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Abstract: A Lower Permian shallow-water lacustrine limestones
were documented near the tectonical boundary of the Bohemian
Cretaceous Basin and the Krkonoše Piedmont Basin (Lužice
Fault). They are micritic to biomicritic, finely laminated and
bioturbated by terrestrial flora. This type of bioturbation in this
type of limestone is unique.

V rámci mapování oblasti Českého ráje (do měř. 1 : 25 000)
je podrobně dokumentována oblast kontaktu české křídové
pánve a permokarbonských vulkanosedimentárních komple-
xů podkrkonošské pánve. Tato hranice je místy tektonizová-
na, zejména lužickou poruchovou zónou, místy cenomanské
pískovce nasedají transgresivně na svrchnopaleozoický pod-
klad. V úseku mezi jv. okolím Holenic a Rovenskem pod
Troskami byl zdokumentován pruh permských vápenců (viz
obr. 1) v těsném kontaktu s pískovci cenomanského stáří.

Vápence

V oblasti těsně lemující dnešní okraj české křídové pánve se
vápence vyskytují na povrchu obvykle ve formě drobných
deskovitých úlomků (o velikosti do 15 cm) tvořících místy
až skeletové půdy. V současnosti nikde netvoří pravý vý-
choz. Jsou uloženy jako vložky v hnědočervených aleurope-
litech, které zvětrávají na hnědočervené až tmavě červené
reziduum. Úlomky vápenců jsou běžně na svém povrchu
slabě korodovány a jejich mocnost nepřesahuje 10 cm. Celý
pruh vápencových úlomků zpravidla nebývá širší než
10–15 m. Výskyty jsou většinou situovány na morfologicky
patrný hřbet, který se táhne v sz.-jv. směru, u Rovenska pod
Troskami potom s.-j. směrem (kóta 391 m, U hrušky). Ne-
lze jednoznačně určit, zda vápence byly vyvlečeny podél lu-

žické poruchy, nicméně alespoň částečný pohyb lze předpo-
kládat.

Na několika místech (Rovina, V boroví; obr. 1) jsou
v lese patrné drobné deprese táhnoucí se po terénním hřbe-
tu. Jsou to staré drobné dobývky sloužící k lokální potřebě.
Na lokalitě V boroví (sz. od osady Kozlenec a jv. od osady
Liščí Kotce) jde pravděpodobně o kombinaci těžby povr-
chové s těžbu hlubinnou formou pinek (Kratochvíl et al.
1962, Mikuláš 1996). Ty jsou dnes zčásti zaneseny kvartér-
ními sedimenty a zcela zarostlé vegetací. Jeví se jako mělké
(do 3 m), přibližně kruhové jámy, jejichž průměr nepřesa-
huje 10 m. Celková délka řady drobných depresí je téměř
200 m. V případě lokality Rovina (kóta 439 m), jv. od Hole-
nic, jde pravděpodobně pouze o starou těžbu povrchovou.
Jednotlivé jámy (ca 5 × 20 m) zde mají protáhlý charakter
a táhnou se v úzkém pruhu dlouhém přibližně 400 m.

Stratigraficky lze vápence přiřadit pravděpodobně ke
svrchní části prosečenského souvrství (autun, spodní
perm). To je v souladu s geologickou mapou 1 : 50 000
(Tíma et al. 1998) tvořeno aleuropelity s podřadnými vlož-
kami pískovců a polohami vápenců. Vápence prosečenské-
ho souvrství nejsou v tomto mapovém díle samostatně vy-
značeny a tudíž není zcela jasné, zda tvoří souvislejší
obzory či drobnější čočky menšího rozsahu. Díky tomu
rovněž z mapy nevyplývá, zda se vápence vyskytují také
podél okraje české křídové pánve.

V této z. části podkrkonošské pánve, v oblasti Veselé
a Bítouchova s. od Holenic, vystupuje v severojižním pru-
hu kalenský obzor (Tíma et al. 1998). Je tvořen vápnitými
jílovci s polohou bioklastického vápence (ve smyslu Tásle-
ra et al. 1981). Rieger (1968) ho popisuje jako samostatný
veselský obzor. O příslušnosti vápenců, popisovaných
v této práci, ke kalenskému obzoru lze pouze diskutovat.
Nově mapované výskyty se táhnou v pruhu SZ-JV, tedy
kose ke směru vyobrazovanému v mapě (Tíma et al. 1998).
Výchozy s měřitelnými profily chybějí, a proto pro hlubší
interpretace nejsou data dostatečná.

Petrograficky jde o bílé, narůžovělé až šedé mikritové až
mikrosparitové vápence. Obvykle bývají masivní a v rámci
vrstvy homogenní, místy je však zachována původní lami-
nace. Z bioklastů zcela dominují schránky ostrakodů (až
1,1 mm) a jejich úlomky, které jsou ve světlejších laminách
hojné. Obecně obsah bioklastů kolísá pod 5 %, ale může se
zvyšovat až na více než 10 %. Potom lze již hovořit o vá-
pencích biomikritových (wackestone).

Bioturbace

V laminovaných vápencích z lokality V boroví byly nale-
zeny drobné bioturbační textury (obr. 2). Na vrstevních
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plochách jsou patrné okrouhlé jamky o průměru asi 1–2 mm,
na řezu je ale patrné, že početně dominují „kanálky“ o prů-
měru do 1 mm (zpravidla kolem 0,5 mm). Jamky jsou ústím
šikmých struktur porušujících vnitřní laminaci vápence. Po-
družně přítomné horizontální struktury mají průměr opět

max. do 2 mm. Jejich výplň, zavlečená z přímého nadloží, je
tvořena hnědočerveným aleuropelitem, obvykle s jemně pís-
čitou příměsí. Laminy v těsné blízkosti chodeb nenesou
známky deformace. U horizontálních prvků je patrné mírné
zploštění, vyvolané patrně dodatečným sedáním ještě ne-
zpevněného karbonátu. V těsném kontaktu výplně struktur
s okolní horninou jsou patrné tenké zbytky organické hmo-
ty. V některých případech jsou „slupkovité“ zbytky organic-
ké hmoty smíchány s klastickou výplní struktur.

Závěr

Podle Prouzy a Táslera (in Pešek et al. 2001) vznikalo
prosečenské souvrství za stále většího přispívání jezerní
sedimentace. Karbonáty tak vznikaly ve velmi mělkém je-
zerním prostředí, kde často docházelo k vysychání. Popiso-
vané bioturbační textury lze s největší pravděpodobností
přisoudit růstu kořenových systémů terestrické flóry. La-
minované vápence lze potom označit jako zbytky kořeno-
vého horizontu, který vznikal ve velmi mělkých a zároveň
velmi klidných zónách jezerního prostředí. Lze předpoklá-
dat, že při vlastním prorůstání byl již karbonát mírně zpev-
něn, avšak ještě dostatečně měkký na to, aby ho drobné ko-
řínky mohly prorůstat. O jeho pozdější mírné kompakci
svědčí drobné zploštění bioturbací.
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Obr. 1. Situační mapka se schematickým znázorněním průběhu vápencového pruhu (červeně) v okolí Rovenska pod Troskami a v jv. okolí Holenic. Lo-
kality: a – V boroví, b – Rovina. Topografický podklad: výřez ZM ČR 03-342 Rovensko pod Troskami, ČÚZK, 1994.

Obr. 2. Mikrofotografie laminovaného mikritového až biomikritového
vápence s bioklasty tvořenými zejména ostrakody. Zachycena subverti-
kální a horizontální bioturbace s klastickou prachovitou až jemně písčitou
výplní, v lemu patrná tenká vrstvička organické hmoty. Lokalita V boro-
ví; zkřížené nikoly. Foto P. Čáp.



Poděkování.
Předložené výsledky byly získány v rámci projektu VaV MŽP
SP/2c6/97/08 (Evropský geopark UNESCO Český ráj – vytvoření
geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geolo-
gického dědictví).
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Abstract: New mapping borehole was drilled in the Libuňka
River valley in the area of the Bohemian Paradise (North Bohe-
mia). According to biostratigraphic analysis of macrofauna,
foraminifera and calcareous nannoplankton, marlstones in the
borehole were regarded to Upper Turonian of the Teplice Forma-
tion. Marlstones are separated from adjacent sandstone body by
Libuňka Fault, which is also indicated by basaltic intrusions.
Libuňka Fault is a part of the Lužice Fault Zone, a prominent tec-
tonic structure of the Bohemian Massif.

V oblasti Českého ráje je řada významných strukturních fe-
noménů, které jsou zobrazeny v geologických mapách v mě-
řítku 1 : 50 000 (Tíma et al. 1998, Coubal 1998). Z křehké
tektoniky lze jmenovat zlomové systémy lužického a jizer-
ského zlomu, dále zlomy rovenský, libuňský, libošovický,
střehomský a další, které porušují křídové sedimenty. Po-
zornost strukturních geologů byla věnována především lu-

žickému zlomu u Malé Skály (Coubal 1989, Grygar 2009),
méně rovenskému zlomu (Coubal 1989). Existence a průběh
ostatních zlomů však nejsou dosud dostatečně ověřeny. Jed-
ním z nich je libuňský zlom (Zahálka 1905) probíhající
v údolí řeky Libuňky mezi Turnovem a Jinolicemi u Jičína.
Podle Zahálky (1905, obr. 65 v textu) je jihozápadní kra
(Hruboskalsko) ca o více než 20 m ve vyšší pozici než kra
severovýchodní (okolí Rovenska pod Troskami).

V rámci nového geologického mapování Geoparku Český
ráj byl na konci roku 2008 u obce Borek, z. od Rovenska pod
Troskami, vyhlouben mělký jádrový vrt Bo-1 firmou SÚDOP
Pardubice. Cílem vrtných prací bylo ověřit průběh libuňského
zlomu a objasnit pozici vápnitých jílovců a slínovců teplické-
ho souvrství v okolí pískovcového masivu PP Borecké skály.

Mapovací vrt Bo-1 Borek

Vrt Bo-1 Borek byl situován v poli „Nazduby“ při silnici
mezi Borkem a Rokytnickým rybníkem, 300 m jz. od silni-
ce R35 (Turnov–Jičín) na území listu Základní geologic-
ké mapy ČR 03-342 Rovensko pod Troskami (obr. 1, 2).
Zeměpisné souřadnice mapovacího vrtu jsou (WGS 84)
50° 32,205´N, 15°13,524´E.

Litologický profil vrtu Bo-1 (m):
0,00–0,30 hnědá jílovitá ornice
0,30–4,30 žluté, rezavě skvrnité jíly (eluvium křídy)
4,30–18,20 tmavošedé tence deskovité až lístkovitě roz-

padavé vápnité jílovce s decimetrovými po-
lohami slínovců (v hl. 6,40–6,60; 6,80–7,20;
10,00–10,50 m)

18,20–29,50 šedé deskovitě až kostkovitě rozpadavé pra-
chovité slínovce až vápnité prachovce.
V metrážích 19,90–20,00 m a v 21,70 m se
objevují ostře omezené čočky a šmouhy pís-
čitého materiálu mocné 1–2 mm
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