Mocnost Reinhausenských vrstev udává Gümbel nestejne. V Geogn. 

Beschr. s. 712: zřídka větší 10 stop (29 m), v Geologii s. 840: asi 1—3 m. 

To jsou omyly, neboť v Geogn. Beschr. s. 738 udává mocnost jejich 47 stop 

(183-7 m) a v Geologii s. 737: průměrně 30 až 60 stop (8'76—1752 m). My 

shledali jsme výšku vrstev nad obcí Reinhausen asi 82 m; poněvadž budou 

míti vrstvy pravděpodobně sklon Z., bude mocnost jejich o něco menší 

než 32 m. 

Nedaleko od našeho stanoviska ku sz., na druhé straně řeky Řezny, 

u Oppersdorfu a Lappersdorfu, popisuje Giůmbel podobný sled vrstev 

v Geogn. Beschr. s. 738 shora dolů: 

Dritte Stufe (Winzerbergschichten) — IVa dolní. 

1. Sand und Sandstein der dritten Stufe, darunter 

Zweite Stufe (Reinhausener Schichten) = IIIb. 

2. Lehmige, gelbe, quarzige Schiefer. . . . 8 Fuß mächt. (2:34 m) 

8. Gelbe, graugeflammte Mergelschiefer mit Cidaris sp., Pecten nota- 

bilis u. 8. W... . . . . … … 10 F. (292m) 

4. Streifiger, kalkiger, oft ziemlich dickbankiger Mergel mit verkie- 

selten Schalen und oft knolligen Kalkeinschliissen. . . 15 F. (438 m) 

5. Graulich-gelbes, kieseliges Gestein mit Inoceramus labiatus 

4 F. (171 m) 

6. Streifig-graugelber, dünngeschichteter Mergel mit Ausscheidungen 

graulichen Kalkes . . . -2.2 2 2 . . . . . . . 10 F. (292 m) 

Erste Stufe. 

7. Weicher Mergel und tiefer glaukonitischer, sandiger Mergel der 

ersten Stufe — našemu pás. IIa . . . . . . . . .1% F. (0‘15m)
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8. Regensburger Griinsandstein — naëemu pâs. Id + II 18 F. (5:26) 

9. Unterlage: Jurakalk — plumper Felsenkalk. 

Giimbel shledává ve vrstvách pásma IIIb tyto zkameněliny (ib. s. 712, 

713): Pecten notabilis Můnst., od něhož Pecten cometa D'Orb. není pod- 

statně rozdílný, Pecten longicauda D'Orb., Avicula anomala Sow., Ostrea 

vesiculosa Lam., Ostrea lateralis Reuss., Ostrea conica Sow., Rhynchonella 

compressa Lam., Flabellina cordata Reuss (vh), Terebratula aff. parva 

D'Arch., Cidaris sp. (ostny), Inoceramus labiatus Brongn. (mytiloides 

Mant.), Inoceramus latus (Mant.) Goldf. 

Reinhausenské vrstvy srovnávají se po každé stránce s pásmem IIIb 

v české křídě (tím myslíme i saskou křídu) ; zaujímají touž stratigrafickou 

polohu, mají týž podklad ve způsobě měkkého slinitého (po případě jílovi- 

tého) pásma IIIa a hlouběji glaukonitického pískovce Iď + II, jako na př. 

pod Orlickými horami, mají totéž patro v podobně pískovce vápnitého 

s četným glaukonitem a s konkrecemi vápencovými jako na př. v širším 

okolí Loun a j. Hlavní, typickou horninou Reinhausenských vrstev jsou 

charakteristické spongility (Schwammflintstein neb Amberger Tripel v Ba- 

vorsku, Flammenmergel v sz. Německu, Gaize v Argonne a j.) a písčité slíny 

jako často v české křídě, zejména v okolí Loun, Třiblic, Drážďan atd. 

a rovněž nechybí v nich zde konkrece křemičitovápencové. 

Úplný souhlas jeví se také v palaeontologických poměrech. Uvedené 

zkameněliny ze širšího okolí Reinhausenu jsou obsaženy všecky v české 

křídě. Viz na př. Geinttzovo Das Elbetalg. I, s. 165 atd., až na Terebratulu 

aff. parvu, jejíž druh beztoho není bezpečně určen. Poněvadž druhy tyto 

žily u Reinhausenu v blízkosti mořského břehu, proto je nalézáme v české 

křídě ponejvíce v pobřežních vrstvách, zejména v útesových usazeninách 

pásma IIIb v okolí Drážďan. 

Týž úkaz, který jsme pozorovali v české křídě i v cizině, že druhy fauny 

útesové neb pobřežní sáhají v těchže ústředích do hlubších i vyšších pásem, 

jeví se i zde. Některé druhý zdejší jsou též známy na pobřeží pásma II 

v české křídě, na př. Pecten notabilis, Inoceramus labiatus, Avicula ano- 

mala, Exogyra conica a lateralis, Ostrea vesicularis (O. hippopodium Nilss.), 

Rhynchonella compresa a některé jdou až do nejvyšších pásem IX a X, 

na př. Pecten notabilis (v IX Oberau), Ostrea vesicularis (v X vůbec, 

všude), Exog. lateralis, conica, Rhynch. compresa (Xa u Běliny), Fla- 

bellina cordata (všude), Inoceramus ladiatus a latus. Přirozeno je, že se ně- 

které objevují v pobřežních vrstvách západoevropského cenomanu v Essenu 

(IVb), v Tourtii de Tournai (IVb) a je to zejména onen nejistý druh
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Terebr. parva, který jde do Tourtie de Tournai, a klade-li Giimbel váhu na 

to, že tyto vrstvy, z nichž spodní polovici IITbo, které Geřnitz klade do Ceno- 

manu, náleží k Turonu proto, poněvadž mají mimo jiné častý Pecten notu- 

bilis, tož dlužno připomenouti, že tento druh je domoven již v belgické etaži 

gaultské Meule de Braeguegnies (Gein. Elb. I, 202), k níž náleží u samé 

obce Bracquegnies i naše pásmo IIIb, a klade-li Giimbel váhu na výskyt 

druhu /noc. labiatus, tož byl tento druh v Čechách již ve vrstvách pásma II 

(Hájek), jež náleží ku spod. Gaultu a v Sasku ve IIIa, tedy rovněž ve spod. 

Gaultu, kterážto dvě pásma spolu s IIlda, kde je též labiatus rozšířen, 

Getnitz omylem k Cenomanu počítal. 

Giimbel, prostudovav některé profily křídy západočeské a v Sasku, 

měl za rovnodobé Reinhausenským vrstvám naše šedé, v čerstvém stavu 

modravé a tmavošedé písčité slíny pásma IIId ve spodní části Mělnické 

stráně hned nad hladinou Labe. Třeba připojiti, že tu vychází pouze horní 

polovice pásma IIIb o mocnosti 183 m, mezi 150 (hladina Labe) a 163 m 

n. m.; dolní polovice tohoto pásma spadá pod hladinu Labe. (Zahálka: 

Pásmo III. okolí Řipu, s. 24, 27 v Geologii útv. kř. v ok. Řipu, obr. 11., 

Geolog. profily Podřipska obr. 39.) Giimbel nazývá tyto vrstvy „„Wohl- 

geschichteter Mergelsandstein“ (Geogn. 700) a považoval je tu za vzor 

tohoto horizontu pro Čechy: „ganz ausgezeichnet am Elbeufer bei Melnik“ 

(r. 1868, ib. 712) a proto navrhoval pro horizont IIIb název „Melniker 

Schichten“. : 

Krejčí a Frič (u Giimbla „Prager Geologen““) vymezili již za Gůmbla 

spongilitové a písčitoslinité vrstvy pásma IIId na Bílé hoře jako vzor svých 

Bělohorských vrstev. Giimbel s tím nesouhlasil; píšeť ve své práci „Skizze 

der Gliederung der oberen Schichten der Kreidef. i. Böhmen“ (Neues 

Jahrb. f. Min. ete., Stuttgart 1867 s. 805): „Wenn daher die Prager 

Geologen eine bestimmte Stufe des böhmischen Pläners als Weisenberger- 

Schichten bezeichnen, so ist dies nach dem Vorausgehenden nicht zulässig 

und muß abgeändert werden.“ Gümbel vidël totiä mylně jen v nejspod- 

nějších vrstvách Bělohorských vrstev na Bílé Hoře své Mělnické čili Rein- 

hausenské vrstvy (Geogn. 700, Zahálka: Úber die Schichtenfolge d. west- 

bohm. Kreidef. s. 84), kdežto ve vyšším oddílu pásma IIIb, t. j. ve vyšším 

oddílu Bělohorských vrstev na Bílé Hoře, viděl mylně vrstvy českých pásem 
IV a2 X od „Libocher Schichten““ (IVa) přes „Hundorfer Schichten“ (X) 

aZ ku „Priesener Schichten“ (IX) ; kladlť také nad pásmo X pásmo IX. — 

Frič svými palaeontologickými prácemi o české křídě nepřistoupil sice na. 

náhledy Gůmblovy, přece se dal však částečně svésti tím, že ve svých Bělo- 

horských vrstvách na Bílé Hoře spatřoval pak nejen svůj horizont Semic-
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kých slínů z blízkého Polabí a Povltaví (IIIb), nýbrž omylem i své Dří- 
novské koule (IV) a Vehlovické opuky (VI) z téhož kraje. 

Gůmbel uvádí ještě jiná náleziska v Čechách, jež měl za aeguivalent 
svých Reinhausensklých vrstev (Geogn. 714) tak: Malá Kněževes, u Tucho- 
měřic a Horoměřic (viz též Skizze der Glieder. s. 800), u Slaného na vrchu 
proti Dolínu, Lipenec, na výšině zámku Peruckého, jež všecky náleží správně 
Pásmu IIIb jako v Reinhausenu. Take nálezisko Břvany sem náleží, ale 
u Hrádku mohl snadno do svých Reinhausenských vrstev pojmouti vedle 
Pásma IIIb i pásmo IV. | 

V Sasku shledával Gůmbel aequivalent svých Reinhausenských vrstev 
ve smyslu Geinitzově ve vrstvách IIIbB a IVa v okolí Drážďan (Kurze 
Notiz, 665, 668—9) v Mittler Plánersandsteinu; kdežto spodní polovici 
Pásma IIIb, totiž IIIba z okolí Drážďan zahrnul jakožto Unterer Pláner 
k Cenomanu. Na jediné lokalitě u Bannewitz určil vrstvy IIIba — saský 
Unterpláner — jako Reinhausenské vrstvy (viz čl. o Eybrunner Merglu). 
Gümbel dal se svésti výskytem druhu Inoceramus labiatus a považoval 
Spodní čásť našeho pásma IVa v údolí Gottleuby u Perna, v podobě kvádro- 
vého pískovce za své Reinhausenské vrstvy. (Kurze Notiz s. 666, Geogn. 
s. 700, 712 a naše práce o pás. III v Poohří a Čes. Středohoří a Sasku.) 

Zdá se, že palaeontologické práce F'ričovy přivedly později Giimbla 
k jinému názoru o stáří Bělohorských vrstev na Bílé Hoře (IIIB), neboť 
r. 1894 v Geologie v. Bayern II. s. 835. nesrovnává, více vyšší Bělohorské 
vrstvy Krejčího a Friče s nejmladšími vrstvami české křídy a uznává již 
jejich název „Bělohorské vrstvy“ za správný. Mýlí se však, když i tu 
Považuje, jako jiní geologové po něm, Bělohorské vrstvy (myslíme na Bílé 
hoře IIIb) za stejnodobé s Pirnaer Mittelguadersandsteinem, čím myslí na 
naše soupásmí IVa--IVb v uvedeném již údolí Gottleuby. Tento poslední 
Mittelguadersandstein (IV) srovnává Gümbel (ib. 835) se svym hori- 
zontem Winzerberg-Schichten (IVa) und Reinhausener Schichten (IIIb) 
mit Inoceramus labiatus. Je viděti, že častější výskyt druhu labiatus tu 
i tam. svedl k mylnému srovnávání vrstev právě tak, jako když srovnává 
r. 1894 Bělohorské vrstvy (na Bílé hoře IIIb) s Winzerberg (IVa) und 
Reinhausener Schichten (IIIb) v Bavorsku (Geologie s. 835). 

5. Gůmblův Eybrunner Mergel — IIa. 
Hôchstes Glied der Unteren Stufe, des Unterpläner, des Cenoman. 

Eybrunner mergeliger Grünsandstein mit Ostrea vesicularis. 

Ve svém profilu Reinhausenském vytkli jsme v podkladu päsma IIIb 
slabé pásmo měkkých slínů IIIa, o němž se zmiňuje již Gümbel (Geogn. 

22
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737) slovy: „glaukonitische Mergellage“ a které dle osady Eibrunn 

(Eybrunn), sz od Řezna, nazval „Eybrunner Mergel“. Pojednav o vrstvách 

Regensburger Grünsandsteinu (Geologie, 839) připouští, že lze Eybrunner 

Mercel jako zvláštní člen bavorské křídy vyloučiti. 

V celé Sudetské křídě, kde byla poloha vrstevná mezi pásmem II a III 

přístupná, mohli jsme zvláštní pásmo IIla vyloučiti. V oblastech slinitých 

obsahovalo obyčejně měkké slíny, které často vodu nadržovalo, aneb bylo 

jílovité, kde byla příležitost ku chemickému rozložení a vyloužení vápence 

ze slínů, zvláště ve výchozech na povrchu zemském. V oblastech písčitých, 

zejména v Lužické a Tarantské oblasti, bylo pásmo to písčité, ale i tu se 

išilo začasto měkčím složivem od sousedních pásem II a IIIb. "Také v křídě 

západoevropské vystupuje horizont tento charakteristicky. V sz. Německu 

je znám co Minimuston a ve Francii jako Zone A Hoplites interruptus aneb 

Gault v užším slova smyslu. (Viz naše články ve spisu Die Sudet. 

Kreidef. I. a II.) 

Gimbel uvádí povšechnou mocnost pásma IIIa v Bavorsku jen 2—5/ 

(Geogn. 700) (0-6—1:5 m) avšak ve svém profilu u Sinzingu udává mocnost 

tohoto pásma 20 (Geogn. 733) (58 m). Největší mocnost tohoto pásma 

IIla v Čechách shledali jsme v Břvanech 6.5 m (Poohří pás. III s. 55). Když 

jsme sledovali pásmo to z okolí Loun přes Peruc k Roudnici, shledali jsme, 

že se vyšší vrstvy jeho petrograficky mění v pisčité slíny jako jsou ve spodní 

části pásma IIIb. V čerstvém stavu nebyly vyšší vrstvy pásma IIla od 

spodních vrstev pásma IIIb k rozeznání. Jen tam, kde byly vrstvy na 

povrchu strání odhaleny, tedy vlivům povětrnosti vystaveny, bylo pozoro- 

vati, že tyto vyšší vrstvy slínů pásma IIla snadněji větrají, jsou rozpadlé 

a tím se pak k pásmu IlIla hlásí. Tytéž úkazy pozorovali jsme v Sasku a 

v Bavorsku. 

Jak se zdá, nejsou palaeontologické poměry pásma IIla v Bavorsku 

ještě prozkoumány, právě tak jako v Čechách. Jako význačnou a hojnější 

zkamenělinu uvádí Giimbel Ostrea vesiculosa Lam. (Hippopodium Nilss.). 

Druh ten jde v Čechách i Sasku z pásma II až do pásma X. (Gein. Elb. I. 177), 

zajisté prožil v české křídě i dobu IIIa, neboť v Sasku se hlásí u Nieder- 

schónu v pásmu IIla Ostrea hippopodium (Čes. utv. kř. v Saské zátoce 

s. 195). Mimo to uvádí Giimbel (Geogn. 712) v tomto horizontu v Bavorsku 

(viz další lokality) Ostrea columba, O. canaliculata D'Orb. (lateralis), 

0. biauriculata a ojediněle zuby rybí. V Čechách jsou v pásmu IIla též 

známy pozůstatky rybí a Exogyra columba Sow. (Zah. Sudet. Kr. I. 50, 51) 

a säm Gümbel piSe (Skizze der Glied. s. 799), že jsou v Čechách v tomto
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horizontu malé ústřice: „Ostrea biauriculata, conica, lateralis“ a na Bílé 

hoře u Prahy (Beitráge, 506) : Inoceramus, Ostrea a čet. Flabellaria cordata. 

Když psal Gůmbel r. 1868 ve své Geogn. s. 710 o svém Eybrunner 

Merglu (IIla), dobře definoval jeho jsoucnost v Čechách, když psal: „Nach 

oben schließt diese Schichtenreihe (Regensburger Schichten) an einer 

nicht mächtigen Lage von oben lichtgrauen, unten gelblichen (na str. 712: 

„grauer‘‘) weichem Mergeln ab. Ich beobachtete diese Mergellage in allen 

Aufschlüssen der zahlreichen Grünsandsteinbrüche (päs. Id + II) bei 
Regensburg...; genau so fand ich sie auch in Böhmen bei Neuschloß, 

Lippenz, Tuchomeritz, unter der Kapelle am weißen Berg bei Prag.“ 

Tento horizont — Eybrunner Mergel — nazyvä pro Cechy: „Tuchomeritzer 

Sehichten““ (ib. 700). Když však popisoval Gümbel ve svych Beiträge sve 

profily křídové z Čech, zapoměl asi místy na svou definici o Eybrunner 

Merglu a zahrnuje tento horizont do nejblíže vyššího pásma, t. j. k Melniker 

Schichten (— IIIb == Reinhausener Schichten). Tak na př. popisuje naše 

pásmo IIIa v profilu Bílé hory u Prahy takto (Beitráge, 506) shora dolů: 

8. Diinngeschichtete Lagen (podle B. Zahálky: Kříd. ú. v záp. Povltaví 
I. s. 62: Spongilit piséitojilovitÿ) mit Thongeoden, welche auswitternd. dem 
Gestein eine großluckige Beschaffenheit ertheilen, außerdem mit harten 

Kalkeoncretionen, die nach außen allmählig in das Gestein übergehen und 

mit senkrechten Straifen von Brauneisenstein versehen. Die ziemlich zahl- 
reichen organischen Einschlüsse sind meist bis zum Unkenntlichen ver- 

drückt; nurzahlreicheSerpula (tedy jako ve IIIa v Sasku, na př. 

na Horkách u Baněvic a v Tarantském lese v Serpulasandu) machen sich 

sehr bemerkbar. Die tiefen Schichten sind ohne Ausscheidungen 9 (26 m). 

9. Ziemlich weicher, grauer, fleckiger, durch Verwitterung gelblicher, 

brôcklich zerfallender Mergel (podle B. Zahálky ib.: jíl), nach unten mit 

einer Brauneisensteinschwarte abgegrenzt. 2’ (06 m.) 

Tato obě citovaná souvrství 8 —- 9, čili naše pásmo Illa, považoval 

trümbel ve svem profilu za Melniker Schichten, t. j. za Reinhausener 

Schichten z Bavor, čili naše IIIb; avšak ve smyslu jeho studie v Geogn. 

s. 710 — jak jsme již citovali — měl určiti tyto vrstvy 8+9, jakožto Tucho- 

meritzer Schichten, t. j. jako aeguivalent svých Eybrunnen Merglu, čili 

naše IIla. 

Ve kterých vrstvách svého profilu bělohorského viděl tedy Gümbel 

stejnodobé vrstvy svého Eybrunner Merglu či jak vám píše, svých Tucho- 

měřických vrstev, čili našeho pásma IIIa? Viděl je mylně v našem svrchním 

oddílu pásma II, t. j. v nejvyšším oddílu svého Regensburger Griinsand-
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steinu (Id + II) z Bavor. Toto pásmo II na Bílé hoře, jež určil jako Tucho- 

meritz-Pangratzer Schichten, popisuje takto: 

10. Hauptgrünsandstein, oben dünnschichtig, mergelig, unten dick- 

bankig, sandig (podle B. Zahálky ib.: Pískovec glaukonitický, jemnozrný, 

zelenošedý, s konkrecemi železitými, žlutohnědými a s mořskými zkameněli- 

nami), mit unebenen, auf- und niedersteigenden Schichtenfláchen gegen die 

Unterlage abgegrenzt. 11" (3:2 m.) 

Také v samotném okolí Tuchoměřic, dle něhož nazval svůj Eybrunner 

Mergel čili IIIa „Tuchome&rickymi vrstvami“, zahrnul opět omylem typický 

„ganz weicher, grauer, gefleckter, dünnblättriger Mergel“ i vyšší vrstvy 

(Skizze der Glied. 1867 s. 513) k Melniker Schichten = Reinhausener 

Schichten = IIIb a Tuchomäficke vrstvy &li Eybrunner Schichten = IIla, 

naznačil omylem ve vyšší poloze pásma II jakoZto: „ziemlich weicher, nach 

unten härter werdender Griinsandstein“ (ib.), po případě ještě hlubší 

vrstvu Griinsandsteinu. Totéž učinil ve svém profilu Kněževes—Tucho- 

měřice (Beitráge 1868, s. 512—513), v profilu Peruckém (viz Zahálka: 

über die Schichtenfolge d. westb. Kr. s. 86, Gümb. Beiträge 532—533), 
v profilu u Lipence (Zah. ib. s. 96. „Weicher, mergeliger, gefleckter Thon“ 

20° — Gümb. ib. 516—523), ve Břvanech (Zah. ib. s. 88 — Gümb, ib. 

529—530) i j. 

Jak určován Eybrunner Mergel (ITla) v Sasku? I tu panuje v určování 

zmatek. Gimbel sice praví (Geogn. 710): „In Sachsen ist sie (Eibrunner 

Mergelschicht) oft mächtig entwickelt, wieder bestimmt zu erkennen“, 

avšak v Sasku jsou v širším oboru vrstevném, o kterém se tu jedná, dvoje 

měkké slinité horizonty (ztrátou uhličitanu vápenatého jílovité) stářím od 

sebe rozdílné, o čem Giimbel nevěděl, jako mnozí jiní geologové. Viz naše 

články o útv. kř. v saské zátoce v okolí Drážďan. Tím vznikly mnohé omyly 

v určování tamních vrstev, tedy i u Gůmbla. Tyto dva horizonty jsou: 

1. Souvrství měkkého slínu (jílu) IIIbP uprostřed pásma IIIb, jímž se 

dělí pásmo IIIb na dvě polovice, dolní či IIIba, a horní či IIIby. 

2. Pásmo měkého slínu (jílu) IIIa mezi pásmem II a IIIba. Pásmo 

toto se směrem od Drážďan do Tarantského lesa stává značně písčitým. 

Oba zmíněné horizonty IIla a IIIbB8 Gimbel omylem ztotožňoval. Jeden 

z nich a sice IIla poznal v širším okolí Baněvic (viz náš článek „Horka“ ve 

zmíněném spise), když píše v Geogn. 714, že jeho Reinhausenské vrstvy 
(1I15) leží v Sasku: „ber der Mergelzwischenschicht (thonige Sandschicht 

či Serpulasand u Geinitze) in dem Steinbruche von Bannewitz.“ Proto 
nazývá aeguivalent svého Bybrunner Merglu (IIIa) dle tohoto náleziska 

Bannewitzer Schichten, Mergel mit „Ostrea biauriculata“ (Hippopodium



(23] | 341 

u Gein.). To je správné srovnání; avšak ve svém spisu Kurze Notiz 1867 

s. 665, píše Giimbel o svém Eybrunner Merglu (IIIa) v Sasku jakožto 

„thonige Zwischenlage“, která dělí v Sasku Unterpláner saských geologů, 

t. j. IIIba od Plänersandsteinu, t. j. od IIIby — IVa (viz také ib. s. 668 

v přehledu) ! Slovem „Plánersandstein““ myslí zde Giimbel spodní oddělení 

Mittelplánru saských geologů. Touto „thonige Zwischenlage“ je však 

mladší souvrství IIIb8. Souvrství toto je lokální pro slinitou Drážďanskou 

oblast české křídy. Ono není jakožto měkký slín neb jíl nikde jinde v české 

křídě vyvinuto ani v Bavorské křídě. Toto slabé souvrství ITIb8 zaujímá 

tedy prostředek Reinhausenských vrstev (IIIb). Následkem toho zařadil 

Giimbel omylem svou dolní polovici Reinhausenských vrstev (IIlbo či 

Unterpláner saských geologů) po příkladu saských geologů k Cenomanu 
(v Bavorsku k Turonu). Přehledně ve smyslu Gümblovy srovnávací tabulky 

z r. 1868 v Geogn. s. 700: 

  

Gůmbel u Bannewitz | Zahálka Gůmbel poblíže Drážďan 

  

IIIB. střed Reinhausenských 
vrstev Eybrunnen-Mergel (omyl) Zde není zachováno 

  

Ida. Dolní polovice 
Reinhausener Schichten Reinhausenských vrstev Unterpláner sas. geologů 

  

Bannewitzer Schichten , ; 
— Eybrunnen-Mergel IIla Eybrunnen-Mergel Prehledi           
Nepochybuji, ze Gümbel, ktery tak dobrc znal svůj typický Schwamm- 

flintstein (spongilit) z Bavor, v oboru svých Reinhausenských vrstev 

(III5), který svůj Schwammflintstein poznal v západních Čechách, jistě jej 
poznal hned na prvý pohled také v Sasku v celém oboru našeho pásma IIIb, 

jak ve spodní polovici IIIda (Unterpláner saských geologů), tak ve svrchní 

polovici IIlby (nejspodnější část Mittelplinru saských geologů). Určování 

vrstev IIIbe Geinitzem jako' Cenoman, nebylo asi Giimblovi sympatické, 

proto ani ve srovnávací tabulce v Geogn. s. 700 z r. 1868, ani v opravené 
tabulce v Geologii s. 835 z r. 1894, o saském Unterplánru (IIIba) ani slovem 

se nezmiňuje, ač jest to pro srovnávání vrstev významný člen naší křídy. 

6. Winzerberg. 

Hřbet po levé straně Dunaje proti městu Řeznu, nad obcí Winzer, sluje 
„Winzerberg“. V něm opakují se tytéž vrstvy co jsme poznali v profilu nad. 

obcí Reinhausen, přikládají se však na ně nejmladší vrstvy pásma IVa
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a mimo to celé pásmo IVb. Budeme sledovati vrstvy od úpatí jižní stráně 

z obce Steinweg podle silnice, vedoucí na Kareth, která tu sluje „Schelmer- 

straBe““, až k budově zvané „Wasserleitung““. Dle úvozové silnice prošli 

jsme tu pásmem Id-—-II, ITI a IVa. Od Wasserleitungu dáme se cestou k z. 

na Seidenplantage, kde se končí nejvyšší vrstvy pásma IVa v úvozu cesty 

při restauraci a kladou se prvé, nejstarší vrstvy pásma TVb. Nad Seiden- 

plantaží, z. od restaurace je o něco výše při téže cestě dům č. 25, který náleží 

k obci Pfaffenstein. Dům stojí v místě, kde býval za starších dob lom na 

stavební kámen. V přilehlé stěně bývalého lomu přístupno bylo celé pásmo 

IVb ještě za mého studia r. 1911. V přilehlé studni, 54 m hluboké, a v měl- 

kém vývrtu na dně studni učiněném jen do hloubky 09 m, došlo se na nej- 

hlubší část pásma IIIa a pásmo II. Z tohoto profilu ve studni lze pěkně 

posouditi mocnost pásem Illa, ITIb, IVa. Uveďme sled vrstev popsané 
dráhy na Winzerberg shora dolů: 

Cesta při hradbě zahrádky u č. d. 25. 

Ornice a porost pokrývá vrstvy. <. © < 4 4 4+ 4 . . ,. 2m 

Vrchol stěny lomu. 

Zahálka 1911. 

Pásmo IV = ř až m. 

Souvrství * (řasákové). Písčitý slín 

velmi glaukonickÿ  hlízovitého | slohu, 

pevný, šedý, větráním žloutne, často se 

světlejšími do běla skvrnami, peckami 

neb krátkými vrstvičkami vápence, místy 

světlá slřnitů skvrna. V písčitém slínu 

je hoj. čirých neb zažl. zrnek křemene, 

hoj. tmavého glaukonitu, místy glauko- 

nit hromadně nakupen ve vrstvičkách. 

Coprolithy a fosforitová jádra zkame- 

nělin (viz dále) četná. 1-1 m 

Souvrství e (exogýrové). Pískovec sli- 

nitý exogýrorvý t. j. s hoj. Exogyra 

columba, křehký, nepevný, jemnozrnný, 

šedý, po zvětrání zažloutlý, tu a tam se 

zrnkem glaukonitu, ve vyšší poloze glau- 

konitický. 04 m 

Souvrstvi m (magasove). Pisčitý slím 

pevný, žlutý, s četnými jehlicemi spongií, 

zř. tmavé zrnko glaukonitu, místy více 

1868. Giimbel, Geognost. 742, 743. 

Eisbuckelschichten 1—6: 

1. Großknolliger, bröckliger, gelber, 

kieseliger Mergelkalk mit einzelnen 

Glaukonitkörnchen-Grenzschicht 

gegen die Pulverthurmschichten 1% F 

(0-44 m) 

2. Glaukonitreicher knolliger Kalk- 

mergel, Hauptlager der Steinkörner mit 

Phosphorit, der großen O, columba und 

allen in dieser Schichtenreihe vorkom- 

menden Versteinerungen (viz däle) 2 F 

(0-58 m) 

3. Gelblicher, weicher, sandiger Mer- 

gel mit wenig Glaukonit, reich an gro- 

Ben Exemplaren der Ostrea columba, be- 

sonders auch auf Fischzáhnen. 1 F 

(0-29 m) 

4, Großknolliges, mergelig-kieseliges 

Gestein mit vielen Kalkconcretionen und 

Versteinerungen (Amm. peramplus,
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glauk. roztroušeno. Jedna a táž vrstva 

přechází často ve vápenec písčitý, chudý 

glaukonitem, vel. pevný a tvrdý. Mezi 

vrstvami písčitého slínu je hojně kon- 

krecí křemitého vápence, vel. pev. a 

tvrd., šedého neb zažloutlého, zř. s tma- 

vým zrn. glaukonitu. V něm vězí místy 

ojedinělá hrubá zrna křemene, až jako 

hrách velká, oblá, zažloutlá. Vrstvy pís- 

čitých slínů jsou nerovné, ohýbají se 

kolem konkrecí, obalujíce je zároveň. 
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Nautilus n. sp., Terebrateln, Magas) 

mit Cacholonganflug. 2 F (0-58 m) 

5. Ahnliches Gestein, wie das auflie- 

gende, weniger fest, mit Hornstein und 

von Kieselerde imprägnierten Schwäm- 

men. 5 F (1:46 m) 

6. Sandiger Kalk mit Concretionen 

von Hornstein und Kalk, die von groben 

Quarzkôrnchen  vollgespickt sind — 

Hornsandstein — (zkameněliny, zvláště 
Magas Geinitzi viz dále). 3 F. (088 m). 

Zřejmý Magas Geinitzi (viz dále). 2.5 m. 

— Dům č. 25. Témě studny. — 

Pásmo IVa souvrství 3. Pískovec vápnitý spongilitový slohu velko- 

hlízovitého, hlízy protáhlé až 1 m dlouhé; pevný a tvrdý, šedý neb zažloutlý, 

S jemnými, blízko sebe rovnoběžnými proužky žlutými. S velmi hojnými 

jehlicemi spongií křemičitých a vápencových. Glaukonit vzácný, místy 

světle šedá slinitá skvrna. Byl vybírán hlavně ke stavbě tam, kde je č. d. 25. 

Gümbel (ib) popisuje tyto vrstvy takto: „Knollensand, großbankiger, 

fester, holzartig-gestreifter, kalkiger Sandstein mit Hornsteinausschei- 

dungen und Cacholong-Rinden. Hauptbruchstein.“ — Nedaleko na sv. od 

č, d. 25 a sz. od restaurace Seidenplantaže, v úvozu již vpředu zmíněné 

cesty, je vyvinuta jiná facie tohoto souvrství IVas ve způsobě typického 

spongilitu; jeho pravidelnější vrstvy jsou méně pevné, křehké, obyčejně je 

žlutý, místy i bělavý, má velmi hojné, čiré až bělavé, křemité jehlice spongií, 

již lupou viditelné, které místy jako vlákna pokrývají plochu lomovou 
(ložnou). Má také vel. hoj. porů po jehlicích, proto je spongilit lehounký. 

Má dosti čirých, mikroskopických zrnek křemene, zř. jemná zelená zrnka 

glaukonitu. Nemá vápence, nešumí v kyselině. Do vrstev spongilitu jsou 

vloženy konkrece křemitého vápence se zřejmou Rhynchonella plicatilis var. 

Cuvieri. ve tvaru pecek, hlíz, koulí, uzlů a spongií; má hoj. mikrosk. zrnka 

čirého křemene, zř. zel. zrnka glaukonitu, tmelem je vápenec, na čerstvém 

lomu šedý neb zažloutlý ; zřejmá je tu Rhynchonella plicatilis var. Cuvieri. 

"Tato facie spongilitová je usazena v délce několika metrů, najednou se 

končí, a v témž horizontu pokračuje facie již popsaná, facie pískovce vápní- 

čého spongikitového ve slohu protáhlých dlouhých hlíz. Také tato facie se 

v délce několika metrů končí náhle a zase ustupuje místo facii spongilitové. 

V bývalém lomu u č. d. 25 měl Giimbel příležitost víděti pískovec IVag jen 
do hloubky 5 stop (1:46 m) avšak ve studni č. d. 25 a přes Seidenplantaž 

ku Schelmerstraße pod Wasserleitungem pokračují hlouběji, takže úhrnná
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mocnost souvrství [Vag obnáší 95 m. Na posledním místě byla ve vrstvách 

vzácná konkrece rohovci podobná. 

Souvrství IVa 2 — 1 v Schelmerstraße, nad i pod č. d. 671%. Piskovec 

slinitý, obyčejně na povrchu v bílý a žlutý písek rozpadlý, s hlízovitými 

písčitovápencovými konkrecemi s glaukonitem. Ostatně platí o těchto 

vrstvách totéž co o souvrství IVa 2 + 1 v profilu na Reinhausenském Gal- 

genbergu. Ve studni č. d. 25 byla souvrství tato prokopána v mocnosti 11 m. 

Pásmo IIIb.: Žluté spongility a písčité slíny s konkrecemi křemitého 

vápence jako v profilu Reinhausenském. Následkem úpravy silnice a vy- 

zděním strání jsou vrstvy v SchelmerstraBe méně přístupny. Ve studni 

u č. d. 25 bylo toto pásmo úplně prokopáno, barvy tmavošedé do modra. 

Mocnost 275 m. 

Pásmo IIIa. Slín měkký, ve studni tmavošedý do modra. Nadržuje 

vodu. Ve studni č. d. 25 prokopán u samého dna v mocnosti 1:5 m a mimo 

to navrtán pode dnem studny v mocnosti 05 m. Úhrnná mocnost 2 m. 

Základ: Pásmo II v nejhlubší poloze Schelmerstrae v obci Steinwegu 

nepřístupno, ve studni zmíněného domu č. 25 navrtán v síle 04 m, pod 

pásmem lila jako tvrdý zelený pískovec vápnitý glaukonitický. Týž pokra- 

čoval do hloubky. 

Vrstvy tohoto profilu budou míti sklon k V. U vrstev spongilitu IVag, 

v úvozu cesty blíže restaurace Seidenplantaže, naměřil jsem sklon 100 V. 

Počet stupňů nespolehlivý, poněvadž jsou vrstvy nerovné, 

7. Gümblovy Winzerberg-Schichten — IVa. 

Obere Stufe des Inoceramus labiatus und der Rhynchonella Cuvieri. 

Knollensand, Knollensandstein und Hornstein. 

Mittel-Turonstufe, Plänersandstein, oberer Auadersandstein, z. Th. Zone 

des Inoceramus mytiloides. ((Geogn. 9, Geologie 840.) 

Giimbel vyloučil naše pásmo IVa jako zvláštní pásmo, pojmenovav je 

podle výskytu na Winzerbergu: „Winzerberg-Schichten““. Námi popsané 

pískovce slinité (viz náš Reinhausenský profil, souvrství IVa 1 — 2), obsa- 

hující konkrece písčitovápencové neb rohovcové, nazývá Gümbel „Knollen- 

sandstein““, náš pískovec vápnitý spongilitový v IVas jmenuje „Kalkiger 

Sandstein“ a náš spongilit ve IVag, obsahující konkrece křemitého vápence, 
nazývá: „„Knolligkieseliger Sandstein““ aneb „Knollentripel“, Píše, že nad 

Reinhausenskými vrstvami následuje: „zum Theil lockere Sandlagen, zum 
'Theil feste gebundene Sandsteine (naše IVa 1 +- 2). Diese sandigen Gebilde 

gehen nach oben háufig in einen Sandstein mit kieseligem Bindemittel und
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in fast derbe Hornsteinlagen (spongilit ve IVa,) über, oder sie werden 

kalkig und bilden sich zu einem eigenthümlichen knolligen Gestein (nä$ 

pískovec váp. spong. ve IVa3) aus. — Die Hauptmasse dieser Stufe ist der 

Sand- und Knollensandstein. Derselbe tritt theils als ein lockerer, weiBlicher, 

grünlichgelber oder intensiv braun gefärbter Sand, theils als schwach ge- 

bundener Sandstein (náš pískovec slinity v IVa 1 + 2) auf, bei welchem 

oft kalkige, oft quarzige Bindemittel meist auf einzelne Putzen concentrirt 
sind, so daß hierdurch knollige Conceretionen, unregelmäßig cylindrische, 

zuweilen hohle und stellenweise 'kugelig angeschwollene Körper entstehen. 

Die kalkarmen Lagen enthalten häufig Quarzkörner und Glaukonit. Bunte, 

gelbe, braune, rothe Farbe, oft geflammten Streifen“ (ve IVa;). 

Po stránce petrografické jsou v české křídě nejpodobnější vrstvy 

v Poohří v okolí Malnic a Lipence. (Pás. IV v Poohří s. 44—69.) Tam 

nazývali jsme pásmo [Va „Callianossovým piskovcem‘ a znamenali je IVec. 

Byly tam pískovce vápnité, často dosti glaukonitické s konkrecemi vápen- 

covitějšími. I tyto pískovce bývají často křehké a v Malnickém lomu uvá- 

díme též vrstvu v písek rozpadlou. V okolí Třiblic (Čes. Středohoří s. 119, 

120 a j.) vykazuje pásmo IVa (tam IVe oznaë.) též vrstvy bohaté jehlicemi 

spongií, spongilit velmi jemně písčitý, spongilit písčitovápnitý, pískovec 

vápnitý spongiový. — Ačkoliv se vyskytují konkrece křemitých vápenců — 

někdy v lavicích nashromážděné — dosti často ve vrstvách písčitoslinitých 

ve mnohých pásmech české křídy, přece je větší výskyt jejich v těchto 

vrstvách pásma IVa, v české křídě nad jiné charakteristický, jako v Ba- 

vorsku. Proto nazval F'rič soupásmí IVa + IVb v Polabí od Roudnice až 

za Mělník „„Dřínovské koule“ (Dřínover Knollen). 

Gümbel udává z pásma IVa na Winzerbergu (Geogn. 716, Geologie 

840) : Spongites saxonicus Gein. — Cylindrites spongioides Gôpp., Inoce- 

ramus labiatus Brong., Pecten guinguecostatus Sow., P. orbicularis Sow., 

Lima decussata Mů., L. decemcostata, L. multicostata Gein., Ostrea co- 

lumba Lam. (vel. i malé exempl.), O. auricularis Brongn., Serpula plexus 

Sow., Rhynchonella Cuvieri D'Orb." (význačná). | 
Všecky uvedené druhy uvádějí se v české křídě v pásmu IV až na L. 

decussatu, decemcostatu a O. auricularis. 

Gůmbel udává mocnost svých Winzerberg-Schichten (IVa) až 50 m. 

(Geologie, 840.) Toto číslo je příliš velké. Úhrnná mocnost soupásmí IIla 

+ III5 + IVa na Winzerbergu obnáší 54,5 m. Z toho připadá na IIla — 

2 m, na IIId — 27,5 m a tedy na Winzerberg-Schichten (IVa) = 25 m. 

Giimbel (ib.) uvádí pro úhrnnou mocnost soupásmí IIIb — IVa tutéž skoro 

mocnost 58 m jako my; omylem však uděluje mocnost pásmu IIIb jen až
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3 m, proto mu zbývá pro mocnost pásma IVa tak velké číslo. V Čechách je 

v písčitoslinitých faciích největší mocnost pásma IVa u Roudnice 41,5 m, 
u Mělníka 22,7 m, a tam, kde jsou vrstvy ještě podobnějšího petrogra- 

fického složiva onomu u Řezna, mocnost ubývá: u Čenčic 14,7 m, u Třiblic 

8,5 m, u Malnic 8 m. 

Jako vzorný aeguivalent svých Winzerberg-Schichten (IVa) v Če- 

chách považoval Giimbel naše soupásmí IVa + IVb v Polabské stráni u Li- 

běchova, když píše v Geogn. str. 715: „in den von Liboch gegen Wehlo- 

witz aufwärts ziehender Graben, tragen den Typus des Knollensandes 

(Winzerberg-Schichten — IVa) an sich“. Navrhnul pro ně název „Libo- 

cher Schichten““ (viz též Zah: Ueber die Schichtenfolge etc. s. 98, 99). Tu 

třeba připomenouti, že tyto Libocher Schichten jsou nejen aeguivalentem 

Winzerberg-Schichten — IVa, nýbrž také aeguivalentem Giimblových Eis- 
buckel-Schichten — IVb od Řezna. Popsali jsme profil těchto vrstev v Kozí 

rokli (Pás. IV. ok. Řipu s. 23). Mocnost soupásmí IVa + IVb udävä tu 

Giimbel jen 12" (3,50 m) ; patrně prohlédl jen část jeho. My shledali jsme 

mocnost jeho 32,7 m, z čehož na pásmo IVb připadá 7,3 m, na IVa čili 

Winzerberg-Schichten 25,4 m. Jak jinde určoval Gůimbel své Winzerberg- 

Schichten v Čechách posoudili jsme již v práci své „Ueber die Schichten- 

folge der westb. Kreidef.“ S. 82—101 i j. Tab. II. 

V Sasku shledal Gůmbel aeguivalent svých Winzerberg-Schichten 

(TVa) v horní části Mittelguadersandsteinu čili v Bildhauersandsteinu 

údolí Gottleuby u Perna. Tento kvádrový pískovec, bohatý druhem Inoce- 

ramus labiatus, náleží našemu soupásmí IVa -—- IVb. Giimbel navrhoval 

pro tento horizont název Rothwensdorfer Schichten (Geogn. 700) aneb 

Pirnaer Mittelguadersandstein (Geol. 835) a spatřoval v jeho dolní části — 

jak jsme již předeslali — aeaguivalent svých Reinhausener Schichten. — 

V okolí Drážďan spatřoval Giimbel aeguivalent svých Winzerberg- (IVa) 

und Reinhausener Schichten mit Inoceramus labiatus (Kurze Notiz, 665) 

v komplexu IIIba až IX aneb IITby až IX, jež nazývá Plänersandstein und 

Plánermergel a ztotožňuje jej se soupásmím IVab u Perna. 

V Sasku nejsou Winzerbergské vrstvy (TVa) tak lithologicky vyvi- 

nuty jako jsme je viděli v Bavorsku; v Lužické oblasti jsou vždy z kvádro- 

vého pískovce; poměrně podobnější byly by vrstvy písčitých slínů s lavi- 

cemi a konkrecemi křemitého vápence pásma IVa jako v levé Polabské 

stráni od Drážďan na Gauernice aneb v širším okolí Donína. (Viz příslušné 

profily naše ve studii „Český útv. kř. v saské zátoce“.) 

Jak z našich srovnávacích studií: „Die Sudetische Kreidef. und ihre 

Aequivalente in den westlichen Ländern Mitteleuropa’s I, II“, je znämo,
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je soupäsmi IIIb + IVa, tedy Reinhausener + Winzerberg-Schichten v Ba- 

vorsku aeguivalentem francouzské zony ä Schlönbachia inflata (&tage Al- 

bien aneb ve smyslu Barroise a Lamberta &tage C&nomanien, ib. I. Tab. I.) 

a 9z. německé zony Flammenmerglu (Gault, ib. II. s. 14). Jak ve Francii 

tak v Německu (podobně, jak později uvidíme, i v Anglii) tvoří, všeobecně 

řečeno, jeden petrografickopaleontologický celek. Je zajímavo, že k podob- 

nému úsudku došel Giimbel (Geogn. 716) když píše: ,...Es findet dem- 

nach auch von palaeontologischer Seite die Schlufifolge, zu welcher wir 

bei Betrachtung der Verháltnisse der Gesteinsbeschaffenheit und Lage- 

rung gelangt sind, ihre volle Bestätigung, daß die beiden unterscheidbaren 

Schichtenglieder der Reinhausener und Winzerbergschichten (IIIb + IVa) 

einer gemeinsamen größeren Stufe angehören und daher um so mehr nur 

für unseren beschränkten Kreis eine Bedeutung in Anspruch nehmen 

dürfen“. A na str. 741: „An sehr vielen Punkten zeigen sich beide Abthei- 

lungen (IIIb + IVa) gleichförmig entwickelt und verbinden sich zu einer 

gemeinsamen Stufe“, kterýžto stupeň nazývá pak Gůmbel: Winzerberg. und 

Reinhausener Schichten mit Inoceramus labiatus (Geologie 835). 

"Také u nás v Čechách lze vytknouti okrsek, kde obě pásma III5 a IVa 
tvoří jeden celek. Jmenuji Povltaví u Velvar (B. Zahálka: Kříd. útv. v záp. 

Povltaví, s. 1, 11 a j.). Povšechně ale lze v celé Sudetské křídě obě pásma ‘ 

rozeznati a rozdělení to má jak po stránce geologické tak i po stránce tech- 

nické prakse velkou důležitost. 

8. Gümblovy E'isbuckel-Schichten = IVb. 

Giimbel vyloučil svými Eisbuckelschichten v okolí Řezna slabší pásmo 

křídy, spočívající na Winzerbergschichten (IVa) a vyznačující se zvlášt- 

ním karakterem lithologickopalaeontologickým. Nazval je tak dle polohy 

zvané Eisbuckel, jižně od města Řezna na Řezenském Galgenbergu, kde 

vychází na povrch. Ještě přístupnější a se vzorným sledem shledal je na 

Winzerbergu, nad Seidenplantáží, v lomu, který je dnes již opuštěn a v němž 

stojí dnes domek č. 25. Popsali jsme vrstvy tohoto pásma IVb v předcho- 

zím profilu na Winzerberg a připojili k němu Giimblův popis vrstev. 

Nejhlubší souvrství tohoto pásma [Vb — souvrství magasové „m“ — 

připomnělo nám hned svým hojným výskytem druhu Magas Geinitzi i slo- 

živem petrografickým známou magasovou lavici m u Malnic v Čechách 

(Zah. Pásmo IV v Poohří, s. 55 a j.), rovněž v nejhlubší poloze pásma IVb, 

v podobě pevného pískovce vápnitého jemně glaukonitického, v němž při- 

chází Magas Geinitzi hromadně. Gůmbel jmenuje z nejhlubší polohy sou- 

vrství magasového na Seidenplantaži: „Ostrea columba ve vel. exempl., O.
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Matheroniana (aff. auricularis und canaliculata), Lima canalifera, Pecten 

quadricostatus, Cardium alternum, C. aff. alutaceum (Cardium productum 

vel. jádra), (Isocardia eretacea), Circe discus, Strombus cf. giganteus, 
Rhynchonella alata, Magas Geinitzi.‘ — Naše magasová lavice u Malnic 

má podobný ráz zkamenělin ač společných druhů je málo. Jsou to (Pás. 

IV. v Poohří, 47—56) vedle již uvedeného význačného Magas Geinitzi, 

Exogyra columba. Giimblovu Limu canaliferu lze bräti za odrudu (po příp. 

synon.) naší L. multicostaty a Giimblova Rhynchonella alata je známa 

v nejblíže vyšším souvrství IVe a IVř téhož pásma IVb (viz též Reuss, 

Verst. II. 46). 

Prostřední souvrství päsma IVb na Winzerbergu — souvrství exo- 

gýrové (e) — v podobě pískovce slinitého, ve vyšší poloze glaukonitického, 

bohatého Exogyrou columbou, souhlasí v Čechách u Malnic (Zah.: Pás. IV 

v Poohří, s. 44—68) rovněž se střední polohou pásma IVb v podobě pískovce 
vápnitého glaukonitického čili exogýrového pískovce; polohu tu označovali 

jsme písm. „e““; měla vel. hoj. Exogyru columbu a v nejnižší poloze byla 

tato Exogyra nakupena hromadně, proto jsme vrstvu tu označovali „el“ 

— exogýrová lavice. — Bohatství fauny v tomto souvrství je známé (ib. 

s. 60—63). 

Svrchní souvrství pásma IVb na Winzerbergu — souvrství řasákové 

(ř) — je vyvinuto jako písčitý slín velmi glaukonitický, který má skvrny, 

pecky neb krátké vrstvičky vápence a oplývá bohatstvím zvláštní společ- 

nosti zkamenělin. Podobně je tomu v Čechách u Malnic ve svrchním sou- 

| vrství pásma IVb v souvrství řasákovém „ř“. (Zah.: Pás. IV v Poohří, s. 

41 atd.). Zde je pískovec velmi glaukonitický se skvrnami vápencovými 

a s velkým bohatstvím zvláštní společnosti zkamenělin (ib.) a ve Slavě- 

tíně u Loun (ib. 21) je souvrství * vyvinuto jako velmi písčitý slín glau- 
konitický a u Roudnice má (Sudet. Kreidef. I. 99) glaukonitický písčitý slín. 

Giimbel píše, že jsou v souvrství * u Řezna veškeré zkameněliny, které 

se vyskytují v celém pásmu IVb, i uvádí následující jejich seznam, jednak 

z lomu našeho profilu Winzerbergského a pak z uvedené již lokality Eis- 

buckel (Geogn. 742, Geologie II. 841). Větší díl těchto druhů je obsažen 

v pásmu IVb u Malnic a v širším okolí (Pás. IV v Poohří, s. 21—71) a jsou 

označeny v tomto seznamu silným tiskem. Nepochybuji, že by bylo ještě 

více společných druhů, kdyby byla příležitost originály zkamenělin z oba- 

polných míst srovnati. | 

„Ostrea columba in gigant. Größe, 

Ostrea Matheroniana D’Orb. 

- Ostrea hippopodium.
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Inoceramus Brongniarti. 

Arca aff. ligeriensis (Arca glabra Rss. part.). 

Arca cf. Passyana D'Orb. 

Arca cf. Matheroniana (Arca glabra Rss. part.) — A. subglabra 

D'Orb. 

Lima amygdaloides Rss. 

Cardium hillanum Sow. 
Cardium alutaceum. 

Isocardia cretacea. 

Crassatella trapezoidalis (Cypricardia). 

Crassatella cf. ligeriensis D'Orb. (? regularis Rss., v Čechách v Va). 

Lucina lenticularis Goldf. (L. Reichi Rss.) (naše Eri- 

phyla 1.) 

Cyprina Royana D'Orb. 

Pleurotomaria linearis (Mant) Rss. 

Pleurotomaria gigantea (Röm.) Rss. nalezi Gümbel 

též u Malnic v IVe. 

Turritella multistriata Rss. 

Voluta saturalis. 

Fusus nodosus. 

Natica lamellosa. 

Pyrula cancellata. 

"Actaeon ovum Duj. (Vyskytuje se ve IVb na Vrchlabei 

u Roudnice). 

Magas Geinitzi Schlönb. 

Rhynchonella plicatilis. 

Baculites baculoides. 

Nautilus ef. sublaevigatus D’Orb. 

Ammonites peramplus Mant. 

Ammonites Woolgarei Mant. (rotomagensis 

u Reussa)“. 

K tomu připojuji ještě svůj nález u Seidenplantáže: Crassatella pro- 

tracta Reuss ze IV. ř., která se objevuje v Čechách v souvrství nejblíže 

mladším Va (Zah.: Pás. TV. v Poohří, Podhrázský mlýn u Veltěže, str. 13) 

a Coprolithy rovněž ze IV ř. | 
Mocnost svých Eisbuckelschichten (IVb) udává Gůmbel mezi jejich 

základem IVa (Unterlage: Knollensandstein der Winzerbergschichten) a 

mezi jejich patrem V (Pulverthurmschichten), jak jsme již uvedli, 141% 

stop (bavor. stopa — 0292 m), tedy 4234 m. Podle našeho měření 4 m,
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V Geogn.s.700 udává Giimbel všeobecnou mocnost svých Eisbuckelschichten 

10—15 stop (292—4-38). Tato mocnost souhlasí s typickým vzorem pásma 

IVdb v okolí Malnic v čechách. (Pás. IV v Poohří s. 72.) Tu je mocnost 4-25 

místy až 59 m. V podobné facii u Stanovic blíže Králové Dvora, kde je 

pásmo IVb vyvinuto jakožto pískovec velmi glaukonitický, je mocnost po- 

dle měření B. Zahálky (č. Zah.: Východ. ú. kř. II. s. 98) 5-1 m. Z oblasti 

slinité v Roudnici směrem ku písčité oblasti Jizerské a k písčitému Žitav- 

skému delta je sice pozorovati vzrůst glaukonitických vrstev ve vyšší po- 

loze pásma IV (Pás. IV v ok. Řípu s. 14—29; Die stratigr. Bedeutung der 

Bischitzer etc. 93—97.) od 3:5 m na Vrchlabci u Roudnice, ku 5-8 m v Kyš- 

kovicích, ku 86 m u Hošťky, ku 783 m u Liběchova, ku .9 m na Chlomku 

u Mělníka až ku maximu 12-6 m u Byšic a Čečelic (Pás. IV v Poohří s. 78). 

Avšak všecky tyto glaukonitické vrstvy ku př. 126 m nemohou náležeti 

ku pásmu IVb, nýbrž menší, svrchní díl jejich. Soudím tak proto, poněvadž 

v témž poměru co přibývá glaukonitických vrstev ve svrchní části pásma 

IV, ubývá mocnosti spodním vrstvám pásma IV, totiž těm které nemají 

tak zřejmý, vel. hoj. glaukonit. — Mocnost pásma IVb (Eisbuckelschich- 

ten) nebude tedy i v Bavorsku značně vyšší, nežli je mocnost 4-234 m u č. 

d. 25 na Winzerbergu. Udává-li tedy Giimbel mocnost svých Eisbuckel- 

schichten na témž Winzerbergu, pak v Eisbucklu i j. u Řezna 30 m aneb 

20 až 50 m (Geologie II, 841) pak je to omyl, jehož příčinu hledati třeba 

v tom, že Giimbel nedbal sklonu vrstevného a že i vrstvy jiného stáří při- 

družil ku Eisbuckelschichten. Je nutno i v Bavorsku sledovati jednotlivá 

pásma krok za krokem v blízkých přesně zhotovených profilech mezi pás- 

my základu i patra a studovati podrobně jejich změny petrografické i pa- 

laeontologické. 

Giimbel považoval své Eisbuckel-Schichten (IVb) za střední část své 

Turonstufe (Geogn. 700, Geologie II 835). Podle našeho srovnávacího stu- 

dia (Die Sudet. Kreidef. I, II) náleží pásmo IVb ku Cenomanu a sice ku 

francouzské zoně A Pecten asper čili ku německé zoně des Pecten asper und 

des Catopygus carinatus, kteréžto srovnání souhlasí jak po stránce strati- 

grafické, tak petrografické i palaéntologické (srovnej též Č. Zah.: Vý- 

chod. ú. kř. II. s. 27—29). V okolí Řezna nebyl sice v tomto pásmu nalezen 

ještě Pecten asper Lam. (uvádí se ve starších vrstvách), ale v Malnicích 

je znám ze souvrství fasäkoveho „r“ dle Reussa (Verstenerungen II 

s. 80). Vzácný je na Hejšovině (Zah.: Východočeský ú. k. II. s. 76). Ve 

Stanovicích u Král. Dvora přichází ve [Vb hromadně. Catopygus carinatus 

Ag. je domovem v magasové lavičce „„m““ v Dumné u Malnic v Čechách, 

tedy v nejhlubší poloze pásma IVb a v Alten-Kreuth v Bavorsku je v exo-
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gyrovém souvrství hned nad „m““ (viz tam). Vyjma ústřic, jichž skořápka 

je z vápence, vyskytují se všecky zkameněliny v souvrství IV? na Winzer- 

bergu v jádrech. Tato jádra mají hmotu světle zahnědlou, šumí v kyselině, 

jsou tvrdší a vysoce zajímavá je při tom zpráva, kterou podává Gůmbel 

v Geogn. s. 742 o výskytu těchto phosphoritových jader zkamenělin v oboru 

písčitého slínu velmi glaukonitického souvrství „ř“ pásma IVb: „Sehr. 

interessant ist, daß die Substanz vieler dieser Steinkerne außerordentlich 

reich an phosphorsaurem Kalke — selbst bis 16% Phosphor- 

säure — sich erweist. Der umschließende Glaukonitmergel enthält 

stellenweise 56%, Phosphorsäure‘“, To souhlasi s výskytem phosphori- 

tových jader zkamenělin v oboru Zony ä Pecten asper (IVb) ve Francii, 

ku př. u St. Menehouldu (č. Zah.: Die Sudet. Kr. I. 97), kde v tamních 

Sables glauconnieux, phosphatifères (Sables verts) vyskytují se rovněž 

jádra zkamenělin z phosphoritu. Také německá Zona des Pecten asper und 

Catopygus carinatus (IVb) má ve svém velmi glaukonitickém pískovci ze- 

leném phosphority (ib. II. 45). V čechách a Sasku jsme fosfority v pásmu 

IVb neshledali, jen pyritové konkrece, často v limonit proměněné, jako bý- 

vají též v zoně A Pecten asper ve Francii. Vidíme, jak se ve mnohých úka- 

zech česká křída s bavorskou doplňují. 

Dobře srovnal Giimdel své Eisbuckelschichten (IVb) s glaukoni- 

tickými vrstvami našeho pásma IVb (se souvrstvími m + e-- ř) na- 

vrhnuv pro ně název „Malmitzer Schichten“ (Geogn. 718, Geologie II. 

835, Neues Jahrbuch 1867. 5. H. — č. Zah.: Úber d. Schichtenfolge ete. 

94, 95 a j.). Geologové Krejčí, Frič a j. zvolili si též pro některé vrstvy 

v okolí Malnic vzor „Malnických vrstev“, ale pojem jejich není totožný 

S pojmem Gůmblových Malnických vrstev čili s naším IVb. Tak Krejčí 

myslil svými Malnickými vrstvami hlavně souvrství naše IVř, tedy nej- 

vyšší část pásma IVb, kdežto souvrství IVe určoval jako Jizerské vrstvy. 

(Více o tom v našem Pás. IV v Poohří a Úber die Schichtenfolge ete.). 

F'rič zase nazýval Malnickými vrstvami hlavně IVř + Va, kdežto souvrství 

IVe bylo Fričovi po stránce stratigrafické temné (viz ib.). 

Ačkoliv jest v západočeské křídě pásmo IVd (Eisbuckelschichten) tak 

zřejmé, přece se dal Gůmbel někdy oklamati výskytem nějakého druhu 

fauny v jiných vrstvách, i určil je pak omylem jako své Malnické vrstvy 

IVb. Tak určuje uprostřed pásma IIIb na Bílé Hoře u Prahy své Malnické 

vrstvy proto, že obsahují dle jeho určení Ammonites Woolgari a Magas 

Geinitzi (Zah.: Úber die Schichtenfolge etc. 84). V polabské stráni od Li- 

běchova ku Mělníku, přehlédl své pravé Eisbuckelschichten (TVb) čili své 

Malnické vrstvy a určil Rhynchonellový pískovec dolní části pásma V (Vd)
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jako Malnické vrstvy. V Lenešické cihelně určuje jako Malnické vrstvy 

spodní vrstvy pásma VIII, v Nebuželském podolí souv. a pásma IX. (Viz 

Zah.: Úber die Schichtenfolge ete. 89, 101 i j.) 

Těžko bylo určiti Giimblovi aeguivalent svých Eisbuckelschichten 

v Sasku, když v Drážďanské oblasti, kde má podobnou facii jako v západo- 

české křídě a u Řezna, spadá větším dílem pode dno Labského údolí, kryto 

tamním diluviem a alluviem. Proto vyhledával mylně aeguivalent svých 

Eisbuckelschichten ve vrstvách pásma V v údolí Gottleuby u Perna aneb 
ve vrstvě 3. pásma IX v Kopicích u Perna, považuje oba tyto horizonty 

mylně za soudobé, a navrhoval pro ně název „Copitzer Schichten“ aneb 

„Cottaer Grinsandstein“. (Gůmb.: Geognost. 718, Geologie 835, Kurze 

Notiz etc. 666, 667). Názor tento přijal od Gůmbla také Geinitz (Das Elbe- 

thalg. I, 17). O těchto vrstvách i o tom, jak je geologové určovali, jednali 

jsme podrobně na dotyčných lokalitách ve své studii: „„Čes. útv. kříd. 

v saské zátoce“. — Je to opět podoba petrografická, v pásmu V v údolí 

Gottleuby pískovec jílovitý jemně glaukonitický, a v pásmu IX vrstvě 8. 

v Kopicích pískovec jílovitý glaňkonitický a několik společných druhů 

fauny, které Giimbla zavedly. Jsou to v „Kurze Notiz“ ete. s. 666: 

Rhynchonella vespertilio (allata) — naše plicatilis Sow. 

Magas Geinitzi. 

Arca glabra — naše subglabra D’Orb, 

Crassatella regularis. 

Pleurotomaria linearis. 

Všecky tyto druhy žily též za doby pásma V v Čechách. Prvé tři uvá- 

díme v „Pás. V v Poohří“, Crass. reg. jmenuje Reuss v souvrství a pásma 

V (Unterer Plánerkalk von Laun, Versteiner. II, s. 3), jedině Pleur. lin. 

nebyla sice nalezena posud v pásmu W, je však známa z pás. IVb souv. Ť 

v čenčicích (Pás. IV v Poohří s. 27 i j.), a sám Giimbel (Zah.: Úber die 
Schichtenfolge ete. s. 91) nalezl ji v pás. IV v Čenčicích a poněvadž je 

známa též z pásma VII u Bechlína (Pás. VII ok. Řípu s. 3), tož žila tedy 

i v Čechách za dob pásma V. 

Pravým aeguivalentem bavorských Eisbuckelschichten (IVb) v Sasku 

je pásmo IVb, které je vyvinuto ve facii pískovce hlinitého glaukonitického, 

před zvětráním písčitého slínu glaukonitického na Meuscher Höhe u Do- 

nína (viz Čes. útv. kř. v Saské zátoce s. 87 a 89) aneb u Můgeln v podobě 

písčitého slínu glaukonitického a v odchylné facii, v podobě kvádrového 

pískovce kaolinického místy s hoj. glaukonitem pásma IVb v údolí Gott-
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leuby (viz tamtéž s. 65) v nejvyšší poloze tamního Bildhauersandsteinu, 

ve kterém vystupuje zřejmě Exogyra columba, místy i hromadně (jako 

v Malnicích v čechách). 

9. Určování mladších pásem křídy v Čechách dle Gümbla. 

Giimbel spatřoval ve vrstvách české křídy, zejména v západočeské 

křídě vzor pro svůj sled vrstev v Řezenské oblasti. Jestli Gůmbel sled mlad- 

ších pásem v čechách mylně stanovil a táž pásma na různých místech 

různě v jejich stáří posoudil, měly tyto omyly neblahý vliv i na stratigrafii 

křídy bavorské, v níž snažil se poznatky své z čech uplatniti. Abychom tudíž 

laskavého čtenáře rychle vpravili do Giůimblovy stratigrafie mladších pásem 

na Řezensku, bude dobře, když hlavní omyly Gůmblovy v české křídě pře- 

dem vytkneme. Poněvadž jsme ve svých studiích o české křídě podrobně 

o předmětu tomto jednali, omezíme se jen na stručný přehled. Napřed uve- 

deme Giimblův sled a určování pásem v západní části západočeské křídy, 

ve slinité Oharecké oblasti, na druhém místě ve střední části české křídy, 

v písčité Lužické a Jizerské oblasti. 

A. Giimblův sled ve slinité Oharecké oblasti. 

V této oblasti, nebezpečné všem stratigrafům české křídy, kde je 

terain křídový následkem eruptivné činnosti terciérní všecek dislokacemi 

roztrhán a jednotlivá tělesa dislokační vedle sebe do rozmanitých hloubek 

zpropadlá, nedařilo se Giimblově stratigrafii, podobně jako jiným 

geologům. 

  

  

  

  

  
  

  

Gůmblův obecný sled pásem painic, Laun Čenčic Sehneeberg, 

Schneebergschichten VII, Chlome- _ _ o VIII 
kerschichten Xc 

Priesenerschichten (IX Březno) IX V hor. IXB—n 

-| V4+5 x | 
Hundorfer (Teplitzer) Schichten a 

(Xbc Teplice) v V doi. VII 2—4 

Malnitzerschichten (IVb Malnice) | (m 4% pl Vat |iVao+vi-3) vun               

Zahálka: Úber die Schichtenfolge ete. S. 99, 92, 91, 89. Čes. Středo- 

hoří, 177. Největší omyly, směrodatné pro další studia, byly tedy: že sli- 

28
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nitá facie pásma V byla určována jako Hundorfer (Teplitzer) Schichten, 

čím myslel Giimbel v Hudcově u Teplic na naše souvrství Xbe, že Priese- 

nerschichten v Březně, čili naše pásmo IX, byly považovány za mladší než 

Hundorferschichten (Xbc), a že Schneebergschichten (VIII) čili dle Güm- 

bla Chlomeckerschichten (Xc) považovány za mnohem mladší nežli Hun- 

dorferschichten (Xbc). 

B. Giimblův sled v písčité oblasti Lužické a Jizerské. 

V tomto kraji jeví se vedle téhož nepřirozeného sledu mladších pásem 

ještě ten nedostatek, že nebyla soustava těchto pásem sledována nepre- 

tržitě z Oharecké oblasti do nových písčitých oblastí. Tím přehlédnuty 

důležité změny, které se dějí v petrografických a palaentologických faciích 

pásem v širším okolí Řípu, čím vznikly u Giimbla omyly veliké. 

  

  
  

    

    

  

  

    

4, Nebužel Gross- Chlomek 
Gůmblův obecný sled pásem Wehlowitz Kronžeker | Rohozec Jung- 

1 Můhle bei Turnau | Bunzlau 

Chlomekerschichten Xc — — — Xc 

Priesenerschichten IX — Xabc + Xd — Xd 

. mn OVILVI |, — -a 
Hundorfer (Teplitzer) Schichten Wehlowitzer- 5 8 IXcd 

schichten | 45 
7 © © IXa 6—12 

Va partim. BE 
Malnitzerschichten IVb Rhynch.- | 2% IXa(d) 

sand | nu a 
Untero IXc 

Libocherschichten IVa IVa Iser- | VII | IXd 1—5 
„| sehich. 

Melnikerschichten IIId II — IXc               
Zahálka: Úber die Schichtenfoge 98, 99, 101. Pojizeří, Pás. X s. 51, 

52; Pás. IX s. 108. 

C. Svod Giimblových typických pásem české křídy v přirozený pořádek 

dle Zahálky. | 

V následujícím přehledů uspořádáme všecky předchozí Gůmblovy ty- 

pické vrstvy tak, jak se jeví v přírodě, nikoliv jak je Gümbel uvedl.
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Pásmo Xd dle Zahálky. 

Hundorferschichten Xbe — Teplitzerschichten Xbc, Chlomekerschich- 

ten Xc. 

Priesenerschichten (Baculitenmergel) IX, Obere Iserschichten IX, Calli- 

anassenschichten bei Rohozec IXd, Kieslingswalderschichten IX. 

Schneebergschichten VIII, Untere Iserschichten VIII, Kroužeker Sand- 

stein VIII. 

Wehlowitzerschichten VII + VI. 

© Pásmo V dle Zahálky. 

  

  

  

Základ: Malnitzerschichten IVb (IVm + e + Ť). 

Poznámky. Římské cifry značí vždy naše pásmo na typické lokalitě, 

nikoliv jinde. Upozorňuji, že tytéž typické názvy různých geologů nejsou 

stejného pojmu. Ku př. Vehlovické opuky u F'riče ve Vehlovicích — jen 

pásmu VI, kdežto pásmo VII ve Vehlovicích určoval F'rič omylem jako 

Malnický řasák == IVř v Malnicích. Teplické vrstvy Krejčího a Friče jsou 

někdy Xabc, někdy Xabed. V prvém případě určeno Xd omylem jako 

Březenské — IX v Poohří. 

D. Giimblovy Callianassové vrstvy v Čechách. 

Gůmbel vytknul v nejvyšší poloze svých Kagerhohschichten a Pulver- 

thurmschichten u Řezna, o nichž budeme dále jednati, 5—10 stop (15 až 

29 m) mocné souvrství, v němž spatřoval aeguivalent vrstev bohatých na 

Callianassu antiguu Otto, v nejvyšším souvrství našeho pásma IX v Po- 

jizeří u Hrubého Rohozce blíže Turnova, totiž v IXd, čili v nejvyšší poloze 

svých Jizerských vrstev. Viz náš „Útv. kř. v Pojizeří“ prof. 107, s. 99 a 

108. Toto celé souvrství IXd o mocnosti 26-1 m, dělí především na dvě 

části. Dolní část, naše vrstvy IXd 1—5 o mocnosti 144 m,.určil omylem 

jako Libocherschichten, t. j. jako pásmo IVa z Liběchova; vrstvu nejblíže 

vyšší IX 6 o mocnosti 1:5 m, která je pfebohatd Callianassou antiquou 

určuje jako Malnitzerschichten, t. j. jako IVb v Malnicích ; tu tedy nepo- 

važuje ještě za Callianassenschichten; na to následuje do výše vrstva 

IXd 7 o mocnosti 0-7 m, která má málo Callianassu antiguu a tuto vrstvu 

Zároveň s vyššími vrstvami IXd 8—12 o mocnosti 95 m, nemající zřejmou 
Callianassu antiguu určuje mylně jako Hundorfer- und Callianassen- 

schichten (ib. 103). Poněvadž dle výkladu Gůimblova v Geognost. s. 700 

leží Callianassenschichten nad mylně určenými Hundorferschichten u Ro-
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hozce, tož by v profilu Rohozeckém spadaly Callianassenschichten do po- 

lohy našich vrstev IXd 8—12, které nemají zřejmou Callianassu. To by 

se tedy nesrovnávalo s Giimblovým náhledem o poloze Callianassových 

vrstev. Část vrstev Rohozeckého profilu, totiž IXd 7—12 nemůže náležeti 

k velmi mocnému pásmu Hundorferschichten proto, že pravé Hundorfer- 

schichten čili naše Xbc uloženy jsou v Rohozce v našem profilu 107 nad 

pásmem IX mnohem výše ve stráni, které nebyly Giimblem povšimnuty. 

Aby tento zmatek Giimblova určování vrstev byl dovršen, klade Gům- 

bel ve své Geognost. 700 své Callianassenschichten u Řezna — čím myslí 

také na uvedené Callianassenschichten u Rohozce v IXď — naroveň co do 

stáří se svými Wehlowitzerschichten VI +- VII u Mělníka a tyto Wehlo- 

witzerschichten VI — VII klade nad Hundorfer (Teplitzer) Schichten 

Xbe!, ačkoliv kladl (viz náš přehled B) své Wehlowitzerschichten VI + VII 

za aeguivalentní svým Hundorferschichten X5bc. Konečně připomínám, že 

ve Wehlowitzerschichten VI + VII u Vehlovic nenalezl ani Gimbel ani 

jiní geologové žádnou Callianassu antiquu (Zah.: Über die Schicht. 99). 

Gümbel sice považuje Wehlowitzerschichten VI + VII za stejnodobé se 

souvrstvím IXcd u Nebužel (Zah.: Über die Schichtenfolge, 101), o němž 

píše, že má plno (voll) Callianass, ale to jsou omyly, které jsme již vyvrá- 

tili (ib. 101 a 102). 

Callianassa antigua Otto vyskytuje se, jak uvidíme, u Řezna ve vrst- 

vách mnohem starších (V), v Pojizeří teprve v pásmu IXcd (viz Pás. IX 

v Pojizeří) ve východočeské křídě, ku př. ve Vraclavském hřbetu v pásmu 

VIII (Zah.: Východočes. ú. kř. 57), projde pásmem IX, kde je význačna 

zvláště v souvr. IXcd (ib. 55 atd.), a poslední stopy jeví se v souvr. Xa 

u Opatova (ib. 72 i j.). Celkem je ale vertikální rozšíření Call. antiguy 

v křídovém útvaru veliké. Reuss uvádí je (Verst. I, 15) již v pásmu IIIó 

od Litoměřic (patrně z Velkých žernosek), z Hrádku u Břvan z III5 + IVa, 

z pásma IX u Koštic, Března a Lužic. Též je známa v pás. IX Kieslings- 

waldy (Zah.:' Východočes. ú. k. II, 49), jde do Senonu u Auedlinburgu ku 

př. do Salzberginerglu (Zah.: Die Sudet. II, 105), Schlüter ji uvädi v Se- 

nonské zoně des Marsupites ornatus (Verbr. d. Cephal. 500) a výše do 

zony des Scaphites binodosus (ib. 504) a celou řadu jiných lokalit jmenuje 

též Geinitz v Elbeth. I, 291 a v Auaders i. D. 96, 97. 

Caliianassa antigua je tedy nevhodný druh pro bezpečné určení stáří 

vrstev, zvláště když nevyhovuje poloha stratigrafická náleziska. 

Když Frič uveřejnil své stratigrafické a palaeontologické práce 

o české křídě v létech 1879—1889, opustil Giimbel asi své srovnávání Cal-
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lianasovÿch vrstev u Řezna s Vehlovickými vrstvami VI + VII, nebot 

v nejnovější své práci z r. 1894, Geologie II, 835, srovnává své Callianassen- 

und Pulverthurmschichten u Řezna jen s Teplickými vrstvami Xbc a Ji- 

zerskými vrstvami VIII -+ IX v čechách. Tím vlastně srovnání vrstev Cal- 

lianassových zhoršil, neboť rozdíl ve stáří mezi Callianassenschichten 

u Řezna (V nejvyšší) a mezi Wehlowitzerschichten u Mělníka (VI + VII) 

je malý. 

10. Na Řezenském Galgenbergu. 

vuz 
Abychom poznali nejblíže vyšší vrstvy nad pásmem IVb, obrátíme se 

na pravou stráň Dunajského údolí, k jv. straně Řezna, na Řezenský 

Galgenberg. Tam u Pulverthurmu bývalo více lomů otevřeno nad 

pásmem IVb. Nyní jsou opuštěny a značně zasypány. Vyhledal jsem po- 

měrně nejlépe odkrytý lom, blízko ma sv. od coty 363, kde lze vrstvu za 

vrstvou ohledati v oboru Gümblovÿch Pulverthurmschichten. Giimbel po- 

važuje zdejší vrstvy za typické pro okolí Řezna. Popisujíce vrstvy tyto, 

připojme také jejich Giimblův popis v Geognost. 742. 

Zahálka 1911. Giimbel 1868. 

Patro: Ornice a pod ní diluvial, hlína žlutá 

05—1 m 

Pásmo V. vrstvy 8—1 o mocnosti 18.44 m 

8. Vápenec spongilitový písčitý méně neb 

více glaukonitický v pevnější lavici. Málo písku 

křemenného, četná jemná zrnka glaukonitu tma- 

vozelená až černá, hoj. vápence, dosti jehlic spon- 

gií, nejvíce z vápence, jedna úplně z glaukonitu 

zeleného. Barva horniny je šedožlutá, v jedné po- 

loze i zelená, pro větší množství glaukonitu. Moc- 

nost 0.3 m. 

7. Spongilit písčitovápnitý,. slabě deskovity 

méně pevný, snad proto, že je blíže povrchu, šedý 

až nažloutlý. Málo písku křemenného, více vá- 

pence, málo vel, jem. tmavých zrn glaukonitu, vel. 

hoj. jehlic spongií, vz. blýštinka muskovitu. Tu a 

tam vloženy jsou do vrstev spongilitu konkrece 

tmavošedého křemitého vápence spongilitového 

z vící pěstě, i menší i větší. Chudý glaukonitem, bo- 

hatý jehlicemi. Útlé jehlice celé z vápence, širší 

mají stěny z vápence, centrální kanálek křemi- 

čitý. Mocnost 4-7 m. 

Hangendes: Ackererde 

u Löss. 

Pulverthurmachichten 

a—h: 

a) Glaukonitischer 

Mergel und Kalk, 1 F 

(= 03 m) 

b) Důnngeschichteter, 

gelber, sandiger Kalk, 

durch kleine Concretio- 

nen knollig, erfůllt von 

Krebsscheeren Callia- 

nassa antigua. 9 F (= 

2:6 m)   
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6. Spongilit písčitovápnitý, v čerstvém l:mu 

v pevné stolici, šedý místy zažloutlý ; málo zrn kře- 

mene, dosti vápence, zř. vel. jem. tmavé zrnko 

glaukonitu, vel. hoj. jehlic, zř. muskovit. Místy 

vložena větší kulovitá konkrece křemitého vá- 

pence spongilitového, uvnitř tmavošedého. Moc- 

nost 0:6 m. 

5. Spongilit písčitovápenitý, křehký, při po- 

vrchu v tenší desky rozpadlý a žlutý, dále od po- 

vrchu šedý a pevnější. Muskovit zř., tu a tam 

tmavé zrnko glaukonitu, velmi bohatý jehlicemi. 

Kde je vápenec jehlic vyloužen, tam velmi poro- 

vitý a lehký. Místy se proplétají jehlice na po- 

vrchu ovětralém jako vlákna v plsti. Mocnost 

0:25 m. 

4. Spongilit písčitovápnitý v pevných lavi- 

cích, šedý po zvětrání zažloutlý. Málo písku kře- 

menného, hoj. vápence, mnoho jehlic, zř. tmavo- 

zelená zrnka glaukonitu, zř. muskovit, skvrny 

křemitovápencové © tmavší. Pecten  Dujardini 

Róm, Vola quadricostata Sow. sp. (h) s přir. 

Bryozoami, místy skořápka vápencová nahra- 

žena bělavým cacholongem, Exogyra columba 

Lam. sp. (h), Rhynchonella plicatilis Sow. (vh). 

Tu a tam vložena do vrstev spongilitu konkrece 

křemitého vápence spongilitového tmavošedého. 

Mocnost dle Gůmbla 4-67 m. 

4 Spongilit písčitovápnitý ve slabších de- 

skách, jinak jako 4. Dle Gůmbla 0-88 m. 

2. Spongilit písčitovápenitý jako 4, ale v te- 

ninké vrstvičky rozpadlý. Dle Giimbla 0-58 m. 

1. Spongilit písčitovápnitý jako 4, v silněj- 

ších a pevnějších lavicích. Dle Gümbla 1:46 m. 

Základ u dna lomu: 

v 
Pásmo IVL souv. ř. Vápenec písčitý velmi 

glaukonitický přechází místy v písčitý slín velmi 

glaukonitický. Pevný, šedozelený až zelený, větrá- 

ním žloutne. Má šedé pecky neb skvrny křemitého 

[40] 

c) Dünngeschichteter kiese- 

liger Kalk. 1% F (= 04m) 

d) Gelbe mergelige Zwischen- 

lagen. 4 F (= 008 m) 

e) Grossbankiges mergelig- 

kieseliges Gestein mit gegen 

die Ränder  verflieBenden 

großen Kalkausscheidungen 

kalkige Zwischenbänke mit 

zahlreichen Kieselausscheidun- 

gen: Inoceramus Brongniarti, 

Ostrea columba, O. semiplana, 

O. auricularis, Lima canalifera, 

Isocardia cretacea, Rhyncho- 

nella plicatilis, Terebratulina 

striatula. 16 F (= 467 m) 

f) Dünngeschichtete Bänke 

des Gesteins wie in e) mit vie- 

len Rhynchonellen. 3 F (= 

0-88 m) 

g) Mergeliges, äußert locke- 

res Gestein. 2 F (= 058m} 

h) Großknolliges Gestein 

wie e). 5 F (= 146 m) 

Unterlage: 

Glaukonitischer Kalkmergel 

voll von Kalkknollen und Stein- 
kernen von Muscheln und 

Schnecken, Fischzähnen. Eis-
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vápence. Dosti písku křemene, hoj. vápence, hoj. buckelschicht. Tiefste Lage der 

tmavozel. až černých zrn glaukonitu, zř. muskovit. Kellerausgrabungen mit Am- 

Četné lamellibranchie, zejména Arca subglabra monites peramplus und Ammo- 

v jádrech zahnědlých fosforitovfch, gastropy, jed- nites Woolgarei. 

na kolonie bryozoi, Ostrei z vápence, místy jejich 

vápenec nahrazen cacholongem. | 

11. Gümblovy Pulverthurmschichten — V. 

Ober-Turonstufe, Höchstes Glied der Mittlerenstufe, des Mittelpläner, 

Obere Abteilung der Kagerhöhschichten, Teplitzer (Hundorfer) Schichten 

(Xbc), Obere Iserschichten (IX), Kieslingswalderschichten (IX), Pläner- 

kalk von Strehlen (Xbc), Scaphitenschichten (Xabc). Geogn. 718, 741. Geo- 

logie 835, 841. 

Giimbel vyřadil nad svými Eisbuckelschichten (IVb) samostatný ho- 

rizont vrstev nazvav jej podle typické lokality u Řezna „Pulverthurm- 

schichten“. Popsali jsme celý sled jeho vrstev. Jsou to spongility písčito- 

vápnité s konkrecemi křemitého vápence spongilitového, v nejvyšší poloze 

vápenec spongilitový písčitý více méně glaukonitický. Složivo toto ukazuje 

na usazeniny pobřežní; jestiť nálezisko naše od nejbližšího bývalého břehu 

mořského, permského, jurského a žulového, vých. od Reinhausenu, 4 až 

6 km vzdáleno. Gimbel píše o nich povšechně (Geogn. 719): „mergelig- 

kieselige, weiß-gelblich gefärbte, wohlgeschichtete Gesteinsbänke, welche 

in höchst auffallender Weise den tieferen Schichten unserer Reinhausener- 

schichten (IIIb) in ihrer petrographischen Beschaffenheit so gleichen, daß 

man sie in dieser Beziehung nicht sicher von ihnen unterscheiden kann. Im 

Allgemeinen sind sie jedoch kalkreicher und dünnbankiger, oft plattenartig 

geschichtet; es scheiden sich sogar ziemlich reine Kalkbänke aus. Durch 

Auswitterung nehmen gewisse Schichten jene poröse, schwammartige Be- 

schaffenheit an, die auch bei den Reinhausenerschichten (IIIb) hervorge- 

hoben wurde. Dann ist das Gestein sehr leicht, läßt sich leicht schneiden, 

wie in dem Steinbruche am Pulverthurme. Die eingeschlossenen Muschel- 

schalen sind in diesem Falle durch weißen Quarz ersetzt.“ 

Podáváme přehled zkamenělin z Fulverthurmschichten (V) naleze- 

ných u Řezna dle Giimbla (ib. 720). Ony druhy, které byly nalezeny též 

V pásmu V české křídy, jsou proloženě vytištěny. 

Ostrea vesicularis Lam. (naše hippopodium 

Nilss.). - 
Ostrea hippopodium (Nilss.) Rss. 

Ostrea lateralis Nilss. (naëe Exogyra 1).
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Ostrea semiplana Sow. 

Ostrea Matheroniana D"Orb. (naše Exogyra M.). 

Ostrea columba Lam. (naše Exogyra c). 

Spondilus spinosus Sow. 

Spondylus lineatus Goldf. (náš S. latus Sow. sp.) nebyl sice v pásmu 

V v české křídě nalezen, je však znám z pásma IIIb, IVab a Xabc; žil tedy 

i za dob pás. V v české křídě v čechách i Sasku. 

Lima aspera (Mant.) Rss. 

Lima canalifera Goldf. (naše L. multicostata 

Gein.). 

Lima pseudocardium Rss. 

Pecten Dujardinii Róm. 

Pecten virgatus Nilss. (náš P. curvatus Gein.). 

Pecten quadricostatus Sow. (naše Vola qu. a 

quinquecostata Sow.sp.). 

Inoceramus Brongniarti Sow. 

Inoceramus aff. Cuvieri Mant. 

Cyprina ligeriensis D'Orb. 

Isocardia cretacea Goldf. 

Pholadomya ligeriensis D'Orb. 

Nautilus (aff. danicus Schloth.) hercynicus Gümb. 

Serpula filiformis Sow. (naše socialis Goldf.) nebyla sice nalezena 

v pás. V v české křídě, je tu však známa v pás. II, IIIb —- IVa a v IX, žila 

tedy zde i za dob pás. V. 

Rhynchonella plicatilis Sovw. 

Magas Geinitzi Schlónb. 

Terebratulina striatula Mant. (naše chrysalis 

Schl). 

Terebratulina rigida Sow. (obyč. naše gracilis 

Schl.). 

Terebratula semiglobosa Sow. V Čechách nalezena v pás. 

V u Sterndorfu (Zah.: Severočes. ú. kř. s. 59). Zde i u Řezna vzácná. 

Micraster cor testudinarium Goldf. Určení této ježovky bude potřebí 

přezkoušeti, jak svědčí práce Reussovy (Verst. II, 56), jenž domnělý ten 

druh vede od pásma IIIa ve Břvanech, skrze soupásmí III5 — IVa v Tři- 

blicích a Hrádku, až do pásma X v Teplicích. V Sasku Geinitz uvádí tento 

druh ze soupásmí VI — VII (Eib. II, 12., unreine Schichten des oberen 

Pláners bei Krietzschwitz) až do pásma Xabc ve Střetíně. Pravý Micr. c.
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testud. žil v české křídě v době pásma Xabec. Druhy z jiných pásem uvá- 

děné bude třeba přezkoušeti jako u Řezna. 

Cidaris subvesiculosa D’Orb. 

Scyphia subseriata Rss. 

Callianassa antigua Otto. Žila v Čechách od pásma IIIb až do pásma 

IX. Mohla tedy žíti v Čechách i za dob pásma V. 

Oxyrhina Mantelli Ag. 

Tento Gůmblův seznam zkam. budiž srovnán se seznamy zkam. pás. 

V u Zahálky: v kříd. útv. okolí Řípu, Poohří, Pojizeří, Čes. Středohoří, 

Východočes. I, IT, v Sasku. Mimo to Reuss: Verstein. I, II a Geinitz: 

Elbeth. I, II. 

Giimbel porovnávaje své Pulverthurmschichten (V) s německou Zonou 

des Scaphites Geinitzi (Xabc) klade také důraz na výskyt tohoto druhu 

Geinitzi u Pasova. K tomu třeba poznamenati, že Scaphites Gei- 

nitzi D'Orb. je též znám v pásmu V v Poohří a u Bohuslavic blíže No- 

vého města n. M. (Vých. II, 62, 63) v Čechách a mimo to má v Čechách 

velké rozšíření vertikální: :od pásma IIIb až do pásma X (viz tamtéž). 

Vrstvy zmíněné u Pasova náleží ostatně pásmu VIII. 

Jak jsme v profilu u Pulverthurmu naznačili, vytkl Gůmbel v nej- 

vyšší poloze svých Pulverthurmschichten vrstvy a) a b), čili naše V8 +7, 

které jsou bohatší na Callianassu antiguu a nazývá je podle toho „Calli- 

anassenschichten““. Úhrnná mocnost jejich je 10 stop (bav.) — 29 m, po- 

dle nás 5 m. Jak ve svém díle Geogn. II s. 721, tak v Geologii II s. 842 po- 

dává pak ještě společnost zkamenělin z Callianassových vrstev jiného 

okrsku nežli od Řezna, totiž z okolí Rodingu, které však náleží jinému 

pásmu nežli V a sice IVb. Pojednáme o těchto zkamenělinách až u dotyč- 

ných lokalit. 

Úúhrnnou mocnost svých Pulverthurmschichten udává Gůmbel na Ře- 

zenském Galgenbergu 11:02 m, já udávám 13-44 m tamtéž. Ve své Geogn. 

II s. 719 udává Giimbel průměrnou mocnost těchže vrstev 73—8-76 m 

(25—30 stop), ale na str: 700 zase průměr větší 783-—1752 m (25—60 

stop). V nejmladším díle, v Geologii II str. 841 praví, že průměrná mocnost 

nepřevyšuje 8—10 m. | 
Pulverthurmschichten u Řezna a pásmo V v okolí Řipu. 

Bylo to pro nás příjemným překvapením, když jsme na Winzerbergu 

u Řezna rozpoznali v pásmu IVb tytéž tři horizonty: magasový, exogyrový 

a řasákový jako u Malnic v Čechách (m, e, ř), neboť ani v české křídě 

ani v ostatní sudetské křídě ani jinde v cizině jsme je tak rozdělené nevi- 

děli. Naše překvapení však ještě více vzrostlo, když jsme shledali, že
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u Řezna na Galgenbergu blíže Pulverthurmu souhlasné horizonty pokra- 

čují i výše do pásma V právě tak, jako na vinorodé stráni polabské u Měl- 

níka. Tu i tam následují nad pásmem IVb souvrství řasákového: Rhyn- 

chonellové horizonty, výše glaukonické horizonty a později shledáme souhlas 

i ve vyšších pásmech. 

Rhynchonella plicatilis vyskytuje se ve slinité facii nejhlubší části 

pásma V, v souvrství Va zřídka. Ona je známá v Niveau A Asteroseris 

coronula (Va) u Ste. Menehouldu ve Francii (R. pisum, Cu“Vieri). Viz 

Zah. Die Sudet. Kreidef. I s. 105.-— U Malnic v Čechách v souvr. Va 

(avellanovém) blíže Skupické cesty ; viz vrstvu Va 1 v Zah. pás. V v Poohří 

s. 49, profil 67, obr. 37. — Dále u Loun ib. s. 28. v Va 1 profil 78, obr. 51. — 

Dále u Podhrázského mlýna ib. s. 13. prof. 46, obr. 29 ve vrstvě Va 6. — 

V horním mlýně u Břvan ib. profil 75, obr. 50, vrstva Va 4. — V okolí 

Řipu na Vrchlabci u Roudnice v nejhlubší poloze slínů pás. V, viz Pás. V 

v okolí Řipu s. 89. — Jakmile však přejdeme v okolí Řipu ze slinité facie 

pásma V do písčité facie téhož pásma, na pokraji Lužické oblasti (zde 

pásma V (Vdď) Rhynchonella plicatilis velmi hojně, jako u Řezna, ba místy 

objevuje se i hromadně. Známy jsou Rhynchonellové pískovce po případě 

Rhynchonellové písčité slíny v Malém Liběchově (Zah. Pás. V ok. Řipu 

s. 55) v Rokli Lípovec u Vehlovic (ib. 56), v Mlázovické rokli (ib. 57), 

pod Chlomkem u Mělníka (ib. 58), v Byšicích (ib. 68 a Pás. IV s. 28) 

a v Čečelicích (ib. 63 a Pás. IV s. 27) a j. a j. Mocnost těchto Rhyncho- 

nellových vrstev byla u Řezna (V 8 +- 4) 5.55 m, u Mělníka klesá od Libě- 

chova ku Chlomku od 5 m ku 28 m, u Byšic 2-6 m, u Čečelic 2-2 m. 

Glaukonické vrstvy, které jsme konstatovali v nejvyšší části (V, 8) 

u Řezna, objevují se též na mnoha místech v západočeské křídě; tak v Pod- 

hrázském mlýně u Veltěže (Pás. V v Poohří s. 18. prof. 46) slin glauko- 

nitický 0-1 m, v Lounech (ib. 28 prof. 78), vápenec glaukonitický 0-4 + slin 

glaukonitický 1:6 m. Ve stráni polabské u Mělníka a sice v Malém Libě- 

chově (Pás. V ok. Řipu, s. 55) je to pískovec glaukonitický 3 m, v Mlázo- 

vické rokli a pod Chlomkem jsou to písčité slíny glaukonitické s křemitými 

vápenci, u Mlázovic 1-8 m, pod Chlomkem 2-8 m. Také v Mastýřovicích 

(ib. 51) i j. bývají vrstvy horní části pásma V velmi glaukonitické. Na 

Řezenském Galgenbergu je mocnost 0-3 m, načež diluv. hlína tvoří patro; 

není vyloučeno, že něco glaukonitických vrstev pokračuje výše ještě. 

O nejblíže vyšších vrstvách nad Callianassenschichten (tedy nad 

našimi vrstvami V 7 + 8) od Pulverthurmu vyslovuje sé Giimbel (Geogn. 

II, 721) takto: „Auf der Höhe des Kagerberges (sz. od Rezna) breitet
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sich unmittelbar über den so eben genannten Callianassenschichten eine 

Lage glaukonitreichen, mergeligen und kalkigen mit groben Quarz- 

körnern erfüllten Gesteins aus, welche, ähnlich wie die tieferen Eisbuckel- 

glaukonitmergel, zahlreiche, meist nur als Steinkerne erhaltene, orga- 

nische Überreste umschließt. Die gleiche Lage findet sich am Degelberg 

bei Thalmassing““. O tomto vyšším pásmu pojednáváme při pásmu VI dále. 

Bude poučno srovnati příkladem některý horizont rhynchonellový 

českého pásma V v okolí Řipu s týmž horizontem v okolí Řezna. Zvolíme 

lokalitu Malý Liběchov u Mělníka (Zah. Pás. V ok. Řipu s. 55, obr. 20). 

Lithologické facie na obou stranách jsou ovšem odchylné; jsouť vrstvy 

u Řezna poblíž břehu mořského usazeny, kdežto v Liběchově více ve středu 

zálivu, na pokraji písčité delty mořské. 

  

    

Malý Liběchov, Kozí rokle Pulverthurm u Řezna 

Patro: Pásmo Vď 4—6 + VA 1—2 Patro: Pulverthurmschichten 5—8 

| 3. Kvádrový pískovec hrubozrnný 4. Spongilit pisčitovápnitý, tu a tam 

s tmelem pisčitým neb slinitým vložena konkrece křemitého vá- S 

= : s velmi hojnou Rhynchonella | — pence. S vel. hoj. Rhynch. plica- | 5 

S | plicatilis (u Vehlovic hromadně) = tilis. 4, 67 m 2 
I, 3m = 9 

> | 2. Hrubozrnnÿ písčitý slín,tu a tam ||” | 8. Spongilit pisčitovápnitý s hoj. E 
s | s vrstvičkou neb konkrecí kře- 5 Rhynchonellami. 0, 88 m = 

$ 1 mitého vápence s hojnou Rhyn- | 3 5 

chonella plicatilis. 2 m m = 
u . o . Lo. à 

| 1. Hrubozrnný písčitý slín. 2 m 14-2 Spongilit pisčitovápnitý. 2, 04 m 

Základ: Pásmo IVd Základ: Eisbuckelschichten IV           
Mnohé druhy fauny, které zprovází Rhynchonellu plicatilis v sou- 

vrství V 3+4 u Pulverthurmu v Řezně (viz profil v předu) vyskytují 

se v témže horizontu v okolí Řipu (Pás. V. ib. 38—64) ; na př.: Inoceramus 

Brongniarti, Ostrea semiplana a hippopodium, Lima multicostata, Vola 

guinguecostata. Poslední druh považuji za stejný s druhem auadricostata, 

poněvadž často jsou v téže vrstvě pohromadě a mnohá individua mají 

na téže skořápce 4 i 5 žeber. 

V okolí Řipu nevynikají sice vrstvy pásma V větším množstvím jehlic 

spongií jako u Řezna, ale v kraji Podorlickém, kde jsou též usazeniny jejich 

blízky mořského břehu jako v Řezně, tam jsou slíny pásma V také bohaty 

jehlicemi (Východočes. ú. kř. II s. 36).
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12. Gümblüv aequivalent Pulverthurmschichten v české křídě. 

Máme-li na paměti výsledky ku kterým jsme došli v předchozím 

článku: „Určování mladších pásem křídy v Čechách dle Giimbla““, můžeme 

bezpečně jíti po stopách Giimblova myšlenkového pochodu při srovnávání 

jeho Pulverthurmschichten v Bavorsku s vrstvami českými. 

Giimbel zcela dobře poznal své Eisbuckelschichten (IVb) ve svých 

Malnitzerschichten u Malnic (IVb); přirozeno, že nejblíže mladší vrstvy 

Pulverthurmschichten od Řezna (V) považoval za stejnodobé rovněž nej- 

blíže mladším vrstvám u Malnic, totiž našemu pásmu V na Bílých Horkách 
(Lehmbrůche), jenže určil omylem toto pásmo V jako Hundorferschichten, 

t. j. jako Xbc u Teplic. Proto považoval Gümbel omylem své Pulverthurm- 

schichten (V) za aeguivalent českých Hundorfer- čili Teplitzerschichten 

(Xbe). Jak známo, považoval však také Gümbel omylem své Hundorfské 

vrstvy (Xbc) za stejnodobé s vyššími Jizerskými vrstvami a sice s IXcd. 

Ve své Geologii II s. 835. udává v přehledné tabulce: 

Callianassen- u. Pulverthurmschichten (V) = Teplitzerschichten 

(Xbc), Iserschichten (VIII + IX). | 
Jiný způsob srovnání uvádí Giimbel ve své Geognost. s. 700: 

  

Callianassenschichten Wehlowitzer Iserschichten (VIII-- IX). Kreibitz 
V7+8 Schichten (Chřibská u Č. Kamenice, pásmo Xa). 

u M + va Turnau (Hrubÿ Rohozec IXd 6—12) 
Hundorfer | Oberste Lage des Plänersandsteines 

Pulverthurmschichten Schichten am Weissen Berge (vyšší část 
V1—6 Xbe pásma IIIb)         

K tomuto srovnání pfisel Gümbel timto pochodem. On dobïe stanovil 

své Reinhausenerschichten IIIb v Melnikerschichten IIIb pod Mä&lnikem; 

správně rozpoznal své Winzerbergerschichten IVa ve svých Libocherschich- 

ten IVa v Malém Libochově (Kozí rokle) ; na to ale přehlédl své Eisbuckel- 

schichten IVb čili Malnitzerschichten IVb v témž Liběchově. Obrátil se do 

rokle Lípovec u Vehlovic (viz obr. 30 a 20 v okolí Řipu) a určil špatně tam 

přístupné vrstvy Rhynchonellového pískovce Vd 8, tedy aeguivalent svých 

hlubších, na Rhynchonellu plicatilis bohatých, Pulverthurmschichten V 4 

(též V 8), ne jakožto Pulverthurmschichten, nýbrž jako Eisbuckelschich- 

ten IVd čili Malnitzerschichten IVb. Následkem toho — podle analogie 

u Malnic — myslil, že v oboru nepřístupných vrstev Vd4—6 a Vh1—2 

(ib. obr. 30, 20 a příslušný profil na str. 55. Pás. V ok. Řipu) leží jeho 

Hundorferschichten (Xbc), k nimž připojil i odkrytá ve Vehlovických
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lomech pásma VI -- VII, jež nazval Wehlowitzerschichten a specielně za 

nejvyšší vrstvy svých Pulverthurmschichten — tak zvané Callianassen- 

schichten — pojal. Jak jsme již předeslali, považoval poslední též za rovno- 

dobé se souvrstvím IXcd, zejména IXd. že srovnání Pulverthurmschich- 

ten V s vyšším oddílem pásma III5 na Bílé hoře u Prahy bylo též omylem, 

vychází z našich výkladů o pásmu IIIb v okolí Řezna. 

Jako aeguivalent svých Pulverthurmschichten (V) v Sasku považoval 

Giimbel omylem Strehlenerschichten, čímž myslel pásmo Xbc ve Střelíně 

u Drážďan. Zároveň při tom myslel omylem na soupäsmi VI+ VI 

u Krietzschwitz blíže Perna, Mergel von Krietzschwitz. Viz popis dotyč- 

ných lokalit v naší studii o české křídě v Sasku. Poněvadž české Teplitzer- 

schichten (Xbc, dokonale řečeno Xabc) a saské Strehlenerschichten (Xbc, 

dokonaleji Xabc) jsou skutečným aeguivalentem Scaphitové zony v Sz. Ně- 

mecku (Xabc), proto Giimbel srovnával své Pulverthurmschichten (V) 

též se Scaphitovou zonou Subhercynu. (Geogn. II 700, 720 a j.) 

Seznamy fauny našeho pásma Xabc v české křídě i v Sz. Německu 

i ve Francii nesouhlasí v celku s faunou Pulverthurmschichten. Tu a tam 

se vyskytující společný druh, který má větší vertikální rozšíření, nestačí 

ku posouzení stejného stáří, zvláště když poměry stratigrafické ne- 
vyhovují. 

18. Thalmassing. 

Již na výšině od Tremmelhausnerhöhe ku Kagerhöhe bylo pozoro- 

vati, jak se nad pásmem V ukazují stopy po mladších pásmech ; podobně 

na vysočině táhnoucí se po j. straně Řezna, nad v. stranou Dunaje, ku 

Grossbergu a Abbachu, pokud není pokryta miocenem, ukazují se v četných 

zašlých lomech výchozy pásma VI, VII a VIII. Gůmbel (Geogn. II 746) 

naznačuje odtud sled vrstevný z jámy na Degelbergu u Ziegeltsdorfu. Ku 

poznání těchto vrstev uchýlili jsme se do čerstvě odkrytých lomů v Thal- 

massingu, kde jsme nalezii pod příkrovem mocného miocenu pěkně pří- 

stupné vrstvy na úpatí jižní stráně údolí řeky Pfattry (Pfatter), jv. od 

Řezna, blízko na jz. od stanice dráhy v Kóferingu, v samém sousedství 

domu čís. 107. Obyvatelé zdejší nazývají toto místo „Krucker Thal“. Po- 

dáváme prozkoumaný sled vrstevný a vedle něho sled Gůmblův z Degel- 

bergu. 
Zahálka v Thalmassingu. Gůmbel na Degelbergu. 

Patro: V lomu ornice žlutavá, hlinitá, jinde vyšší miocen. Handgendes: Ackererde. 

Pásmo VIII vrstvy 2+ 1. Grossbergsandstein, 

2. Piskovec slinitÿ v kousky rozdrobený (zvětralý), 1. Intensiv gelbe, har- 

jemnozrnný, žlutý, dosti glaukonický, zrna glaukonitu te, kalkige
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zelená, zrna křemene ponejvíce čirá, zřídka růžová. Tu 

a tam vložena pevná, světle šedá konkrece písčitohlini- 

tého vápence. Má dosti zeleného a černého glaukonitu 

a čistší skvrny vápencové, malé, Exogyra, mládě. Moc- 

nost 0-40 m 

1. Piskovec s vápencovým tmelem, deskovitý, velmi 

pevný a tvrdý, jemnozrnný, místy hrubá zrna křemene, 

žlutý. Místy šedá slinitá skvrna. Tu a tam černé zrno 

glaukonitu. Tmel náleží rozbitým skořápkám zkame- 

nělin. Má 'dosti Bryožoí z vápence. Lima multicostata 

Gein. (var. canalifera), zoubek rybí?, otisk spongie? 

Mocnost 0-35 m 

Pásmo VII (vrstvy 4 až 1) 

4, Piskovec slinitý v tenších vrstvách, jemnozrnný, 

měkký, šedý, s málo glaukonitem, s hoj. ústřicemi, místy 
s hnízdečky neb skvrnami čistého šedého slínu. Tu a 

tam vložena světle šedá konlerece pískovce vápencového. 

Tento má málo glaukonitu, zř. bryozou, ale hoj. ústřie. 

Mocnost 0-6 m 

8, Pískovec slinitý nahoře v křehkých deskách, dole 

v písek rozpadlý, šedý, slabě do zelena, jemnozrnný. 

Hlavním složivem jsou jemná zrna křemene, místy 

vrstvička s hrubšími zrny, zrna oblá, čirá, méně šedá, 

zř. zelenavá; glaukonit jemný, zelený a černý, místy 

méně, místy více zastoupen. Tmelem je slín šedý, místy 

tvoří čistý šedý slín skvrnu, hnízdečko neb krátkou 

vrstvitku. Tu a tam ojedinělý sloupek bryozoí, zlomky 

zkamenělin, jmenovitě Ostreí a Vol (Pectenů). Moc- 

nost 0-6 m 

2. Piskovec vápnitý glaukonitickÿ v pevných a 

tvrdých lavicích šedozelených, jemnozrnný. Glaukonit 

jemný, zelený, křemenná zrna jemná, čirá. Místy glau- 

konit se značně rozkládá, mění se ve hnědý až rezavý 

limonit a jím potaženy jsou plochy loží a rozsedlin. 

Vápenec se rovněž rozkládá a vyluhuje, tak že zbývá 

po něm hojně porů a hornina je pak lehčí. V dutinách 

zvětralé horniny bývá někdy bílý kacholong vyloučen. 

Mocnost 0-4 m 

1. Piskovec slinitÿ glaukonitickÿ ve hlinitý písek 

rozpadlý, místy slabá, sypká, křehká vrstvička, šedo- 

zelený, po větrání zelenavě žlutý. Tu a tam vloženy 

čárky šedého slínu. Jemnozrnný. Křemenný písek po- 

nejvíce čirý. V hornině vězí konkrece vápence písčitého 
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Sandsteinplatten. 

3 F. (0-88 m). 

Mylný Marterberg- 

mergel (2—5), (viz po- 

známku). 

2. Lichtfarbiger, 

schwach glaukonitischer 

Thon und Mergel mit 

Kalkknollen voll Bryo- 

zoen und Ostreen 

9 F. (= 263 m). 

8. Stark gelb gefärb- 
ter Thon 

1% F (= 04). 

4, Lichtgrauer stark 

glaukonitischer Mergel 

voll Versteinerungen wie 

bei Thalmässing 

2 F. (= 058 m). 

5. Gelber, glaukonitar- 

mer Thon und Mergel 

1% F. (= 044 m). 

Mylně © Cailianassen- 

schicht.
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měně glaukonitického ve tvaru koulí až jako hlava 6. Mergel mit Kalk- 

i bochníky velkých, barvy hnědé; i ty mají slinité concretionen und Stein- 

skvrny a hnízdečka barvy šedé; ku obvodu přechází kon- kernen 

krece v piskovec slinitý glaukonitickf. © Mocnost 1% F. (= 015 m). 

05 m 

Pásmo VI. Mylně Plánerkalk. 

Piskovec vápnitý glaukonitický ve velmi pevných 7. Drei Bánke festen 

a tvrdých stolicích, jemnozrnný, šedozelenavý. Místy grauen Mergelkalkes 

četné slinité šedé čárky. Vybírá se spolu s pískovcem 7 F, (= 204). 

VII 2 ku stavbě a k úpravě štěrku na silnice a cesty. 

Pro zasypané dno lomu r. 1911 přístupen jen do hloubky 

0-2 m, t. j. 10 cm pod č. d. 107 čili 790 m nade dnem 

přilehlého údolí při říčce Pfatter. Pásmo VI pokračuje 

hlouběji. 

O dalších zkamenělinách těchto vrstev jednáme v dalších článcích. 

Poznámky ku profilu. 

Naše vrstvy 4-—2 pásma VII čili Gimblovy vrstvy 2—5 určuje Gimbel 

jako Marterbergmergel z Marterbergu u Pasova. To je mýlka. Vrstvy 
u M 

Marterbergu náleží pásmu mnohem mladšímu. Viz náš článek o pásmu IX. 

Naši vrstvu 1 pásma VII čili Gümblovu vrstvu 6 určuje Giimbel mylně 

jako Callianassenschicht a naše pásmo VI čili jeho vrstvu 7 mylně jako 

Plánerkalk, čím myslí zde své Pulverthurmschichten. Tu třeba uvážiti: 

1. Gůmbel píše výslovně o našem pásmu VI čili o své vrstvě 7 na Degel- 
bergu (mylný Plánerkalk), že leží nad Callianassenschichten, tedy nad nej- 

vyšším oddílem pásma V, „unmittelbar iiber den so eben genannten Calli- 

anassenschichten“. Nemohou to tedy býti jeho Pulverthurmschichten či 

mylný Plánerkalk (Geogn. II str. 721). 

2. Když vrstva naše VII 1 či Giůmblova vrstva 6 leží ještě výše než 

Pásmo VI, tím méně to může býti Callianassenschicht. Proto i určení jeho 
Callianassenschicht v tomto profilu je mylné. 

8. Vrstva VII 1 či Giimblova vrstva 6 hlásí se již svým petrografickým 

složením k pásmu VII, t. j. ke Giimblovu mylnému Marterbergmerglu 
VV 

z okolí Řezna a nikoliv k nižším vrstvám. 

V našem profilu i v Giimblově z Degelbergu jsou zachovány pouze nej- 
starší vrstvy pásma VIII. Vrstvy mladší byly denudovány a erodovány. 

Giimblův petrografický popis vrstev nevyhovuje přírodě. Lze tušiti, 

že se Giimbel chtěl tímto popisem vrstev přiblížiti k horninám oněch pásem 

v čechách, které měl za aeguivalenty svých horizontů.
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14, Pásmo VI. v okolí Řezna. 

Nedosti správně: Glaukonitischer Mergelkalk (VI u Řezna) mit Trigonia 

limbata, Pholadomya caudata (IVb u Rodingu). 

Mylný Plánerkalk (Pulverthurmschichten) u Gimbla. 
vyz 

Nejvyšší horizont od Kagerhohschichten a Callianassenschichten u Gümbla. 

Degelbergschichten Zahálka. 

Již jsme v předchozích článcích citovali, že Giimbel konstatoval nad 

svými Callianassenschichten, tedy nad nejvyšší částí našeho pásma V, 
zvláštní horizont; je to naše pásmo VI. Přes to určil je však na Degelbergu 

mylně jako Plánerkalk, čím myslel své Pulverthurmschichten (naše pás- 

mo V). Nemohou se nad Callianassovými vrstvami, t. j. nad nejvyšší částí 

pásma V opakovati znovu Pulverthurmschichten. Třeba zde vytknouti nový 

horizont, známý z české křídy i sz. Německa, pásmo VI. Navrhuji pro něj 

místní název „Degelbergschichten““, poněvadž na něj Giimbel ve svém pro- 

filu z Degelsbergu poprvé upozornil, Patrem tohoto pásma VI je v širším 

okolí Řezna pásmo VII jako v české křídě. — Třeba již zde na to upozorniti, 

že Giimbel určil omylem naše pásmo IVb čili své Eisbuckelschichten u Alten- 

Kreuth nedaleko Rodingu jakožto pásmo VI (Zahálkovo Degelberg- 

schichten). Viz o tom blíže náš článek „Lomy v Alten-Kreuth““. Poněvadž 

byl v okolí Řezna přesvědčen, že horizont pásma VI leží nad nejvyšší částí 

Pulverthurmschichten, kteroužto nejvyšší část nazýval také Calliánassen- 

schichten, tedy nad nejvyšší částí našeho pásma V, čili nad nejvyšší částí 

Giimblova domnělého Turonu, bylo mu těžko rozhodnouti se, zdaž by měl 

horizont pásma VÍ počítati ještě ku své nejvyšší části mylného Turonu aneb 

ku nejspodnější části svého mylného Senonu, neboť pásmo VII v okolí 

Řezna měl již omylem za Marterbergschichten a Senon. Konečně se rozho- 

duje (Geogn. II, 722), že bude nejlépe přiděliti pásmo VI k nejvyšší části 

svých Kagerhochschichten, tedy k svému nejvyššímu Turonu. 

Jak jsme uvedli, má pásmo VI v Thalmassingu pevné a tvrdé stolice 

jemnozrnného pískovce vápnitého šedozelenavého. Položíme-li vedle této 

horniny písčitý slín vrstvy 3 pásma VI z typické lokality Vehlovice v Če- 

chách (Zah.: Pás. VT ú. kř. okolí Řípu, s. 14), vidíme mezi oběma horninami 

při povrchním pohledu podobnost. Písčitý slín z Vehlovic je šedý, jemno- 

zrnný, též pevný a tvrdý, má v základní hmotě sice méně glaukonitu než 

onen bavorský, ale na ložné ploše je hojně zastoupen. U Řezna je pásmo VI 

vyhledáváno pro jeho velkou pevnost a tvrdost pro stavby a co štěrk na 

cesty a silnice. Také ve Vehlovicích a v celém Polabí litoměřicko-mělnickém 

láme se nejen co výborný kámen stavební ale i pro práce kamenické (viz
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tam). Hotoví se z něho schody, pilíře, římsy, dlaždice, dlažební kostky, 

žlaby a j. : 

Palaeontologie pásma VI u Řezna není ještě prozkoumána ; druhy fauny 

nebudou se mnoho lišiti od druhů v pásmu, Va VII zdejšího kraje jako 

v české křídě. Gümbel (Geogn. II s. 742, 721) uvádí sice z této zony 

charakteristické druhy Trigonia limbata, Pholadomya caudata a j. Tyto 

druhy byly však vzaty z pásma IVb v Alten-Kreuth, jenž měl Gůmbel omylem 

za pásmo VI (viz příslušný článek „Lomy u AlKten-Kreuth“). Proto je ne- 

citujeme, Nepochybuji, že druhy pásma VI u Řezna budou souhlasiti 

i s druhy téhož pásma v širším okolí Řípu. To, co zvláště charakterisovalo 

pásmo VI v okolí Řípu, byly pozůstatky ryb. Ty pozorovali jsme ovšem 

v menším rozsahu i v cizině v aeguivalentních vrstvách, ku př. ve vyšší 

části zony A Holaster subglobosus u Foigny ve Francii (Zah.: Sudet. 

Kreidef. I, 138) aneb u Siddinghausen ve Westfalsku v Zoně des Acan- 

thoceras Rhotomagense (Zah.: Sudet. Kreidef. II, 32). Upozorňuji na tuto 
okolnost. . 

Mocnost pásma VI u Řezna je 2.04 m; v typické lokalitě u Vehlovic 

v Čechách 3-1 m, v Borku u Mělníka 2-85 m. (Pás. VI, ok. Ř. 14, 16.) 

Ač je mocnost jeho všude malá, zasluhuje přece, aby bylo samostatně vy- 

řaděno z oboru vrstev křídových, jak se to děje také v sz. Německu. 

Gůmbel nevyloučiv toto pásmo VI v okolí Řezna, nemohl se také po- 

kusiti srovnávati je s jeho aeguivalentem v Čechách; on totiž své pravé 

Caliianassové vrstvy u Řezna, totiž nejvyšší oddíl pásma V, měl omylem 

za aeguivalent soupásmí VI + VII ve Vehlovicích v Čechách, kteréžto sou- 

pásmí VI + VII nazýval „Wehlowitzerschichten“ (u Friče jest jen pásmo 

VI — Vehlovické rybí opuky) a kladl je omylem nad Teplické (Hundorfer) 

vrstvy, t. j. nad své Xbc u Teplic (Geogn. TI, 700). Později upustil od po- 

sledního srovnávání (Geologie II, 835) a měl pravé Callianassové vrstvy 

od Řezna (V nejvyšší) spolu s Pulverthurmschichten (V) za Teplické vrstvy 

své (Xbc). Budiž povšimnuto i předchozích článků o těchto vrstvách. 

15. Gümblovy Kagerhöhschichten (IVb + V VI). 

Giimbel používal často k označení svých horizontů IVb, V a VI do- 

hromady názvu „Kagerhohschichten“ podle výšiny Kagerhoh u Řezna, 

zejména tam, kde nerozpoznal blíže horizont, jako ku př. v Bodenwohrském 

chobotu (viz tam). Geognost. Beschr, 1868, II, s. 700, 720, 741 a j. Geologie 

v. Bayern, 1894, II, s. 835. V Maierhofu u Pasova omylem i pásmo VIII 

určil co Kagerhohschichten (viz tam). Celkem myslel Giimbel názvem Ka- 

gerhohschichten na tyto zony v okolí Řezna: 

24



870 [52] 

Pâsmo VI Degelbergschichten Zahálka. 

Pásmo V Pulverthurmschichten, v jichž nejvyšší 

části vyřadil Callianassenschichten. 

Pásmo IVb Eisbuckelschichten. 

Užíváme k označení nejvyššího horizontu naschvál názvu Pásma VI 

aneb Degelbergschichten, abychom zamezili Gůmblovy omyly. Gůmbel 

označuje totiž tento horizont ve své Geogn. II s. 742: 

Glaukonätischer Mergelkalk mit Trigonia limbata und Pholadomya 

caudata. 

Tu myslil omylem na naše pásmo IV bu Alten-Kreuth, jak svědčí 

jeho seznam zkamenělin v Geogn. II s. 721. 

Kagerhöhschichten tvoří Giimblovi vyšší oddíl jeho Turonstufe (Mitt- 

lerer Pläner). 

Kagerhôhschichten. 

16. Pásmo VII v okolí Řezna. 

Mylně Marterberaschichten v okolí Řezna dle Gůmbla. 

Myln& Priesenerschichten in Böhmen, Salzbergmergel am Harzrande, etc. 

u Gůmbla. 

Thalmassingschichten Zahálka. 

Giimbel určoval naše pásmo VII v okolí Řezna: Marterbergschichten, 

maje za to, že jsou téhož stáří co slín nedaleko Marterbergu u Pasova. 

Pravý Marterbergmergel u Pasova náleží však pásmu IX, je tedy mnohem 

mladší nežli mylný Marterbergmergel od Řezna, čili naše pásmo VII. Z té 

příčiny je třeba, aby bavorští geologové nazývali pásmo VII jiným lokál- 

ním názvem; navrhuji název: „Thalmassingschichten““, poněvadž je zde 

pásmo toto vzorně vyvinuto mezi svým základem (VI) a patrem (VIII) 

a mimo to chová velké množství zkamenělin. Hlavní horninou jejich jest 

dosti měkký pískovec slinitý, více neb méně glaukonitický, jemnozrnný, 

šedý neb šedozelený a některé vrstvy chovají též konkrece vápencové pís- 

čité aneb pískovce vápencového. Ve Thalmassingu byla prostřední vrstva 

40 cm mocná pevným a tvrdým pískovcem vápenitým glaukonitickým. 

Nelze tedy horninu vrstev pásma VII u Řezna nazývati ,„Mergel“, jak to 

Giimbel učinil (Geogn. II 746; Geologie II 842), rovněž ne „sandige Mergel 

und Thone“ (ib. 746). 

Giimbel jmenuje z pásma VII následující seznam zkamenělin (Geogn. 

IL. 746, 751—762). Silně tištěné jsou též v témže pásmu v české křídě. 

Ostrea vesicularis Lam. 

Ostrea semiplana Sow.
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Ostrea Santonensis D'Orb. 

Ostrea aff. diluviana (n. sp.?) L. 

Ostrea frons Park. 

Ostrea hippopodium Rss 

Ostrea Reussi Gůmb. 

Ostrea haliotoidea Rss. 

Ostrea flabellata Goldf. 

Ostrea sigmoidea Rss. 

Spondylus lineatus Goldf. 

Spondylus spinosus Sow. 

Lima canalifera Goldf. 

Lima pseudocardium Rss 

Lima ornata D’Orb. 

Lima Hoperi Mant. 

Inoceramus Cuvieri Sow. 

Inoceramus striato-concentricus Gümb. 
Arca striatula. 

Lithodomus elongatus Pusch. sp. 

Pinna diluviana Schl. 

Pecten aff. Rayanus D’Orb. 

Pecten Dujardinii Róm. 

Arcopagia striata Goldf. sp. 

Tornatella sp. 

Rhynchonella Cuvieri D'Orb. 

Serpula filiformis Sow. 

Serpula gordialis Schl. 

Serpula plexus Sow. 

Cidaris subvesiculosa D'Orb. 

Cidaris sceptifera Kón. 

Oxyrhina angustidens Rss, 

Z Foraminifer: Nodosária Zippei Rss. 

Cristellaria rotulata Lam. sp. 

Gaudryina oxycona Rss. 

Z Bryozoí: Canalipora pulchella Róm. sp. 
Ceriopora micropora Goldf. 

Heteropora concinna Rôm. sp. 

K tomuto seznamu připojuji: Spongites saxonicus Gein. 

Mnohé druhy v tomto seznamu uvedené neoznačili jsme jako druhy 

V Čechách za dob pásma VII bydlící, poněvadž jsme je posud v tomto pásmu
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nenalezli; ony však žili v této době v Čechách, neboť byly nalezeny zároveň 

v pásmech mladších i starších, nežli pásmo VII. Ku př.: Spondylus 

spinosus, Serpula gordialis, Cidaris subvesiculosa, 

Oxyrhinaangustidens, Nodosaria Zippeiaj. Viz též naše 

seznamy zkam. Pás. VII ok. Řipu s. 8—18. — Východočes. ú. kř. II 69, 70. 

Výskyt četných Ostreí je v Čechách též význačný pro slinité vrstvy 

soupásmí V—VII v okolí Řipu (ib. 3, 4, 5, 7, 8). Drobná fauna nebyla 

v českých slínech pás. VII ještě prozkoumána, je též hojná. Bryozoi jsou 

v okolí Řezna v pás. VII lokálním zjevem. U nás je hoj. Bryozoí v písčitých 

vrstvách pás. IX souv. ďd, nejsou zde však tyto druhy co v pásemu VII 

u Řezna, mimo to jsou Bryozoi ve vápenitoslinitých pás. Xabc, a v úteso- 

vých faciích pás. II. V české křídě byl v tomto pásmu VII nalezen i A cti- 

nocamax plenus Blainv. u Levína blíže Náchoda (Východočes. 

II 70). 

Po stránce petrografické stojí bavorskému pásmu VII nejblíže vrstvy 

v širším okolí Řipu na okraji písčité Lužické oblasti, zde Žitavského delta, 

a na okraji písčité Jizerské delty mezi Mělníkem a Nov. Benátky. U Obodře 

vystupují v pás. VII velmi písčité slíny glaukonitické (Pás. V, VI, VII 

v Pojizeří s. 7). V Hleďsebí u Mělníka (Pás. VII ok. Řipu s. 12, 13) jsou 

pískovce a hrubozrnné písčité slíny s konkrecemi křemitého vápence, též 

velmi písčité slíny dosti glaukonitické. Ve Vehlovicích šedé písčité slíny 

s glaukonitem a pevná lavice křemitého vápence. Ve Stračí jsou 'glauko- 

nitické písčité slíny šedé s konkrecemi křemitého vápence glaukonitického 

v pevné lavici. Ve Stětí se hrubozrnné písčité slíny také při povrchu snadno 

drobí. (Srovnej. Pás. VII v ok. Řipu s. 7—13). — Take na úpatí Orlických 

hor, ku př. u Jakubovic (blíže Chudoby; Východočes. II 69, 70) jsou vý- 

značny v pásmu VII pískovce glaukonitické, jinde šedé pískovce glaukoni- 

tické v pevných písčitých slínech, 

Mocnost pásma VII udává Giimbel u Řezna (Geogn. II 700) 20—30 

stop (58--88 m). U Thalmassingu (ib. 746) 15—20 stop (43—5-8 m). 

Na profilu Degelbergsk&m (viz v pfedu) je mocnost 424 m a my shledali 

v Thalmassingu 2-1 m. Pásmo VII má v okolí Řípu z pravidla mocnost 6 m, 

ve Vehlovicích 5-7 m, v Hleďsebí 7.5 m, ve Vrutici 8-4 m. 

17. Jak určoval Giimbel pásmo VII v okolí Řezna. 

Z předchozích článků je již známo, že Giimbel určil naše pásmo V 

v čechách, stejnodobé s Pulverthurmschichten (i s Callianassenschichten), 

jako Hundorferschichten (Teplitzerschichten) t.j. jako pásmo X be od 

Teplic (posledně v Geologii II, s. 835). Poněvadž dle učení Getnitzova a
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všech geologů po něm následujících, byly staveny vrstvy pásma IX (Prie- 

senerschichten) mylně nad pásmo X (Teplitzerschichten či Hundorfer- 

schichten), kterýžto omyl přijal za pravdu i Gůmbel, přirozeno, že i v Ba- 

vorsku, zde u Řezna, hleděl Gimbel vytknouti nad pásmem V (pásmo VI 

důrazně nevytknuv aneb ku pásmu V připojiv) své české Priesenerschich- 

ten, naše IX. Poněvadž jsou pískovce pásma VII v okolí Řezna slinité, určo- 

val je mylně jako slíny (Mergel) aneb jíly (Thone). Zřejmo, že se tímto 

- mylným určením chtěl přiblížiti ku slinitojílovité facit pásma IX jak ji 

poznal v okolí Loun, ku př. u Lenešické cihelny. Jak jsme již citovali, je 

povšechná fauna pásma VII u Řezna zcela rozdílná od celkové vodící fauny 

pásma IX jak v čechách, tak na Marterbergu u Pasova. Budiž srovnáno 

s celkovými seznamy i s jednotlivými lokalitami našeho pásma IX, zejména 

v Poohří a Českém Středohoří. Veškery tedy vlastnosti pásma VII u Řezna 

svědčí proti srovnávání pásma VII se slinitojílovitou facií pásma IX : strati- 

grafie, palaeontologie, petrografie, mocnost i fysické vlastnosti. Viz též náš 

pozdější článek o Marterbergschichten IX u Pasova. 
Z příčin stratigrafických odporuje také srovnávání pásma VII 

u Řezna se souvrstvím IXa u Křičvic v Sasku, jež nazývá Gümbel „Bacu- 

litenschichten von Kritzschwitz““ (Geogn. II 700). Viz také naše články 

o těchto vrstvách v Čes. útv. kř. v zátoce saské. 

Ještě méně vyhovuje Giimblovo srovnání pás. VII u Řezna se Salz- 

bergschichten u Quedlinburgu, jenž náleží spodnímu Senonu a je mladším 

pásmem nežli naše české pásmo Xd, jak o tom zevrubně pojednáváme ve 

své práci: Die Sudet. Kreidef. etc. II. 

Pásmo VII v okolí Řezna je jakožto aeguivalent českého pásma VII 

téhož stáří co severoněmecká a francouzská zona à Actinocamax plenus. 

O tom pojednáváme v téže práci: Die Sudet. Kreidef. I a II. Třeba tedy 

počítati pásmo VII v bavorské křídě ku nejvyšší zoně Cenomanu, nikoliv 

ku Senonu. 

18. Gůmblův Grossbergsandstein — VIII. 

Mylně Chlomeckerschichten (Xc), správně Schneebergschichten (VIII) in 

Böhmen. 

Mylně Oberer Quadersandstein bei Pirna (IXbcd). 

Sprävne& Königsteinschichten oberhalb Königstein (VIIT). 

Mylně Belemnitellenschichten, Auadratenkreide in Norddeutschland. 

V české křídě následují všeobecně po měkčích a snadněji zvětrávají- 

cích vrstvách pásma VII do výše pevnější a tvrdší vrstvy pásma VIII. Tak 

ku př. ve vysočině Řipské následují po měkkých slínech pásma VII pev-
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nější písčité slíny pásma VIII s konkrecemi křemitých vápenců, často ve 

vrstvě uspořádaných. — U Strádouně blíže Vysokého Mýta následuje po 

slínu poněkud jílovitém pásma VII pevnější poněkud písčitý slín pásma 

VIII. — V českém Středohoří, ku př. u Teplé blíže Třebenic, následuje po 

“ měkkých slínech pásma VII pískovec slinitý, pak vápenec písčitý a písčité 

slíny spongiové. Tak jest v oblastech více méně slinitých. Ale i v oblastech 

písčitých jeví se podobné rozdíly. Tak v severní stráni Řepínského důlu 

v Polomených horách následují po slinitých pískovcích pásma VII velmi 

písčité slíny a výše kvádrové pískovce pásma VIII atd. — Podobný je 

poměr mezi oběma pásmy u Řezna. Po měkkých, snadno se rozpadávajících 

slinitých pískovcích pásma VII, jižně od Řezna, v okolí Grossbergu aneb, 

jak jsme uvedli v našem profilu v Thalmassingu, následují pevné a tvrdé 

pískovce s vápencovým tmelem pásma VIII. — Gůmblův Grossbergsand- 

stein „gelbe, harte, kalkige Sandsteinplatten“ v profilu z Degelbergu aneb 

„ein gelber, grobkôrniger, durch gelblichen Kalk verkitteter Sandstein, 

der wegen seiner Festigkeit als Strassenmaterial gewonnen wird“ (Geo- 

logie II, 842 — Geogn. II, 746). Naše vrstva, VIII 2 v Thalmassingu, která 

je tu vlastně zplodinou větrání, svědčí, že i v pásmu VIII u Řezna jsou do- 
movem, jako v písčitoslinitých oblastech v Čechách, konkrece vápencové. 

O zkamenělinách tohoto pásma praví Gůmbel ( Geologie II, 842 a 

Geogn. II, 724) : „trotz zahlreichen Versteinerungen, sind doch (im Gross- 

berger Plattensandstein) nur wenige Arten bestimmbar, weil die Schalen, 

wie bei Strandbildungen, bereits zerbrochen und zerstůckelt: 

Viele Bryozoen, wohl erhalten. 

Ostrea vesieularis (typisch) (naše hippopodium Nilss). 

Ostrea laciniata (Nils.) Goldf. 

Lima ornata D’Orb. 

Pecten guadricostatus Sow. (naše Vola qu. a quinque- 

costata). 

K těmto připojujem náš nález: Lima multicostata Gein. 

z Thalmassingu. 

Ony z jmenovaných druhů, které se objevují v pásmu VIII v Čechách, 

jsou silně vytištěny. Výskyt Bryozoí u Řezna je lokálním zjevem; v české 

křídě nejsou tak zřejmé. Lim a ornata D'Orb. nebyla sice posud nale- 

zena v pás. VIII české křídy, za to nalezena v pobřežním pásmu IIId 

v okolí Plavna a v útesové facii pásma IX v tunelu u Oberau; proto lze 

tvrditi, že žila v české křídě i za doby pásma VIII (Geinitz: Elbeth. I 205. 

Viz též naši práci o čes. křídě v Sasku).
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Mocnost pásma VIII udává Geřnitz v okolí Řezna v Geogn. s. 700, na 

50 až 60 stop (bav.), tedy 146 až 175 m. V Thalmassingu a na Degelbergu 

jsou zachovány jen nejspodnější vrstvy. Větší mocnost zachovalou shle- 

dáme v pozdějších profilech. V Čechách je podobná mocnost v okolí Řípu; 

na př. na Sovici u Roudnice 155 m. 

Uvedli jsme již sled vrstev české křídy v Čechách dle Giimbla. Podle 
nich následují zdola nahoru po Priesenerschichten (IX) Chlomeker- 

schichten (Xc). Poněvadž stavěl své mylné Marterbergschichten u Řezna, 

ť. j. naše pásmo VII na roveň s Priesenerschichten, t. j. s pásmem IX, při- 

rozeno, že srovnával svůj Grossbergsandstein od Řezna, t. j. naše pásmo 

VIII omylem s Chlomekerschichten, t. j. se souvrstvím Xc na Chlomku 

u Mi. Boleslavi (Geologie II. 835). Zato bylo správné Gůmblovo srovnání 

Grossbergsandsteinu u Řezna (VIII) se Schneebergschichten (VIII) na 

Děčínském Sněžníku v Čechách a s Königsteinschichten (VIII) nad Krä- 

lovým kamenem v Sasku (Geogn. II. 700). Zato mylně srovnával Giimbel 

svůj Grossbergsandstein (VIII) s Oberguadersandsteinem u Perna, čímž 

myslel naše vrstvy IXbeď nad Vogelsangem (srovnej Gümbel, Kurze Notiz 

atd. s. 668). Velmi mylné bylo srovnání Grossbergsandsteinu s německým 

senonem na př. s Auadratenschichten aneb Mucronatenschichten (Geogn. 

II. 725). Podle našich srovnávacích studií v sz. Německu a Francii je 

turonská. (Srovnej s články o pás. VIII v Zah.: Die Sudetische Kreidef. 

I, IL.) 

19. Pásmo VIII u Maierhofu. 

Mylně Kagerhohschichten u Giimbla. 

Pod mocným příkrovem miocénu a diluvia pokračuje křídový útvar 

od Řezna k Solnohradu. V trojúhelníku mezi Vilshofenem, Ortenburgem 

a Pasovem vychází několikráte pod miocénem útvar křídový v malých par- 

tiich v takových místech, kde hluboká údolí vymleta jsou v povrchu zem- 

ském. Výchozy křídy náleží buď pásmu VIII neb IX. Jeden z takových vý- 

chozů pásma VIII je něco přes 6 km na jjv. od Vilshofenu mezi Maierhofem 

a Holzkirchen, as pül km na vsv. od Maierhofu, na jv. od Röhrnermühle, 

-na úpatí v. stráně Schofbachthalu (Schufbachth.), dnes v opuštěném lomu. 

Giimbel jmenuje tuto lokalitu v Geogn. II. 747: „im Steinbruch des Buch- 

leiten-Bauern am Schufbach zwischen Maierhofen und Holzkirchen.“ 

Lithologické facie vrstev křídových mění se směrem od Řezna ku Solno- 

hradu. Ubývá jimi křemenného písku, přibývá vápence, v některých vrst- 

vách jílu. Vrstvy stávají se jemnějšími asi tak jako v Čechách z Polomených 

hor přes širší okolí Řípu do Poohří, zejména k Lounům.
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Základ pásma VIII této lokality není přístupen, poněvadž nejnižší pří- 

stupná vrstva pásma VIII v samotné Rohrnermiihle zaujímá již dno údolní; 

avšak vrstvy zdejší jury stoupají značně k západu. Sledujeme-li je tedy 

v sousední j. stráni Rohrnerbachthalu, pozorujeme, že po několika krocích 

vystoupí ze dna údolního témě bílého vápence jurského a nad ním prozrazují 

se již stopy hornin pásma VIII, avšak jen na krátko. Vrstvy pásma VIII 

jedna po druhé se vytrácí, celé pásmo VIII se jaksi vykliňuje a v blízké 

cihelně a vápence u Maierhofu pásmo VIII již není a miocén, který v lomu 

u Rohrnermůhle tvořil patro pásma VIII, i ve stráni na z. ku Maierhofu, 

přikládá se nyní bezprostředně na jurský vápenec, Z toho lze souditi, že za 

doby pásma VIII usazovaly se tehdejší náplavy bezprostředně na jurském 

vápenci a tento tvořil také břeh zdejšího okraje zálivu křídového. 
Patrem pásma VIII ve stráni řečeného lomu je miocén a ten pokryt 

je diluviem. Pořádek vrstev těchto jest shora dolů tento: 

Temeno stráně asi 8368 m n. m. 

Diluvium. Štěrk hlavně z bílých oblázků křemene střídá se se žlutým 

pískem. Mocnost asi 2 m. 

Miocén. 3. Pískovec jemný až hrubý, šedý, pevný, složený z oblých zrn 

křemene, množství zlomků lastůr, zejména ostreí, málo muskovitu a biotitu, 

vše ztmeleno bělavým vápencem. Mocnost asi 5 m. 

2. Pískovec jemnozrnný v tenčích vrstvách. Čerstvý je bělavý vápnitý, 

zvětralý je bez vápence, vápenec rozložený a vyloužený pozůstavil hoj. jem- 

ných porů, barva žlutá. Tu a tam zbytek po lastůrce. Pokryt půdou. Moc- 

nost asi 2 m. 

1. Vrstvy zahalené pískem a hlinou. Vedle v poli vyorávají se kusy 

pískovce vápnitého šedého jako 3, místy se povalují konkrece šedého vá- 

pence písčitého s hrubšími valounky křemene a hnědé křemičité pecky. 

Mocnost asi 5 m. 

Následuje pásmo VIII křídového útvaru od 854 m n. m. 

Poznámka. V blízkosti lomu bývá často místo pískovce miocénového 

písek a v něm vězí konkrece pískovce vápnitého a obrovské Pecteny až 

14 cem dlouhé a až 16 cm široké. Kde není bezprostředně pískovec krytý 

diluviem, tam spočívají na něm mocné vrstvy šedého slinitého jílu (vulgo 

Tegel) miocenového, z něhož se v cihelně v Maierhoťu hotoví cihly. V tomto 

jílu jsou místy bílé cicváry. 

Přistupme k popisu vrstev pásma VIII u Maierhofu v lomu blíže 

Rohrnermůhle. Vrstvy byly dosti zvětralé, lom opuštěn, dno a nejhlubší
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vrstvy ssutinami zaneseny. Připojíme Gůmblův popis vrstev z dob, kdy 

byl lom v činnosti (Geogn. II. 747, 748). Poměrně nejhlubší vrstvy nalezli 

jsme na protější straně údolí, v místě, kde je Röhrnermühle. Na třetím 

místě podáváme stručně náš profil pásma VIII u Lenešické cihelny blíže 

Loun v Čechách (Pás. VIII v Poohří s. 8). 

Pásmo VIII u Maierhofu. 

Zahálka 1911. 

854 m n. m. 

4. Slinitý vápenec v pev- 

ných deskách s málo mi- 

kroskop. zrnky © křemene. 

Čerstvý je tmavošedý, vě- 

tráním je šedý do žluta 

S tmavošedými skvrnami, 

místy hnědé pecičky limo- 

nitu, | vzácný muskovit 

jemný. Tu a tam vězí oblá 

konkrece vápence dosahu- 

jící až velikosti hlavy. Je 

jemně zrnitý, tmavoëedÿ, 

pevnější a tvrdší nežli ma- 

tečná © hornina. © Mocnost 

22 m. 

8. Týž slinitý vápenec ja- 

ko 4. s vápencovými tvrdší- 

mi jádry © tmavošedými, 

s velmi hojnou Craticularia 

subseriata Rôm. sp., Exo- 

gyra sp., Exogyra lateralis 

Rss. (h), neurčená šupina 

rybí. Mocnost 0-4 m. 

2. Vápenec velmi jemno- 

ärnny, promíšený mikrosk.. 
jem. pískem křemenným, se 

vz. biotitem a muskovitem, 

místy s jemnými zrnky 
glaukonitu, barvy bílé, ně- 

kde limonitická pecička hně- 

dá. S tvrdší šedou kon- 

krecí vápencovou. Mocnost 

14 m. 

— 850 — 

Gümbel 1868. 

1. Blaugrauer, sehr kom- 

pakter, dicht- oder grobkör- 

niger in mehrere Bänke ge- 

theilter Kalk, der sich in 

Platten spalten läßt. 

7% F (= 219 m). 

2. Blaugrauer, durch Ver- 

witterung braun anlaufen- 

der, harter, spröder, musch- 

lig brechender Kalk mit 

Hornsteineinschlüssen. 

1% F (= 0-44 m). 

3, Grauer, mehr merge- 

liger, nach unten dünnge- 

schichteter und blättriger 

Kalk. 

3 F (= 088 m). 

4. Schmutzig weißlich- 

grauer, harter, schalig bre- 

chender Kalk mit Glaukonit 

in 2 Bánken, sehr Pláner- 

kalkáhnlich. 

4% F (= 131 m). 

Pásmo VIII u Lenešic. 

Zahálka 1898. 

4.  Glaukonitický písčitý 

slín modravý, na povrchu 

šedý s peckami limonito- 

vými z pyritu proměněné 

s hoj. Craticulariá vulgatou 

Poč. G2 m. 

8. Jílovitý slín měkký, 

modravý se šedými skvrna- 

mi. Na povrchu zažloutlý. 

S peckami pyritovými v li- 

monit a sádrovec proměně- 

nými 15 m. 

2. Slinitý vápenec modra- 

vý, na povrchu bělavý neb 

žlutavý, v pevných lavicích; 

některé polohy jsou slini- 

tějšíí měkčí, zvláště ve 

vyšší poloze, kde přechází 

ve slín místy dosti pevný. 

Bohatství spongií, zejména 

vh. Craticularia vulgata 

Poč.; mnohé spongie jsou 

z pyritu a mění se v limonit 
a sádrovec. 36 m.
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R. 1911 nepřístupno, ssu- 

tinami zasypáno 

lomu. 

1. Rohrnermůhle spočívá 

na deskovitém pískovci váp- 

nitém, žlutém, vel. jemném, 

pevném a tvrdém. Zrna kře- 
mene čirá, četná zrna glau- 

konitu černá a tmavozelená, 

tmel vápencový. Týž je po- 

doben váp. pískovcům pás. 

VIII u Řezna, kde jsou za- 

chovány jen nejspodnější 

vrstvy pásma VIII; nemá 

však ony Bryozoi a zlomky 

zkamenělých lastur a hrubá 

zrna křemene. Na jednom 

a témže kusu pískovce ztrácí 

se místy písek křem. a hor- 

nina se mění ve vápenec 

písčitý šedý s glaukonitem. 

Mocnost nepřístupná. 

- As 345 — 

5. Dunkelgrauer, durch 

na dně Glaukonit grůnlich gefárb- glaukonitický, 

ter, bláttriger Mergelkalk, 

dessen Tiefstes nicht wei- 

ter aufgeschlossen ist. 

6 = 1.75 m. 

Toto nejhlubší souvrství 

pás. VIII Gůmbel neuvádí. 

[60] 

1. Písčitý slim hrubozrnný 

pevný, tma- 

vošedý do modra, dle stavu 

zvětrání přechází do šeda 

i žluta. Tu a tam třpytí se 

v něm muskovit. Místy vel- 

mi hrubá zrna křemene šedá 

neb tmavozelená. Místy to- 

lik písku, že přechází v pís- 

koveec. Naproti tomu jsou 

místy v hornině skvrny čist- 

šího slínu tmavošedého do 

modra, po zvětrání svět- 

lejší, žlutavé do běla. Místy 

je v písčitém slínu šedá vá- 

pencová lavička © skrov- 

ném glaukonitu. Bohatství 

spongií, zejména Craticula- 

ma vulgata Poč. 30 m. 

Na všech vrstvách pásma VIII u Maierhofu je pozorovati vliv vápence 

jurského na petrografické složení jejich. Vrstva VIII; náleží petrograficky 

ku souvrství VIII, a byla zde jen po stránce palaeontologické zvláště 

vyřaděna. 
Kdyby byl Giimbel viděl naše souvrství VIJI, v Rohrnehrmůhle, snad 

by byl v něm shledal velkou podobnost s pískovci vápnitými päsma VIII 

u Řezna, čili se svým Grossbergsandsteinem. 

Úhrnná mocnost Gůimblem prostudovaných vrstev pásma VIII u Maier- 

hofu, obnáší 6,57 m. Mnou odhadnutá mocnost pásma VIII tamtéž obnáší 

asi 9m. Mocnost pásma VIII v Čechách u Lenešic, v podobné facii litho- 

logické a palaeontologické, obnáší 8,8 m. 

U vrstev v lomu jevil se sklon 60 V. Zapadä tedy pásmo VIII; jak dále 

uvidíme, pod pásmo IX v okalí Marterbergu. 

Giimbel shledal na této lokalitě (Geogn. II. 749) následující palaeo- 

faunu, z níž ony druhy, které se až posud našly v pásmu VIII v české křídě, 

vyznačeny jsou silným tiskem:
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Viele Fischzáhne. 

Beryx microcephalus Ag. 

Pyenodus scrobiculatus Rss. 

Acrodus triangularis Ag. sp. 

Ptychodus mammilaris Ag. 

Spinax rotundatus Rss. 

Corax cf. heterodon Rss. 

Otodus cf. rudis Rss. 

Oxyrhina aff. angusti- 

densRss. 

Klytia Leachi Mant. 

Scaphites Geinitzii 

D'Orb. 

Fimbria rotundataD"Orb. sp. 

Arca glabra Bow. 

Arca Matheroniana D’Ork. et cf. 

A.M. 

Inoceramus CuvieriSow 

Pecten squamifer Gein. 

Pecten cicatricatus Goldf. 

Pecten virgatus Nilss. 

Pecten subaratus Nilss. 

Pecten Dujardinii Róm. 

Pecten quadricostatus 

Sow. (quinquecostatus 

D’Orb.). 

Ostrea Reussi Gümb. 
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Ostrea (hippopodium 

Sow.) vesicularis Lm. 
(gross typisch). 

Ostrea semiplana 

(sulčata Rss.) 

Lima canalifera Goldf. 

(multicostata Gein.) 
Lima elongata Sow. 

Lima aspera Mant. 

Anomia papyracea D'Orb. 

Rhynchonella plicatilis 

Sow. 

Terebratulina stristula 

Mant. 

Terebratulina rigida 

Sow. 

MagasGeinitziSchlönb. 

Tetragramma aff. variolare. 

Scyphia (Craticularia) 

subseriata Röm. (h). 

Achilleum auriforme Röm. 

Plocoscyphia labyrinthica Rss. 

Klytia Leachi Mant. 

Escharites gracilis Goldf. 

Nodosaria annulata Rss. 
Frondicularia Cordai 

Rss. 

Flabellina cordata Rss. 

Sow. 

Mimo to jmenuje Gümbel z päsma VIII od Pasova některé druhy 

fauny, které v tomto seznamu nejsou: Ostrea lateralis Nilss, 

Spondylus striatus Sow., Serpula filiformis Sow., Callianassa antigua Otto. 

Vedle mnohých zde uvedených druhů vyskytují se ještě z této lokality 

některé druhy v Mnichově ve sbírkách: Wissenschaftliche Sammlungen 

des Staates— Geologische Sammlungen, které se mi staly přístupnými laska- 

vostí profesora Max. Schlossera. Jsou to: 

Avicula anomala Sow. 

Pecten curvatus Gein. 

Anomia subtruncata Gein. 

Ostrea sigmoidea Cogu. (Rss.). 

Ostrea insignis Gerst. 

Cidaris aff. personata Forb.
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Cidaris papillata Rss. Sequoia Reichenbachi 

Leptophragma ramo- Heer. 

sum Gerst. Plod Zamia. 

V těchže sbírkách jsou z pásma VIII z Unter-Voglarn, jež leží na 

východ od Maierhofu a jižně od Sandbachu v téže hornině: 

Osmeroides Lewesiensis Arca cf. Matheroniana D'Orb. 

Ag. Inoceramus Brongniarti 
Klytia Leachi Rss. Sow. 

Budiž tento seznam fauny srovnán s našimi seznamy pásma VIII české 

křídy, zejména v okolí Řípu, Poohří a ve východních Čechách. Mnohé druhy 

nebyly sice nalezeny až posud v Čechách v pásmu VIII, jsou však známy 
z pásem starších i mladších. Jmenuji na př. Serpulu filiformis (socialis 

Goldf.). Velmi charakteristický je hojný výskyt Craticularii a Lepto- 
phragmy ramosum zde i u Lenešic v Čechách. Druhy Craticularií: bavorské 

subseriata a české vulgata dlužno považovati za voisiny. 

Giimbel měl, jak již dříve popsáno, pásmo VII z okolí Řezna omylem 

za stejnodobé s Marterbergschichten z okolí Marterbergu u Pasova, t. j. za 

naše pásmo IX. Následkem toho usoudil našemu pásmu VIII od Maierhofu 

u Pasova stáří svých Kagerhohschichten. Píšeť v Geogn. II. na s. 749: „Der 

Charakter der Paläofauna der Buchleiten-Voglarn-Kalke neigt sich ent- 

schieden dem sogenannten Plánerkalke zu (Gůmbel totiž považuje Pulver- 

thurmschichten za aeguivalentní Plánerkalku, t. j. slinitému vápenci pásma, 

Xbe v Čechách i Sasku, jejž měl za starší nežli Plánermergel, t. j. starší 

nežli pásmo IX v Březně a u Lenešic v Čechách) und ich glaube keinen 

Missgriff zu tun, wenn ich dieselbe unseren Kagerhohschichten zuzáhle.“ 

Jménem „Kagerhohschichten““ rozuměl Gůimbel, jak z předchozích našich 

článků znämo: Eisbuckelschichten==IVb + Pulverthurmschichten s Callia- 

nassenschichten — V, po pfipad& V + VI. Ze z tohoto complexu vrstevného, 

specielně Pulverthurmschichten, t. j. pásmo V od Pulverthurmu, měl za 

stejnodobé s vápencovými vrstvami od Maierhofu u Pasova, t. j. s naším 

pásmem VIII, to vychází z toho, že Giimbel do seznamu zkamenělin svých 

Pulverthurmschichten (V) zařadil též zkameněliny od Maierhofu (VIII). 

Srovnej Geognost. II. s. 720 a zejména s. 749——762. Tím se dostal do zmí- 

něného seznamu pásma V od Řezna také Scaphites Geinitzi, na kterýžto 

druh Giimbel váhu kladl při porovnávání svých Pulverthurmschichten (V) 

s zonou A Scaphites Geinitzi (naše Xabe). Měli jsme již příležitost pouká- 

zati při onom seznamu, že v Čechách má druh Getnitzi vertikální rozšíření 

veliké; od pásma IIIb až do pásma X.
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20. Gůmblův Marterbergmergel z Marterbergu — IX. 

Priesenerschichten, Baculiten-Mergel in Bôhmen — IX. 

Baculiten-Schichten in Krietschwitz, Sachsen — IXa. 

Omylem Salzbergschichten bei Auedlinburg — Vrstvy mladší nežli nej- 

mladší české pásmo s Inoceramus Cuvieri Xd. Náleží ku dolnímu Sénonienu. 

  

Již Gůmbel naznačuje v Geogn. II, s. 747, 749, že po jeho Buchleiten- 

Voglarn-Kalke, čili po našem pásmu VIII následuje do výše Marterberg- 

mergel, čili naše pásmo IX, ačkoliv nenalezl obě tato pásma v širším okolí 

Pasova nikde ve styku, nýbrž vždy v osamocených stanoviskách. Podle svého 

pozorování shledali jsme pásmo VIII u Maierhofu ve výši nadmořské od 

345 ku 354 m, v mocnosti asi 9 m. Při tom by! sklon vrstev 69 k v. Ač nelze 

vrstvy pásma VIII v dalším jejich průběhu a sklonul pro pokrov miocénovÿ 

pozorovati ve směru východním a severovýchodním k okolí Marterbergu, 

přece je přirozeno, že nejbližší výchozy měkkých slínů, ve vzdálenosti asi 

8 km od předchozího stanoviska pásma VIII, pod Aichbergem, Haimbachem 

a Marterbergem náleží mladšímu pásmu IX, t. j. k Marterbergmerglu. 

V žádném z uvedených tří míst nebyl nám Marterbergmergel v celině své 

přístupen. Na z. straně Aichbergu, kteroužto lokalitu Giimbel naznačil 

(Geogn. II. s. 747), byl jsem poukázán na dno tamního údolí při 350 m n. m., 

kde byl Martenbergmergel asi před 50 lety odkryl dočasně, Na druhé místo 

byl jsem poukázán na dně údolí v. od Haimbachu při 850 m n. m., kde dnes 

rovněž přístupen nebyl (r. 1911). Třetí místo bylo na dně údolí při 344 m 

n. m., mezi Marterbergem a Gaisbruckem. Stávající mělké prohlubně na- 
značovaly, kde se přišlo na Marterbergmergel před mnoha léty. Nyní vše 

zaveženo a porostem zakryto. Lokalita Giimblem u Marterbergu naznačená 

(Geogn. II. s. 747): „am Rande des Bruckbáchelthales bei Hansbach“, 

bohatá zkamenělinami, dala podnět k názvu pásma tohoto. Také profesor 

Max Schlosser sdělil mi laskavě, že tou dobou není nikde Marterbergmergel 
odkryt, dal mi však příležitost poznati horninu i zkameněliny tohoto pásma 

ze širšího okolí Pasova v dosud nepřístupném oddílu sbírek v Mnichově: 
ve „Wissenschaftliche Sammlungen des Staates — Geologische Samm- 

lungen“. 

Marterbergmergel od Marterbergu činil podle pohledu dojem slinu, 

měl barvu šedou, měl málo glaukonitu a tu a tam šupinku muskovitu. Hor- 

nina téhož pásma u (Gigelmórgen, v. od Marterbergu, j. od Sandbachu, je 

slín šedý, místy zelenavý, od většího mmožství glaukonitu. Oboje horniny 

podobají se značně horninám pásma IX v Březně a Lenešicích u Loun. Tak 

jako v Březně, mívají i u Marterbergu zkameněliny teninkou bělavou sko-
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řápku, která snadno opadä. Citujme nyní seznam zkamenělin od Marter- 

bergu dle Giimbla, Geogn. II. s. 748, Geologie IT, s. 842, a ony druhy silně 

označme, které se v témž pásmu IX objevují v podobné facii slinitojílovité 

v Čechách a v Kieslingswalde 

že druhy tyto vyžadují nového přeurčení, netřeba zvláště odůvodňo- 

vati; ukazuje na to na př. Micraster cor anťfiguinum Lam. 

Viele Fischzáhne. 

Osmeroides Lewesiensis 

Mant. 

Macropoma Mantelli Ag. 

Pycnodus cretaceus Ag. 

Lamna plicatella Rss. 

Calianassa aff. antiqua Otto. 

Cytherella complanata 

Rss. sp. 

Serpula filiformis Sow. 

bei Fitt. 

Serpula spirographis Goldf. 

Serpula ampulacea Sow. 

Aptychus cretaceusMün. 

-Ammonites aff, peram- 

plus Mant. 

Amm. triearinatus a Nep- 

tuni. 

Scaphites Cottai Röm. sp. 

Hamites Roemeri Gein. 

Hamites bohemicus a ve- 

rus. 

Hamites attenuatusSow. 

Hamites compressus Sow. 

Baculites anceps Lam. 

a bohemicus. 

Natica vulgaris Rss. 

Natica canaliculata 

Mant. sp. 

Natica unicarinata 

Gein. 

Turritella multistriata 

Rss. 

Turritella nodosa Ró m. 

Turritella acicularis 

Röm. 

Rostellaria vespertilio Goldf, 

Rostellaria megoloptera 
Rss 

Fleurotomaria plana 

Můn. 

Pyrula Nereidis Můn. sp. 

Pyrula cf. fenestrata Rôm. 

Pyrula aff. costata Rôm. 

Pyrula depressa Sow. 

Pleurotoma semiplicata Mün. 

Strombus ovatus Mň... 

Trochus ef. Buchi Goldf. 

Fatella laevis Sow, 
Bentalium medium Sow. 

a polygonum. 

Teredo argonnensis Buvign. 

Leguminaria truncata 

Rss. (truncatula?) 

Arcopagia strigata Goldf. sp. 

Tellina concentrica Rss. 

Tellina cf. Goldfussi 

Róm. 

Corbula caudata Nilss. 

Venus Goldfussi Gein. 

Venus fabacea Róm. 

Cardium alutaceum Mün. 

Cardium Eggeri Giimb. 

Cardium Ottoi Gein. 

Isocardia cretacea 

Golf,
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Astarte porrecta Rss. 

Cardita tenuicosta Sow. 

b. F. 

Cardita aff. dubia Sow. 

Cyprina aff. consobrina D'Orb. 

Lucina lenticularis 

Goldf. 

Nucula producta Nilss. 

Nucula semilunaris v. B. 

Nucula impressa Bow. 

Pectunculus insculptus 

Rss, 

Arca tenuistriata. 

Arca truncata Rss. 

Arca Geinitzi Rss. 

Arca dictyophora Rss. 

Arca bicarinata Rss. 

Arca undulata Rss 

Arca tenuistriata Min. 

Lithodomus obtusus D’Orb. 

Lithodomus elongatus Pusch. sp. 

Avicula paucilineata 

Rss. 

Gervilia solenoides Def. 

InoceramusCuvieriSow. 

a latus. 

Inocer. striato-concentricus Gümb. 

Pecten Nilssoni Goldf. 

Pecten Dujardinii Röm. 

Pecten guadricostatus 

Sow. : 

Pecten striato-costatus Goldf. 

Lima canalifera. 

Lima aspera Mant. 

Lima cf. gigantea D'Arch. 

Ostrea vesicularis Lam. 

gross typisch). 

Ostrea Eggeri Gümb. 

Ostrea Reussi Giimb. 
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Ostrea semiplana Sow. 

Ostrea sigmoidea Rss. 

Ostrea frons Park. 

Ostrea proteus Rss. 

Anomia truncata Gein. 

Anomia radiata Rss. 

Anomia semiglobosa 

Gein. 

Anomia papiracea D’Ork. 
Micraster cor anguinum Lam. a cor 

testudinarium. 

Seyphia subseriataRöm. 

Bryozoën. | 

Ceratotrochus punctatus From. 

Cycloseris semiglobosa Mich. sp. 

Nodosaria annulata Rss. 

Nodosaria polygona Rss. 

Nodosaria Zippei Rss. 

Marginulina ensis Rss. 

a trilobata. 

Frondicularia Cordai 

Rss. 

Frondicularia angusta 

Nilss. 

Flabellina cordata Rss. 

Cristellaria rotulata 

Lam. sp. 

Rotalia cf. auricula Rôm. 

Textularia globulosa 

Rss. . 

Rosalina ammonoides 
Rss. 

Globigerina cretacea 

D’Orb. 

Rhabdogonium Murchi- 

soni sp. 

Geinitzia cretacea. 

Seguoia Reichenbachi 

Bernstein, wie bei Roding.
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K tomuto seznamu zkamenělin připojuji ještě ony druhy od Marter- 

bergu, které Gitmbel neuvádí v Geognos. II. 748 a které jsem shledal vedle 

mnohých již uvedených druhů v dosud nepřístupných sbírkách (r. 1911) 

profesora Maxe Schlossera v Mnichově: Wissenschaftliche Sammlungen 

des Staates, Geologische Sammlungen. Vzdávám při té příležitosti jmeno- 

vanému profesoru své nejvřelejší díky. Silně tištěné druhy jsou opět v témže 

pásmu IX v české křídě. 

Hoplites tricarinatus Inoceramus latus Sow. 

D’Orb. Pecten laevis Nils. 

Hoplites Neptuni Gein. Pecten curvatus Gein. 

Hamites bohemicusFrič. Arca cí. subglabra Gein. 

Voluta cf. Knori Favre. Nucula pectinata Sow. 

Eleurotoma Rómeri Rss. Venus aff.faba Sow. 

Natica Rômeri Gein. Psamobia semicostata Rôm. 

Janira quinquecostata Micraster cor testudinarium Goldf. 

DOrb. Sp. 

Se stanoviska Gigelmorgen byly ve sbírkách uvedených zastoupeny: 

Baculites Faujasi Lam. Inoceramus tegulatus 

Lima canalifera Goldf. Gein. 

Arca cf. Matheroniana D’Orb. Cytherea ? 
Cyprina orbicularis Rôm. | 

V seznamech těchto jest ještě více druhů, které žily v Čechách za dob 

pásma IX a zde silně neoznačeny, poněvadž žily v jiné facii, na př. Lima 

canalifera v písčité facii pásma IX, aneb byly nalezeny až posud v pásmech 

starších i mladších, přežily tedy i dobu pásma IX ; tak na př. Lima aspera 

nalezena v Čechách v pásmu II, III, IV a X aj. 

Z uvedeného popisu Marterbergmerglu ze širšího okolí Marterbergu 

vychází na jevo, že se srovnává tato zona s pásmem IX české křídy co do 

polohy stratigraifcké, a po stránce lithologické a palaeontologické se slinito- 
jilovitou facií pásma IX v Oharecké a Labské oblasti v Čechách a v Dráž- 

ďanské oblasti v Sasku. Palaeontologická shoda Marterbergmerglu od 

Marterbergu a Březenského slinitého jílu z Března v Čechách přesvědčila 

Giimbla o stejném stáří těchto vrstev. V horizontu Baculitenschichten bei 

Kritschwitz v Sasku (naše souv. IXa) dobře poznal příslušnost jeho 

k Marterbergmerglu. Podobné poměry palaeontologické v Salzbergmerglu 

u Guedlinburgu, jenž náleží spodnímu senonu a jest mladší nežli nejmladší 

souvrství české křídy Xd, zavedly Gůmbla k omylu jako jiné geology:



[67] 385 

srovnávati tuto zonu se slinitojílovitou facií pásma IX v Březně a u Marter- 

bergu. Je tedy pro nás zcela přirozená Gůmblova poznámka v Geologii II, 

s. 842: „Es ist für das ganze hercynische Gebiet (tím myslí Bavorsko, 

Gechy a Sasko) bezeichnend, daß die für diese Stufe (Senon) in anderen 

Gegenden charakteristischen Belemnitellen (B. mucronata und quadrata) 
fehlen.“ Giimbla zavedly ve stratigrafii bavorské křídy — jak již o tom 

v předu pojednáno — dva značné omyly. Předně, že po příkladu geologů 

české křídy přijal za pravdu větu, že Březenské vrstvy (IX) v Čechách jsou 

mladší než Teplické vrstvy u Teplic (Xabc, po případě Xabeď), za druhé, 
že považoval pásmo VII v okolí Řezna za stejnodobé s Marterbergmerglem 

(IX) u Marterbergu. Tím se stalo, že Gůmbel byl nucen své Pulverthurm- 

schichten čili naše pásmo V z okolí Řezna prohlásiti za aeguivalent pásma 

Xabc v Čechách, Sasku a Německu, v čem jej utvrzovala též ta okolnost, 

že v Řezenské oblasti leží Pulverthurmschichten právě tak na Eisbuckel- 

schichten (IVb) jako leží jeho mylné Teplické vrstvy (V) na Bílých 

Horkách u Malnic v Čechách na Malnických vrstvách (IVb), jak již přede- 

sláno. Poukázali jsme na tyto a jiné s tím související omyly již vpředu. 

21. Pásmo X v Řezenské oblasti chybi. 

x Xd — Zona s Inoceramus Cuvieri. 

| Xabc — Zona se Scaphites Geinitzi. 

Žádný geolog neudává nad pravými Marterbergskými vrstvami (IX) 

v Řezenské oblasti mladších vrstev křídy. V širším okolí Marterbergu 

u Pasova je cizím patrem pásma IX miocén a týž miocén pokrývá blíže 

Maierhofu a v širším okolí města Řezna pásmo VIII. Bylo-li zde v době 

křídové usazeno na pásmu IX ještě pásmo X, nelze s úplnou jistotou říci, 
Bylo-li v Řezenské oblasti usazeno pásmo X, mohlo býti průběhem Séno- 

nienu, Montienu a staršího terciéru až k miocénu erodováno, tak jako byly 

erodovány mladší vrstvy pásma VIII na Řezensku a jako bylo pásmo X 

často erodováno na mnoha místech v Sudetské křídě. V tom případě, kdyby 

bylo bývalo pásmo Xabc usazeno v okolí Marterbergu, bylo by lze s velkou 

pravděpodobností souditi, podle podobné Oharecké oblasti v Čechách, že se 

skládalo ze slinitých vápenců a vápnitých slínů se známou význačnou 
faunou: Heteroceras Reussianum, Scaphites Geinitzi, Micraster cor testu- 

dinarium a breviporus, Terebratula semiglobosa, Ventriculites angustatus 

a radiatus atd., atd. Že toto pásmo Xabc v blízké sousední oblasti alpské 

nechybí, na to ukazuje společnost druhů vyšších turonských vrstev, jako: 

Oxyrhina Mantelli, Inoceramus Brongniarti, Terebratula carnea (naše 

25
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semiglobosa), Terebratulina chrysalis, Echinocorys vulgaris (naše Anan- 

chytes ovata v Xb u Opolí), Micraster breviporus, Exogyra lateralis, a j. 

Viz Giimbel: Geologie v. Bayern, II, 106, 62; I, 847, 858. 

22. Mezi Schwetzendorfem a Tremmelhauserhöhe. 

V předchozích okrscích Řezenské oblasti křídové, u Řezna a Pasova, 

poznali jsme největší díl pásem křídových. Zbývá nám poznati ještě, nej- 

starší pásma v okolí Řezna. Za tím účelem prozkoumáme stráň, ležící as 

5 km na sz. od Řezna, mezi Schwetzendorfem a Tremmelhauserhčhe, Již 

v Seidenplantaži zjistili jsme sklon vrstev křídových k v. Následkem toho 

vystupují vrstvy křídové od řeky Řezny u Reinhausenu směrem na z. vždy 

výš a výše ke Kageru a Tremmelhausenu, tak že v řečené stráni mezi 

Schwetzendorfem a Tremmelhauserhöhe vychází na povrch nad základem 

malmského vápence vrstvy pásem Iabe až IVa. Diluviální hlína mimo to 

zakrývá tam pásma IVb a V. Počneme sledovati vrstvy ode dna údolí po jv. 

straně Schwetzendorfu, kde je kota 382, podle cesty kolem domku č. 2, 

zvaného „„Altenried““, a odtud vzhůru až na vrchol Tremmelhauserhóhe, kde 

je č. d. 5 a kota 451 u kříže. Sled vrstev popíšeme zase shora dolů. 

Vrchol Tremmelhauserhóhe. Č. d. 5. Kota 451 m n. m. 

Diluvium. Žlutá hlína ve vodojemu (Wasserreservoir) shledána při 

kopání nádržky vodní o mocnosti 4 m; hned pod hlínou došlo se na desky 

šedého spongilitu písčitovápnitého, jako jsou v dolní části pásma V na 

Řezenském Galgenbergu — Gümblovy Pulverthurmschichten. Dále od 

vodojemu, při cestě k s. jdoucí, pokrývá táž hlína v nižší poloze pásmo IVb, 

obsahující v nejvyšší poloze známé řasákové souvrství „ř“. "Toto pásmo 

IVb — Giimblovy Eisbuckelschichten — na povrch nevychází. Diluviälni 

hlíně v témže směru na mocnosti ubývá, až se vytratí v místech, kam spadá 

rozhraní mezi pásmem IVa a IVb, t. j. asi při 443,5 m n. m. Pásmo IVb 

bude tu míti jako na Winzerbergu mocnost asi 4 m (výšku menší) a na nej- 

hlubší vrstvy pásma V pod vodojemem připadne sotva více než 1,5 m (dle 

konstrukce profilu odtud na Winzerberg). 

443,5 m n. m. 

Pásmo IVa, souvrství 5. Spongilit písčitý v deskách obyčejně zažlout- 

lých, po zvětrání i zahnědlých a rezavých. Lehký. Má dosti zachovalých 

křemičitých jehlic spongií, již lupou znatelných. Místy, kde byly jehlice 

z Vápence, je vápenec vyloužen a zbývají pory kruhové a podélné. Glaukonit 

nestejně rozdělen. V některé vrstvě více roztroušen, v některé méně; zrnka 

jsou jemná, černá neb tmavozelená. Písek křemenný jemný, zřídka hrubší
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zrno, barvy šedé neb čirý. Muskovit vzácný. Konkrece má toto souvrství 

dvojí. Jedny konkrece jsou písčitovápnité, obyčejně bělavé, více méně oblé, 

pevné a tvrdé s jehlicemi a sporým glaukonitem, druhé konkrece jsou spon- 

gilitem křemitým, obyčejně šedým, tvaru nepravidelného, rohovci nebo 

flintu podobné, chudé vedlejšími nerosty. Toto souvrství mělo mezi křižo- 

vatkou cest a okrajem diluviální hlíny asi 1,5 m výšky, pod křižovatkou 

4,5 m výšky, dohromady 6 m; mocnost bude blízka 7 m. 

Souvrstvi IVa,. Spongilit deskovitý, na povrchu žlutý, dále od povrchu 

světle šedý, hojně porovitý, proto lehký, hojně křemičitých jehlic, málo 

jemných zrn křemene čirého, málo tmavého glaukonitu. © výšce 1,5 m. 

Souvrství IVag. Vrstvy nepřístupné v polích s hlubší ornicí. Bude tu 

asi týž spongilit co v 1Va4. O výšce 4,5 m. V oboru tohoto souvrství mírný 

svah, vlhčí půda, místy s přeslicí. Mocnost asi 6,5 m. 

Souvrstvi IVas. V příkřejší stráni tarasu. Na povrchu nejsou vrstvy 

odkryty, ale v lese při vykopávkách pro sázení lesních stromků odhaleny tyto 
horniny: 1. Pískovec spongilitový, velmi jemný, porovitý a s křemičitými 

jehlicemi, lehký, žlutý, málo zrnek tmavého glaukonitu, vzácný muskovit. 

2, Pískovec kaolinický, drobnozrnný, světle šedý a žlutý, pevný; zrna kře- 

mene čirá, šedá, žlutá, vzácně růžová; tmavá zrna glaukonitu zřídka. 

3. Pískovec slinitý, bohatý vápencem, velmi jemný, deskovitý, pevný a tvrdý, 

činí místy přechod k písčitému vápemci, žlutavě šedý, zřídka tmavé zrnko 

glaukonitu a pory po jehlicích. Výška 7 m, mocnost 8 m. 

Vrstva IVa4. V nejhlubší poloze tarasu o výšce 1 m byl bílý a žlutý 

písek s konkrecemi hlízovitého tvaru, spongiím podobného. Některé kon- 

krece byly jemným pískovcem, kvarcitu podobné, s jádrem křemitým, 

flintu neb rohovci podobné, vedle nich objevovaly se kusy drobnozrnného 

pískovce kaolinického, jako byly ve IVas. 

Úhrnná výška celého pásma IVa čili Gimblových Winzerbergschichten 

mezi 423,5 a 443,5 m obnáší 20 m, mocnost 24 m. 

. „428,5 m n. m. 

Pásmo IIIb, souvrství 2. Vrstvy v povlovně sváženém povrchu nejsou 

sice odkryty, poněvadž je kryje půda rolí a lesů, avšak tu a tam povalují se 

v půdě spongility a křemičité konkrece právě takové, jaké jsme shledali na 

Reinhausenském Galgenbergu v téže výši pásma IIIb. Nejhlouběji byly 

V oboru lesa kusy pískovce kaolinického, velmi jemnozruného, pevného, 

bílého a žlutého; poslední měl též hydrát železitý ve tmelu. Pískovec má 

hlavně čirá zrnka křemene, tu a tam porky po jehlicích, málo zrnek glau- 

konitu jemného a je dosti lehký.
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Souvrstvi IIIb,. Spongilit žlutavý neb bělavý, hojně porovitý a lehký. 

Má mnoho zrnek křemene, jemných černých zrnek glaukonitu, tu a tam 

blýštinka moskovitu. Mocnost asi 3 m. 

Výška pásma, IIIb, Gůmblových Reinhausenerschichten, mezi 404,5 a 

423,5 m n. m. obnáší 19 m, mocnost asi 22 m. 

404,5 m n. m. 

Pásmo IIIa. Slím rozpadlý v jíl prozrazuje se šedou a žlutou jílovitou 

půdou v poli v mocnosti asi 8 až 45 m. Gůmblův Eybrunnen-Mergel. 

Nedaleko odtud na j., u obce Tremmelhausen, popisuje Gůmbel vrstvy 

pásma IIla z tamnějšího lomu takto (Geogn. II, 733) : „Grauer, weicher 

Mergel (6' máchtig), gelber, weicher Mergel (9 máchtig) bilden zusammen 

die sogenannten Eybrunnen-Schichten. Sie enthalten hier kleine Ostrea 

columba, O. vesicularis, O. canaliculata D'Orb. (lateralis Rss. part.) 

15 F. mácht. (4,38 m). 

Pásmo Id +- II od č. d.2 (Altenried) až do lomu o výšce větší než 12 m, 
mocnosti asi 19,5 m, počítáme-li i nepřístupné vrstvy pod č. d. 2,a to: 

Souvrství II. (Pásmo II.) Pískovec vápnitý glaukonitický, velmi jemno- 

zrnný, deskovitý, zelený neb šedý s nádechem do zelena, po zvětrání glau- 

konitu rezavý; nejvíce má čirá zrnka křemene, mnoho zrnek glaukonitu 

zelených až tmavozelených, často ve tvaru jehlic spongi osamocených, 

vzácný moskovit, tu a tam zlomek otisku mušle, bělavý vápenec tvoří tmel. 

Úhrnná přístupná mocnost souvrství IT je 2,5 m; svrchní část v mocnosti 

1,5 m je pevnější a vybírá se v lomu k stavbám, dolní, 1 m mocný, je měkčí. 

Je možno, že jde ještě o něco málo hlouběji, půda jej však zakrývá. 

Souvrství Id. Pískovec vápnitý slabě glaukonitický, jemnozrnný, šedo- 

zelenavý, po zvětrání zažloutlý, pevný a tvrdý, složen ponejvíce z čirých 

zrn křemene, z černých zrn glaukonitu, tmelem je bělavý krystalinický 

vápenec, tu a tam porek. Do pískovcových vrstev vložena je velmi pevná 

a tvrdá lavice světle šedého vápence krystalinického, bohatého vápencovými 

skořápkami lamellibranchií; vtroušeno má místy dosti jemného čirého 

písku křemenného a málo černých zrn glaukonitu; někde je jehlice osamo- 

cená z téhož glaukonitu. Souvrství je přístupno jen uprostřed, horní a dolní 

vrstvy zakryté. Výška 9,5 m, mocnost asi 11 m. 

Pásmo Id -- Il jest Gümblüv Regensburger Griinsandstein. Týž udává 

mocnost jeho v blízkém Tremmelhausenu 16,72 m (viz dále). 

č. d. 2, zvané „Altenried‘. 390,6 m n. m. 

Nepřístupné vrstvy, ssutí zakryté, o výšce 5 m. Je pravděpodobno, že 

je zde ve vyšší poloze ukryt ještě pískovec vápnitý glaukonitický, ale v nej-
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hlubší poloze zjistili jsme kopáním pískovec kaolinický jemnozrnný, bílý, 

jako je hlouběji. Poněvadž je bez glaukonitu, náleží již k pásmu Iabc 

(vrstva 7). 

Pásmo Iabc, čili Gůmblovy Schutzfelsschichten, sladkovodní o mocnosti 

něco málo přes 8 m s následujícím sledem vrstev shora dolů: 

Vrstva 7. Nahoře zmíněný pískovec kaolinický, stopy pod ssutí. 

Vrstva 6. Lupek (u obyvatelů zdejších „Tegel“), šedý, na povrchu 

zvětralý ve světle šedý jíl s rezavými skvrnami hydratu železitého. Dosti 

velmi jemného, čirého písku křemenného a muskovitu. Tu a tam drobek 

neb smetí uhelné černé. Šumí slabě v kyselině. Vápenec byl asi procezen 

ze souvrství Id. Mocnost 0,6 m. 

Vrstva 5. Pískovec kaolinický, jemnozrnný neb hrubý. Složen je 

hlavně ze zrn křemene, méně živce a šupin muskovitu. V kyselině nešumí. 

Je-li bílý, má tmel bílý kaolinický, je křehký, snadno se rozpadá a kopá na 

písek, je-li žlutý až hnědý, má tmel hydrátu železitého a je pevnější. Tento 

má též konkrece a žilky limonitu hnědého, upomínající na Erzberg 

u Amberka (viz tam). Mocnost 2 m. 

Vrstva 4. Pískovec železitý, hnědý, dobytý při hloubení studny. Podle 

majitele domu č. 2. 

Vrstva 3. Lupek (vulgo Tegel) dosažen při hloubení studny. Podle 

téhož. 

Vrstva 2. Pískovec hrubozrnný, v téže studni. 

Vrstva 1. Slabší vrstva pískovce hrubého s oblázečky křemene. Na 
dně studny. — Vrstvy 1—4 měly dohromady mocnost 5,4 m. Studna zalo- 

žena v temeni vrstvy 6 měla hloubku 8 m; voda se neobjevila. 

877,6 m n. m. 

Základ. Malm. Vápenec, známý z okolí zdejšího. Dosažen při dně po- 

kusné studny. (Dno přilehlého údolí, po jv. str. Schwetzendorfu, spadá 

k 8382 m n. m.) 

V uvedeném tomto profilu nebyly veškery vrstvy souvrství Id a 

pásma IIla přístupny. Za to jsou odhaleny v blízkém, na jih položeném 
lomu u obce Tremmelhausen. Popisuje je již Gümbel v Geognost. II 733 

takto: | 

Bedeckung: Ackererde. 

1. Grauer, weicher Mergel atd., citovali jsme již v předchozím profilu. 
Eybrunner Schichten = Pásmo IIa . . . . . . 15 F. (— 4380 m).
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2. Wechselnde Lagen von weißlichem, Glaukonit-armen und grünlich- 
grauem, Glaukonit-reicherem Grünsandmergel mit knolligen, Kalk-rei- 

cheren Ausscheidungen und querdurchziehenden weißen Flecken und 

Streifen. Ostrea vesiculosa in grosser Menge, sonst arm an Vesteine- 

rungen. . . en . . … … … 17 F. (— 4964 m). 

(Do tohoto souvrství je patrně ve , vyšší části zahrnuto souvr. II, t. j. 

pásmo II.) 

3. Hellfarbiger, kieselig-mergeliger Grünsandschiefer mit Horn- 

steinausscheidungen . . . 20.2. 21% F (= 0.730 m). 

4. Grünsandstein, mergelig "dünngeschiefert, mit Cylindrites, Jerea, 

Myoconcha ete.. . . . . «+ + A E (= 0078 m). 

5. Kalkiger Grünsandstein mit Ostrea columba in Unzahi, Pecten 

asper Lam. und Pecten aeguicostatus Lam. in Menge 11% F (= 0.438 m). 

6. Gelblicher, sandiger Kalk, sehr fest, voll Ostreen 1 F (= 0.292 m). 

7. Mergeliger Gründsandstein, weich, mit weißen Thongallen. Pecten 

aequicostatus . . . , «+ + + «+ 8 F (— 0876 m). 

8. Knolliger, kalkiger, Grünsandstein . 20.2.2 F (= 0584 m). 

9. Hauptgrünsandstein (Baustein) in zwei Bänken, oben kalkig, unten 

mehr thonig, mit Ostrea columba, Pecten asper, P. aeguicostatus in Menge 

80 F (= 8760 m). 

Úhrnná mocnost pásma Id +- II čili Giimblova Regensburger. Grün- 

sandsteinu obnáší zde 16,717 m. Z toho připadá na souvrství (pásmo) II 

asi 3 m a je obsaženo ve vyšší části souvrství 2. a na souvrství Id připadá 

asi 183-717 m a je obsaženo ve vrstvách 9. až 3. + spodní část souvrství 2. 

Unterlage: Nicht aufgedeckt. 

23. Schutzfelsen proti Sinzigu. 

Je potřebno povšimnouti si ještě náleziska po pravé straně Dunaje 

v Schutzfelsen proti Sinzigu, ležícího 4-5 km na jz. od Řezna. Zde vystu- 

pují nad pravým břehem Dunaje příkře holé, vysoké hrubé žoky svrchního 

útvaru jurského — malmu (plumper Felsenkalk), jak je vyobrazuje také 

Giimbel na obrazci str. 831 ve své Geologii von Bayern II. Nad těmito ska- 

lami jurského vápence zdvihají se méně příkré stráně glaukonitického 

pískovce pásma Iď — II, v němž založena je hned nad přívozem Sinzing- 

ským řada lomů, kde se pískovec láme jako dobrý stavební kámen zdejšího 

kraje. V jednom z těchto lomů zjistil Giimbel pod pásmem Id —- II sladko- 

vodní usazeniny pásma Iabe — Schutzfelsschichten — v průlině jurských 

vápenců a vyobrazuje ji „Schwalbennest““ na str. 726 ve svém díle Geognost.
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Beschreibungen des Königr. Bayern II. Patrem pásma Iď —- IT jsou opět 

měkké slíny pásma IIIa, Gůmblův Eybrunner Mergel, načež následují do 

vyšších, mírně svažených strání spongility pásma IIIb a vrstvy mladších 

pásem, u Giimbla Mittelpláner vrstvy 1, 2, 3 (ib. 783). 

Zhotovíme profil od Dunaje, po jv. straně přívozu vzhůru do lomu a zá- 

roveň dle cesty, která vede od přívozu směrem s. ku Dechbetten a zakon- 

číme u rozcestí ve stráni. K tomu připojujeme Gimblův profil v téže stráni 

(Geogn. II s. 733) s hora dolů. 

Rozcestí ku Dechbetten. 

Zahálka. 

Pásmo IIIb, nejnižší souvrství 1. Spongilit pís- 

čitoslinitý, poněkud měkký, v desky se dělící, šedý 

neb žlutavý s tmavošedými skvrnami, typický 

„Flammenmergel“ či „Gaize“. Jehlice jsou ponej- 

více z vápence a teprve po vyleptání kyselinou ob- 

jeví se po nich příslušné pory, Jehlice z tmavozele- 

ného glaukonitu je vzácná, Tu a tam černé zrnko 

glaukonitu. Dosti čirých zrnek křemene, vz. mus- 

kovit. Šedý slín tmelem. Mocnost přísťupna jen 

15 až 3-5 m. 

Pásmo IIla. V horní části slín více neb méně 

písčitý, měkký, málo glaukonitu v černých zrnech, 

vz. muskovit, čirý křemenný písek, šedý, dále od 

povrchu tmavošedý, v tenkých destičkách neb lu- 

pónkách. Na povrchu v jíl rozpadlý. — V dolní 

části žlutý slín dosti písčitý v tenkých destičkách 

měkkých, na povrchu v jíl rozpadlý, dosti písku 

křemenného, dosti glaukonitu'v černých zrnkách 

a jehlicích, se vz. muskovitem, tu a tam porek po 

jehlicích, Serpula sp. Mocnost nejméně 4 m, 

Pásmo II, souvrství 2, Písčitý.slín glaukonitický 

šedý, žlutý až hnědý v měkkých deskách, snadno 

se rozpadávajících, čirá zrnka křemene, glaukonit 

černý v jehlicích a zrnkách, šedý slín v základní 
hmotě, Exogyra columba, plochy rozsedlin pota- 

ženy blanami hnědého limonitu o tlouštce 1 i více 

mm. Tu a tam vložena do vrstev pevná a tvrdá 

pecka vápence se vz. muskovitem a málo glauko- 

nitem. Mocnost 1 m. 

Souvrství II 1. Pískovec slinitý glaukonitický, 

velmi jemnozrnný, čirá zrna křemene, černý glau- 

Gümbel.' 

2. Dichter, weisser Mergel- 

kalk und feiner, mergelig-kie- 

seliger Schwammflintstein in 

wohlgeschichteten Bänken mit 

Inoceramus labiatus. 
20 F. mächt. (= 5840 m). 

3. Dünngeschichtete gelbliche 

Mergelschiefer mit Kalkconcre- 

ticnen. ‘ 
5 F. (7 1460 m). 

4. Oben hellgrauer, tiefer 

dunkelgrauer, unten gelblicher, 

weicher, zerbröckelnder Mergel 

(Wasserhorizont) mit kleinen 

Austern (Ostrea vesiculosa). 

20 F. (= 5840 m). 

5. Weißlicher, dünnlageri- 

ger, mergeliger Kalk ohne Ver- 

steinerungen. 

10 F. (= 2920 m).
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konit více v jehlicích než v zrnech, šedý slín co 

tmel, šedý, deskovitý, snadno v pecky se rozpadá- 

vající, Exogyra columba. Tu a tam konkrece 

tmavošedého křemitého vápence. Mocnost 2 m. 

Pásmo I, souvrství d, vrstvy 5 až 1 o mocnosti 

8-25 m. 

Id 5, Pískovee  slinitý jemně glaukoniticky, 

velmi jemnozrnný, pevný a dosti tvrdý, šedý, 

v mocných stolicích. Má vh. čir. písku křemenného, 

h. glaukonitu černého v zrnech a jehlicích, slín 

šedý co tmel. Do stolic pískovce vloženy jsou oje- 

dinělé konkrece křemitého vápence, šedé do žluta, 

pevnější a tvrdší. I ten má dosti glaukonitu čer- 

ného v zrnech a jehlicích, dosti mikroskop. jem. 

čir. písku křemenného a vh. krystall. vápence. 

Mocnost 2 m. 

Id 4. Pískovec slinitý glaukonitický, vel, jemno- 

zrnný, šedý neb zelenavý, ve stolicích snadněji se 

rozpadávajících. Má vh. čirého písku křemenného, 

h. černého glaukonitu jem. v zrnech a jehlicích. 
Exogyra columba, Lima multicostata, dosti spon- 

gií? Siphonia Geinitzi Zitt. (? pyriformis Goldf. 

u Giimbla). Do vrstev pískovce jsou vloženy vel. 

pev. a tvrdé lavice šedého křemitého vápence. Moc- 

nost 42 m. 

Id 3. Pískovec vápnitý glaukonitickÿ jemno- 

zrnný, zelený, ve velmi pevné a tvrdé stolici. Má 

vh. čir. křemenného písku, vh. glaukonitu v čer- 

ných a tmavozelených zrnech, šedý vápencový 

tmel. Mocnost 1:5 m. 

— Pěšina. — 

„Id 2. Pískovec vápnitý glaukonitický ve vel. 

pevné a tvrdé stolici, vel. jemnozr., světle šedý. 

Má vh. čir. křem, písku, h. glaukonitu v černých 

a tmavozel. zrnech a jehlicích, vápenec bělavý co 

[74] 

6. Vielfacher Wechsel von 

Bänken, welche aus kieselrei- 

chem, knolligem Kalk mit spär- 

lichen Glaukonitbeimengungen 

und Hornsteinknollen und aus 

dünngeschichtetem, kalkigem, 

Glaukonitreichem Sandstein- 

schiefer zusammengesetzt sind. 

Beide enthalten Ostrea vesicu- 

losa und O, columba, deren 

Schalen aus Kieselerde beste- 

hen. 

12 F. (= 3504 m). 

7. Důnngeschieferter, merge- 

liger Grünsandstein, fleckig, 

quer weißgestreift mit dazwi- 

schen liegenden festen kalkigen 

Bänken. Jerea in Menge. 

7 F. (= 2M4 m). 

8. Knolliger, sehr fester 

Grůnsandstein mit Ostrea co- 

lumba, Pecten asper, Pecten 

aequicostatus. 

2% F, (= 0730 m). 

9. Dunkelfarbiger, stark 

glaukonithaltiger, mergeliger 

Grünsandstein voll Ostrea co- 

Jumba. 

% F. (= 0146 m). 

10. In drei Bänke gesonderter 

Hauptgrünsandstein, oben voll 

Ostrea . columba, dann mit 

Pecten asper und der Gesammt- 
fauna dieser Stufe, 

10 F. (= 2920 m).
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tmel. Mocnost 0:5 m. Stolice tato spočívá v našem 

profilu převahou již na jurském vápenci. 

Id 1. Povrch vápence jurského, bývalého to dna 

mořského, je nerovný. Tam, kde je v povrchu pro- 

hlubeň, jamka, tam vyplňuje hlubší místa pod sto- 

licí Id 2 zelený, tvrdý, glaukonitický pískovec váp- 

nitý a mnohá lamellibranchie zavrtaná je do zá- 

kladu vápence jurského. Hloubka jamek a tím 

mocnost pískovce Iď 1 asi 0:05 m. 

„. Základ, Jurský vápenec, malm, bělavý, ve hru- 

bých holých žocích, skládá nejhlubší část pravé 

stráně podunajské, Viz vyobr. na str. 831 

Gůmblovy: Geologie v. Bayern II V profilu 

Gůmblově zasahuje vrstva Id 1 do hlubší prohlubně 

malmu, je tedy o něco mocnější, má podloženou 
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11. Brekcien- und Konglome- 

rat-artiger Grünsand, nach 

unten mit unebener Fläche, 

2 F. (= 0584 m). Id nejstarší. 

Mocnost souvr. Id — 9.928 m. 

12. (NaSe Iabe) Weißer, zum 
vrstvu slepence a brekcie 11, nejhlubší to polohu Theil feinkôrniger, z Th. 
souvrstvi Id, načež následuje do hloubky ve grobkôrniger Sandstein mit 

zvláštní průlině uložené sladkovodní pásmo Iabc: schwárzlichen,  Pflanzenreste 

u Gümbla 12. führenden Thonzwischenlagen, 

unregelmäßig gelagert, die 

Klüfte des Jurákalkes ausfůl- 

lend, bis 8 F. (= 2.336 m). 

Unterlage: Jurakalk. 

Hladina Dunaje. 

24, Giimblovy Regensburgerschichten — Id + II, 

Regensburger Griinsandstein. 

Regensburger Grůnsandstein mit Pecten asper. 

Mylně Stufe des Pecten asper, untere Cenomanbildung. 

Giimblovo srovnání s českou křídou viz dále ve článku 26. (Geognost. Be- 

schreib. etc. II, S.3. Geologie v. Bayern II, S. 835, 839.) 

Právě tak jako vystupuje ve východočeské křídě mezi sladkovodním 

pásmem Iabe a mezi měkkým slínovitým pásmem IIla pásmo zeleného pís- 

kovce glaukonitického Id +4 II, právě tak vystupuje mezi těmitéž pásmy 

labe a IIIa pásmo Iď + II v okolí Řezna a je i zde velmi dobrým stavebním 

kamenem jako v české křídě, zejména jako v Podorlicku. Shledali jsme toto 

seskupení zvláště v předchozích dvou profilech a částečně i u Reinhausenu. 

Již Giimbel píše o našem pásmu Idď — TI, čili o svých Regensburgerschichten 

takto: ,,Unmittelbar über den Schutzfels-Schichten (Iabc) erhebt sich eine 

50 F. (— 1460 m), durchschnittlich nur 15—20 F. (438—5-84 m), mách-
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tige kalkige glaukonitreiche Sandsteinbildung, welche in sehr zahlreichen 

Steinbrüchen bei Regensburg, auch bei Kelheim und ö. von Amberg 

(Hiltersdorf) aufgeschlossen ist. Dieser Sandstein liefert den Hauptbau- 

sandstein für Regensburg und selbst für viele Bauwerke Münchens. Der 

Grünsandstein besteht aus gröberen und feineren Quarzkörnchen, die meist 

durch ein kalkiges und mergeliges Bindemittel verkittet sind; doch kom- 

men auch ziemlich lockere, fast bindemittellose Zwischenlagen vor. Zahl- 

reich eingestreute Glaukonitkörnchen, selten fehlen. Der Kalkgehalt schei- 

det sich stellenweis in Putzen und unregelmäßigen Knollen, hier und da 

selbst in regelmäßigen, ziemlich mächtigen Zwischenlagen aus. Dieser Kalk 

ist sandig, körnig, grau, selten ohne Glaukonit“. Patrem svých Regens- 

burgerschichten (Id — IT) uvädi Gümbel vsude Eybrunner Mergel (Geogn. 

II, 700, 710, 712), t. j. naše päasmo IIle: „grauer, weicher Mergel mit 

Ostrea vesiculosa, Ostrea lateralis; eine nicht mächtige Lage“. Viz náš 

článek Eybrunner Mergel vpředu. 

Také palaeontologický ráz zkamenělin je v Regensburgerschichten týž: 

jako v pásmu Iď + II ve východočeské křídě. Ony druhy fauny, které se 

podle Giimbla objevují na Řezensku v každé lokalitě, jsou i v české křídě 

obyčejným zjevem.Rozumí se samo sebou, že v západočeské křídě a v Sasku, 

kde je souvrství Id sladkovodní, mohou se zmíněné druhy řezenských vrstev 

objevovati výhradně až v mořském pásmu II. Také mnohé druhy fauny, 

o nichž se zmiňuje Gůmbel, že jsou vzácností různých lokalit, dosti jsou 

zastoupeny v pásmu Id -+ II v české křídě, zejména v pásmu II. 

Podáváme seznam fauny pásma Id - II dle Giimbila (Geogn. II, 736) 

hlavně z lomů u Řezna a Kelheimu. Ony, které se obyčejně najdou v každém 

lomu, označeny vykřičníkem; ostatní jsou vzácností různých lokalit. Ty 

druhy, které se vyskytují v témž pásmu v české křídě (II) jsou proloženě 

vytištěny. České souvrství mořské Id není ještě řádně palaentologicky pro- 

zkoumáno. : 

Leiodon anceps Ow. 

Polyptychodon interruptus Ow. 

Helochelis danubiana Myr. 

Oxyrhina Mantelli Ag. 

Pycnodus Hugii. 

Corax heterodon Rss. 

Ptychodus polygyrus Ag. 

Ptychodus mammillaris 

Ag. 

Serpula plexus Sow.(=S. 

gordialis Schloth). 

Serpula rotula Goldf. 

Nautilus elegans Sow.! 

Ammonites navicularis 

Sow.! (== Acanthoceras 

Mantelli Sow. sp.) 

Ammonites rotomagensis Brongn.
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Pleurotomaria seriato - granulata 

Goldf. 

Cardium aff. Moutonianum D’Orb. 

Crassatella vindinnen- 

sis DOrb. 

Cyprina cf. ligeriensis D’Orb. 

Arca ligeriensis. 

Arca Mailleana D’Orb. 

Inoceramus striatus 

Mant.! 

Pecten asper Lam. (h)! 

Pecten (Vola) aequicosta- 

tus Lam. (h)! 

Peeten orbieularis Sow. 

Pecten (Vola) quinqueco- 

status Sow. 

Pecten hispidus Goldf. 

Pecten Beaveri Sow. 

Lima multicostata Gein. 

Ostreacolumba Lam.(h)! 

vel. exem. 

Ostrea conica Sow.! 
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Ostrea carinata Lam.! 

Ostrea diluviana Lin.! 

Ostrea vesiculosa Lam.! 

(—0. hippopodium 

Nilss.) 

Rhynchonella compres- 

sa Lam. 

Terebratula Roemeri (biplicata 

Giimb.) 

Pseudodiadema Normanniae Cott. 

Pseudodiadema variolare Brongn. 

sp. 

Holectypus subuculus Klein. sp, 

Salenia scutigera Mün. sp. 

Arbacia granulosa Mün. sp. 

Ierea pyriformis Goldf. 

(= Siphonia Geinitzi 

Zitt.) 

Cylindrites spongioi- 

des Göpp. (=Spongites 

saxonicus Gein.) 

Veškeré zde uvedené druhy bude třeba znovu přeurčiti a srovnati 

s druhy západoevropské křídy, zejména v dolní křídě. 

Tam, kde jsou v české křídě odkryty lože pískovců v oboru pásma 

Id + II, tam lze někdy na nich pozorovati známé vlnovité rýhy (ripplen- 

marks), ku př. na temeni souvr. Iď pod Ejvaní u Libochovic (Zah.: Čes. 

Středohoří, I. 345), na temeni pásma II v Roudnici, v řečišti Labe (ib. I. 

66). O témž úkazu zmiňuje se Giimbel při témž pásmu Id —- II v Geogn. 

II., 709 u Řezna: „Zugleich finden wir die deutlichsten Zeichen von Wellen- 

schlägen (Wellenfurchen) und jener eigenthümlichen Streifung, die sich 

nur als die Wirkung des ab- und zuströmenden Meereswassers erklären 

läßt.“ 

Poněvadž dno mořské, ze skal jurského vápence utvořené, bylo nerovné, 

a usazeninami glaukonitického pískovce pásma Id + II vyrovnávalo se 

v okolí Řezna obyčejně nerovné dno mořské, právě tak jako často na po- 

břeží české křídy, proto je mocnost pásma tohoto rozmanitá. Pro obapolné 

srovnání hodí se hlavně ony okrsky, kde je uloženo pásmo Iď + II mezi
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příslušným svým základem Iabc a patrem IIla; u Řezna tedy v našich pro- 

filech u Tremmelhausen a Schutzfelsen. U Tremmelhausen obnáší mocnost 

pásma Iď + Il asi 19:5 m, při čemž připadá na souvrství Iď asi 17 m, na 

pásmo II 2-5 m. V Schutzfelsen obnáší mocnost pásma Id + II 1285 m, 

z toho připadá na Id 9.983 m, na II 292 m. V Čechách na Suché skále u Bu- 

dyně je mocnost pásma Id — II — 18.27 m, z toho Id — 14-77 m, II = 

350 m (Čes. Středohoří I. 49), Ve Skutíčku, při pobřeží, je mocnost vý- 

minečně větší Id + II — 27.9 m; z toho Id — 17 m, II — 109 m. (Vých. 

ú. kř. I. 41.) 

Jak srovnávány byly Regensburger Schichten s vrstvami české křídy, 

uvedeme až za následujícím článkem. : 

25. Gümblovy Schutzfels-Schichten — Iabc. 

Schichten mit Cunninghamites oxycedrus. 

Mylně Unterer Cenoman. . 

Giimblovo srovnání s vrstvami české křídy viz dále ve čl. 26. 

Viz též článek o Ambergu 27. 

Jako nejhlubší člen bavorské křídy v okolí Řezna má Gůmbel své 

Schutzfels-Schichten, stejnodobé s naším českým pásmem Iabc. V širším 

okolí Amberka mají vrstvy tyto větší mocnost a větší plošné rozšíření (viz 

dále), avšak v okolí Řezna jest rozšíření jejich horizontálné i vertikálné 

omezeno jen na úzké výplně prohlubin a průlin v někdejším povrchu jur- 

ského vápence z prvých dob aery křídové. Slepencové, pískovcové a jílo- 

vité usazeniny pásma Iabc u Řezna připomínají nejvíce skrovné usazeniny 

téhož pásma Ilabe při pobřeží východočeské křídy, zejména na úpatí 

Orlických hor, jsouce původu sladkovodního jako u Řezna. Usazeniny zá- 

padočeské křídy pásma Iabe jsou mohutnější jak v horizontálním tak ver- 

tikálním směru i pravidelnější a stálejší ve sledu vrstevném. Původ usa- 

zenin pásma Iabc v západočeské křídě je rovněž sladkovodní jako ve vý- 

chodočeské křídě i v saské zátoce a u Řezna, je však třeba připomenouti, 

že v západočeské křídě a v přilehlé saské zátoce tvořily se sladkovodní usa- 

zeniny ještě za doby souvrství Id, kdy ve východočeské křídě a na Řezensku 

tvořily se již usazeniny mořské. 

Giimbel píše o svých Schutzfels-Schichten (Iabec) v okolí Řezna 

v Geogn. II., S. 726, 727 takto: „In der Regensburger Gegend beginnt die 

Schichtenreihe der Procánbildung (křídový útvar) mit einer nur stellen- 

weise und hauptsächlich nur in Spalten und Aushohlungen des die Unter-
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lage bildenden Jurakalkes abgesetzten Ablagerungen groben, weißlichen 

und gelben Sandes mit zwischengelagertem graulich-weissem und schwärz- 

lichem, oft fleckig gefärbtem Thon. Kohlige Theile und die in den thonigen 

Lagen eingeschlossenen Ueberreste von Landpflanzen lassen es nicht 

zweifelhaft, daß wir es mit einer durch eine plötzlich hereinbrechende 

Fluth von benachbarten festen Lande herbeigeschwemmten Schuttablage- 

rung zu thun haben, mit welcher das Erscheinen neuer Bildungswässer 

und die Entstehung einer neuen Wasseransammlung oder eines Meeres- 

armes über vorher zeitweise wasserfreiem Festlande signalisirt wurde. 

Daher beschränkt sich diese Bildung in einer Mächtigkeit bis zu 30 Fuß 

(8:76 m) meist nur auf Ausfüllungen von Klüften, in welche die herein- 

brechenden Gewässer das erste Material mit abgerissenen Theilen von 

Landpflanzen einschwemmten, während auf dem übrigen Meeresboden 

langsam die Sedimentierung begann“. 

Gümbel piSe (ib. 707), Ze flora Schutzfelsschichten (Iabc) je táž jako 

ona v Lipenci (Ic) a Peruci (Ic) v Čechách a jako v Niederschoně (Id) 

v Sasku a že jsou proto identické v každém ohledu. Jak jsme již naznačili, 

jsou sice Schutzfelsschichten (Iadc) stejnodobé s pásmem Iabc v Čechách 

ku př. v Lipenci a v Peruci, ale flora Niederschónská v Sasku byla vy- 

hledávána v souvrství Id, které náleží již pásmu nejblíže mladšímu, totiž 

Id —- II, čili Regensburger Schichten v Bavorsku. Také třeba připome- 

nouti, že sladkovodní souvrství Id v Lipenci a Peruci není aeguivalentem 

svrchní části bavorských Schutzfelsschichten (Iabc), jak se Gůmbel do- 

mníval (Zahálka: Pás. I. v Poohří s. 22 a 36, Pás. II. s. 11), nýbrž náleží 

již ku spodní části Regensburger Schichten v Bavorsku. Viz následující 

článek. 

Petrografické složení pásma labc v Čechách, t. j. aequivalentu bavor- 

ských Schutzfelsschichten, je podobné jako u Řezna. U spodu bývají zpra- 

vidla slepence, často železité — souvrství Ia, výše obyčejně hrubozrnné 

pískovce kaolinické — souvrství Ib, nejvýše pískovce kaolinické s lupky 

se vzácnou vrstvičkou uhlí — souvrství Ic někdy bohaté na floru křídovou. 

Od tohoto pravidelného sledu a složení jsou odchylky v okrscích pobřežních 

a u ostrovů (Zernosecko, Kralupsko), kde bývalo dno mělké a proto tam 

mocnost malá jako u Řezna. Dále od pobřeží, kde bylo dno hluboké, bývá 

mocnost velká, ku př. v okolí Budyně až 30 m. Tak jako u Řezna chybí 

často pásmo Iabc, takže se tam hned vrstvý pásma Id + II kladou bez- 

prostředně na starší útvar, tak to často vídáváme i v české křídě na pobřeží 

mořském neb při ostrovech křídového moře (viz naše práce o české křídě).
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26. Jak srovnával G i m bel své Schutzfelsschichten (Iabe) a Regens- 

burgerschichten (Id +- II) s vrstvami české křídy. 

Giimblovi nepodařilo se správně srovnati své Schutzfelsschichten a 

Regensburgerschichten se stejnodobými pásmy české křídy jak v Čechách 

tak v Sasku, ačkoliv byl blízek správného určení. Především byla příčinou 

toho okolnost, kterou jsme vytkli již v předu ve článku „Eybrunner Mer- 

gel“. Giimbel sice ve svých profilech českých nalezl naše pásmo IIla; po- 

pisuje je jako „weicher Mergel“ aneb „thoniger Mergel“, všude je shledal 

mezi Grünsandsteinem (II, glaukonický pískovec) a Schwammflintsteinem 

(TIIb, spongilit), tedy právě tak jako na Rezensku, neurčil však pásmo IIla 

jako Eybrunner Mergel, nýbrž omylem zařadil je ku své nejhlubší části 

Mittelplánru, tedy také ku své nejhlubší části Reinhausener Schichten, 
t. j. ku pásmu IIIb. Následkem tohoto omylu, vyhledával aeguivalent svého 

Eybrunner Merglu (IIla) v horizontu nejblíže nižším, t. j. v pásmu II., 

jejž nazýval specielně pro Čechy: „Tuchomeritzer Schichten“ aneb také 

„Tuchomeritz-Paneratzer Schichten““ (II v okolí Prahy). Gůmbel mylně 

vykládal stáří různých facií téhož pásma II v Čechách. Pásma IT část horní 

v Tuchoměřicích, v okolí Prahy a Kralup vůbec, v Peruci a Lipenci u Loun, 

měl za nejmladší, t. j. za aeguivalent svého Eybrunner Merglu (IIla);- 

pásmo II u Pankráce (Jitravy) měl za starší t. j. za aeguivalent svého 

Regensburger Grünsandsteinu“ (Id + II) ačkoliv u Prahy, jak již uve- 

deno, určoval pásmo II také jako Tuchomeritz-Paneratzer Schichten; 

pásmo II (útesová facie) u Korycan měl za nejstarší, t. j. za aeguivalent 

svých Schutzfelsschichten (Tabc), při čemž měl zároveň Perucké vrstvy 

v Peruci i jinde, t. j. vrstvy Iabc — Id za stejnodobé s útesovou facií pásma 

II u Korycan. 

Sestavme přehledně, jak srovnával Gümbel svůj Unterpláner (mylně 

Cenoman) v Bavorsku s pásmy křídovými v Čechách a připojme k nim 
značky svých pásem a souvrství (viz tab. na str. 399 [8]). 

Poznámka ku sloupci z r. 1894. Název „Serpula“ (Grünsandstein) 

nebyl vhodný ; snad je to omylem záměna se saským serpulovým souvrstvím 

Illa u Bannewitz (viz dále). 

Doklady literatury pro uvedená srovnávání následují: Gůmbel: Geo- 

gnostische Beschreibung des Kónigr. Bayern II Abth. 1868. S. 726 až 731 

až 710. Tab. 700—701. 

Beitráge zur Kenntnis der Procán- oder Kreideformation im nord- 

westlichen Böhmen etc. 1870. Bilä Hora, S. 507, 509, Kněževes 512, Tucho-
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Bayern Böhmen 1868 Böhmen 1894 
Regensburg 
  

'Serpula-Grünsandstein 
Eybrunner Mergel Tuchomeritzer Schichten von Tuchomeritz 

    

la I horní II horní 

Regensburger Pancraizer Schichten Hauptgrünsandstein 

Grůnsandstein II u Pankráce (Jitrava) mit Exogyra columba 

H+ Id N dolní v okolí Prahy a j. I 

  

Analoge Faciesbildungen: 
E 8 Koritzaner Rudisten-Schichten 

Un
te
rp
lá
ne
r.
 
C
e
n
o
m
a
n
 

(o
my

l)
 

Schutzfels- Koritzaner Schichten Ti K -P 
schichten I útesové u Korycan, es n or chi — Ferutzer 

labc Perutzer Pflanzenschichten anzenschichten 
lated labcd           x 
  

měřice 513, Nelahozeves—Lobeč 534, Peruc 532, 588, Lipenec 516—519, 

582—538, Břvany 529, 530. Tab. 505, 506, 

Geologie von Bayern, II Bd., 1894. Tab. 835. 

Bretisiav Zahälka. Kridovy ütv. v zäp. Povltavi. 1911—1912. Päsmo 1. 

S. 64, 66, 67, 38, 39, 40, 53. Pásmo II. S. 38. 

čeněk Zahálka. Křídový útvar v Poohří, 1897—1899. Pásmo I. S. 22, 

40, 41. Pásmo II. S. 11. Pásmo III. S. 61, 62, 67. 

Severočeský útvar křídový. 1916. Pankräc—Jitrava, s. 91.. 

Také Giimblovo srovnání bavorských vrstev se saskými nebylo bez 

vad. Již ve článku o Eybrunnen Merglu (IIla) uvedli jsme, že u Baněvic 
poznal Giimbel správně svůj horizont Eybrunner Merglu v Geinitzově 

Serpulasandu (IIIa), avšak u Drážďan hledal svůj Eybrunner Mergel ve 

středu pásma III5, t. j. ve vrstvě IIITbG, následkem toho hodilo se mu při- 

Dojiti souvrství Geinitzova Unterplimru, t. j. soupásmí IIIba k Eybrunner 

Merglu, tak aby mu vypadl Geinitzův nejvyšší horizont mylného Ceno- 

manu též v mylném Cenomanu bavorském. Giimbel učinil tak patrně pod 

vlivem Geinitzovým, právě tak jako když zahrnul útesovou facii pásma IX 

v tunelu u Oberau k Regensburger Grünsandsteinu (Id + II) a kdyZ Ko- 

schützer Muschelbreccii (IT) postavil naroveň vrstvám našeho pásma 

Iabed v Niederschoně, podobně jako v Čechách srovnával Korycanské 
vrstvy v Korycanech (II útes) s Peruckými vrstvami v Peruci (Iabed). 

Sestavme přehledně jak srovnával Gůmbel vrstvy svého mylného Ce- 

nomanu bavorského s vrstvami mylného Cenomanu saského a připojme 

ke všem jeho vrstvám značky svých pásem.
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Doklady k uvedenému srovnání: 

Giimbel. Ve dříve již citované Geognost. II, 1868, S. 700, 701. 

Ve dříve již citované Geologii II, 835. 

Kurze Notiz über die Gliederung der sächsischen und bayěrischen 

oberen Kreideschichten. Neues Jahrbuch 1867, S. 664—669. 

Čeněk Zahálka. Český útvar křídový v Saské zátoce. Sborník stát. 

Geolog. ústavu Českoslov. republ. 1928, III, s. 122, 133, 140, 153, 176, 

čl. 76 atd. 

Popisovaná Giimblova srovnání stanou se ještě přehlednější v celku, 

když je sloučíme v jednu tabulku a když Gůmblova pásma označíme pouze 

svými znaky vrstev. 

  

  

  

  

      

Bavory Čechy Sasko 

Ile II hor. 1188 + Ida + Ia 

Id +1 II IX útes., II norm. 

labe labe + Ia, II Tabe + Id, II     
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27. Amberg. 

Viz též článek o Schutzfelsschichten. 

V české křídě setkáváme se nejednou se železitými pískovci neb sle- 

penci v oboru nejstaršího souvrství pásma Iabc a sice v Ia. Jejich tmel 

železitý je obyčejně limonitický, žlutý až hnědý, zřídka haematitický, čer- 

vený. Četné příklady uvádíme v českém Poohří, ku př. v profilu Suché 

skály při cestě z Budyně do Břízy (Čes. středohoří I, s. 50). Nedaleko odtud 

(ib. 51) jsou pískovce železité, limonitické, ač podřízeně, i vsouvrství Ib, 

ba i v Ic (ib. 50). Ve východočeské křídě, ku př. ve Skutíčku (Východočes. 

I, s. 42), jsou železité pískovce a slepence rovněž v souvrství Ia; jsou též 

limonitické, žluté neb hnědé, neb haematitické, červené. Také zde zabíhají, 

ač v menší míře než v Ia, do souvrství Ib. Tážeme-li se proč jsou na oněch 

lokalitách horniny železité, t. j. bohaté kysličníkem železitým, zvláště hy- 

drátem železitým, je odpověď snadná. Nejhlubší tyto vrstvy spočívají v Po- 

ohří na červených jílech neb pískovcích permských, u Skutíčka na červeném 

porfýru neb v samém jeho sousedství, tedy na základech bohatých kyslič- 

níky železitými. Zcela přirozeně dostaly se tyto kysličníky jako tmel do 

pískovců a slepenců pásma Iabc. V hojné míře do souvrství Ia, zřídka do 

Ib, vzácně do Ic. Pásmo Iabe, sladkovodní Neocomien, jest usazeninou vel- 

kého sudetského jezera sladkovodního, které se ze Slezska Kladským prů- 

livem prostíralo do Čech, Saska a sz. Moravy. 

Podobné přírodní poměry byly za dob neokomských v sousedním Ba- 

vorsku, po západním úpatí pohraničního Českobavorského lesa. I tu pro- 

stíralo se sladkovodní jezero od Kónigsfeldu přes Pegnici a Amberg 

k Řeznu v pozůstalém úvalu z dob nejmladšího malmu. Předchůdcové ny- 

nější Náby, Vilsu, Pegnice i jiných řek a potoků přinášely do tohoto jezera 

hlavně písčité nánosy ze západních svahů rulových a žulových hor, zejména 

z Hornofalckého lesa a Smrčin. Již ze zvětranin těchto hornin mohly se 

naplaviti do písčitých usazenin kysličníky železité zvláště v prvých dobách 

pásma Iabe, za dob souvrství Ia. Povšimněme si však i mladších hornin 

bohatých zmíněnými kysličníky v širším okolí Amberga. Na v. a sv. od 

Amberga prostírají se značné plochy útvaru permského (Rothliegendes) 

zprovázených místy porphýrem. (Giimbel, Geologie II, 500, 501, geologická 

mapa Bavor). V blízkosti Ambergu rozloženy jsou velké plochy keupru, 

v němž jsou známy červené slíny, vápence i pískovce (ib. s. 586, 587). 

V okolním doggru je zřejmý svou mocností a barvou železitý pískovec 

(Eiesensandstein), který mívá i červenou rudu železnou (Rotheisenoolith) 

ve vrstvě až o 1 m mocnosti (ib. s. 849—851). V okolí Amberga bylo tedy 

26
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daleko více podmínek pro usazení kysličníků železitých v pásmu Iabe, 

zejména v souvrství Ia, nežli v sousedních Čechách. Proto kysličníky žele- 

zité netvoří zde jen tmel pískovců, nýbrž i vrstvy, zejména limonit. 

Jak se usazoval v souvrství Ia u Amberga hydrát železitý (limonit) 

buď ve vrstvách nebo co tmel pískovců, o tom máme dnes představu v ma- 

lém v okolí Budyně v Čechách. V obci Roudníčku neb v Annenském důlu 

u Hvížďalky i j. vyvěrají železité vody z kvádrových pískovců pásma I, 

bohatých hydrátem železitým. Tento se sráží ve vrstvách co limonit, neb 

se infiltruje do sousedních rašelin, kmenů, větví a listů stromových, neb 

do půdy a alluviálních náplavů hlinitých i písčitých. Dnes se vrstvy tyto 

dobývají, melou, pláknou a hotoví z nich barvy (Zah.: Pás. I v okolí 

Řípu s. 4). 

V čechách bývají v pásmu Iabe často jíly (lupky), hlavně v souvrství 

Ic, a v tenkých lupénkách zřídka v souvrství Ib. Také v širším okolí Am- 

berga nechybí. PiSet o nich Gümbel (Geol. II, 837): „... dann von 

weißen, plastischen, zur Thonwarenfabrikation verwendbaren oder von 

gelben, selten rothen Thonen“. 

Poněvadž je souvrství Ia první usazeninou křídovou spočívající na 

vápencích malmu, přirozeno, že chová tu a tam i zlomky jeho hornin ba 

i naplavené a zkřemenělé zkameněliny jurské (Giimbel ib. 839), i výše 

v souvrství pískovců Ibc jsou četné konkrece rohovcové známé ku př. ve 

vápenci malmském (Werkkalk) v lomech u Hartmannshofu. \ 

W. Klüpfel ve svém článku: „Zur Kenntnis der Stratigraphie und 

Paläogeographie des Amberger Kreidegebietes“ (Centralblatt f. Min. ete. 

Jahrg. 1919, S. 309), zmiňuje se též o vzniku souvrství Ia, když píše: 

„Durch die wohl hauptsächlich von dem hochgelegenen sandsteinreichen 

Osten und Nordosten (Dogger, Keuper) zuströmenden Bäche und Flüsse 

wurde Sande und Letten zugeführt, welche sich über dem unregelmäszig 

gestalteten Boden der Niederungen und Talungen absetzten und dieselben 

allmählich auffüllten. Zugleich erfolgte hauptsächlich an tektonischen 

Quellenlinien durch aufsteigende Eisenlösungen die Bildung der Erzlinsen. 

Der Weg der aufgestiegenen Quellen ist in der Tiefe durch metasomatische 

Veränderung des Kalks und Dolomits in Spateisen gekennzeichnet. Gegen 

oben schied sich bei Luftzutrit Brauneisen ab (Ocker- und Derberz). 

Nach und nach wurde das Gefälle schwächer und es kam zwischen den 

Sandablarerungen zur Bildung von Altwassern und seeartigen Anstau- 
ungen. Mächtige Butzen von Mattkohle mit Pyritknollen im weißen Sand- 

stein der Erzformation (Haidweiher, Fürstenhof) zeugen von damaliger 

Vegetation“.
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Chceme si povšimnouti blíže pásma labe na vrchu Erzbergu, po sz. 

straně města Amberga, jehož nejspodnější souvrství la nazývá Gůmbel 

„Amberger Eisenerzformation“ (Geol. TI, 592) aneb „Amberger Eisen- 

erzbildung““ (ib. 836) a považoval toto souvrství Ia za stejnodobé se svými 

Schutzfelsschichten (Iabc) od Řezna a s Perutzer Přlanzenschichten 

(Iabcd) v čechách (ib. 835). 

Erzberg tvoří úzký protáhlý hřbet, skorem od JV—-SZ směřující, nad 

z. stranou říčky Vilsu. Složen je ze tří útvarů: triasu, jury a křídy, jichž 

vrstvy přicházejí k v. úpatí s mírným sklonem k JZ. uprostřed vrchu se 
zprohýbají na způsob flexury s příkřejším sklonem k JZ, načež přicházejí 

po z. úpatí opět do mírnějšího sklonu JZ. Viz Gůmblův: „Profil der 

Eisenerzlagerstätte am Erzberg“ v jeho Geologii II, s. 837. V. úpatí Erz- 
bergu od řeky Vilsu až k vysoké peci (Hochoťfen) je složeno z nejmladších 

vrstev triasu, z keupru. V. bok Erzbergu až na temeno skládá jura se svými 

členy liasem, doggrem a malmem. Na vápenci malmském vidíme u roz- 

hledny (Altan) přikládati se již pískovce křídové souvrství Ibc, jež spa- 

dají souběžně s malmem k z. úpatí vrchu k obci Egelsee, skládajíce celou 

z. stráň od temene až po úpatí. Souvrství Ia nevychází na povrch, nýbrž 

skrývá se mezi souvrstvim Ibe a mezi vrstvami jury pod povrchem, ja- 

kožto hlubší pobřežní vrstvy. Proto založena je při temeni Erzbergu 

svislá šachta, z níž vedou v několika obzorech vodorovné chodby k bo- 
hatému ložisku limonitu. Sled vrstev křídových od mladších ke starším 

jeví se takto: 
Povrch jz. stráně Erzbergu od paty až k temenu. 

Souvrství bc pásma I. 

Mladší oddíl vystupuje na úpatí vrchu v Egelsee jako pískovec s tme- 
lem jílovitým, hrubozrnný, bílý, křehký, jehož mocnost nelze stanoviti pro 

omezenou přístupnost. 

Starší oddíl přístupen v bocích a při temeni vrchu co pískovec s tmelem 

jílovitým, dosti pevný, jemnozrnný, zřídka s hrubším, poněkud zakula- 

ceným zrnem křemene, vzácné šupinky muskovitu. Zřídka je bělavý, oby- 

čejně žlutý až hnědý, zbarvený hydrátem železitým, někde i červený, za- 

barvený kysličníkem železitým. Poslední vrstvy jsou protkány tvrdšími 

vrstvičkami i žilkami pískovce železitého, buď limonitického hnědého až 

černého, vzácně haematitického červeného. V celém tomto souvrství jsou 

tu a tam kulovité konkrece rohovcové od malých kuliček až po velikost 

hlavy, barvy na povrchu bílé, zřídka šedé neb červené. Jsou tu na sekun- 

dérním nálezisku, byvše naplaveny z okolního jurského útvaru. Pískovce 

nešumí v kyselině, nemají vápence, ani nejmenších stop po mořských zka-
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menělinách; nemají také žádného glaukonitu a nejsou nikde zelené. Po- 

važuji vrstvy tyto Ibc jako v celé sudetské křídě za usazeniny sladkovodní 

právě tak jako souvrství Ia. Mocnost tohoto staršího oddílu je při temeni 

vrchu asi 6 m. Podkladem tohoto souvrství je při temeni Erzbergu šedý 

vápenec malmu, jehož vrstvy jsou rovnoběžné s vrstvami Ib, ale hlouběji 

od temene, podle sklonu, je podkladem souvrství Ia. 

Giimbel omylem nazývá naše souvrství Ibc ve svém profilu, vyobra- 

zenem na str. 837 své Geologie II, „Grinsandem““, neboť není zelené, nemá 

glaukonitu (viz následující článek). Dobře však srovnává také celé pásmo 

Iabc se Schutzfelsschichten (Iabc) od Řezna, v Geologii u na s. 835. 

Souvrství a pásma I. 

Jak již řečeno, nevychází souvrství Ia při temeni Erzbergu na povrch, 

nýbrž hlouběji pod povrchem počíná se vyvinovati od temene malmu, 

rozkliňujíc se hlouběji na místo hlubších vrstev malmu a svrchního doggru, 

na něž se postupně klade; patrně byly tyto vrstvy jury v době naplavu- 

jících se vrstev Ia již erodovány. Souvrství Ia mění se v mocnosti od 0 

až po 8 m. Je složeno především z nepravidelných vrstev (ráz fluviatilní) 

tmavohnědého, zřídka černého limonitu celistvého, který má plno skulin 

nepravidelných. Na stěnách dutin vystupují malé kulovité neb hroznovité 

napodobeniny často pestře naběhlé: žlutě, zeleně, modře, zřídka červenavě. 

Někdy je slohu vláknitého, ale zřídka (Glaskopf). Jinde je limonit žlutý 
práškovitý neb měkký zemitý a někdy se k němu druží červený haemati- 

tický. Místy se limonitové vrstvy střídají se železitým pískovcem jemno- 

zrnným, hnědým, bohatým tmelem limonitovým aneb do něho přecházejí. 

Podle Giimbla (Geol. II, 835) jsou ložiska limonitu zprovázena též jednot- 

livými konkrecemi jurského rohovce, pak bílým neb žlutým pískem neb 

pískovcem. Ložiska limonitu obsahují někdy též Góthit, siderit, kakoxen, 

wavellit, vivianit, zřídka hlízy fosforitu a u Krumbachu i naplavené jurské 

zkameněliny zkřemenělé. Zdejší limonit byl předmětem čilého železného 

průmyslu již od 13. století a znám je též z okolí Amberga průmysl barev 

žlutých (Amberger Gelb) a hnědých. 

Základem je malm a dogger. 

28. Giimblův mylný název „Glaukonitischer Grünsandstein“ (Ibc) v oboru 

Schutzfelsschichten (Iabc) u Amberga. 

Pásmo Iabc na Erzbergu je podle svého uložení na nejmladších 

vrstvách malmu mladší než útvar jurský, je sladkovodní a souhlasí v celku 

svou skladbou s' pásmem Iabc, čili sladkovodním neokomem v celé su- 

detské křídě, rovněž na úpatí Arden ve Francii a Belgii i ve francouzské
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Pays de Brais. Dlouho nebylo geologům známo, jakého stáří je železité 

souvrství Ia u Amberga (tuším, že i se souvrstvím Ibc) i nazýváno bylo 

Amberger Schichten (Gümbel, Geologie II, 836, 837); teprve Gümbel, 

který vrstvy tyto též v Čechách a Sasku studoval, rozpoznal, že náleží 

křídě. Giimbel rozeznával v našem pásmu Iabc u Amberga předně naše 

charakteristické železité souvrství Ia, jež nazýval Eisenschůssige Grund- 

breccie (Geogn. II, 700) aneb Amberger Eisenerzbildung (Geol. II, 836) 

aneb Amberger Eisenerzformation (ib. 592). Naše pískovcové souvrství 

Ide nazýval Glaukonitischer Sand (na profilu vyobr. na s. 837 ib. II) aneb 

Griinsand (Geogn. II, 700). K tomu třeba podotknouti, že toto souvrství 

Ibe nemá, jak z našeho profilu na Erzbergu. zřejmo, žádného glaukonitu 

ani není zelené, tak jako v celé sudetské křídě. Buď si Gimbel horniny 

jeho podrobně nepovšimnul, aneb se mu stal jiný omyl. Dlužno tedy na 

prospěch naší stratigrafie jmenované názvy Grünsand, t. j. Grünsandstein 

aneb Glaukonitischer Sand, t. j. Glaukon. Sandstein, považovati za omyly. 

Giimbel správně srovnal celé pásmo Iabc od Amberga co do stáří se 

svými Schutzfelsschichten u Řezna (Iabe) v Geogn. II, 700 a v Geol. II, 

835. Při srovnání jejich se soudobými vrstvami v Čechách považoval je 

za Perutzer Pflanzenschichten, čím myslel na vrstvy Iabc a Id dohromady. 

Regensburgerschichten, t. j. k päsmu Id + II. Nesprávně srovnával 

Giimbel řečené vrstvy od Amberga Iabc s Koritzaner Rudistenschichten 

v čechách, jež náleží v Korycanech k pásmu II. Podobným způsobem 

srovnával Giimbel řečené vrstvy Iabec od Amberga s Niederschönaer 

Pflanzenschichten Iabc + Id a s Koschützerschichten II v Sasku (Geol. 

II, 835). — Giimbel sice píše (Geol. II, 837) : ,daB diese Ablagerung (Ia) 

im Hangenden von Grünsandstein bedeckt wird““, ale z tohoto rčení není 

jasno, myslí-li tím Regensburger Grůnsandstein Id + II, aneb onen mylrě 

zvaný Griinsandstein Ibc. Také není jasno u Giimbla co myslí povšechným 

názvem Ambergerschichten (Geol. II, obr. na s. 837), jež klade nad naše 

souvrství Ibc po z. straně Erzbergu. Není pochybnosti, že souhlasně se 

sudetskou křídou i s křídou západoevropskou i křídou u Řezna, následuje 

po z. straně Erzbergu pod tamním písčitým alluviem za Egelsee nad pás- 

mem neokomským Iabc pásmo glaukonitického pískovce Id — II čili Re- 

gensburger Grůnsandstein, jak to potvrzuje též Klůpfel (ib. 309), a po 

něm jílovité neb slinité pásmo IIIa a dále spongilitové pásmo IIIb, o němž 

jsme se již dříve zmínili, že sluje u Amberga: „Amberger Tripel“ (Voith). 

Všecka poslední pásma Id + II, IIIa, IIIb poznati ve zdejším kraji, bude 

úlohou následujících článků.
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Poněvadž nám nebylo na Erzbergu přístupno pásmo Id — II, a rovněž 

ne zakončení souvrství Ibc při jeho temeni, nemohli jsme také zjistiti, 

zdali má nejvyšší oddíl tohoto pískovcového souvrství Ibe vložky lupků 

jako je mívá jeho aeguivalent Ic v českém Poohří. V následujícím profilu 

na Bruckerbergu se přesvědčíme, že nejvyšší souvrství pásma Iabc, bez- 

prostředně pod pásmem Id -- II, lupky chová. 

29. V Bodenwöhrskem chobotu. 

(Bodenwöhrer Bucht.) 

Přicházíme ku nejzajímavějšímu pro nás oddílu bavorské křídy v Bo- 

denwöhrsk&m chobotu, k oddílu, který přichází nejblíže k českému pomezí, 

takže při značné podobnosti české a bavorské křídy byl tento oddíl pova- 

žován od geologů za nejpravděpodobnější spojku české a bavorské křídy. 

Bodenwóhrský chobot odbočuje od hlavního Řezenského terrainu kří- 

dového u Schwandorfu a směřuje na jv. v délce asi 40 km až za Roding. 

šířka jeho jest 7 až 10 km. Obklíčen je na s. Hornofalckým lesem, na jihu 

Bavorským lesem. Pfahl odděluje tento chobot od Koubského úvalu (Cha- 

mer Tal), který se zůžuje na v. k českému pomezí u Brodu (Furth). Boden- 

wóhrský chobot je vyplněn mesozoickými útvary, u Schwandorfu i mioce- 

nem. Vrstvy jejich tvoří žlab; na okraji vychází široké pruhy triasu a 

užší pruhy jury, prostředek k šíři asi 5 km vyplněn je křídou, jež náleží 

zřídka k Neokomu (abc), obyčejně Albienu (Id —- II až IVa), Cenomanu 

(IVb až VII), místy i Turonu (VIII). Mladší pásma, aeguivalenty českých 

pásem IX, Xabe a Xd chybí. 

Poněvadž jsou usazeniny zdejší křídy mezi žulovými a rulovými ho- 

rami a při březích písčitého Keupru, nabyly od nich hojně písčitého ma- 

teriálu nerostného, čímž se poněkud odchylují od složení soudobých vrstev 

na Řezensku, ač soupásmí V—VII u Rodingu je naproti tomu dosti jílovité, 

Pásmo IVb je bohato pobřežní faunou mořskou. Vrstvy pásem zdejších 

zabíhají u Rodingu často do skulin žuly a kde styk ten je odkryt, zjišťu- 

jeme útesové facie vrstev. Zvláštnost zdejšího kraje je, že pásmo VIII má 

v okolí Bodenwöhru vložky vrstev křemenných. 

Probereme nyní hlavní profily Bodenwohrského chobotu, zejména 

ony, na které zvláště upozornil Giimbel a srovnáme je se stejnodobými 

vrstvami jak na Řezensku, tak v čechách. 

Na konci použijeme výsledků svého studia o bavorské křídě k vývo- 

dům, že bavorská křída nesouvisela s křídou českou.
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80. Bruck. 

Po v. straně městečka Brucku nad Salzbachem zdvihá se vrch Brucker- 

berg. Při cestě vedoucí od nádraží vzhůru až k vrcholu 466-8 m přístupny 

jsou skorem všecky vrstvy zdejší křídy od souvrství c pásma I až ku temeni 

pásma VIII. Zaujímají svrchní polovici stráně. Spodní polovici stráně vy- 

plňují vrstvy triasu a jury. Ode dna údolního u nádraží počínají nejvyšší 

vrstvy triasu: Keuper, v podobě pestrých jílů barvy bílé, žluté a rudé 

s vrstvami bílých kaolinických pískovců. Výše zakončuje se Keuper bílým 

pískovcem. kaolinickým ke stavbám používaným. Špatně přístupny jsou 

vrstvy jury, jež náleží k nejstaršímu členu jejímu, k Liasu. Obsahují 

zdola nahoru napřed žluté železité pískovce, výše břidlice nahoře s vápen- 

covými konkrecemi a končí pod samou křídou žlutým zrnitým vápencem 

s Ammonites crassus a Belemnites irregularis (Gümbel: Geogn. Beschr. 

d. K. Bayern, 1861. II. S. 729). Na nerovné, zvlněné ploše vápencové sto- 

lice následuje prvá usazenina zdejší křídy, souvrství Ic. Klademe na to 

váhu, že mladší členy jury, jež v Ambergu a odtud až ku Schwandorfu, 

t. j. až ku vchodu do Bodenworthského chobotu pod křídou ještě byly, 

totiž Dogger a Malm, zde chybí. Gifmbel upozornil na poučný profil na 

Brucker Bergu v Geogn. II., 729; uvádíme jej souběžně vedle našeho pro- 

filu; podotýkám však, že pouze vrstvy jeho 13 až 18c jsou vzaty přímo 

z Brucker Bergu; ostatní vrstvy 18d až 18f, u Gůmbla vyšší či mladší 

vrstvy než předchozí, nejsou mladší, nýbrž opakují se v nich vrstvy dříve 

již popsané; ony byly pozorovány Giimblem východně od Brucker Bergu 

v tamních lesních stráních. O nich pojednáváme pod naším profilem dále. 

Vrchol Brucker Bergu. čítá 466-8 m n. m. 

Zahálka 1911. Gümbel 1868. 

Pásma VIII souvr. 2. Vrstvy v polích nepřístupné, 

ornicí kryté. Při orání hlubším dojde se na tytéž hor- 

niny co v souvrství VIII 1. Pod ornicí vykopáváme žlutý 

neb bílý písek, jemný i hrubý, někde zlomky pískovce 

kvarcitického, konkrece a rohovce jako v VIII 1. Výška 18c. Gelber Sand mit 
vrstev obnáší 15 m. Hornstein- und porósen 

Kieselausscheidungen 
Pásma VIII souv. 1. Pískovec ponejvíce jilovitÿ und Hornsandsteinlagen. 

žlutý, méně kaolinický bílý. Oba jemné až hrubozrnné. 60 F — 1752 m. 

V jemném jsou ojedinělá hrubá zrna. Zrna křemene jsou 

nejvíce čirá, méně bílá, zažloutlá, šedá, tmavošedá, dosti 

růžová. Pískovee je měkký, sypký, na povrchu v písek 

rozpadlý. Glaukonit nepozorován, možná že zvětral. — 

Tu a tam vloženy jsou do vrstev pískovce větší nepra-
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videlné konkrece hlízovitě uzlovité, jichž hmota tvrdá 

je křemičitý spongilit, plna čirých křemičitých jehlic 

spongií neb porů po těchže jehlicích, tu a tam černé 

zrnko glaukonitu a čirá zrnka křemene, Větráním glau- 

konitu zbarvují se konkrece do žluta. Vedle těchto kon- 

krecí objevují se hlizovité konkrece o průměru až 10 cm 

i větší, jichž hmotu bychom nazvali pískovcem chalce- 

donovým; jsou v něm jemná i hrubá zrnka křemene, 

hlavně čirá, bílá a šedá, stmelená bělavým chalcedo- 

nem, tu a tam černá zrna biotitu (?). Dále se objevují 

konkrece rohovce neb flintu, barvy bílé, šedé a šedožluté, 

poslední jako v křídě západoevropské. Do základního 

pískovce jílovitého a kaolinického vloženy jsou četné 

vrstvy rohovce, šedé, žluté a hnědé, které přecházejí též 

v partie podobné bílému opálu a červenému jaspisu 

i karneolu. Všecky tyto druhy křemene mají často vtrou- 

šena četná zrna křemene, jemná, někdy i hrubá, téže 

barvy co v základním pískovci, takže při větším množství 

přechází v pískovce s týmž tmelem. Glaukonit a slídy 

chybí. Konečně se objevuje někdy v souvrství VIII 1 

vrstva hnědého pískovce limonitického, pevného, jemno- 

zrnného, který je složen z jemných zrn křemene stme- 

lených hnědým limonitem. Glaukonit i vápenec chybí, 

Také v posledních jsou stopy po jehlicích spongif v po- 

době porů. Výška 3 m. 

Pásmo VII. Pískovee jilovitý velmi jemnozrnný, 

měkký, sypký, na povrchu v písek rozpadlý, místy 

žlutý, místy bílý. Křemenný písek je čirý a zažloutlý. 

Vzácný glaukonit i muskovit, bez vápence, místy jemné 

pory. Často vložky hrubšího pískovce, jehož zrna jsou 

čirá, bílá, žlutá, šedá a dosti růžových. Vrstvy jsou 

prosty všech konkrecí. Výška 3 m. 

Pásmo VÍ. Pískovec s chudým tmelem jílovitým, 

glaukonitický, bez vápence, v pevných deskách, jemno- 

zrnný, žlutý. Nejvíce má čirých zrn křemene, dosti čer- 

ných zrn glaukonitu, mnohá zrna glauk. zvětrala a zbý- 

vají po nich četné větší pory, jichž stěny vyloženy jsou 

žlutým hydrátem železitým. Místy porek po jehlicích 

spongií, málo blýštinek muskovitu. Ve vrstvách uloženy 

jsou tu a tam nepravidelně hlízovité konkrece pevného a 

tvrdého, světle zažloutlého pískovce křemičitého spongi- 

litového, bez vápence, velmi jemnozrnného; složen je 

z čirého písku křemenného, málo glaukonitu černého; je 

vel, jemně porovitý, pory po jehlicích spongií vel. hojné. 

Místy má konkrece tvar spongií; jedna měla tvar obrá- 

[90] 

O vrstvách pásma VI 

a VII Gümbel se nezmi- 

ňuje. Je možno, že mu ne- 

byly dosti přístupny a že 

polohu jejich zahrnul ku 

svým vrstvam 18c, t. j. 

k našemu pásmu VIII. 

Totéž učinil na Brucker 

Forstu (viz o tom dále),
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ceně kuželovitý, 10 cm vys., 7 cm nahoře široký, Vnitřní 

hmota spongií je táž co u ostatních konkrecí, zvláště 

bohatá jehlicemi. Výška 3-75 m. 

Pásma V souvr. 2. Jilovitý pískovec glaukonitický 

měkký, deskovitý, žlutý, o něco pevnější než V 1. Téhož 
složení co V 1, bude však míti o něco méně jílu. Rozpadá 

se na povrchu též ve žlutou hlínu. Výška 4-8 m. 

Pásma V souvr. 1. Jílovitý pískovec velmi jemně 

glaukonitický, měkký, takže se v něm kladivo boří, na po- 

vrchu rozbředlý neb ve hlínu rozpadlý, žlutý. Má hoj. 

hnědých drobků limonitu, zř. blýštinku muskovitu, písek 

křemenný vel. jemný, čirý a žlutý, h. žlutého jílu co 

tmelu. Bez vápence, vodu nadržuje, proto všude vlhký, 

více než horní vrstvy. Ve vzdálenosti 50 em od povrchu 

počínají tenké desky. Výška 2 m. 

Pásmo IVb, souvr. 2, Pískovec spongilitový, velmi 

jemnozrnný, deskovitý, pevný, lehký, žlutý, místy šedé 

křemičitější skvrnky malé, Dosti velmi jemného písku 

křemenného, málo tmavozeleného glaukonitu, zř. blý- 

štinky muskovitu, h. porů po jehlicich spongif. 

ITVb, souvr. 1. Hornímu pískovci IVbd 2 přibývá hlou- 

běji víc a více glaukonitu v černých zrnkách a stává se 

Glaukonitickým pískovcem spongilitovým IVb o výšce 

8.3 m. 

Pásmo IVa. Pískovee spongtilitový jako IVb2 chudý 

glaukonitem. Výška 4-5 m. 

Pásmo IIIb. Spongilit deskovitý, místy v silných la- 

vicích, buď šedý neb žlutavý s tmavošedými skvrnami 

a krátkými vrstvičkami křemitého spongihtu. Místy žluté 

měkčí vrstvičky. Jehlice obyčejně křemičité zř. v porech 

naznačené. Má dosti jemných zrn křemene a tmavého 

glaukonitu, vz. muskovit, bez vápence. Hornina je dosti 

pevná. Na povrchu žloutne více větráním glaukonitu. 

Je to typický „Flammenmergel“, Výška 4-9 m. 
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18b. Gelber Thon mit 

einer Brauneisenstein- 

schwarte. 

1 F. = 0292 m. 

18a. Unten rothgefleck- 

ter, in der Mitte gelbge- 

fleckter, oben gelber, 

glaukonitischer Thon mit 

Austerschalen. 

9 F. — 2628 m. 

17. Thoniger, gelbli- 

cher Sand (Plänersand- 

stein) nach oben mit Con- 

crelionen von kieseligem 

Sandstein mit Inocera- 

mus labiatus (Untere 

Lage von Winzerberg- 

schichten). 

15 F. = 438 m. 

16. Gelber, kieseliger, 

dünnschiefriger, nach 

oben dickbankiger, frisch 

oft graugefleckter Thon- 

kalk (sogenanter Pláner) 

mit Manganerzrinden, 

erfüllt von Versteine- 

rungen, Inocer. labiatus, 

Pecten notabilis, Flabel- 

lina cordata, Terebratula 

aff. parva, Cidaris sp. 
u. s. w. (Reinhausener- 

schichten). 

12 F. — 3504 m.
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Pásmo IIla. Jílovitá vrstva za našeho výzkumu ne- 

přístupná. Výška 0.08 m. 

Pásmo Id + II o výšce 5 m s následujícími sou- 

vrstvími: 

Souvrstvi 3. Piskovee jllovity glaukonitický šedý do 

zelena aneb od hydratu železitého do žluta zbarvený. 

Jemný, zř. hrubá zrna křemene, hlavně čirá, glaukonit 

zelený hojně. Tmelem jíl šedý neb zažloutlý. Muskovit 

vzácný. Exogyra columba s bílými skořápkami. Pecten 

neurčený druh. 

Vrstva 2. Uprostřed celého pásma je tvrdá lavice 

pískovce vápencového  šedozeleného, méně glaukoni- 

tického. Místy má hnízdečka krystallinického vápence. 

Souvrství 1 je následkem vydláždění cesty nepří- 

stupno. Vrstvy pásem IIIa, Id -+- II a Ic nadržují 

všecky vodu, prameny z nich vytékají a snadno se proto 

vyjezdí. Jsou předlážděny, 

Pásmo I, souvr. c. Jil (lupek) tmavošedý, na po- 

vrchu rozbředlý, místy hydrátem železitým do žluta a 

hněda zbarvený. Výška 1 m. 

— as 4165 m n.m. — 

192} 

15b. Schwarze, 

Manganreiche nach 

oben in gelben Thon 

übergehende Schicht. 

4 F, — 0073 m. 

15a. Welliggesch'ch- 

teter glaukonitischer 

Sandstein mit schief 

durchsetzenden, röh- 

renartigen Concretio- 

nen und einzelnen 

Kalkbänken voll Os- 

trea columba (groß). 

5 F. — 1-460 m. 

14. Sandige, glau- 

konitische Kalkbank 

voll Ostrea columba 

(groß), in Konglo- 

merat übergehend. 

1% F. = 0438 m. 

18. Welligdünnge- 

schichteter, kalkiger 

Grünsand mit Spuren 

von rostigen Pflan- 

zentheilen,   10 F. = 992 m. 

12. Feiner, 

Schieferthon voll 

Re
ge

ns
bu

rg
er

 
St
uf
e 

grauer 

un- 

deutlicher Pflanzenreste. 

(Schutzfelsschichten). 

8 F. — 0876 m. 

Základem jest Jura (lias), hlouběji následuje Trias (keuper) jež 

Giimbel ve svém profilu (ib. S. 729) blíže popisuje (viz též vpředu). 
Vrstvy tohoto profilu jsou skloněny. Lože vrstev nejsou tak odkryta, 

aby se dal sklon bezpečně měřiti. Gůmbel (ib.) dává jim ve svém profilu 

sklon asi JV. U vrstev pásma IIIb naměřili jsme přibližně sklon 109 JV. 

Profil Bruckerbergský je pro naše studium velice poučný. Především 

vidíme u něho malou mocnost mnoha pásem, což je u některých zvláště 

nápadné a to tím více, poněvadž stanovisko naše je na úpatí Českobavor-
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ského lesa, tedy v místě, kde byla příležitost z archaického horstva více 

písčitých náplavů nahromaditi. Srovnejme za tou příčinou mocnost 

pásem u Řezna s mocností pásem na Brucker Bergu. Podobné roz- 

díly jevily by se srovnáním s mocnostmi pásem českých. Změřené výšky 

se od mocností mnoho neliší, 

V okolí Řezna na Bruckerbergu 

Pásmo Id — II u Tremmelhausenu ....16.72 m.......... 50 m 

Pásmo IIla na Schutzfelsen ....... 40 m.......... 0:08 m 

Päsmo IIIb na Winzerbergu ....... 275 m.......... 49 m 

Pásmo IVa na Winzerbergu ....... 250 m.......... 45 m 

Pásmo IVb na Winzerbergu ....... 40 m.......... 45 m 

Pásmo V u Pulverthurmu ....... 18-44 m.......... 68 m 

Pásmo VI v Thalmassingu ........ 204 m.......... 875 m 

Pásmo VII v Thalmassingu ........ 21 m.......... 30 m 

Päsmo VIII u Řezna dle Gimbla až 175 m......... 180 m 

V tomto značném poklesnutí mocnosti vrstev vidíme ochabování čin- 

nosti mořské za doby křídové v Bodenwörthsk&m chobotu, která se jevila 

již v jurské době a ještě více se jeví v dobách terciéru. 

Vrstvy na Bruckerbergu jsou usazeny poblíže břehu úzkého Boden- 

wôrského chobotu, jejž svíraly stráně hor žulových a rulových. Podle toho 

jsou usazeniny vrstev zdejších vesměs značně písčité, písčitější než u Řezna. 

Kaolin, jako produkt větrání živců, dodával pískovcům tmel kaolinický neb 

jílovitý. Až na malou výminku jsou skorem veškery vrstvy dnes bez vá- 

pence. Proto vrstvy Bruckerbergu naznačují zvláště ve skupině pásem IV 

až VIII zvláštní facii petrografickou. Velké bohatství jehlic spongií ve 
vrstvách, které daly vznik horninám spongilitovým, potvrzují zakončení 

tohoto oddílu mořského, nikoliv rozšíření vodstva tohoto do Čech až ku 

Praze. Zvláštnost v petrografii zdejších vrstev je výskyt hojných vrstev 

křemenných v pásmu VIII. 

Pásmo IVa a IVb je na Bruckerbergu chudo křemitovápencovými kon- 

krecemi. Sami jsme nenašli žádné; jen Gimbel se o nich zmiňuje (vrstva 

17), lavice jejich chybí úplně. Za to na v. od Bruckerbergu a přes Boden- 

wöhr a Nebáu k Rodingu jsou v soupásmí TVab velmi karakteristické, 

Tato okolnost uvedla Gůmbla v omyl, když opustiv Brucker Berg jal se 

sledovati vrstvy křídové v. od Brucker Bergu do tamních lesních strání: 

„auf der Höhe des Brucker Forstes... schliesst die Procänablagerung“ 

(ib. 731). Sled mnohých pásem se tu opakuje, při čemž je pásmo IVb v jiné 
facii, soupásmí V—VII nepřístupné a pásmo VIII podobně vyvinuto jako
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na Bruckerbergu. Gimbel omylem považoval tato pásma za mladší než 

pásma na Bruckerbergu i popisuje a staví je co do stáří takto shora dolů 

(ib. 730, 731). Svá určení připojujeme: 

18f. Grobkörniger Sand, kieseliger Sandstein mit Knollen von Horn- 

stein und grobem Sandstein mit Opal- ähnlichem Hornstein als Binde- 

mittel. Echinobrissus minimus(?). Ob Grossbergschichten? 80 F.—23.36 m. 

Tyto vrstvy 18/ náleží našemu pásmu VIII (viz profil Bruckerbergský 

VIII, + VIII,). Táže-li se Giimbel, zdali pásmo to náleží ku jeho Gross- 

bergschichten, odpovídáme kladně; náleží ku Grossbergschichten z Gross- 

bergu u Řezna, totiž ku pásmu VIII. Viz náš článek: Giimblův Grossberg- 

sandstein. Velká mocnost vrstev 18f a naproti tomu malá mocnost vrstev 

následujících 18e, t. j. soupásmí V, VI, VII, ukazuje, že velký díl svrchních 

vrstev těchto v rozsahu asi V+ až VII nebyl Gůmblovi přístupný a že jej 

zahrnul ku vrstvám 18f. 

18e. Weiches Gestein, bedeckt und nicht erkennbar. Ob Stellvertreter 

der Marterbergmergel? 10 F. — 292 m. Tyto vrstvy 18e náleží nejspod- 

nější části pásma V, přibližně souvrství Vy z Bruckerbergu. Marterberg- 

mergel z Marterbergu u Pasova náleží pásmu IX. U Řezna určoval Gümbel 

omylem pásmo VII jakožto Marterbergmergel a poněvadž z příčin výše 

uvedených zahrnul Gůmbel celý nepřístupný komplex pásem V; až VII ku 

Grossbergschichten (VIII), patrně se domníval, že pod nimi leží klamný 

Marterbermergel (VII) z okolí Řezna. 

18d. Dünngeschichtete, kieselige und kalkige oft knollige Lagen, oft 

mit groben Quarzkörnchen, nach oben übergehend in knollig-sandigen 

Kalk mit Quarzkörnchen und Kieselknollen mit Magas Geinitzi Schlônb., 

Rhynchonella alata Brongn., Ostrea columba Lam. (sehr gross), Pecten 

Dujardinii Röm., Pecten quadricostatus Sow., Serpula filiformis Sow. 

Fauna der Kagerhöhschichten. 5 F. — 1:46 m. Toto souvrstvi 18d näleZi 

našemu pásmu IVb, které je zde vyvinuto ve facii podobné oné v širším 

okolí Rodingu. Patří tedy ku nejspodnější části oněch vrstev, jež Gümbel 

shrnul v okolí Řezna pod název Kagerhöhschichten, čímž myslil naše pásma 

IVb + V + VI v širším okolí Řezna. 

Chceme nyní celý Giůimblův sled vrstev na Brucker Bergu a odtud až na 

Brucker Forst tak přehledně opraviti, aby vrstvy stejného stáří přišly do 

téhož horizontu; při tom doplníme u jednotlivých vrstev názvy typických 

horizontů tam, kde je Giimbel opomenul připojiti, ovšem v jeho smyslu. 

K celému přehledu připojíme naše určení dle české i bavorské křídy.
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IVb. Eisbuckel-Schichten Untere Lage von 

77770 17. | Winzerbergschichten 

IVa. | Winzerberg-Schichten (IVa dolní) 

    

  

  

Reinhausener- 
IIló. | Reinhausener-Schichten | 16. schichten (III) 

    

IIa. | Eybrunnen-Schichten ||155 — — 
Regensburger Stufe 

    

    

15a (ld +1) 
Id-HII | Regensburger-Schichten || 14 

18 

u : Doplň Zahálka : Höchst: 
le. Schutzfels-Schichten 12 Ang der Schutzfele-             nejvyšší část Schichten (Ic) 
  

Základ: Jura-Lias       
Echinobrissus minimus (?) u Gümbla. 

Giimbel shledal v našem pásmu VIII, t. j. v pásmu s Inoceramus labia- 
tus u Brucku ježovku Echinobrissus minimus(?) ; patrně myslil známý druh 

Discoidea minima D'Orb. == Discoides minimus Agassiz, význačný pro zonu 

S Inoceramus labiatus v záp. zemích Střední Evropy (VIII). Schüter (Verbr. 

d. Cephalopoden etc. 1876, p. 473) jmenuje tento druh vedle málo jiných 

„die wichtigste Form“ pro pásmo VIII. Barrois (Mémoire s. 1. terr. crét. 
d. Ard. 1878, p. 381, 443) jmenuje tento druh vedoucí zkamělinou pro 

Pásmo VIII pod Ardénami. Grossouvre (La craie supérieure, I, p. 116. 

Tab. II) jmenuje ji dle Lamberta v nejvyšším horizontu B zony á Inoce- 

ramus labiatus, kterýžto horizont B — našemu pásmu VIII v départ. 

Yonny. V kraji Seine-inférieure (ibid. P. 125, tab. III) vede tento druh
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od zony A Actinocamax plenus skrze zonu a Inoc. labiatus až do zony A Tere- 

bratulina gracilis, čím myslí na vrstvy v rozsahu od pásma VII přes VIII 

a IX až do nejspodnější části pásma X. Sám viděl jsem druh ten v geolog. 

sbírkách vědecké fakulty Lilské university v zoně A Inoc. labiatus (VIII) 

z lokality Blanc Nez. 

Otazník (?), který klade Giimbel ku svému druhu minimus, uvedl asi 

proto, že nalezl druh ten ve svých Grossbergschichten (VIII), jež považoval 

spolu s pásmem VII omylem za vrstvy Senonské, kdežto v cizině vyskytoval 

se jako význačný druh pro nejspodnější Turon, pro zonu š Inoc. labia- 

tus (VITI). 

31. Bodenwöhr. 

Kdežto je při j. okraji Bodenwóhrského chobotu velká rozmanitost 

v petrografickém složení vrstev, podmíněná křivolakými záhyby chobotu 

mezi různými pobřežními útvary staršími, jest v severním pruhu, který při- 

léhá jen ku rovnějšímu břehu Keuprůu, stejnější petrografické složení 

vrstev. V nich je zvláště nápadno pásmo IVa i pásmo IVb s jeho pevnými 

Stolicemi křemitého vápence šedého, které lze spatřiti v obci Bodenwôhru, 

v lese při dráze mezi rybníkem Hammer-Weiher a nádražím (Bhf.) Boden- 

wóhr. Celý sled vrstev obou pásem poznáme podrobně v přístupnějších pro- 

filech dále u Rodingu. Vyšší měkké a vlhké soupásmí V, VI, VII bývá po- 

kryto mocným žlutým pískem, splaveným z pásma VIII, a vrcholky kopců 

vykazují pásmo VIII, v němž se ukazují vrstvičky hlízovitě uzlovitého, kře- 

mičitého spongilitu a různé zlomky vrstev křemenných v podobě rohovců 

šedých, bílých, žlutých i červenavých, jak jsme je popsali v profilu na Brucker 

Bergu. Vrstvy zaujímají zde mnohem nižší polohu než na Brucker Bergu. 

Pásmo IV od Blechhammru k nádraží shledáváme mezi kotami 83724 m 

a 380 m, soupásmí V až VII jz. od Blechammru, v sv. svahu Kutscherbergu, 

může zaujímati asi výšku 380 m až 393,5 m a spodek pásma VIII. na 

vrcholu Kutscherbergu asi 393,5 m až ku kotě 406 m n. m. Hustý lesní 

porost pokrývá uvedená pásma, pokrytá pískem. Pásmo IV vyplňuje nej- 

nižší místa rybničního úvalu Bodenwohrského; nižší pásma spadají pode 

dno úvalu. S těmito shledáváme se zase u Rodingu. 

82. M itterdorf. 

Po pravé či z. straně řeky Řezny (Regen) proti Rodingu leží obec 

Mitterdorf. Z obce této vede cesta na návrší zvané „Auf der Hub“. Vedle 

cesty jsou hluboké výmoly a strže, v nichž odkryty jsou veškery vrstvy 

pásem IVa a IVb. Od temene pásma IVb výše, k osamocenému domku na
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návrší Auf der Hub následují nejspodnější vrstvy pásma V v malém 

ústupku. Popíšeme profil těchto vrstev shora dolů. 

Osamělý domek na návrší Auf der Hub. 

Pásmo V souvrství 2. Piskovec na povrchu ve žlutý až okrově žlutý 

písek rozpadlý. Zrna jemná a drobná, málo oblá, více hranatá. V pískovci 

vloženy jsou vrstvy levarcitického pískovce bělavého, po zvětrání žlutého až 

rezavého. Vrstvy málo přístupné. 

Souvrství Vy. Piskovec jilovity, místy kaolinický, deskovitý, křehký, 

s četným glaukonitem, zřídka muskovitem, jemný až drobnozrný, místy 

proložen slabými vrstvičkami hrubozrnnými. Zrnka křemene hlavně čirá, 

vzácně zarůžovělá. Místy černý drobek uhelný. Tvoří vlhké polohy. Tu a tam 

jsou v něm vloženy lehké ojedinělé křemičité konkrece, oblé. Výška Vy — Vz 
asi 5 m. 

Pásmo IVb, souvr. 2. Piskovec spongilitovy s vrstvami hlízovitými, žlu- 

tavými jako v souvr. 1V5,. Má hlízovité shluky šedého křemitého vápence 

až 60 cm dlouhé, tu a tam v oblých konkrecích. Někde konkrece peckovité 

pískovce spongilitového. Místy placky křemitého pískovce, na němž třecí 

plochy pozorovány. Hojná Exogyra columba, Lima multicostata, Fucoidy. 

Na povrchu je souvr. IVba, ve žlutý písek rozpadlé. Mocnost větší než 2 m. 

Pásmo IVb, souvr, 1. Pískovec spongilitový, velmi jemnozrnný; má 

vrstvy zobýbané, hlízovité neb uzlovité, čirý písek křemenný, málo glauko- 

nitu, hoj. porů po jehlicích spongií ve hmotě křemičité, jež tvoří tmel pís- 

kovce; zřídka křemičitá jehlice zachována. Je bez vápence, barvy žlutavé, 

povrch vrstev žlutohnědý. Lehký, pevný. Uprostřed souvrství je 40 em silná 

lavice šedého křemitého vápence hlízovitého. Místy je ojedinělá oblá kon- 

krece téhož křem. vápence v souvrství, zř. ojedinělá válcovitá spongie. Lima 

multicostata, Exogyra columba, Fucoidy. Mocnost o něco větší 2 m. 

Pásmo IVa, jehož 3,3 m je přístupno, má tyto vrstvy shora dolů. 

Vrstva 8. Hrubozrnný pískovec slinitý v pevné stolici, šedý, s málo 

glaukonitem, vzácným muskovitem ; základní hmota z jemného písku s tme- 

lem jílovitým, v němž je hoj. hrubých zrn až po velikost hrachu. Tato zrna 

mají barvu hlavně tmavošedou, málo čirých, vzácně růžových. Dosti zlomků 

po lamellibranchiích. Mocnost 0,4 m. 

Vrstva 7. Pískovec jílovitý v mocné stolici, šedý do žluta, někde ojedi- 

nělé hrubé zrno křemene, málo glaukonitu, bez vápence, dosti zlomků po 

lamellibranchiích, křehký. Mocnost 0,5 m. 

Vrstva 6. Křemitý vápenec, podobný vrstvě 4, šedý, v lavici v kulovité 

konkrece dělitelné. Mocnost 0,4 m. 

Vrstva 5. Piskovec jilovitý, šedý jako u vrstvy 3. Mocnost 0,5 m.
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Vrstva 4. Křemilý vápenec, přecházející místy v písčitý vápenec 

v pevné stolici, šedé, tu a tam s hrubým zrnem, vzác. glaukonitem, s vel. 

hoj. Exogyrou columbou, místy až hromadně se objevující. Mocnost 0,3 m. 

Vrstva 3. Pískovec jilovitý (kdysi slinitý), pevnější než ve vrstvě 2., 

deskovitý, šedý, velmi jemný, složen hlavně z písku čirého, dosti má glau- 

konitu, tu a tam muskovit, hojně pórů po vylouženém vápenci. Moc- 

nost 0,5 m. , 

Vrstva 2. Křemitý vápenec, někde s přechodem v písčitý vápenec, 

tvrdý, rozdělující se ve velké konkrece; má dosti hrubých zrn křemene, 

oblých, ponejvíce tmavošedých, zřídka čirých, vzác. zarůžovělých, vzácný 

černý glaukonit a blýštinky muskovitu. Pecten Nilssoni Goldf. Moc- 

nost 0,5 m. 

Vrstva 1. Pískovec slabě jilovitý (kdysi slinitý), deskovitý, na povrchu 

žlutý, dále od povrchu šedý, křehounký, lehký, velmi jemný. Hlavní složivo 

čirá zrna křemene, málokde zrnko glaukonitu, vzác. blýštinky muskovitu, 

bez vápence, místy bělavá skvrnka jílu. Tmelem jíl, v němž hojně porů. 

Chová vrstvu šedého křemitého vápence, místy s hrubým zrnem křemene. 

Mocnost 0,2 m. Hlubší vrstvy nepřístupny. 

Vrstvy křemitého vápence nejsou stálé, vykliňují se. Sklon vrstev 

u pásma IVa pozorován přibližně asi 100 SV.; stráň svažuje se v těchto 

místech též ku SV, ku řece Řezně. 

33. Lomy v Alten-Kreuth. 

V širším okolí Rodingu mění se značně petrografické facie vrstev. Po- 

porujme vrstvy pásma IVb v lomech u Alten-Kreuth, asi 14% km od pře- 

dešlého profilu, na sz. ležícího. Jsou blíže severního břehu Bodenwohrského 

chobotu. U porovnání s předešlým profilem jsou vrstvy bohatší vápencem. 

(Překvapilo mre, že je zde totéž palaeontologické seskupení vrstev jako 

v pásmu IVd na Winzerbergu u Řezna a jako v Malnicích v Čechách. Giimbel 

prostudoval též naše pásmo IVd v lomech u Alten-Kreuth. Podáváme popis 

jeho vrstev vedle vrstev našeho profilu. Giimbel se domníval (Geogn. II. 

s. 721, 722, 744), že toto pásmo 1Vbd je aeguivalentem našeho pásma VI na 

Degelbergu (Degelbergschichten Zahálka) jež staví nad spojené své Pulver- 

thurmschichten s Callianassenschichten (obojí — V). Také považuje pásmo 

IVb u Alten-Kreuth za stejnodobé s Kieslingswaldskými vrstvami (naše 

IX) v Kladsku. Poněvadž Pulverthurmschichten s Callianassenschichten 

(V) tvoří Giimbloví nejvyšší oddíl jeho Kagerhohschichten (IV6 — V), čili 

nejvyšší oddíl jeho Turonu (Geogn. II, 700) a pásmo IVb u Alten-Kreuth 
omylem určil co pásmo VI (Zah. Degelbergsch.), proto neví s jistotou má-li
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pásmo IVb od Alten-Kreuth počítati ještě k Turonu (nejvyšší jeho části) 

neb ku Senonu, což vyjadřuje slovy: „Schwieriger scheint mir die richtige 

Entscheidung zu sein, ob dieser Schichtencomplex (IVb) bereits einer 

neuen Stufe zuzuweisen sei (Gümblüv Senon) oder bei den tieferen (Güm- 

blüv Turon) als Schlußglied belassen werden müsse.“ Ku konci sveho 

článku, uváživ petrografické a palaeontologické poměry päsma IVb v Alten- 

Kreuth, ustanovuje se takto: „scheint zu Gunsten der Zutheilung zu der 

tieferen und álteren Abtheilung gedenkt werden diirfen“ (s. 722). Přiřadil 

je tím ku nejvyšší části svých Kagerhohschichten, tedy jaksi ku pásmu VI. 

Podle našich studií náleží pásmo IVb v Alten-Kreuth ku nejnižší zoně Ceno- 

manu, t. j. ku pásmu s Pecten asper. 

Popisujem sled vrstev našeho profilu z lomu, který ležel r. 1911 za sz. 

okrajem obce Alten-Kreuth, proti tehdejší vápence (Kalkofen), sotva 100 m 
sz. od rozcestí silnic do Neubáu a Walderbachu. Vrstvy byly čerstvě od- 

kryté a vykazovaly sklon 109 k SV. 
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Zahálka 1911. Giimbel 1868. 

: Hangendes: Eisenschiissiger Lehm 
Patro: Role, ornice. 

: und Waldboden. 
Souvrství řasákové (ř) vrstva 2. 1, Geiber, stark eisenschüssiger 

Hrubozrnný pískovec vápnitý neb sli- 

nitý, od zvětralého glaukonitu rezavý 

jako ve vrstvě IVdř jv. od Rodingu, 

dále od povrchu šedý, při ornici v re- 

zavý písek rozpadlý. Málo černých zrn 

glaukonitu. Hlouběji ve hlízy roz- 

padlý. Má vh. zkamenělin, zejména: 

Arca subglabra D'Orb. (v tu zahrnu- 

jeme též Goldfussovu exaltata a 

Gümblovu hereynica), Serpula socia- 

lis Goldf. (Gümblova  filiformis 

Sow.), Pachydiscus peramplus, Eri- 

phyla lenticularis, Lima multico- 

stata? zlomky, Gastropoda' zlomky, 

Serpula sp., Exogyra sp., Fucoidy. 

Mocnost 0-7 m. 

Souvrství ř, vrstva 1. Piskovec 

vápnitý šedý, jemný, drobný, místy 

i hrubozrnný, skorem v písek roz- 

padlý; do něho jsou vloženy konkrece 

pískovce vápencového šedého, pře- 

cházejícího v písčitý vápenec. Moc- 

nost 0-7 m. 

Sand mit kalkigen Knollen, erfüllt 

mit den Steinkernen großen Arcen 

(Arca hercynica Gümb., A. exaltata 

Goldf.) Arca cretacea D’Orb., Trigo- 

nia limbata D’Orb., Ostrea auricu- 

laris, Cylindrites spongioides Göpp. 

(Spongites saxonicus Gein.) 

11% F. = 0-438 m. 

2. Kalkknollenlage, diinngeschich- 

teter sandiger Kalk, der in Knollen 

zerfällt mit den genannten Arcen, 

Ostrea codumba (groß). 

2 F. = 0584 m. 

8. Ziemlich lockerer Sand mit ein- 

zelnen Kalkknollen mit den vorigen 

Arcen, Ostreen und Pecten quadri- 

costatus Sow. 

8 F. = 0876 m. 
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Souvrstvi exogyrové (e). Vápenec 4. Sandiger dünngeschichteter 

dosti krystallinický, písčitý, hlízo- Kalk. 

vitý; hlízy blízko sebe. Přechází A F. — 0073 m. 

místy v pískovec vápencový drobno- 5, Knolliger, Glaukonit-reicher, 

zrnný, místy i s hrubšími zrny; šedý, kalkiger Sand. 

místy zažloutlý. Dosti zkamenělin. 1 F. = 029 m. 

Neurčená Exogyra, Rhynchonella . = 
plicatilis, Catopygus carina- 6. Knolliger Sandkalk voll grober I 

tus Ag, Fucoidy. Mocnost 1:5 m. Quarzkôrner mit Callianasa antigua, 

Serpula filiformis Sow., Pecten gua- 

dricostatus Sow., Lucina lenticularis 

Goldf., Cardium Ottoi Gein., Lima 

canalifera Goldf., Rhynchonella pli- 

catilis Sow., Venus immersa Sow., 

Trigonia limbata D’Orb., Ostrea 

flabellata Goldf, O, auricularis 

Brongn. O. vesicularis Lm., Pectun- o 
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8 culus sublaevis Sow., Turritella mul- 

a tistriata Rss., Anomia truncata Gein. 
5 7 F. = 2044 m. 

3 7. Grünliche Kalksandlage. 
z 4 F. = 0073 m. 
© 
Z 

s Souvrství magasové (m). Křemitý 8. Dichter, fester, von großen 

Z, vápenec šedý s ojedinělými drobnými Quarzkörnchen fast freier Sandkalk 

8 zrny křemene, se vz. glaukonitem, mit Rhynchonelia plicatilis Sow., 

A v pevné stolici. Přístupno jen do © Magas Geinitzi Schlónb. 
a hloubky 0:60 m. Pokračuje dále do 5 F. — 146 m. 

hloubky, podle Giůmbla o 0-86 m. 

Základem pásma IVb je naše pásmo IVa, jak naznačuje Giimbel slovy :. 

9. Unterlage: Gelber Sand mit knolligen Concretionen. Knollensand. 

Mocnost mnou pozorovaných vrstev pásma IVb obnáší dle toho 4,36 m, 

podle Gümblova profilu 5,84 m. Sklon vrstev 100 SV, je jako v předešlém 

profilu. 

Poznamenává-li tedy Gůimbel (Geogn. II., s. 744, 745) k tomuto pro- 

filu: „In der Umgegend von Bodenwöhr, namentlich am Brucker Berg.... 
ist die Gesteinbeschaffenheit mehr kieselig und die Zusammensetzung die- 

ses Schichtenkomplexes in der Weise ausgeprägt, wie es das früher gege- 

bene Profil bei Bruck unter der Schichtennummer 18 auffihrt“, tož je to 

omyl, neboť Giimblovy vrstvy čís. 18 a—c na Bruckerbergu náleží našemu 

soupásmí V až VIII. a v Brucker Forstu náleží vrstvy 18d—f našemu sou- 

pásmí TVb až VIII. Viz náš článek „Bruck“
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Giimbel pojednav o našem pásmu VI. (Geogn. II. s. 721) v širším okolí 

Řezna (Kagerberg, Degelberg) připojil k němu také omylem naše pásmo 
IVb v okolí Rodingu, zejména u Altenkreuth. Vypisuje-li na to skupinu 

zkamenělin, které jsou jaksi význačny pro tento horizont, tož dlužno uvážiti, 

že to nejsou druhy z oboru pásma VI, nýbrž ze IVb, z okolí Rodingu, 

zejména od Altenkreuth. 

Citujeme: „In diesen Lagen treten: Callianassa antigua (h), Ostrea Ma- 

theroniana, Lima canalifera, Pecten quadricostatus, Serpula filiformis, 

Rhynchonella plicatilis. Dazu kommen nun als eigenthümlich: Trigonia 

limbata D’Orb., Pholadomya caudata Röm., Crassatela arcacea Róm., Lu- 

cina lenticularis Goldf., Arcopagia strigata Goldf. sp., Venus plana Sow., 

Cythrerea caperata Sow. sp., sämtliche Arten, welche die bekannten Schich- 

ten von Kieslingswalde beherbergen. Ich erkläre diese Bildung für ein 

Aequivalent der Kieslingswalder Schichten (naSe päsmo IX). Selbst petro- 
graphisch herrscht eine gewisse nicht zu verkennende Ähnlichkeit zwischen 

diesen Gebilden.“ 

Naše pásmo IX v Kieslingswaldě liší se, jak svědčí naše studie o této 

lokalitě (Východočes. utv. kř. II, s. 46 atd.), jak od pásma VI, tak od pásma 

IVb v Bavorsku, jak po stránce petrografické, tak i palaeontologické. Ně- 

kolik společných druhů fauny nemůže tu býti rozhodující; spíše poučuje 

nás o vertikálném rozšíření druhů ve vrstvách křídového útvaru. — Poně- 

vadž Gůmbel považoval (Geogn. II, 722) Kieslingswaldské vrstvy (IX) za 

stejnodobé s českými Jizerskými vrstvami (VIII -- IX), platila u Gümbela 

mylná rovnice 0 stejnodobých vrstvách : 

VI u Řezna — 1Vb u Rodingu — IX v Kieslingswaldě — VIII + IX 

na Kokořínsku. Je to zvláštní náhoda, že podobný omyl nalézáme též u F'riče, 

který rovněž neurčil v Byšicích u Mělníka své Malnické vrstvy v pásmu IVb, 

nýbrž prohlásil je za nejhlubší horizont svých Jizerských vrstev (Bischitzer 

Úbergangsschichten), ač v dotyčném kraji mezi Byšickými vrstvami a Ji- 

a VII. (Zah.: Die stratigraphische Bedeutung ete. Jahrbuch d. geol. Reichs- 

anst. Wien. 1895. S. 96, 97.) 

84. Roding, strana jihovýchodní. 

Po jv. straně městečka Rodingu vede silnice přes Galgenberg (Am 

Galgen) ku Michels-Neukirchen. Za posledními domy obce, tam kde je po- 

čátek Luitpoldparku, jsou při silnici odkryty vrstvy pásma IVb; výše lze 
zjistiti v břehu silnice soupásmí V až VII a pod samou kotou 410 m n. m., 

kde silnice v boku Galgenberku dosahuje největší své výše, jsou nejspod-
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nější vrstvy pásma VIII, které tu přiléhají ku pískovcům Keupru. Vrchol 

Galgenbergu náleží Keupru. Jeho hlinite pískovce jsou jemnozrnné až 

hrubé, žluté, zřídka bělavé, a do nich vloženy jsou často pískovce železité, 

buď limonitické hnědé až černé aneb haematitické červené. Popojdeme-li od 

koty 410 dle silnice asi 200 m dále k jv., terrain klesá, opakují se opět vrstvy 

dříve uvedené, ale špatně přístupné, a dáme-li se na to po opuštění silnice 

cestou na jih ku Triibenbachu, odkrýváme v této severní stráni údolí Trů- 

benbachu i pásmo IVb a pod ním po řadě pásma IVa, IIIb a pásmo II, kte- 

rážto pásma u samého Rodingu přístupna nebyla. Sestavíme profil vrstev 

podle naznačených míst a připojíme k němu též Giimbelův profil mezi Ro- 

dingem a Galgenbergem v Geognost. II, s. 744. 

Vrchol silnice v boku Galgenbergu, kota 410 m n. m. 

Zahálka, 1911. 

Pásmo VIII, část nejhlubší. Piskovec jílovitý, 

na povrchu v okrově žlutý písek rozpadlý, jemno- 

zrnný s ojedinělými hrubými zrny křemene. Obsa- 

huje vrstvičky hnědého pískovce limonitického. 

Material naplaven v době křídové nejspíše ze sou- 

sedního Keupru. Mocnost 45 m. 

Soupásmí VII až V obsahuje tyto vrstvy: 

2. Jil písčitý, při povrchu žlutý, hlouběji šedý, 

ve vyšší poloze více písčitý a okrově žlutý. Písek 

křemenný vel. jemný. Dosti má muskovitu, žádný 

vápenec. Na povrchu v jíl rozbředlý. Výška 

6:0 m. 

— Horní konec parku, rozcestí. — 

1. Jil písčitý, při povrchu žlutý se šedými 

skvrnami. Dosti křemenného písku velmi jemného, 

dosti muskovitu, bez vápence. Vzácné zrnko glau- 

konitu. Četná místa hydrátem železitým zabarvena 

do hněda, mohou býti po zvětralém glaukonitu. 

Na povrchu v mastný jíl rozbředlý. Nejhlubší část 

nepřístupná. Výška 12 m. 

Pásmo IVb souv. 2. Hrubozrnný pískovec buď 

slinitý šedý neb vápencový bílý třeba i na jednom 

kuse. Celkem barva šedá, na povrchu rezavý. 

Pevný a tvrdý. Zrna křemene nejvíce čirá, méně 

šedá až tmavošedá, žlutavá, zelenavá, vesměs oblá. 

Vzácné černé zrno glaukonitu. Vzácný muskovit. 

Gümbel 1868. 

1. Grobkörniger Kalksand 

und loser gelber Sand. 

15 F. — 4380 m. 

Großbergsandstein (VIII); do- 

plnil Zahálka ve smyslu Giim- 

blově. 

2. Oberste Stufe (Grossberg- 

schichten; tak nazýval Güm- 

bel dohromady obě zony své: 
Marterbergmergel (IX) a 

Großbergsandstein (VIII); zde 

myslil patrně na Marterberg- 

mergel (IX).  Dunkelgrauer 

und schwarzer Glaukonit rei- 

cher Mergel voll weisschaliger 

Versteinerungen. 

30 F. = 876 m. 

8. Sandiger durch Verwitte- 

rung gelber Mergel voll großer 

Ostrea columba. 

8 F.—15 F. = 0876—14-380. 

4, Grauer, dünnbankiger 
Kalk voll zahlreicher Verstei- 

nerungen, darunter namentlich 

massenhaft die große Ostrea 

celumba, dazu ferner O. vesi- 

cularis, O. auricularis, Spon-
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Arca subglabra (vh. až hromadně), Exogyra co- 

lumba (vh.), Cardium, Eriphyla lenticularis, Lima 

multicostata, Turritella, Natica, Serpula socialis. 

Mocnost 1-6 m. 

Pásmo TYL souv. 1. Vápenec písčitý hlízovitý 

přecházející v pískovec vápencový v konkrecích 

těsně vedle sebe ležících. Je šedý, hlavně drobno- 

zrnný, místy hrubozrnný. Tu a tam má partie ze- 

lené naplněné velkým množstvím glaukonitu zele- 

“ ného; je to tedy glaukonitický pískovec vápencový. 

Týž tvoří také tmel konkrecím; vyplňuje totiž pro- 

stor mezi konkrecemi. Konkrece mají tvar pecek 

jako pěst velkých, místy jsou seskupeny v mnoho- 

tvaré hlízy, často jsou velkouzlovité. Mnohé kon- 

krece jsou velmi jemné, šedé, pevné a tvrdé, kře- 

milému vápenci podobné. Zkameněliny tytéž co ve 

IV 2. Mocnost 3 m. 
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dylus striatus Sow., Lima pseu- 

dacardium | Rss., L. aspera 

Mant., L. canalifera, L. semi- 

sulcata Nilss. Pecten virgatus 

Nilss., P. laevis Nills., P. de- 

cemcostatus Můn., Pectunculus 

cf. obsoletus, Venus plana 

Sow., V. parallela Můin., V. 

immersa Sow., Cytherea cape- 

reta Sow. sp., Lucina lenticu- 

laris Goldf., Arcopagia striata 

Goldf. sp., Cardium bimargina- 

tum D'Orb., Rhynchonella pli- 

catilis u. a. — 

8—5 F. — 0876—1-460 m. 

5. Brócklige, knollige Kalke 

voll großer Kieselkörner und 
mit grünem Mergel oder Glau- 

konit voll Versteinerungen der- 

selben Art wie die höhere 

Schicht. 

3 F. = 0876 m. 

Gümblovi byla patrn& menší 

část přístupna. 

Vrstvy 4. a 5. určuje Gům- 

bel jako Kagerhôhschichten. 

Myslí tu hlavně na naše pásmo 

VI (Degelbergschichten). 

Následuje pokračování sledu vrstevního ze s. stráně údolí Trůben- 

bachu dle Zahálky. Přístupny jsou úryvky pásem. 

Pásmo IVa. Pískovec chudý tmelem jílovitým, velmi porovitý, bez vá- 

pence, kdysi slinitý, velmi jemnozrnný. Má dosti tmavého glaukonitu, 

vzácný muskovit. Exogyra columba juv. Vrstva tato byla podobná petro- 

graficky vrstvě IVa, od Mittersdorfu (viz tam). 

Pásmo Tilb. Pískovec spongihtový, zažloutlý, deskovitý, bez vápence, 

dosti glaukonitu, málo muskovitu, velmi jemnozrnný, pevný, místy šedé 

křemičité skvrny. Exogyra sp. s křemičitou bílou skořápkou. 

Pásmo II. Pískovec vápnitý, glaukonitický, velmi jemnozrnný, šedo- 
zelený, dosti pevný; o mocnosti 2 m vychází na povrch na druhé straně 

Triibenbachu, na j. úpatí stráně údolní, v lese. Má v sobě 2 lavice, každá
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o tloušťce 30 cm, v podobě pískovce vápencového aneb vápence písčitého, 

šedé, tvrdé, méně glaukonitické, v nich je hromadná Exogyra columba. 

výr 
Poloha souvrství Iď je kryta ssutinami vyšších vrstev. 

Podkladem bude žula, jak ukáže následující profil. 

85. Unter-Lintach. 

Ani ne 2 km na jih od Trůbenbachu probíhá žulou rovnoběžně potok 

Hechtbáchl s údolím. Na úpatí severní stráně tohoto údolí leží obec Unter- 

lintach. Tu jsou přístupny vrstvy křídové od pásma Id —- II, na žule spo- 

čívajícího, až do pásma V. Sestavili jsme profil od koty 441 na potoce 

Hechtbáchl, podle cesty vedoucí obcí Unterlintach vzhůru do stráně ku kotě 

472 a přilehlého lesa až k temeni lesnatého hřbetu, který se táhne mezi 
oběma naznačenými potoky. Také severní stráň tohoto hřbetu jsme pro- 

hlédli až ku potoku Triibenbachu. Žula tvořila zde nejen dno chobotu kří- 

dového, ale i břehy jeho. U všech vrstev je proto viděti vliv náplavů písči- 

tých z okolního masívu žulového. Tam, kde vrstvy jsou ve styku se žulou, 

tam jsou zvláště bohaty materiálem žulovým a mění se v útesové facie. 

Proto jsou vrstvy pásem zdejších, až na pásmo V, poměrně nejpísčitější 

Z profilů námi prozkoumaných. Giimbel studoval též vrstvy křídové v Unter- 

Lintachu, až na pásmo V. Připojíme popis jeho vrstev vedle našich, aby 

mohl býti srovnán. 

Temeno hřbetu mezi Hechtbáchel a Trübenbach. Les. 

Zahálka 1911. Giimbel 1868 

Pásmo V. Ptsčitý jíl šedý s muskovitem, bez Neuvádí v frofilu svém. | — 

glaukonitu a bezvápence. Místy žlutý až hnědý od | Ve smyslu jeho určování s <] 

hydrátu železitého, Při povrchu rozbředlý. Na- byl by to omylem Marter- 8 © 

držuje vodu. Tvoří lesní půdu, Porost milující mo- bergmelgel (IX). Viz 

křiny, zejména sítina, jej označují. předchozí profil. P
u
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Pásmo IVb. Pískovec kaolinický velmi jemno- 1. Knollig-kalkige La- 

8 zrnný, se vzácným ojedinělým hrubším zrnem kře- gen mit Concretionen in 5 

"© mene, Barvy bělavé, vedle žluté skvrny od hydrátu dünnen, unregelmäßigen S 
a železitého, a hned na to červené skvrny haema- Platten mit der Fauna 55 

4 titické (patrně také náplav z Keupru). Nerovně der Kagerhöhschichten. 4 À 

à deskovitý a hlízovitý. Pevný. Bez vápence. Hojně 19 F. — 5548 m. SE 

A zbytků skořápek lamellibranchif, zejména po Exo- 5 “ 

= gyrách a Pectenech potažené hydrátem železitým. S 

Křižovatka cest
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Pésmo IVa souv. 2. Piskovec kaolinickÿ spon- 

gilitový o vrstvách hlízovitých. Velmi jemný, vz. 

ojedinělé zrno křemene, vz. muskovit, bez glau- 

konitu a bez vápence, lehký, obyčejně červený, 

místy bělejší pruhy neb skvrny, pevný, hoj. porů 

po jehlicích spongií. Tu a tam šedé pecky křemi- 

čité, rohovci podobné, 

Pásmo IVa souv. 1. Pískovec s křemičitým 

tmelem vystupující kvádrovitě, Pevný a tvrdý, 

bílý než žlutý. Jemnozrnný. Místy ojedinělé hrubé 

zrno křemene, místy řádka, místy slabá vrstvička 

hrubých zrn křemene. Zrna ta jsou čirá, bílá, 

šedá, tmavošedá, vz. růžová. Černý glaukonit vel. 

vz. Po s. svahu hřbetu byl zkamenělý kmen v tomto 

souvrství. Hornina jeho byla pískovcem spongi- 

litovým šedožlutým, přecházejícím v pískovec kře- 

mičitý šedý. 
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Pásmo IIIb. Spongtilit písčitý deskovitý, žlutavý 

s málo šedými skvrnami jílovitějšími, Bez vá- 

pence. Dosti porů po jehlicích spongií, proto lehký. 

rfojně vel. jemných zrnek křemene, málo tmavého 

glaukonitu, zř. jemných blýštinek muskovitu. 

V základní hmotě horniny dosti šedého jílu co 

tmelu. Dosti pevný. 
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Pásmo Illa. Ptsčitý jl žlutavý se šedými skvr- 

nami, deskovitý, dosti čirého vel. jemného písku 

křemenného, dosti vel. jem. zeleného glaukonitu, 

"A dosti jemných blýštinek muskovitu, Pory po vy- 

louženém vápenci, místy i po jehlicích spongií. 
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Pásmo Id + II s následujícími vrstvami: 

Souv. 8. Zde nepřístupné, avšak na druhé, 

s. stráni hřbetu, jsou 2 m pískovce vápnitého glau- 

konitického vel. jemného, šedozeleného, dosti pev- 
ného, který obsahuje dvě lavice po 30 cm pískovce 

vápencovitého až vápence písčitého šedého, tvr- 

dého, méně glaukonitického, jenž obsahuje hro- 

madně Exogyru columbu. 
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2. Sandige Schichten 

mit Knollen dichten Horn- 

steins und Sandstein- 

artigen Kiesels und Horn- 

sandsteins (Knollentri- 

pel). 

12 F. — 3504 m. 

8, Sandige Lage mit 

einzelnen Zwischenlagen 

grobkôrnigen Hornsand- 

steins. 

110 F. = 2920 m. 
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4. Brauneisenstein-Zwi- 

schenstreifen mit Man- 

gananflug. 

UF. — 0073 m. 

5.  Wohlgeschichtetes, 

gelbes, dünnschiefriges, 

mergelig-kieseliges Ge- 

stein mit Inoceramus la- 

biatus — Nr. 16. des Bru- 

cker Profils. 

10 F, — 2920 m. R
e
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6. Gelber schiefriger ; =: 

Thon. 

1 F. — 0292 m. 

7. Brauner 

Thon. 

weicher 

E
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8 F. — 0876 m. 

8. Kalkiger Griinsand 

mit Quarzkörnchen voll z 

Ostrea columba, Pecten 

aeguicostatus. 

8 F. = 0876 m. 
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Souv. 2. Pískovec křemičitý glaukonitický, rázu 

útesového, jemnozrnný, šedý, pevný, žlutý a hnědý, 

se vz. muskovitem a biotitem. Místy nahromaděno 

více hrubých zrn a oblázečků křemene se zlomky 

skořápek, zvláště Exogyr, a tím přechází hornina 

ve slepenec. 

Souv. 1. Róhovec rázu útesového, šedý, s uza- 

vřenými nerosty: křemen, živec, biotit, muskovit, 

kaolin, žula. Místy přechází v pískovec žulový, 

hlinitý, jemný žlutý. Všude plno otisků skořápek. 

Vniká do skulin pobřežní žuly. 

Základem žula dvojslídnatá šedá, s biotitem a 

muskovitem s čirým, místy i růžovým křemenem, 

bělavými živci, hlavně s orthoklasem, značně 

zvětralá, při povrchu v písek se rozpadá. 

[106] 

9. Bróckliger Grün- 

sand und Mergel. 

UF. = 0073 m. 

10. Granitsand mit Ur- 

gebirgsgeröll und abge-'5 

rollten Muschelstücken N 

und Glaukonitkörnchen. 

8—7 F.—0876-——2-044m. 
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11. Brocken von Gra- 

nit und Granitsand. 

1—3 F.—0292—0-876 m. 

12. Unterlage: Granit. 

U vrstev IVa; naměřen sklon 100 SZ. 

36. Mezi Kienhofen a Ztehringem. 

Povrch žulového území v okolí Rodingu byl za dob křídových nerovný. 

Tam kde byly skály žulové nižší při dně Bodenwôhrského chobotu, tam 

zakryty byly usazeninami křídovými již za dob pásma Id -+ II. S vyššími 

skalami přicházely mladší vrstvy křídy do styku při pobřeží. Na pásmu 

IVb v okolí Rodingu je zvláště pozorovati vliv blízkých břehů žulových. Činí 

dojem přechodních facií ku faciím útesovým a na každé nové lokalitě spa- 

třujeme nové odchylky v petrografickém složení. 

Pozoruhodné bylo složení útesové facie pásma IVb, při silnici vedoucí 

od Regenpeilsteinu na Roding, uprostřed mezi osadou Kienhofem n. Řez. 

a Ziehringem, ve stráni žulové po j. straně Trůbenbachu, blízko na jz. od 

koty 873. Tu byla po v. straně silnice kopána při rozcestí jáma pro posta- 

vení kříže v povrchu žulovém. žula měla skulinu a do ní vnikal pískovec 

hlízovitý pásma IVb, v útešovou facii změněný. Žula byla jemnozrnná, 

začervenalá, biotitická. K ní blížil se pískovec hlízovitý, bílý, šedý nebo žlutý 

a zelený, bez vápence, pln zlomků zkamenělin, zvláště Exogyr, takže se až 
brekcii podobal. Ve skulině žuly přecházel pískovec v rohovec flintu po- 

dobný, jinde zase v pískovec spongilitový, dosti pórovitý, vel. jemný, s vel. 

hoj. biotitem, s málo muskovitem, dosti glaukonitem a 9 hoj. zlomky Exo- 

gyr, zvláště Exogyra lateralis Rss.
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37. Přehledný seznam. zkamenělin nalezených v pásmu IVb čili v zoně 

à Pecten asper et Catopygus carinatus v Bodenwohrském chobotu. 

Proloženě tištěné druhy jsou též v českém útvaru křídovém ve IVb. Ty, 

jež jsou známy v okolí Řezna, označeny s Ř. 

Cephalopoda. 

Pachydiscus peramplus Mant. sp. À. 

Gastropoda. 

Turritella multistriata Reuss. a mnohé zlomky gastro- 

podů. Ř. 

Pelecypoda. 

Cardium Ottoi Gein. 

Cardium bimarginatum D'Orb. 

Eriphyla lenticularis Stol. — Lucina lenticularis Goldf. 

u Giimbla. Ř. 

Arcopagia strigata Goldf. sp. 

Pectunculus sublaevis Sow. 

Pectunculus cf. obsoletus Goldf. 

Crassatela arcacea Röm. 

Arca subglabra D’Orb. (v tom zahrnuty i exaltata Goldf. a 

hereynica Gümb.) R. 

Arca cretacea D’Orb. 

Pholadomiacaudata Róm. (aequivalvis Goldf.#p.) 

Trigonia limbata D' Orb. (Hejšovina v Čechách). 

Arcopagia striata Goldf. sp. 

Venus immersa Sow. 

Venus plana Sow. 

Venus parailela Můn. 

Cytherea caperata Sow. sp. 

Inoceramus labiatus Gein. 

Lima multicostata Gein (v tom zahrnuta i caniliťera Goldf, 

u Gümbla). à. 

Lima pseudocardium Reuss 

Lima aspera Mant. 

Lima semisulcata Nilss. 

Pecten Durjardinii Róm. 

Pecten guadricostatus 8ow. (Považuji P. guadr. a guinau. 

za jeden druh.) Ř.
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Pecten curvatus Gein. — Pecten virgatus Nilss. u Gümbla. 
Pecten laevis Nilss. 

Pecten decemcostatus Mün. 

Spondylus striatus Sow. sp. 

Exogyra columba Sow. = Ostrea c. Lam. u Gümbla. R. 

Exogyra lateralis Rss. 

Ostrea hippopodium Nilss. — 0. vesicularig Lam. u Güm- 

bla. Ř. 

Ostrea Matheroniana D'Orb. Ř. 

Ostrea flabellata Goldf. 

Ostrea auricularis Brongn. Ř. 
Anomia truncata Gein. 

Brachiopoda. 

Magas Geinitzi Schlónb.Ř. 

Rhynchomella plicatilis Sow. À. 

Rhynchonella allata Brongn. À. 

Crustacea. 

Callianassa antigua Otto. (Děčínský Sněžník). 

Vermes. 

Serpula socialis Goldf. — S. filiformis Sow. u Gümbla. 

Echinodermata. 

Catopygus carinatus Ag. 

Porifera. 

Jehlice spongii ve velkém množství. 

Plantae. 

Spongites Saxonicus Gein. =— Cylindrites spongioides 

Gópp. u Gůmbla. 

Fucoides. 

Pecten asper Lam., význačný druh pro Zonu A Pecten asper et Cato- 
pygus carinatus, posud nebyl v tomto pásmu v Bavorsku zjištěn ; v Čechách 

vyskytuje se v pásmu IV — jak již dříve bylo uvedeno — hromadně ve 

Stanovicích u Král. Dvora, vzácně v Malnicích a na Hejšovině. Jinak má 

v české křídě velké rozšíření vertikální, od pásma Id +- II do pásma Xabe. 

Cardium Otťtoi Gein. je znám v České křídě z pásma X souv. c na 

Chlomku u MI. Boleslavi a z pásma IX v Kieslingswaldě v Kladsku. Nyní 

vidíme, že v Bavorsku žil již za dob pásma IVb.
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38. Gůimbel o souvislosti české křídy s bavorskou. 

Giimbel seznav v přírodě samé větší podobnost bavorských vrstev kří- 

dových se západočeskými v Čechách a Sasku, nežli s domněle soudobými 

vrstvami křídovými v sousedních Alpách, soudil, že český mořský záliv kří- 

dový souvisel zátokou mořskou od Prahy přes Plzeňsko a Domažlický prů- 
smyk k Rodingu a dále do Řezenské oblasti. Píšeť o tom takto ve své Geo- 

logii, II. s. 499:,,..... setzen nun die cretacischen Bildungen von Roding 

aus noch weiter über das Urgebirge ansteigend in s.-ö. Richtung bis 
über Kalsing gegen Michelsneukirchen auf eine Höhe von über 

600 m fort, welche jene die Gebirgseinsattelung bei Furth (492 m n. m.) 

weit übersteigt, sodaß eine direkte Verbindung der cretacischen Ablagerun- 

gen in Bayern mit jenen im böhmischen Kessel durch diese Eintiefung der 

Cham (Kouba) nicht undenkbar erscheint.“ Tamtez na s. 408: „quer durch 

den Böhmerwald von der Chamer Bucht über das Pilsener Becken gegen 

Prag hin....“. Tamtéž na s. 408: „nach Gesteinsbeschaffenheit und orga- 

nischen Überresten viel enger nicht bloß an die Schichten in Böhmen und 

Elbegebiete Sachsens, sondern auch an jene in Schlesien bei Hirschberg 

sich anschließen, als an die gleichalterigen Ablagerungen der räumlich so 

benachbarten Alpen. 

Pokusíme se v näsledujieich üvahäch tuto theorii vyvrätiti a dokäzati, 

že bavorské moře křídové nesouviselo s českým mořem křídovým, nýbrž že 
řezenská oblast bavorské křídy je usazeninou zálivu křídového, který 

sem zasahoval od jihu z Alp. 

89. Rozloha mesozoických útvarů v Bodenwěhrském chobotu. 

Trias a Jura, jež tak značný díl severních Bavor pokrývají a na něž 

se klade křída, zapadají od Bavorských Alp na sever pod příkrov tercieru 

a auarteru. Mezi Pasovem, Vilshofenem a Ortenburgem odkrývají se na 

několika místech vrstvy jury a křídy, svědčíce, že jsou uloženy pod tertie- 

rem. Lze tedy souditi, že Bavorská křída je usazeninou mořského zálivu, 

který sahal od Alp mezi Bregenzem a Solnohrady na sever, zůúžovav se ku 

z. úpatí Bavorského lesa k Řeznu, odkud vysílal dva choboty, jeden větší od 

Řezna přes Amberg k Bambergu, druhý menší od Schwandorfu k Rodingu, 
oba po západním úpatí Česko-Bavorského lesa. 

Již při srovnání celkových rozloh triasu a jury v Bavorsku vidíme, že 

jura má nápadně menší rozlohu nežli trias, i když uvážíme, že okraje jejich 

mohly býti též poněkud erodovány. V tom úkazu vidíme zeslabování čin- 

nosti mořské v době jurské v Bavorsku. To samé jeví se v Bodenwóhrském
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chobotu. Keuper, nejmladší člen triasu, sahá od Ambergu přes Schwandorf 

a Bruck až málo za Roding, před Pfahl. Následující na to nejstarší člen 

jury — lias — již značně ustoupil v Bodenwohrském chobotu, — sahät od 

Ambergu přes Schwansdorf jen do nejbližšího okolí Brucku. Mladší 

členy jury — dogger a malm — které jsou rozvinuty ještě od Ambergu ku 

Schwandorfu, tedy až ku vchodu do Bodenwóohrského chobotu, chybí již 

v Brucku docela. Je tedy zřejmé ochabování činnosti mořské v době jurské, 

jež bylo podmíněno vyzdvihováním Česko-Bavorského lesa. Že vyzdviho- 

vání Šumavy spadá do doby jurské, o tom pojednává již Krejčí ve své Geo- 
logii 1877, s. 655, když píše: „Hlavně Šumava a Durynský les obdržely na 

počátku doby jurské svůj nynější směr a své hlavní obrysy, neb celý Trias 

jest u paty těch hor vyzdvižen, kdežto Jura skoro vodorovně až k patě jejich 

se prostírá“. 

Vyzdvihování Bodenwóhrského kraje v době jurské zamezilo napotom 

vývin většího množství sladkovodních vrstev neokomských i za doby kří- 

dové. U Amberga byla sedimentace vrstev křídových, jako v celé sudetské 

křídě, od souvrství Ia činná; avšak v Brucku počíná činnost křídová teprve 

v době souvrství le, tedy na konci sladkovodního neokomu a dále na východ, 

v okolí Rodingu počíná sedimentace vrstev křídových teprve počátkem 

gaultu, pásmem Id —- II, když se sem zalilo moře křídové. Prvé mořské usa- 

zeniny křídové — zelené glaukonitické pískovce — uložily se tu na Keupru 

a žule. Ačkoliv byla činnost mořská v době křídové opět zahájena v Boden- 

wóhrském chobotu, jako v celé Řezenské oblasti, přec vidíme, že činnost 

tato byla zde chudá. Mocnost pásem I až VII je zřejmě malá jak u porov- 

nání s mocnostmi těchto pásem na Řezensku tak v Čechách. I mocnost pásma 

VIII není na poměry zdejší velká. Poloha Bodenwóhrského chobotu, takřka 

v lůně Hornofťalckého a Bavorského lesa, byla nad jiné přízniva pro uložení 

mocných náplavů písčitých. Jsou-li naopak slabé, dlužno za to míti, že ocha- 

bovala tu činnost mořská od samého počátku křídy až na konec, patrně 

ponenáhlým vyzdvihováním Českobavorského lesa. 

Zeslabování činnosti mořské v Bodenwóhrském chobotu má -své pokra- 
čováníi v tercieru; vždyť miocén zdejší omezen jest již jen na okolí Schwan- 

dorfu; do Brucku již nezasahuje. 

Největší napětí mořské činnosti v Bodenwohrském chobotu jevilo se 

tedy v době triasové; odtud klesalo až do tercieru. Kdyby byla bývala mož- 

nost v éře mesozoika přelíti se vodám mořským z Bavor do Čech neb na- 

opak, pak by to bylo bývalo nejpravděpodobnější v době triasu — keupru 

— to však se nepotvrzuje, neníť v Čechách nejmenší stopy po mořských 
usazeninách triasových.
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40. Okolí Domažkckého průsmyku (Further Pass). 

O vzniku Domažlického průsmyku na rozhraní Českého. lesa a Šumavy 

píše Krejčí ve své Geologii z r. 1877, str. 300: „Velký tento průsmyk po- 

vstal, jak se zdá, prostoupením čili interferencí dvou směrů horských, šu- 

mavského, totiž a českoleského, které sice oba mají směr severozápadní, 

avšak Český Les se odchyluje více k severozápadu.““ Povšimněme si blíže 

petrografického složení tohoto průsmyku. 

Okolí Domažlického průsmyku skládá amfibolová břidlice, rula a po- 

někud dále i phyllit. Žula, která pro své mineralogické složení a pro svůj 

tvar nejvíce chrání temena hor, vzdorující značně větrání, je tu skrovně 

zastoupena. O rule je známo, že zaujímá často v centrálním hřebenu Česko- 

bavorského lesa nejvyšší místa, vyšší než svor a zvláště phyllit. Také zde sví- 

rán je na sev. okraji Domažlický průsmyk rulovým Čerchovem až do výše 

1039 m n. m. Vlastní horninou průsmyku je amfibolová břidlice. Větrá- 

ním povrchu amfibolové břidlice v místech, kde je dnes Domažlický prů- 

smyk, od dob křídových přes celý terciér a auarter, prohloubil se průsmyk 

značně. Přítoky řeky Kouby (Cham) vytékající z oboru průsmyku, jistě 

podporovaly prohlubování povrchu průsmyku, i možno tvrditi, že v kritické 

době, totiž na počátku křídy, byl povrch průsmyku vyšší nežli dnes udávaná 

výše jeho 492 m n. m., na níž Gůmbel myslil. 

Povšimněme si nyní výšek, jež zaujímá křída v přilehlém Boden- 

wöhrsk&m chobotu. Uved'me nejprve přibližně výšku temen pásma IVb a 

VIII u Bodenwóhru (vrstvy nezachovalé doplníme dle nejbližších profilů), 

tedy při dně Bodenwoóhrské pánve křídové: 

Temeno pásma VIII dosahuje 411,6 m n. m., 

Mocnost pásma VIII ........ 18 m, 

Mocnost soupásmí V—VII ..... 13,6 m, 

Temeno pásma IVb .... 380 m n. m. 

Náš profil při jv. straně Rodingu je blízko při dně Bodenwohrského 

chobotu, značně k východnímu okraji chobotu pošinutý. U toho jest: 

Temeno pásma VIII při 423,5 m n. m., 

Mocnost pásma VIII ...... 18 m, 

Mocnost soupásmí V—VII ... 18 m, 
Temeno pásma IVb .. 381,5 m n. m. 

Na druhé, západní straně Řezny a Rodingu je náš profil u Alten 

Kreuthu; tam jest: 

Temeno pásma VIII při ..... 426 m n. m. 

Mocnost pásma VIII ............. 18 m,
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Mocnost soupásmí V—VIIÍ ........ 18 m 

Temeno pásma Vb ...... 390.m n.m. 

Odchýlíme-li se od osy dna Bodenwóhrského chobotu více ku krajům 

chobotu (žlabu), vzrostou značně výšky nadmořské křídových vrstev. Tak 

j. od Bodenwöhru, na Brucker Bergu (srovnej s výškami u Bodenwóhru) 

jest: 

Temeno pásma VIII při 466,80 m m. m. 

Mocnost pásma VIII 18 m, 

Mocnost soupásmí V—VII 13,55 m, 

Temeno pásma IVb 485,25 m. 

Vzdálíme-li se ještě více ode dna chobotu, jako to jest j. od Rodingu 

v Unter-Lintachu, shledáme ještě větší výše: 

Temeno pásma VIII při 496 m n. m.? 

Mocnost pásma VIII 18 m, 

Mocnost soupásmí V—VII 18 m, 

Temeno pásma IVb 460 m m. m.? 

Největší vzdálenost ode dna chobotu v Michelsneukirchen, u samého 

j. okraje chobotu, uvádí nám Giimbel výšku vrstev křídových, bez udání 

pásma, jak vpředu uvedeno: 

600 m n. m. 

Je známo, že okraje křídy zdejší jsou vyzdviženy, a že vyzdvižení to 

stalo se v době pokřídové, patrně terciérní; tam, kde podložena je křídě 

jura a hlouběji trias, tam vyzdviženy jsou s nimi i tyto útvary, jak jsme 
to shledali na Ambergu (viz dotyčný článek) a jak to potvrzuje i Gůmbel 

ve své Geologii, II, str. 500: „Jenseits des Naab-Thals begleiten dieselben 
Keuper-, jurassischen und cretacischen Schichten in meist aufgerichteter 

Stellung den Steilrand des hier weit vorspringenden Urgebirger bis gegen 

Amberg hin“. 

Z uvedených nadmořských výšek vrstev křídových jsou patrně ony, 

jež leží při dně Bodenwohrského chobotu, poměrně nejbližší oněm výškám, 

jež zaujímaly vrstvy křídové po svém usazení, nikoliv ony výšky, jež leží 

při okraji Bodenwührského chobotu (žlabu). Než vynoření se dna Boden- 

wóhrského chobotu na konci křídy nad hladinu bývalého moře mělo v zá- 

pětí i zvýšení vrstev. Klademe-li tedy dnes výšku nadmořskou dna chobotu 
(žlabu) v Bodenwóhru u temene pásma VIII ku 411,6 m, u temene pásma 

IVb ku 380 m, u hlubších (starších) pásem ještě méně, tož možno říci, že 

za dob křídy byla temena těchto pásem ještě hlouběji položená než čísla
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411,6 m a 380 m atd. Tu jsou však tyto výšky vrstev křídových, poměrně 

nejbližších oněm z dob křídových, totiž: 

< 411,6m < 380 m... u hlubších vrstev ještě méně, mnohem hlou- 
běji položená nežli vytčená výška nadmořská Domažlického průsmyku 
9 

> 492 m. 

Považoval-li tedy Giimbel, jak jsme vpředu citovali, výšku vrstev kří- 

dových 600 m u Michelsneukirchu ze jednu z příčin, pro kterou mohla ba- 

vorská křída souviseti s českou křídou, ježto výška © Domažlic- 

kého průsmyku byla mnohem nižší, t. j. 492 m, tož jest důvod tento mylný, 

neboť výšku křídy 600 m u Michelsneukirchen, na okraji Bodenwohrského 

chobotu, nabyla křída tato vyzdvižením v době pokřídové. 

Tedy i poměry výšek Domažlického průsmyku a vrstev křídy v Boden- 

wöhrskem chobotu nesvědčí o souvislosti křídy české s křídou bavorskou. 

41. Pfahl hranicí Bavorské křídy. 

Pfahl je v geologii Bavor proslulé pásmo bílého křemene, které pro- 

chází jako mohutná zeď od hranice Rakous, skorem v přímé čáře směru 

JV—S2Z, prostředkem Bavorského lesa, přejde po s. straně Rodingu, Řeznu 
a zasahuje poněkud i do Hornofalského lesa až ku Schwarzenfeldu nad 

Nabou, v délce asi 160 km. Pfahl je vložen souběžně do ruly, jest několik 

metrů mocný a příkře až pod úhlem 700 ku SV ukloněn. Druhdy tvořil pevný 

a tvrdý křemenný Pfahl skorem nepřetržitou zeď. Zub času hlodal i na ní, 

takže je nyní často ve velké útesy skalní přetržena. K takovému přerušení 

došlo i erosí Řezny s. od Rodingu a je tu nápadno, jak v místech, kudy šel 

Pfahl, je údolí Řezny mezi Koubským (Cham) a Bodenwoóhrským úvalem 

značně zůženo. Místy vypínají se jednotlivé útesy Pfahlu níže, místy výše; 

u Weissensteinu až 758 m n. m. Není pochybnosti, že za dob mesozoických 

útvarů tvořil Pfahl ještě souvislou mocnou hradbu, která nedala všem třem 

zálivům mesozoických útvarů, triasu, jury a křídy proniknouti dále na, sv. 

přes Koubu (Cham), Brod-a Domažlický průsmyk do Čech. 

Je pozoruhodno, jak vrstvy triasu i jury končí přesně v přímé čáře 

od Schwarzenfeldu nad Nábou až za Roding před samým Pfahlem. Také 
křída v Bodenwóohrském chobotu nepřekročuje Pfahl; nýbrž končí v čáře 

asi 4 km na j. od Pfahlu a že tento 4 km široký proužek mezi okrajem křídy 

a Pfahlem složen je z Keupru, k němuž vrstvy křídové přiléhají jako ku 

svému břehu mořskému. Tato čára pobřežní je as 80 km na jz. od Domažlic- 

kého průsmyku. Pfahl byl tedy další překážkou pro nesouvislost České 

křídy s Bavorskou křídou.



432 [114] 

42. Souvrství Id odporuje spojení české a bavorské křídy. 

Pískovcové vrstvy souvrství Id v západočeské křídě jsou výhradně 

sladkovodní; nemají tudíž žádných stop po fauně mořské ani glaukonit. 

Ukázali jsme ve svých studiích o české i bavorské křídě, že její glaukonit 

má buď tvar jehlic spongií aneb tvar zrnek, které jsou troskami po kostře 

spongií. V Bavorsku je však souvrství Id původu mořského ; jeho glaukoni- 

tické pískovce oplývají mořskou faunou i glaukonitem. Kdyby byl Bavorský 

útvar křídový usazeninou českého zálivu křídového, jak by se byla mohla 

dostati mořská fauna souvrství Id z tehdejšího sladkovodního vodstva zá- 

padočeského do mořských usazenin soudobých v Bavorsku? Tato okolnost 

opět svědčí o tom, že český záliv křídový nevysílal žádnou zátoku mořskou 

do Bavor. 

48. Petrografická a palaentologická podobnost bavorské a české křídy. 

Z podobnosti petrografie a palaentologie bavorské a celé sudetské 

křídy soudil Giimbel, že mořský záliv křídový v Čechách zasahoval od Prahy 

přes Plzeň do Bavor. Gůmbel, srovnav v přírodě samé vrstvy bavorské 

křídy s českou křídou v západočeském a saském oddílu, shledal záhy, že sice 

petrografické a palaeontologické vlastnosti jejich jsou si podobny, to však 

souditi mohl jen z některých pásem, zejména I až IV a z části u pásma IX. 
Již u těchto pásem vyskytly se Gůimblovi při obapolném srovnávání některé 

povážlivé omyly, jež tuto podobnost nejednou zmenšovaly, ba i anulovaly. 

Tím méně mohla se nalézti podobnost u pásem ostatních. Stačí, když pouká- 

žeme na př. na jeho srovnání pásma V. v okolí Řezna s pásmem X. v Če- 

chách na typické lokalitě u Teplic a Běliny, aneb pásma VII. v okolí Řezna 

s pásmem IX. v Březně u Loun. Když se nám podařilo vyhledati aeguiva- 
lenty české křídy v Bavorsku, vyšla z tohoto studia daleko větší podobnost 

české křídy s křídou bavorskou. V podobných oblastech na obapolných stra- 

nách souhlasí nám nejen podoba celková soudobých pásem, ale na některých 

lokalitách srovnávají se i jednotlivá souvrství, ba i jednotlivé stolice, a to 

nejen petrograficky, ale i palaentologicky, takže výsledky našeho srovná- 
vání jistě překvapí geology, kteří Se o stratigrafii středoevropské křídy za- 

jímají. 

Ačkoliv jsme nalezli mezi českou a bavorskou křídou mnohem větší po- 

dobnost než Giimbel, přece nesoudíme, že česká křída souvisela bezpro- 

středně s bavorskou křídou. Srovnávavše totiž v přírodě také českou křídu 

s jinými vzdálenějšími křídovými terrainy, jmenovitě v SZ. Německu, Bel- 

gii, Francii a Anglii, shledali jsme, že větší neb menší podobnost petrogra- 

fickopalaentologická jeví se u soudobých vrstev českých a cizích tenkráte, 

p
“
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jsou-li jejich oblasti podobné, jinými slovy řečeno: byly-li vrstvy na oba- 

polných místech naplaveny z podobných lithologických masivů horských. 

Uvedeme jeden příklad. V širším okolí Vervinsu ve Francii vychází toto 

pořadí vrstev zdola nahoru (Zah.: Die Sudetische Kreideformation ete. I. 

s. 153) : Pásmo IX. se slinitými jíly, bohaté pyritem na povrchu v sádrovec 

proměněným — tedy jako v Březně u Loun v Čechách. Vrstva Xal, pevná, 

žlutavá až bílá, slinitá křída o mocnosti 10 cm s četnými pozůstatky rybími, 

zuby, šupiny, místy i Terebrantula semiglobosa a s vh. Terebratulina gra- 

cilis — podobna pevnější vrstvě Xal v Poohří v Čechách, též o mocnost 

10 em. Souvrstvi Xa2 šedého až bělavého slinitého jílu o mocnosti 90 cm 

s Terebratula semiglobosa a Terebratulinou gracilis — tedy jako totéž ni- 

veau o téže mocnosti v Poohří. Souvrství Xba bělavé křídy v pevné lavici 

1 m mocné, zvané „Roche“ s Micraster breviporus, Spondylus spinosus a 

Holaster planus — tedy jako podobná stolice bílého aneb šedého vápnitého 

slínu též o mocnosti 1 m v Košticích. Souvrství XbB v podobě bílé měkké 

křídy se Scaphites Geinitzi, Terebratula semiglobosa atd. jako soudobý ho- 
rizont slinitého vápence neb vápnitého slínu v Poohří, okolí Řipu a v Mile- 

šovském Středohoří i j. v Čechách (ib. s. 162 a j.). 

Při tak velké podobě sledu vrstevného, mocnosti, petrografie a palae- 
ontologie vrstev, měli bychom dle Giimbla souditi, že také křída u Vervinsu 

ve Francii souvisela (bezprostředně) s českou křídou; zatím jsou velice 

vzdáleny a souvisely prostředečně mnoha terrainy zemí mezi nimi ležících. 

Podobnost sledu kříd ve dvou zemích není tedy ještě znakem jich bezpro- 

střední souvislosti. 

Tam, kde se tvořily podobné náplavy, tam se někdy zahostila podobná 

fauna mořská. Oblasti, k níž náleží Vervins, přispívaly hlavně Ardeny, 

jak v obvodu jejich ve Francii, tak i v Belgii a tato oblast je podobna oblasti 

Vltavo-Berounské a Pooharecké, jež dostávaly náplavy z podobných masivů. 

Proto se podobají také usazeniny bavorské křídy Řezenské oblasti usaze- 

ninám západočeské křídy v oblasti Vltavo-Berounské a Poohárecké, Proto 

jsme nazvali oblast křídy ve vysočině Řipské a od ní na jih Vltavo-Beroun- 

skou, protože ji naplavili předchůdci naší Vltavy a Berounky a oba tyto 
toky přinášely své náplavy hlavně z Českobavorského lesa a týž Českobavor- 

ský les hlavní poskytl svůj materiál Řezenské oblasti bavorské křídy. 
Z týchž končin evropského moře křídového, z nichž dostala se fauna moř- 

ská do sudetských vod, dostala se též fauna mořská podobného rázu do vod 

Řezenské oblasti. Na obou stranách nalezla fauna tato podobné poměry pří- 

rodní. Podobnost petrografická a polaeontologická české a bavorské křídy 

nikterak není podmíněna bezprostřední souvislostí obou křídových moří. 

28
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44. Různost oblastí Řezenské a Alpské v Bavorsku. 

Poněvadž se podle Gümbla různí vrstvy křídy alpské v Bavorsku od 

soudobých sousedních vrstev na Řezensku, domnívá se Gůmbel, že Řezenská 

oblasť souvisela spíše s českou křídou -než s alpskou na jihu Bavor. Podle 

našich studií víme, že vrstvy křídové téhož stáří, usazené ve dvou vedle sebe 

ležících oblastech jednoho a téhož dílu mořského, liší se často od sebe úplně 

po stránce petrografické i palaeontologické. Uveďme jen jeden příklad 

v Čechách z kraje, v němž i sám Giůmbel studoval. 

Vrstvy české křídy, zvláště v oboru pásem V až X, jsou v Oharecké 

oblasti převahou slinité, v sousedství, v Jizerské oblasti, jsou převahou kvá- 

drovými pískovci. Palaeontologické poměry v obou oblastech jsou různé. 

Zevrubně jsme o těchto poměrech pojednali ve svých studiích. A přec vod- 

stvo mořské z Oharecké oblasti souviselo s oním v Jizerské oblasti; podali 

jsme o tom důkazy. Právě tak souviselo alpské moře křídové s oním na 

Řezensku, avšak jsou to usazeniny dvou různých oblastí. Oblasť alpská 
v jižním Bavorsku naplavila se ze sousedních horstev Alp, Řezenská oblast 

hlavně z Českobavorského lesa. Usazeniny alpské křídy jsou jiného původu 

nežli usazeniny řezenské křídy. Přirozeno, že v různých faciích petrogra- 

fických jsou také odlišné poměry fauny mořské. Tu však třeba na důležitou 

okolnost upozorniti. Podle Gitmblovo učení není v Řezenské oblasti křídy ani 

Neokomien ani Albien. Cenomanien i Turonien sluší hledati podle našeho 

studia v jiných zonách a Senonien na Řezensku chybí. Hledal tedy Gümbeal 

aeguivalenty svých řezenských vrstev v Alpách v jiných horizontech. Dou- 

fám, že až budoucí geologové bavorští zevrubně srovnávati budou skutečně 

soudobé zony na Řezensku a v sousedních Alpách, najdou mnohé známky, 

které jim připomenou, že jihobavorská alpská křída i řezenská křída jsou 
vuz 

usazeninami bližšími nežli Giimbel myslil. 

45. Závěrek. 

Již na podkladě předchozích úvah jsme přesvědčeni, že křídové moře 

bavorské nemohlo souviseti s českým mořem křídovým, nýbrž s alpským 
na jihu Bavor. Při tom nemůžeme utajiti ještě mnohé okolnosti, které sou- 

hlasí s nesouvislostí české a bavorské křídy. Tak jižní okraj české křídy 

z Rakovnického kraje do pražského kraje, třeba tu a tam již rozrušený, 

ukazuje na své zakončení při břehu mořském. Jsoucnost spongilitových 

vrstev pásma III ukazuje na blízkost břehů mořských jako v jiných krajích 

sudetské a středoevropské křídy a nikoliv na pokračování na daleký jiho- 

západ. Totéž platí o celé Řezenské oblasti křídy zvýšenou měrou a nikoliv 

na pokračování na daleký severovýchod. Ve svých studiích o české křídě
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došli jsme, jak známo, k náhledu, že po ukončení doby pásma III vyzdvihl 

se široký pás dna mořského, na celém jižním prostranství od žbánu až ku 

žŽďárským horám, nad hladinu mořskou, čím se octla skupina pásem Iabc 
až IIIb na suchu a nebyla nikdy více zalita mořem. Také Kodym při svém 

geologickém mapování na listu Praha a na listu Beroun—-Hořovice, ve své 

práci: „Nejjižnější zbytky křídové v okolí pražském““ (Rozpravy Čes. Akad. 

Tř. II. č. 6. s. 2. z r. 1922), uváživ též výsledky studie Danešovy (Morfolo- 

gicky vývoj střed. Čech, 1913) a Kodym-Matějkovy (Geolog.-morfol. pří- 

spěvek k poznání štěrků atd. 1920) dochází k výsledku následujícímu: „Já 

Sám přikláním se však rozhodně k názoru, že křída nesahala ve středních 

Čechách přes Brdy a středočeskou žulu.“ Konečně dlužno uvážiti, že na 

celém prostranství od bavorského Pfahlu u Rodingu přes Českobavorský les 

a Plzeňsko, nenalezly se nejmenší stopy mořských usazenin křídových 

s glaukonitem a mořskou faunou. Když se mohly udržeti celé skupiny pásem 

křídových po z. straně Českobavorského lesa v tak nepříznivých poměrech, 

jako na př. za velkého sklonu vrstevného v širším okolí Ambergu a jinde, 

byly by se mohly udržeti i od Pfahlu dále na sv. do Čech. V tomto zachování 

byla by je podporovala i velká vzdornost proti vlivům povětrnosti, jak ji 

shledáváme nejen u některých normálních vrstev, na př. u pásma IVa, IVb, 

VIII, od Bodenwóhru až za Roding, i u útesových facií pásem, ale i u spon- 
gilitů pásma III% na obou stranách bavorské i české křídy. 

Poznámka. Gůmbel zmiňuje se také o jiné možné souvislosti bavorské 

křídy s českou; totiž od Pasova přes Rakousy a Moravu. Neodůvodňuje 

ale tuto svou domněnku, neklade na ni váhu a sám o ní pochybuje; proto 

ji pomineme. 

V Roudnici pod Řipem, 22. října 1924. 

46. Opravy 

hrubších omylů tiskových v dílu I: Die westböhmische Kreide und die Kreide im öst- 

lichen Bassin de Paris. Jahrbuch der Geolog. Reichsanstalt. Wien, 1915. Bd. 65, 1. u. 

2. Heft. 

Na str. 19. řádce 8. s h. místo beidereits má státi beiderseits. 

„nn 2. 15. z d. místo Xdbd má státi Xba, 

» » 23 à» 14 sh misto Vilil mä stäti Vieil. 

„nn 26.  » 8. z d, pod čárou místo Intérieure má státi Inférieure. 

„or 2. 14. zd. pod čárou místo Wolgari má státi Woolgari. 

„nn 2 y 2. sh. místo Luňitzer má státi Lausitzer. 

2.88. 16. sh. místo Erz- má státi Eger- 

nom LT 5. s h. místo daniscus má státi danicus, 

5» » 99 , 18. sh. místo 19 má státi 1, 9.
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Na str. 99. řádce 

„om 13 ,„ 6. 

+ „+ 13. ,„ 7. 

„» 1222. „ 1 

» On» 129 „ 17 

„on 18 „ 9 

» » 146. %„ 1 

„nn 146. „ 2 

»„» 190 „ 4 

„+ + 152 „ 21 

»» 157. „ 8 

» n 161 „ 2 

n » 166 14 

* » 172 „ 9 

5» » 168 „ 7 

Na Tableau 

[118] 

22 až 28. s h. misto 82 mä stäti 8, a 
z d. pod čárou místo +) má státi *) 

z d. pod čárou místo ?) má státi +) 

. zd. v pravo budiž 120—180 m vypuštěno. 

. sh. místo ber das má státi zum. 

. sh. místo Vermiculuria má státi Vermicularia. 

. zd. pod čárou místo *) má státi 7) 

„ z d. pod čárou místo 7) má státi *) 

. a 11. z d. místo Xba má státi Xba 

. z d. místo Kreide-, má státi Kreide, 

„ zd. pod čárou místo Souvrstoí má státi Souvrství. 

. a d. místo Xb1 má státi Vba. 

. z d. místo (Inférieure) má státi (erreur). 

. z d. pod čárou místo Aucha má státi Auscha. 

. z d. místo Sliono má státi Slivno. 

I ve sloupci Zahálka 1913 místo Xba má státi Xba, a ve sloupci De 

Grossouvre 1901 místo decipns má státi decipiens. 

Na Tableau IT má býti nad řádkou L'argile ä plicatules vodorovná čára. 

Na Tableau III v ř. 9. v levo místo aguia má státi aguila a v Ť. 4. na pravo u étage 

Aptien místo c! má státi c.
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LE SYSTEME CRETACE DE BAVIERE ET DE BOHÉME. 

(LE CRETACE SUDETIQUE ET SES EQUIVALENTS DANS LES PAYS OCCIDENTAUX 

DE L'EUROPE CENTRALE. TOME III.) 

PAR Č. ZAHÁLKA. 

RESUME DU TEXTE TCHEQUE. 

Le Cretac& de Baviere commence dans les Alpes de Baviere entre le 

lac de Constance et Salzbourg, oů il repose sur le Jurassique. Dans cette 

région le Crétacé ne forme A la surface terrestre gu'une bande étroite 

comprenant tous les termes du Crétacé, A partir du Néocomien jusau'au 

Sénonien, Le Tertiaire en recouvre la majeure partie. Les assises crétacées 

plongent vers le Nord et en s’éloignant des Alpes s’ennoyent sous le plateau 

de la Bavière méridionale formé par le Tertiaire et de Quaternaire. Ce 

qui en témoigne ce sont les affleurements restreints de Crétacé apparaissant 

d'au-dessous de la couverture miocěne entre Passau, Vilshofen et Orten- 

bourg; ce n'est gu'aux environs de Ratisbonne due le Crétacé réapparait 

de nouveau à la surface terrestre et constitue une bande, d’environ 30 km 

de largeur, qui se continue ensuite vers Bamberg en passant par Amberg; 

près de Schwandorf s’en détache une bande étroite qui se dirige vers 

Roding. 

Au Néocomien une mer occuppait le district alpin du Crétacé de Ba- 
vière; par contre, le district septentrional entre Ratisbonne et Bamberg 

était occupé au Néocomien (I abc) par un système de lacs d’eau douce; 

ici régnait donc un régime qui s’y était installé děs la fin du Jurassique, — 

régime analogue à celui de Bohême (lagune). Au commencement du Gault 

(Albien) des affaissements eurent lieu dans le district septentrional du 

Crétacé de Bavière et les eaux marines venant du Sud envahirent la région 

Nord, — où prirent naissance les premiers sédiments marins crétacés de 

cette région constituant la zone à Acanthoceras mamillare (I d + II — zone 

dans laquelle nous rangeons aussi l’Aptien), que l’on retrouve également 

en Bohême orientale; le régime marin persista dans le district Nord sans 

interruption jusqu’au Turonien. Le Crétacé marin se termine dans la ré- 

gion de Passau par la zone à Inoceramus Brogniarti (1X), tandis que près 

de Passau la série marine se termine déjà par la zone à Inoceramus labiatus 
(VIII). On peut estimer qu’au Crétacé, la mer des Alpes septentrionales 

formait un golfe qui, s’étendait vers le Nord jusqu’au pied de la Forêt 

Tchèco-bavaroise, ce qui ressemble à l’état de choses qui existait au Juras-
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sique, quand la mer du Nord des Alpes recouvrait le Plateau de la Bavière 

méridionale, franchissait le Danube et atteignait le Jura Suabe et Franco- 

nien. Au Crétacé, — le golfe de la mer nord-alpine passait par Ratisbonne 

vers Bamberg: un golfe d'ordre secondaire s’y séparait et se dirigeait vers 

Roding; la mer occupait donc une surface plus étroite et plus restreinte 

du côté Est qu’au Jurassique. Elle pénétrait en Bavière en venant du Sud 

et s'étendant vers le Nord, tandis que c’est au contraire, dans le sens opposé 

que déjà dès le Primaire les eaux marines cherchaient à envahir la Bohême. 

La dénudation de la Forét Tchěco-bavaroise a eu une grande influence 

sur le caractère des sédiments du golfe de Bavière, qui sont essentiellement 

sableux, de sorte que le facies du Crétacé de la région de Ratisbonne dif- 

fère, sensiblement du facies de la région alpine, les sediments étant ici plus 

marneux et plus calcaires, ce qui était déterminé par le voisinage de terre 

ferme située dans la région alpine. L'origine du matériel détritique des 

sediment du Crétacé de la région de Ratisbonne et des bassins de la Vitava, 

de la Berounka et de l’Ohïe en Bohême occidentale, était de même prove- 

nance; il est donc naturel que les deux régions présentent des analogies 

lithologiques très grandes. L'identité de la succession des couches dans 

les zones correspondantes de ces deux régions est parfois tout à fait remar- 

quable. Comme exemple, citons la succession des couches de la zone à 

Pecten asper (IV b) commune aux deux régions, On y trouve de haut 

en bas: 

| Niveau glauconieu (#). 

IVD Grès à Exogyra (e). 

| Calcaire à Magas (m). 

De telles analogies dans la succession des couches, car il s’agit d’une 

zone ne dépassant guère 4 m d'épaisseur, n’ont pas pu être révélées en Bo- 

hême elle-même, la série du Crétacé de la Bohême orientale et de la Bohême 

occidentale ne révélant pas d’affinité pareille. Les conditions de sédimenta- 

tion étant semblables en Bavière et en Bohême, il est donc naturel que des 
faunes semblables habitaient les eaux des deux régions. Les analogies des 

caractères lithologiques et paléontologiques ne suffisent toutefois pas pour 

pouvoir conclure que les eaux de la mer crétacée de Bavière et de Bohême 

étaient en communication réciproque directe — ce que nous allons exposer 

en détail dans la suite, . 

L'objet de ce travail est de comparer le Crétacé de Bohême avec le 

Crétacé de la région de Ratisbonne, — ce qui nous permettra de trouver 

des points d’appui pour notre subdivision du Crétacé, d'expliquer les diffé- 

rences qui existent entre les séries correspondantes des deux régions et de
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faciliter la comparaison avec la subdivision de la série crétacée de l’Ouest 

de l'Europe Centrale. Les géologues qui s’occupaient de la stratigraphie 

du Crétacé tchèque invoquaient souvent la succession des couches en Ba- 

vière pour appuyer leur conclusions sur la subdivision du Crétacé de 

Bohême; voir p. ex. l’Étude de Krejëi pp. 159, 160, 161 dans l’Archive, I, 

Nous verrons dans la suite que de grandes erreurs ont été faites lors de 

l'étude de la stratigraphie du Crétacé de Bavière: ces erreurs sont tout 

à fait semblables à celles qui ont été faites dans la stratigraphie du Crétacé 
de la Saxe et de la Bohême. C’est pourquoi l’étude détaillée de la succession 

des couches du Crétacé de la région de Ratisbonne présente en même temps 

un intérêt tout spécial pour la connaissance de notre Crétacé tchèque. 

C'est W. Giimbel, géologue bavarois de grand mérite, qui est l’auteur 
de la classification des sédiments crétacés de Bavière. Ses études strati- 

graphiques nous présentent un intérêt d’autant plus grand que ce savant 

ne s’est pas contenté de déterminer la suite des couches seulement en Ba- 

vière, mais qu’il essaya de poursuivre ses travaux hors de son pays, étu- 

diant sur le terrain les couches du même âge en Saxe et en Bohême. Les 

stratigraphes tchèques et saxons comme Krejčí, Frič et Geinitz, lui aiděrent 

dans ces études: ils lui communiquèrent les principes de leur classifications 

et Gümbel adapta un grand nombre de leurs idées; de même les savants 

qui étudiaient le Crétacé tchèque en faisant leur clasiffications de la série 

crétacée, tâchaient de se servir de experience qu’avait aquise Gümbel. 

Une des principales fautes que Gümbel avait commise dans ses travaux 

était sa manière de placer ses Pulverthurmschichten (avec les Callianas- 

sensschichten) de la région de Ratisbonne, dans la zone à Scaphites Geinitzi 

(X abc) du Crétacé tchèque qu’il nommait également Hundorfer —— ou 

Teplitzer Schichten; ces Pulverthurmschichten correspondent en réalité à 

notre zone A Schlónbachia varians (V). Ce gui maintenait Gümbel dans 

cette opinion erronnée c'était le fait qu’il avait observé près de Malnice, où 

les marnes de la zone V attribuées par les géologues au couches de Teplice 

(X abc), recouvrent (p. ex. A Bílé Horky) les assises glauconieuses de Mal- 

nice (— IV b — Eisbuckelschichten près de Ratisbonne). 

Une autre erreur importante de Gümbel, — erreur qui régnait alors 

dans la conception de la stratigraphie tchèque et qu’il avait acceptée, — 

était de considérer les assises de la zone à Inoceramus Brogniarti (— IX 
— Prisener Schichten) d’être plus jeunes que les couches de la zone à 

Scaphites Geinitzi (— X abc — Hundorfer Schichten). Gümbel voulait 
introduire cette manière de voir dans la stratigraphie du Crétacé de Ba- 

vière, Il situa notre zone VI (Degelberg-Schichten Zahálka) gui recouvre 
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la zone V au sommet de son Turonien et placa la zone VII (Thalmassig- 

Schichten Zahálka) à laquelle il donna le nom de Marterbergschichten 

(d’après le.village de Marterberg), dans le möme niveau que les couches de 

Březno en Bohéme (IX); les argiles marneuses de Marterberg corres- 

pondent, d’après Gümbel, à la zone VII des environs de Ratisbonne, quoique 

ces deux formations ne se ressemblent du tout, — ni par leurs caractères 

stratigraphiques, ni par leurs caractères pétrographiques et paléonto- 

logiques. Les argiles marneuses des environs de Marterberg appartiennent 

à notre zone IX et ressemblent à tout point de vue à leurs équivalents 

tchèques de Lenešice et de Březno. Toutes ces fautes faites par Giimbel 

conduirent à de nouvelles erreurs, La zone VIII des environs de Ratis- 

bonne (Grossbergsandstein), fut considérée comme étant de même âge 

que les couches de Chiomek (X c}) sur le Chlomek prěs de Mladá Boleslav en 
Bohême, tandis qu'aux couches formant le soubassement des vraies couches 

de Marterberg (IX) des environs de Marterberg, c’est à dire à la zone VIII, 

fut attribué par erreur l'âge de l’ensemble des zones V--VI du Crétacé tchèque. 

Le niveau VII représente la zone à Actinocamax plenus qui doit être 

attribuée au sommet du Cénomanien; par erreur la zone VII des environs 

de Ratisbonne fut attribuée autrefois à la base du Sénonien uniquement 

parce qu’on voulût la paralléliser avec la zone IX des environs de Marter- 

berg. Les assises d'argile marneuse des environs de Marterberg contiennent, 

il est vrai, assez de fossiles qu’on retrouve également dans le Salzberg- 

mergel près de Quedlinbourg, qui est d'âge Sénonien. Il est nécessaire de 

remarquer ici que le Salzhbergmergel, tout à fait comme l’Emscher (dans 

le sens de Schüter) en Allemagne et en France vient se placer au-dessus 

de la zone à Inoceramus Cuvieri (X d); il est donc beaucoup plus jeune 

que la zone à Scaphites Geinitzi (X abc), au contraire la zone IX de 

Bohême vient se placer dans le soubassement de la zone à Scaphites (X abc). 
Dans la région de Ratisbonne la zone X abc n’est pas du tout connue et le 

Sénonien y manque donc complètement, la série crétacée se terminant par 

la zone IX qui appartient au Turonien moyen, c’est à dire à la zone à Ino- 

ceramus Brogniarti. 

D’après Gümbel qui suivait dans cette manière de voir l’exemple des 

stratigraphes tchèques, le Crétacé inférieur n’existerait pas dans la région 

de Ratisbonne; d’après lui, y manqueraient le Néocomien (Wealdien) et 

l’Albien, et le Crétacé y débuterait par le Cénomanien dans lequel il place 

les zones I abe, Id —- II, IIIa; les zones III b, IV a, IV b, V, VI sont 

attribuées par Giimbel au Turonien, les zones VII, VIII, IX — au Sénonien. 

En même temps en Bohême, Krejčí attribuait les zones I et 11 — au Céno-
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manien, les zones III — X au Turonien et rangeait dans le Sénonien le 

facies argilo-marneux de la zone IX et le facies gréseux de la zone X. 

Examinons maintenant de plus près la subdivision du Crétacé de la 

région de Ratisbonne donnée par Gümbel dans son tableau synoptique, en 

y ajoutant les dénominations des couches du Crétacé tchèque de Bohême 

et de Saxe, qu’il considérait être les équivalents des niveaux du Crétacé 

bavarois. Aux dénominations des couches suivant Gůmbel nous ajou- 

terons dans le tableau ci-joint (voir tableau p. 322[4]) les chiffres ro- 

mains de notre classification, qui ne se relient qu’aux couches des localités- 

* types de Gümbel et non des localités-types d’autres géologues ou de notre 

classifications. 

Geognostische Beschreibung des Königreich Bayern, II. Abt. Geogn. 

Beschreibung des Ostbayer. Grenzgebietes, Gotha 1868, S. 700. 

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paleontologie, 1867, S. 
664, Kurze Notiz über die Gliederung der sächsischen und bayer. oberen 

Kreideschichten. S. 785. Skizze der Gliederung der oberen Schichten der 

Kreideformation (Pläner) in Böhmen. 

Beiträge zur Kenntniss der Procän- oder Kreideformation im nord- 

westlichen Böhmen mit den gleichzeit. Ablagerungen in Bayern und Sach- 

sen. Abhandl. der math.-phys. Cl. d.k. bayer. Akad. d. W. i. München, 1868. 

S. 505, 506. 

En 1877, Krejčí dans sa Géologie p. 791, en s’appuyant sur les re- 

cherches de Gümbel, compare les niveaux du Crétacé de la région de Ratis- 

bonne avec les couches du Crétacé tchèque, de la façon indiquée dans le 

tableau ci-contre: 

  

Gůmbel Krejčí 
  

Grossbergsandstein VII - | Couches du Chlomek Xe facies grèseux 

Marterbergmergel VII près de Ratis- 
bonne et IX près de Marterberg 

Couches de Bfteznu IX facies argilo-marneux 

    

Couches de Teplice X facies marno-calcaire 
Pulverthurmschichten V ou V-+-VI | Couches de la Jizera VIII |- IX facies greseux 

prés de Kokořín   
. . Couches de Malnice IV?, mais pas 

Bisbuckelschichten IVb IV, — IV} + IVe + IVm 

Reinhausenerschichten IIló | Couches de Bílá Hora IIIó sur la Bílá Hora 

  

Regensburger Grůnsandt. Id--II : Couches de Korycany II 
Schutzfelsschichten Iade | Couches de Peruc ladcd 
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Nous y avons ajouté les désignations des couches dans notre conception, 

dans les localités-types des géologues mentionnés. On a placé dans le ta- 

bleau seulement les niveau qu’indique Krejčí (voir tableau p. 441f[123]). 

En même temps les études paléontologiques et stratigraphiques sur le 

Crétacé tchèque de Frié, avaient fait dès l’année 1870 (couches de Peruc et 

de Koryéany) jusqu’à l’année 1894 (couches de Brezno) de grands progrès ; 
lorsque Giimbel en 1894 représenta par un nouveau tableau la subdivision 

du Crétacé de la région de Ratisbonne et les parallélismes avec les niveaux 

du Crétacé tchèque en Saxe et en Bohême, il corrigea ça et là sa manière de 

comparer les niveaux du Crétacé de ces deux régions, surtout en ce qui con- 

cerne les couches de la Jizera et de Bílá Hora (Montagne blanche). Ces cor- 

rections ont été faites par Giimbel dans son travail: Geologie von Bayern, 

II. Bd., 1894, S. 835, d'oů nous tirons le tableau ci-joint en y ajoutant nos 

désignations des niveaux crétacés des localités-types que Gümbel avait 

étudiées (voir tableau p. 314 [6]). A. de Grossouvre dans son ouvrage 

Recherches sur la Craie supérieure“ Fasc. IT. Paris, 1901, dans l’article 

„La Craie de la Bavière“ pp. 647-652, après avoir parlé de la succession 

des couches du Crétacé de la région de Ratisbonne d’après Gümbel, donne 

une comparaison des zones du Crétacé de Bavière avec les niveaux du Cré- 
tacé de la Bohême et de l’Allemagne du Nord (tableau 88, p. 830). Le tab- 

leau p. 325 (7) représente cette comparaison; nous y avons de nouveau 

ajouté nos désignations des niveaux du Crétacé tchèque des localités-types ' 

des pays en question. 

À ce sujet, voir aussi nos ouvrages sur le Crétacé des pays que nous 
venons de mentionner, où l’on trouvera plus de détails et de preuves de 

notre manière de voir. 

Vient ensuite notre subdivision du Crétacé de la région de Ratisbonne, 

que nous avons appris à connaître lors de nos recherches en Bavière, sur- 

tout en 1911. Outre la Craie Alpine, nous avons visité les districts dont 
étude avait fourni à Gümbel les coupes contenant tous les horizons typiques 

du Crétacé: les environs de Ratisbonne, d’'Amberg, la zone de Bodenwôühr, 

les environs de Thalmassing et la région entre Passau, Ortenbourg et Vils- 

hofen. Tout d’abord nous avons étudié les environs les plus éloignés de 

Ratisbonne; c’est ici que se trouve la plupart des horizons typiques de 

Giümbel. D'une façon générale, nous y avons constaté une suite de couches 

qui correspond à celle que cite Gümbel. Nous étions obligés d’y distinguer 

un horizon nouveau formant une zone à part; il s’agit de notre zone VI 

formant dans le Crétacé tchèque et de l'Allemagne du Nord une zone in- 

dépendante à Acanthoceras rotomagense. Je propose pour ce niveau du 
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Crétacé de Bavière le nom local de ,,Degelberg-Schichten“. De même, je 

propose le nom local de , Thalmassing-Schichten“, pour indiquer un autre 

niveau du Crétacé de la région de Ratisbonne, qui correspond à notre zone 

VII ou Zone à Actinocamax plenus; comme il a pu être révélé, ce niveau 

n’est pas l’équivalent des couches de Marterberg près de Marterberg (IX); 

les „Thalmassing-Schichten“ appartiennent à une zone connue en Bohême, 

dans l'Allemagne du Nord et en France. 

Nous allons traiter dans la suite de cette note des incertitudes et des 

erreurs stratigraphiques, concernant d’autres couches de la série crétacée 

en donnant les raisons de notre manière de voir; pour faciliter la com- 

préhension du sujet, nous ajoutons un tableau synoptique succinct. Nous 

avons indiqué sur ce tableau comment Gümbel déterminait nos zones sui- 

vant la localité; nous y ajoutons aux dénominations de Gümbel, nos dési- 

gnations au moyen de chiffres romains pour qu’on puisse voir dans quel 

niveaux Gümbel plaçait-il dans les localités typiques, chacune de nos zones. 

Je propose de supprimer le nom de ,,Calianassenschichten“, comme 

niveau formant le sommet des Pulverthurmschichten (V). Ces couches ne 

représentent pas dans le Crétacé de l'Europe Centrale, un niveau indépen- 

dant, manifestement caractérisé par Calianassa antiqua Otto. Au plus, 

Gümbel avait séparé des Pulverthurmschichten cette série d'épaisseur peu 

importante, étant d'avis que ce niveau est du même âge que les couches 

IX d du Hrubÿ Rohozec près de Turnov et l’ensemble des zones VI + VII 

à Vehlovice près de Mëlnik en Bohême. Ce parallélisme est cependant faux. 

ce que nous allons prouver dans la suite. 

De même, la dénomination „Kagerhöhschichten“ ne peut pas être 

laissée dans la stratigraphie du Crétacé. En effet, on a réuni sous ce nom, 

des niveaux très différents, comme p. ex. les zones IV b et V, ou bien les 

zones V + VI. Gümbel en plusieurs endroits, comme p. ex. à Roding, 

à Passau et à Thalmassing, n’a pas réussi à trouver ce niveau, qui n’était 
pas net dans ces localités. Enfin, c’est pour désigner son Turonien supérieur 

que Gümbel voulait l’introduire : or, cet ensemble de zones — IV b + V + 

VI appartient au Cénomanien et non au Turonien; au plus, il manque en- 

core la zone VII formant le sommet du Cénomanien, 

Nous sbmmes obligés de supprimer l’application du nom — Marter- 

bergschichten à l’ensemble de la zone VII; nous allons considérer comme 

vrais Marterbergschichten (IX), seulement les couches des environs de 

Marterberg et de Passau qui dans la région de Passau, reposent sur les 

Grossbergschichten, appartenant à la zone VIII, —- fait que l’on retrouve 

dans le Crétacé de toute l’Europe Centrale,
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La succession des couches du Crétacé de la région de Ratisbonne les 

dénominations suivant Zahálka et les dénominations aue Giimbel donnait 

aux différentes zones de Zahálka dans les localités principales, sont indi- 

auées sur le tableau p. 327 (9). 

J'ai souvent eu l’occasion dans mes notes sur la Craie de Bohême 

d'attirer l’attention sur le fait que les fossiles ont conduit les géologues 

à attribuer un âge inexact à certaines couches du Crétacé. Nous ne connais- 

sons pas encore suffisamment la répartition horizontale et verticale des dif-: 

férentes espèces animales. L'extension des formes n’est pas la même dans 
les différents pays. Si l’on se sert de la présence de certaines espèces dans 

une zone d’un tel ou tel pays, pour déterminer l’âge de cette zone, on ne 

peut pas être sûr que ce même criterium soit appliquable à un autre pays. 

Prenons l’exemple de Calianassa antiqua Otto, —— sa presénce fut considérée 

en Bavière comme suffisante pour placer dans un même niveau le sommet 

de la zone V dg la région de Ratisbonne et le sommet de la zone IX de la 

série d a Hrubý Rohozec, prěs de Turnov en Bohéme, oů Calianassa antigua 

apparait en masse. Gümbel écrit que cette espèce se trouve également en 

masse (,,voll"* von Cal. ant.) sur le Galgenberg près Ratisbonne, près du 

Pulverthurm, mais que personellement il n’a pas pu y trouver un seul 

échantillon. Cette espèce doit être, d’après Gümbel, rare ou même très rare 

dans cet endroit. Au plus Calianassa antiqua a en Bohême une répartition 

verticale très grande, — on la trouve depuis la zone III b, jusqu’à-la zone 

IX, en Allemagne cette espèce monte même jusqu’au Sénonien. 

Quelquefois aussi, c’est la composition pétrographique des couches qui 

conduit à des déterminations fausses de l’âge d’une série. Par exemple l’en- 

semble des zones V, VI et VII au SE de Roding est composé d'argiles 

sableuses, très tendres, que Gümbel qualifie de marnes. C’est pourquoi il 

considérait cette série comme — Grossbergschichten. Il avait, sans doute, 

dans l’idée leur partie inférieure, où le faux Marterbergmergel des envi- 

rons de Ratisbonne, correspondant à notre zone VII. Il est alors tout naturel 

que Gümbel, après avoir attribué l’ensemble des zones V à VII des environs 

de Roding à la zone VII des environs de Ratisbonne, — fut obligé de placer 

dans sa classification notre zone IV b des environs de Roding (Alten- 

kreuth) formant les soubassement immédiat des zone V-—VII et la zone 

VI sur le Degelberg et ailleurs près de Ratisbonne, — dans le même niveau. 

Mais ce n’est pas encore tout. Gümbel pris en considération aussi la 

faune de la zone IV b de Roding (qu’il plaçait dans la zone VI des environs 

de Ratisbonne) et constata que cette zone renferme des espèces qu’on re- 
trouve dans le Senonien de l’Allemagne du Nord, comme p. ex.: Callia- 
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nassa antiqua, Serpula filiformis, Lima canulifera, Pecten quadricostatus, 

Pholadomya caudata, Trigonia limbata, Pecten virgatus Nils. (curvatus 

Gein.), Crassatella arcacea. C’est pourquoi, il se trouva embarrassé, se 
demandant s’il ne fallait pas attribuer plutôt au Sénonien la zone VI b des 
environs de Roding, qu’il plaçait dans le même niveau que notre zone VI 

près de Ratisbonne, attribuant, par erreur, la zone VII au Sénonien: c’est 

à dire qu’il plaçaïit la zone VII de la région de Ratisbonne et le faux Marter- 

bergmergel (fausse zone IX) dans le même niveau. Finalement il se décida 

d'attribuer notre zone IV b des environs de Roding au sommet de son Turo- 

nien. D’après nos recherches le niveau IV b appartient à la zone à Pecten 

asper et doit donc être placé à la base du Cénomanien. 

Les espèces que nous venons de citer ont dans le Crétacé des Sudettes 

une large répartition verticale, tant qu’il s’agit du facies sableux, surtout 

dans les formations côtières ; dans les formations montrant ce facies on les 
retrouve dans le Sénonien de l'Allemagne. Même Schlüter (Verbreitung d. 

Cephalopoden etc., Zeitschr. d. Deut. geol. Ges. 1876, S. 493), ne connaissait 

pas la répartition verticale et horizontale des espèces habitant ce facies 

hors de l'Allemagne: en voyant qu’on cite plusieurs de ces espèces dans les 

couches de Jizera (VIII + IX) en Bohême, il regrette que Schlônbach ne 

les ait pas attribué au Sénonien; les espèces en question ne se trouvent, en 

effet, que dans les facies sableux du Sénonien de l’Allemagne du Nord et 

Schlönbach les placa dans le Turonien, car on les trouvent dans le soubasse- 

ment immédiat de la zone à Scaphites Geinitzi (chez Schlônbach zone X a 

de la région de la Jizera, ce qui correspond à une partie de la zone X abc). 

Déjà avant Schlünbach, en 1868, Gümbel s’est rendu compte de la présence 

du groupe de fossiles mentionnés dans les couches de Jizera, ce qui le con- 

duit à considérer les couches de Jizera (VIII + IX) comme étant contem- 

poraïnes à la zone IV b des environs de Roding. Le lecteur bienveillant 
trouvera dans la suite de la description du Crétacé de la région de Ratis- 

bonne, beaucoup d'erreurs pareilles, faites par Gümbel. 

2. Quelques remarques sur la stratigraphie du Crétacé tchèco-bavaroïis. 

a) Il serait dans l’intérêt de la géologie de nommer les roches formant 

la série crétacée, d’après les caractères de leur composition pétrographique. 

Les noms locaux des couches et d’autres noms employés par les géologues 

peuvent être ajoutés comme noms d'importance secondaire. 

b) Les phosphorites, qui apparaissent dans les couches glauconieuses 
de la zone à Pecten asper en France, n’ont pas encore été trouvés dans la 
Zone correspondante du Crétacé tchèque (IVb). Actuellement, comme je Pai 

pu constater, nous connaissons dans la zone IVb près de Ratisbonne, la
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présence de moules phosphatés de fossiles, comme cest le cas A St. Mene- 

hould en France, Cette découverte complète nos études. 

c) Après avoir terminé l’étude de la Craie de la Bohême orientale, nous 
nous sommes décidés de réunir les niveau I d de la zone I avec la zone II 

en une seule zone de grès glauconieux; cela rendra plus facile la compa- 

raison de cet horizon avec les grès glauconieux de la base de l’Albien en 

France, appartenant à la zone à Acanthoceras mamillare. Aussi en Ba- 

vière cette manière d'envisager trouve sa confirmation; dans ce pays 

les deux horizons, — I d et II, peuvent être réunis en une seule zone de 
gres glauconieux Id + II, formant le ,Regensburger Grünsandstein“. 

d) Au cours de nos études en Bohéme, nous avons eu plusieurs fois l’oc- 

casion de montrer que la glauconie qu’on trouve en grains verts ou noirs 

dans différents niveau du Crétacé, provient de la fragmentation des spi- 

cules de Spongiaires. Ce n’est que rarement que nous avons pu trouver des 

spicules entières en glauconie ; au microscope, on peut trouver fréquemment 

la glauconie remplissant les canaux des spieules de Spongiares. Dans la ré- 

gion de Ratisbonne, toutefois les spicules libres de Spongiaires en glauconie, 
tout entiers, sont très fréquents, surtout dans la zone Id + II où l’on peut 

les discerner à l’œil nu. Dans la région de Ratisbonne des spicules de Spon- 

giaires calcaires ou siliceux entrent comme élément prépondérant, dans la 

composition de la roche, à laquelle nous avons donné le nom de „Spongilite“; 

cette même roche est nommée en Bavière ,Schwammflintstein‘, dans 

VAllemagne du Nord „Flammanmergel“, en France „Gaize““. La spongilite 

est une roche, justement caractéristique pour les formations côtières de la 
zone IIIb, on la trouve souvent aussi dans la zone IVa et dans la zone V près 

de Ratisbonne; en Bohême on la trouve quelquefois mêmes dans la zone 

VIII. Dans la spongilite gréseuse et calcaire qu’on trouve dans la zone V 

à Ratisbonne près du Pulverthurm, les spicules de Spongiaires sont à peine 

perceptibles à l’oeil nu, tant qu’on examine la roche à l’état frai; au con- 

traire sur les surfaces exposées aux agents externes et alterées par la pluie, 

on peut voir un réseau de spicules, formant un feutrage épais. Les spicules 

sont en calcaire ou en silice. 

e) La région de Ratisbonne est le seul terrain au milieu du Crétacé 

de l’Europe, où les géologues pouvaient trouver par erreur, comme en Bo- 

hême, — la succession des couches de haut en bas (des couches plus jeunes 

aux couches plus anciennes) comme suit: 

Couches du Chlomek (X c). 

Couches de Březno (IX). 

Couches de Teplice (X abc).
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Couches de la Jizera (VIII + IX). 

Couches de Malnice (TV b). 

La fausse conception gui admet gue les couches de Březno (1X, Pláner- 

mergel de Reuss) recouvrent les couches de Teplice (X abc, ou parfois 

X abcd, Plánerkalk de Reuss) tire son origine de Geinitz, qui sous les noms 

de Plänermergel et Plänerkalk des environs plus larges de Perno (Pirna) 

en Saxe, — comprenait de tout autres zones, que celles, qui sont développées 

dans les environs de Teplice et de Bělina en Bohême (Voir notre ouvrage 

»Terrain crétacé tchèque dans le golfe de Saxe‘, 1924, Sbornik stât. Geol. 

ústavu. Prague, 1923). Le Plánermergel (Baculitenmergel, Auadermergel) 

de Geinitz de la région de Perno (Pirna), correspond a la zone X aby, son 

Plänerkalk de la même région correspond à l’ensemble des zones VI + VII. 

Il est évident que dans cette conception son Plänermergel est plus jeune 

que le son Plänerkalk. Les faux équivalents de ces formations que Geinitz 

voyait en Bohême, c’est à dire le Plänermergel, — zone IX de Reuss et le 

Plänerkalk, — zone X abc de Reuss ont un âge qui est justement inverse. 

Après Geinitz, tous les géologues, suivant son exemple considéraient le 
Plänermergel de la Bohême (couches de Březno dans le bassin de VOhře — 

IX) comme plus jeune que le Plänerkalk du même pays (couches de Teplice 

prěs de Teplice, Bělina et Koštice — X abc). 

Gümobel en étudiant le Crétacé de la Bohême occidentale en Saxe et en 

Bohême, accepta les conceptions fausses de géologues de ces pays et tâchait 

de trouver également dans la région de Ratisbonne le Plánerkalk et le 

Plänermergel dans la même succession. À la zone V, ou parfois aussi à l’en- 

semble des zones V + VI, il attribua l’âge du Plänerkalk (couches de Te- 

plice X abc en Bohême) ; à la zone VII qui vient se placer immédiatement 

au-dessus des zones précedentes — il attribua l'âge du Plänermergel 

(couches de Březno en Bohême IX). Nous avons mis en évidence ces er- 

reurs par nos études. 

f) Nos études antérieures ont montrées que l’opinicn d’après laquelle 

la zone IX représenterait l’Emscher ou le Salzhbergmergel, c’est à dire la 

base du Sénonien, comme on Vaffirme parfois encore maintenant, — est 

fausse. Comme nous l'avons déjà dit ici plusieurs fois, l’'Emscher et le Salz- 

bergmergel reposent dans l'Allemagne du Nord sur la zone A Inoceramus 

Cuvieri (X ď), tandis que notre zone IX occupe une position beaucoup plus 

basse, venant se placer au-dessous de la zone A Scaphites Geinizi (X abc). 
Voir à ce sujet nos considérations dans l'ouvrage: ,, Die Sudet. Kreideform. 

ete. II. Die Nordwestdeutsche u. d. Böhm. Kreide“.
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