
Kozelské těleso je až několik desítek metrů mocný sled 
pískovců, odkrytých zjz. od České Lípy (obr. 1) mezi ob-
cemi Rané a Kozly. Nejrozsáhlejší odkryvy se nacházejí 
v roklích na j. svazích vrchu Kozel (k. 598), od kterého 

je odvozen jeho neformální název. V této práci je jako 
kozelské těleso označován sled převážně křemenných 
pískovců ve zmíněných výchozech spolu se sledem amal-
gamovaných pískovcových poloh v jeho podloží; pojmy  
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Summary: Kozly Sandstone forms up to 59.5 m thick body situated 
mostly within the deepest tectonic depression of the Bohemian 
Cretaceous Basin (BCB), and cropping out in the SW vicinity of 
Česká Lípa (Fig. 1). Within this study, the Kozly Sandstone is defined 
as a succession of predominantly quartzose sandstones, exposed 
in the mentioned area, together with underlying succession of 
amalgamated sandstone beds. Because of complicated geological 
setting of the area, previous age constraints as well as interpretation 
of spatial extent of the Kozly Sandstone differed significantly 
(see Fig. 2). Recently, a complete stratigraphic section of this 
unit was penetrated by cored borehole 4730_B (Fig. 4). It proved 
that the Kozly Sandstone is separated from Turonian sandstones 
of the Jizera Fm. by ca. 25 m thick sequence of mudstones, 
containing bivalves Didymotis (Didymotis event 0), Mytiloides 
scupini (Heinz) as well as ammonite Prionocyclus germari (Reuss) 
(Fig. 7). Bivalves and ammonites allowed for the first time to 
determine the upper Turonian age for the mudstones underlying 
the Kozly Sandstone, belonging to the middle part of the Teplice 
Fm. On its top, an accumulation of glauconite and phosphates 
covering erosional truncation is interpreted as a transgressive 
lag comprising condensed lowermost part of the Coniacian. 
The overlying mudstones are the uppermost lower Coniacian in 
age. Based on drill core and outcrop data, individual lithofacies  
of the studied section (Table 1), incl. the Kozly Sandstone, are 
interpreted as having been deposited in deltaic environment:  
1) facies S, G as delta-slope foresets, formed by alternation of 
gravity currents and tidal currents; 2) facies Sgf/Hgf as bottomsets, 

deposited by gravity currents; 3) facies Ste, a calcareous bimodal 
sandstone, as a tempestite, although originally deposited as 
bottomset turbidite; 4) both facies Ms and Mm/Mc as offshore 
deposits. Alternatively, the Kozly Sandstone, as sheet like body with 
an extent of at least 80 km2, might be interpreted as isolated sand 
field detached from the nearshore sands. The sand field, often 
covered by ripples and dunes, migrated to the SSW under fair 
weather wave base due to the activity of strong bottom currents, 
namely ebb currents.  

Well-logs allowed correlation of the Kozly Sandstone (Fig. 3) 
within genetic sequence TUR 7 consisting of middle–upper part of 
the Teplice Fm. (upper Turonian). The correlation shows that foresets 
developed southward from borehole Vf-1, in which succession 
of up to 20 m coarsening-upward cycles dominate the sequence 
TUR 7. This enigmatic sharp contrast of depositional architectures 
within TUR 7 sequence may reflect basinward shift of deposition 
resulting from the increase of clastic supply or rapid sea-level fall; 
both hypotheses, however, require further investigation. Further to 
the S/SW, the foresets pinch out into thick sequence of Coniacian 
mudstones. However, thick sequence of sandstones, correlated from 
the Kozly area into the vicinity of Děčín, indicate possible greater 
extent of the interpreted Kozly Sandstone than expected. Revision 
of archival boreholes and brief field survey allowed re-interpretation 
of the tectonic setting of the study area – proposed tectonic 
framework and idealized structure of the area is shown in Fig. 1.

Stratigrafie, sedimentární prostředí a tektonická 
stavba tzv. kozelského pískovcového tělesa 
v severozápadní části české křídové pánve
Stratigraphy, depositional environment and tectonic setting of the so-called Kozly Sandstone 
in northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin

(02-42 Česká Lípa)



„kozelské těleso“ a „kozelské pískovce“ jsou tedy volně 
zaměňovány.

Stratigrafické zařazení tělesa bylo dlouho nejasné. Peč-
livě jej vymapoval Hibsch (1932) (obr. 2A), který jej zařa-
dil k pískovcům „zony s Inoceramus cuvieri“, překrytým 
„slíny emšeru“ (podle Hibsche střední turon‒střední co-
niac). V Hibschově pojetí nasedá těleso většinou na „písko-
vec scaphitové zony“, jen u Hostíkovic a Kvítkova v jeho 
podloží vyčleňuje „lupky v nadloží pískovce s I. cuvieri“.  
Klein a Soukup (in Horný et al. 1963) těleso zahrnuli 
do středního turonu (tj. do jizerského souvrství sensu Čech 
et al. 1980) (obr. 2B). Klein et al. (1966) později pískovce 
kozelského tělesa přiřadili ke coniaku a zakreslili je pře-
vážně jako tektonicky oddělené od pískovců středního 
turonu (obr. 2C). Během mapovacích prací v 80. letech za-
řadil Klein těleso s výhradami do svrchní části teplického 
souvrství (Klein ‒ Růžička 1990), později (Klein ‒ Růžička 
1993) stratigrafii revidoval a těleso přesunul do teplického 

souvrství až spodní části březenského souvrství (obr. 2D). 
Uličný et al. (2015) těleso zahrnují do stratigrafické sek-
vence TUR 7, avšak označují jej jako součást jizerského 
souvrství. Sekvence TUR 7, korelovaná v Česko-saském 
Švýcarsku, Lužických horách a v s. části Ralské pahor-
katiny, dosahuje v zóně široké kolem 15 km mocnosti až 
kolem 100 m. Sekvence zde nasedá na jizerské souvrství 
a je tvořena jemnozrnnými pískovci, které se litologicky 
i texturně odlišují od pískovců typických pro jizerské sou-
vrství v lužickém faciálním vývoji. Tyto litologicky od-
lišné pískovce byly dříve řazeny do svrchní části jizerského 
souvrství (např. Valečka et al. 2006), nověji do teplického 
souvrství (Nádaskay et al. 2017a).

Otázka stratigrafie kozelského tělesa pramení z ne-
jasností ohledně jeho kontaktu se stropem pískovců pro-
kazatelně patřících jizerskému souvrství. Podle Kleina 
a Růžičky (1993) (obr. 2D) nasedají kozelské pískovce té-
měř všude ve výchozovém areálu, tj. od Sezímek na Z přes 
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Obr. 1. Zjednodušená odkrytá geologická mapa území mezi Kravařemi, Českou Lípou a Žandovem v sz. části ČKP, sestavená s využitím 
podkladů Kleina et al. (1966) a Kleina a Růžičky (1993), doplněných o výsledky revizního mapování mezi Raným a Kozly (únor 2018). 
Vybrané vrty jsou diskutovány v textu. Vložený obrázek představuje převýšený geologický řez ssv.-jjz. směru po linii naznačené v mapě 
(přerušovaná modrá). Tečkované červené linie vyznačují topografický průmět korelačních diagramů v obr. 3.
Fig. 1. Simplified geological map of the area between Kravaře, Česká Lípa and Žandov in the northwestern part of the BCB, based on Klein 
et al. (1966) and Klein and Růžička (1993). Area between Rané and Kozly was revised by authors in February 2018. Selected boreholes 
discussed in the text are indicated. Inset picture displays vertically exaggerated NNE-SSW-oriented geological section as indicated in the 
map. Red dashed lines represent topographic projection of the correlation diagram in Fig. 3.



Stvolínky a Hostíkovice ke Kvítkovu na V, přímo na pís-
kovce jizerského souvrství. Pouze z. od Kvítkova jsou v je-
jich podloží nelogicky zakresleny až desítky metrů mocné 
vápnité jílovce téhož souvrství, zčásti ohraničené zlomy. 
Mimo výchozový areál ověřil kozelské těleso vrt J-432640 
(Valečka 1972), a to v mocnosti 59,5 m, a v jeho podloží 
12 m mocný sled aleuropelitů nad stropem pískovců ji-

zerského souvrství. Obdobný vývoj byl zjištěn ve vrtu 
2H-278 (obr. 3). Od uvedené oblasti směrem k Z, S a SV 
pískovcové těleso vykliňuje, jak dokládají hluboké vrty  
(obr. 3) J-432640, resp. J-488727 (Valečka 1973), J-456725 
a J-454756, v nichž těleso chybí. Ve vrtu Vf-1 (Čech et al. 
1987) je v nadloží turonských pískovců, řazených k jizer-
skému souvrství, přítomen pouze monotónní sled vápnitých 
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Obr. 2. Detail historických základních geologických map zobrazujících území jz. od České Lípy s výchozy pískovců kozelského tělesa. 
Jednotlivé mapy jsou v různých měřítkách. Poloha stávajícího vrtu 4730_B je označena křížkem. A – geologická mapa okolí Kravař a Kozlů 
(Hibsch 1932); B – výřez odkryté geologické mapy Československa 1 : 200 000, souběh listů Praha (Horný et al. 1963) a Děčín–Görlitz 
(Kopecký et al.1963); C – archivní geologická mapa 1 : 25 000, list Úštěk (Klein et al. 1966); D – geologická mapa 1 : 50 000, list Česká 
Lípa (Klein – Růžička 1993).
Fig. 2. An overview of historical geological maps depicting area SW of Česká Lípa where the Kozly Sandstone crops out. Individual maps 
are not of the same scale. Cross indicates location of the current borehole 4730_B. A – geological map of the vicinity of Kravaře and Kozly 
(Hibsch 1932). B – close-up view of the geological map of Czechoslovakia, scale 1 : 200 000, section of map sheets Praha (Horný et al. 
1963) and Děčín–Görlitz (Kopecký et al. 1963). Quaternary omitted. C – unpublished (archival) geological map, scale 1:25 000, map 
sheet Úštěk (Klein et al. 1966). D – geological map, scale 1 : 50 000, map sheet Česká Lípa (Klein – Růžička 1993). 



jílovců (100–120 m), přecházející výše do tzv. flyšoidní 
facie březenského souvrství (120–250 m). Kozelské těleso 
leží v nadloží jizerského souvrství sensu Čech et al. (1980) 
a patří spodní části komplexu teplického až březenského 
souvrství. Tato souvrství se na Českolipsku vyskytují 
ve vývoji odlišném od typových oblastí definovaných Če-
chem et al. (1980). Stratigrafickou pozici kozelského tělesa 
je tedy možné odvodit pouze kombinací indexové makro-
fauny a korelací karotážních křivek (obr. 3).

V rámci projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ 
byl za účelem ověření mocnosti, stratigrafie a litologie ko-
zelského tělesa a podložních aleuropelitů v jeho výchozové 
oblasti navržen jádrový vrt 4730_B Stvolínky. Primárním 
cílem vrtu bylo zhodnocení kozelských pískovců jakožto 
kolektorského tělesa a posouzení jeho vztahu ke kolektoru 
D (Herčík et al. 1999). Vrt byl umístěn u obce Kolný zjz. 
od České Lípy v takové výškové úrovni, aby zjistil celou 
mocnost pískovcového tělesa, sledovatelného ve výchozech 
od obce Rané ke Kvítkovu a ilustrativně odkrytého v hlubo-
kých roklích na j. svazích vrchu Kozel (598 m n. m.).

Litologická a litofaciální charakteristika

Litologická charakteristika kozelských pískovců je za-
ložena na materiálu získaném vrtem 4730_B Stvolínky. 

Kromě provrtání celé mocnosti kozelského tělesa a pod-
ložních aleuropelitů byla odvrtána i část profilu pískovců 
jizerského souvrství, a to k získání souvislejšího karotáž-
ního záznamu pro přesnou korelaci na okolní archivní vrty 
(obr. 3). 

Jizerské souvrství (svrchní turon) v podloží kozelského 
tělesa bylo ve vrtu 4730_B přítomno v metráži 81,6–130 m. 
Tuto část jizerského souvrství tvoří hrubozrnné či středně 
až hrubě zrnité křemenné pískovce, často s příměsí kře-
menného štěrčíku s velikostí valounků do 1 cm. Vytří-
dění pískovců je nízké, místy jsou až nestejně zrnité. 
Pískovce mohou mít malou jílovitoprachovitou příměs, 
popř. akcesorický obsah zrn živců. V některých partiích 
jsou zachovány laminy šikmého zvrstvení, často zvýraz-
něné akumulací štěrčíku, popř. drobných uhelných klastů, 
které bývají i volně rozptýlené. V metráži 106–108 m 
jsou pískovce špatně vytříděné až nestejnozrnné s ten-
dencí k bimodalitě, s příměsí valounků o průměru až 1 cm  
(obr. 5A) a s klasty fusitu. Šikmé zvrstvení pískovců je 
patrné zejména ve výchozech. Teplické souvrství začíná 
0,9 m mocnou kondenzační polohou, ostře ohraničenou 
na bázi (hl. 82,5 m) i ve stropu (hl. 81,6 m) (obr. 5E). Po-
lohu tvoří jílovitoprachovité pískovce s tmavými šmouhani 
a laminami jílu a prachu a vyskytují se v ní také fosfatické 
konkrece a akcesorický glaukonit. Na bazální polohu na-
sedají ostře až erozivně prachovito-písčité, silně fosiliferní 
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Obr. 3. Korelační diagram zobrazující prostorový vývoj kozelského tělesa a jeho pravděpodobné vyklínění do aleuropelitů při generelní 
progradaci k J. Šipky označují orientaci dílčích řezů. Interpretované litofacie jsou charakterizovány v tab. 1. Indexové fosilie: Cw – 
Cremnoceramus waltersdorfensis; Cd – C. c. deformis; Pg – Prionocyclus germari; Vko – Volviceramus koeneni.
Fig. 3. Correlation diagram displaying spatial evolution of the Kozly Sandstone, prograding to the S,  and its possible pinching out into 
a sequence of mudstones. Arrows indicate orientation of individual sections. Summary of interpreted lithofacies is in Table 1. Extent of 
sandstone facies slightly differ from the definiton of Kozly sandstone (see Summary). Index fossils: Cw – Cremnoceramus waltersdorfensis; 
Cd – C. c. deformis; Pg – Prionocyclus germari; Vko – Volviceramus koeneni.



vápnité jílovce s akcesorickým glaukonitem, místy s ten-
kými (do 10 cm) polohami jílovitovápnitého prachovce. 
 Ostré hranice polohy představují záplavové plochy. Bazální 
sedimenty pozvolna přecházejí směrem do nadloží do tma-
vošedých vápnitých jílovců s prachovito-písčitou příměsí 
(obr. 5B) až prachovito-písčitých. V metráži 66,0‒66,4 m 
se do aleuropelitů vkládá poloha vápnitého bimodálního 
pískovce (obr. 5C), jemně až středně zrnitého, s plovou-
cími velmi hrubými zrny až valounky křemene. Poloha 
má erozní bázi a ostrou horní hranici. Zhruba 3 % horniny 
tvoří až 4,7 mm velké bioklasty, hlavně mlži, zčásti tlus-
tostěnní (pravděpodobně ústřice), červené řasy, mechovky, 
echinodermata i foraminifery. Na tuto polohu ostře nasedají 
fosiliferní šedé vápnitojílovité prachovce s kolísavým ob-
sahem jemně písčité frakce, místy přecházející až do váp-
nitého, silně prachovito-jílovitého jemnozrnného pískovce 
(obr. 5D). Od metráže 58,15 m nastupuje s ostrou bází první 
poloha křemenného pískovce, což je patrné i z karotáž-
ního záznamu (křivka gamakarotáže, obr. 4). Tato poloha 
je součástí sledu pokračujícího do úrovně zhruba 46,00 m, 
ve kterém se střídají polohy středně až hrubě zrnitých kře-
menných pískovců (mocných do 3 m) s polohami jílovitých 
pískovců, popř. písčitých jílovců. Uvedený interval hetero-
litického charakteru, představující bazální část kozelského 
tělesa, je dobře identifikovatelný díky charakteristickému 
zazubenému vzoru křivky gamakarotáže (obr. 3 a 4) i v dal-

ších vrtech v okolí. Výše, v intervalu od 46,0 m do 3,8 m 
(celková mocnost 42,2 m), dominují hrubozrnné křemenné 
pískovce, pouze s tenkými vložkami jílovitých pískovců; 
tento sled v křivce gamakarotáže charakterizuje blokovitý 
vzor (obr. 4), díky němuž je kozelské těleso korelovatelné 
mezi vrty napříč zájmovou oblastí (obr. 3). Ve výchozech 
u Kolného (obr. 7 a 8) jsou v těchto pískovcích patrné vý-
razné sety šikmého zvrstvení ukloněné generelně k J/JZ  
(obr. 1). Tyto sety jsou na řadě míst proložené polohami 
hrubozrnných až štěrčíkovitých pískovců s erozními bá-
zemi, u báze masivními, výše často s nezřetelnou pro-
tisměrnou laminací. Směry úklonu erozních bází těchto 
poloh jsou orientovány kose ke směru úklonu setů šik-
mého zvrstvení. Na strop kozelského tělesa nasedá ve vrtu 
4730_B Stvolínky (3,80–4,60 m) poloha jílovitých pís-
kovců s příměsí štěrčíku, glaukonitu a fragmentů fosfati-
zované fauny, indikující přechodnou kondenzaci. Identická 
poloha byla popsána i ve vrtu BL-14 v nedalekém Raném, 
ve vrtu J-432640 Heřmanice však zjištěna nebyla (Valečka 
1972, obr. 4), nepokrývá tedy povrch kozelského tělesa 
souvisle. Ve vrtu 4730_B Stvolínky kondenzační poloha 
rychle přechází do vápnitých jílovců, které vrt zachytil 
pouze v mocnosti 1,1 m. Výše nad vrtem, mezi Raným 
a Kozly, byly jílovce zmapovány v mocnosti několika de-
sítek metrů. Ve vrtu J-432640 vápnité jílovce nasedají ostře 
přímo na povrch kozelských pískovců (obr. 4). 
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Obr. 4. Litologický a stratigra-
fický profil vrtů 4730_B Stvolínky 
a J-463640 Heřmanice. Použité 
karotážní křivky: GR = gamaka-
rotáž, RES = odporová karotáž, 
NL = neutronová hustotní karo-
táž. Litofacie jsou charakterizo-
vány v tab. 1. Pg – Prionocyclus 
germari. Litologický profil vrtu 
J-432640 Heřmanice je, zřejmě 
v důsledku ztrát při vrtání, po-
sunut o přibližně 20 m; hloubky 
podle litologického popisu  
J. Valečky jsou uvedeny šedě.
Fig. 4. Lithological and strati-
graphic section of boreholes 
4730_B Stvolínky and J-463640 
Heřmanice. GR = gamma-ray 
log, RES = resistivity log, NL 
= neutron log. Summary of 
lithofacies in Table 1. Pg –  
Prionocyclus germari. Litho- 
logical section of borehole 
J-432640 Heřmanice is shifted 
in relation to well-logs by ca. 
20 m, as a result of core loss; 
grey numbers indicate depths 
according to lithological section 
by J. Valečka.
 



Makrofauna

V křemenných pískovcích jizerského souvrství ani v ba-
zální poloze teplického souvrství nebyla ve vrtu 4730_B 
makrofauna zjištěna. Tmavošedé vápnité prachovce spodní 

části teplického souvrství však fosiliferní byly. V hloub-
kovém intervalu 69,4–81,6 m byly hojné schránky mlžů ‒ 
Nucula striatula Roemer, Nuculana (Jupiteria) semilunaris 
(Buch), Nuculana (Nuculana) siliqua (Goldfuss), Nympha-
lucina laminosa (Reuss), Ascitellina concentrica (Reuss), 
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Obr. 5. Mikrofotografie vybraných litologií z vrtu 4730_B Stvolínky. Všechny snímky s paralelními nikoly. Autor snímků: J. Valečka.  
A – hl. 107,5 m: špatně vytříděný až nestejnozrnný křemenný pískovec, s vtroušenými drobnými valounky, s jílovitou příměsí. Jílovitý 
matrix (tmavě hnědé partie) se vyskytuje u kontaktů zrn, méně zrna i obaluje. B – hl. 79,7 m: vápnitý jílovec s prachovito-písčitou příměsí, 
naspodu část velkého fragmentu prizmatické vrstvy schránky mlže, v okolí měřítka průřezy schránkami foraminifer a černé fragmenty 
zuhelnatělé rostlinné hmoty (fusitu). C – hl. 66,05 m: špatně vytříděný pískovec se sparitickým tmelem; nad měřítkem fragment červené 
řasy. D – hl. 61,7 m: slabě vápnitý, silně prachovito-jílovitý, nestejnozrnný pískovec (až přechod do silně písčitého, prachovitého jílovce), 
zřetelná je šmouhovitá (bioturbační) textura, hojné jsou protáhlé fragmenty schránek mlžů a černé fragmenty zuhelnatělé rostlinné 
drti (fusitu). E – bazální interval teplického souvrství mezi 81,6–82,5 m s bioturbovanými jílovitoprachovitými pískovci s fosfatickými 
konkrecemi a akcesorickým glaukonitem. 
Fig. 5. Photomicrographs of selected lithologies in borehole 4730_B Stvolínky. All pictures are in non-polarized light. Photos by J. Valečka. 
A – depth 107.5 m: quartzose sandstone, poorly sorted with scattered granules and clay admixture. Brown clay matrix is accumulated at 
the contact of quartz grains, rarely coating them. B – depth 79.7 m: calcareous claystone with admixture of silt and sand and abundant 
coalified plant debris and fusain. Note the fragment of bivalve (possibly inoceramus) prismatic layer at the bottom, as well as small 
foraminifera tests next to the scale bar. C – depth 66.05 m: sandstone, poorly sorted with sparry-calcite cement. Note the fragment of 
red algae next to the scale bar. D – depth 61.7 m: argillaceous sandstone to sandy mudstone, poorly sorted, slightly calcareous, with 
apparent burrows (concentration of fine-grained matrix), abundant tabular fragments of bivalve shells and fragments of plant debris 
and fusain. E – basal interval of the Teplice Fm. Between 81.6–82.5 m formed by bioturbated argillaceous sandstones with phosphatic 
nodules and accesory glauconite.  



„Scapharca“ undulata (Reuss), gastropodi, především rody 
„Turritella“, „Scala“, „Natica“ a Perissoptera, a amoniti. 
Z amonitů byl těsně nad bází teplického souvrství zjištěn 
Hyphantoceras reussianum (D‘Orbigny) v hloubce 80,8 m 
(obr. 6E) a výše, v hloubce 72,8 m, úlomek schránky 
druhu Prionocyclus cf. germari. Ve vápnitých prachovcích 

hloubkového intervalu 69,4–81,6 m se hojně vyskytovali 
amoniti Scaphites cf. geinitzi a Sciponoceras bohemicum 
(Frič). Ze stratigraficky významných mlžů byli v hloubkách 
71,9, 74,5 a 76,8 m zjištěni Mytiloides cf. scupini (Heinz) 
a v hloubkách 71,7, 71,9 a 78,9 m mlži rodu Didymotis bez 
radiálních žeber (obr. 6C). 

Nádaskay, R. et al. (2018): Stratigrafie, sedimentární prostředí a tektonická stavba tzv. kozelského pískovcového tělesa... 173

Obr. 6. Makrofauna teplického souvrství (zóna M. scupini) z vrtu 4730_B Stvolínky (A-E) a z lokality Malý Bor (F). Úsečka je 1 cm. Foto 
S. Čech. A – uhelný klast (vlevo), „Ostrea“ sudetica Scupin (uprostřed) a Camptonectes virgatus (Nilsson) (vpravo). Jílovitoprachovitý 
pískovec, hloubka 61,2 m. B – Mytiloides cf. herbichi (Atabekian). Vápnitý písčitý prachovec, hloubka 65,0 m. C – mlž Didymotis sp. Vápnitý 
prachovec, hloubka 71,7 m. D – amonit Prionocyclus germari (Reuss). Vápnitý prachovec, hloubka 65,2 m. E – amonit Hyphantoceras 
reussianum (D´Orbigny). Vápnitý prachovec, hloubka 80,8 m. F – Mytiloides cf. scupini (Heinz). Vápnitý glaukonitický pískovec. Malý 
Bor, báze teplického souvrství, leg. J. Soukup, ČGS YA 1154.
Fig. 6. Macrofauna of the Teplice Fm. (M. scupini Zone) from borehole 4730_B Stvolínky (A–E) and from the locality Malý Bor (F). Scale 
bar 1 cm. Photos by S. Čech. A – lithoclast of the coal (left), „Ostrea“ sudetica Scupin (mid) and Camptonectes virgatus (Nilsson) (right). 
Argillaceous sandstone, depth 61.2 m. B – Mytiloides cf. herbichi (Atabekian). Calcareous siltstone, depth 65.0 m. C – bivalve Didymotis 
sp. Calcareous siltstone, depth 71,7 m. D – ammonite Prionocyclus germari (Reuss). Calcareous siltstone, depth 65.2 m. E – ammonite 
Hyphantoceras reussianum (D´Orbigny). Calcareous siltstone, depth 80.8 m. F – Mytiloides cf. scupini (Heinz). Calcareous glauconitic 
sandstone. Locality Malý Bor, base of the Teplice Fm., leg. J. Soukup, ČGS YA 1154.



V nadložních pevnějších vápnitých prachovcích až jem-
nozrnných jílovitoprachovitých pískovcích v hloubkovém 
intervalu 62,5–69,4 m byla nalezena rovněž hojná makro-
fauna mlžů a amonitů. U mlžů v tomto intervalu domi-
novaly schránky druhu Nucalana (Jupiterria) semilunaris 
(Buch) a v hl. 65,0 m byl nalezen pouze jeden úlomek ino-
cerama druhu Mytiloides cf. herbichi (Atabekian) (obr. 6B). 
Z amonitů byli relativně hojní jedinci druhu Prionocyclus 
germari (Reuss) v hl. 63,9, 64,1, 65,0 a 65,2 m (obr. 6D), 
Placenticeras orbignyanum (Geinitz) (65,3 m) a Hyphan-
toceras sp. (62,2 a 65,2 m). V metráži 61,2–62,5 m byla 
vyvinuta poloha šedého jílovitoprachovitého jemnozrnného 
pískovce s velmi hrubozrnnou příměsí. Poloha obsahovala 
lumachelu schránek mlžů, z nichž lze uvést Camptonectes 
virgatus (Nilsson) a dále rody Cardium sp., Crassatella 
sp. a ústřice „Ostrea“ sudetica Scupin. Spolu s nimi byl 
nalezen uhelný klast navrtaný vrtavými mlži o velikosti  
5 × 3 cm (obr. 6A).

Makrofauna nebyla ve vrtu Stvolínky zjištěna ani ve  
štěrčíkovité poloze v hloubce 66,0–66,4 m, ani ve sledu 
heterolitických sedimentů v hl. 46,0–58,15 m a ani výše 
v tělese kozelských pískovců v intervalu 3,8–46 m.

Diskuse

Stratigrafické zařazení kozelského tělesa

I když v bazální poloze teplického souvrství nebyla ve vrtu 
4730_B Stvolínky nalezena žádná makrofauna, je možné 
tuto vrstvu srovnat s výskytem glaukoniticko-fosfátového 
horizontu nad stropem křemenných pískovců jizerského 
souvrství na lokalitě Malý Bor (Kleinhaida) u Stvolínek 
(Drum), kterou popsal Andert (1929; str. 139–141). Uvádí 
vedle fosfatizovaných spongií hojného brachiopoda „Te-
rebratula“ semiglobosa Sowerby a mlže Spondylus spi-
nosus Sowerby a Inoceramus striato-concentricus var. 
aff. carpathica (Heinz) (Andert 1934, str. 134–135, určuje 
tohoto inocerama z lokality Drum 1 jako Inoceramus cos-
tellatus Woods) a zařazuje lokalitu do jeho Spinosus-zóny 
středního turonu, kam řadí i vrstvy v Hudcově u Teplic. 
Z téže lokality pochází několik úlomků inoceramů z ko-
lekce J. Soukupa. Revizí tohoto materiálu bylo zjištěno, 
že jde o juvenilní části druhu Mytiloides cf. scupini  
(obr. 6F). Podobnou faunu s „Terebratula“ semiglobosa 
uvádí Andert (1929, str. 141) také ze zářezu silnice Stvo-
línky–Kolné. Z uvedené asociace fauny lze usuzovat, že 
v bazální glaukoniticko-fosfátové vrstvě ve vrtu Stvolínky je 
kondenzována spodní část teplického souvrství (Zahálkovo 
pásmo Xb). Stratigrafickou kondenzací spodní části teplic-
kého souvrství a litofaciálním přechodem slínité a písčité 
facie spodní části teplického souvrství z lokality Býčkovice  
(cca 20 km zjz. od Stvolínek) se zabývali Vodrážka et al. 
(2009). Tato glaukoniticko-fosfátová vrstva je stratigra-
fickým ekvivalentem tzv. glaukonitické kontaktní vrstvy 
známé z Pojizeří (Frič 1883). Tmavošedé aleuropelity za-
stižené vrtem 4730_B Stvolínky v nadloží bazální glau-
koniticko-fosfátové vrstvy podle asociace makrofauny 
odpovídají svrchně turonské inoceramové zóně Mytiloides 

scupini, popř. amonitové zóně Prionocyclus germari. Dů-
ležitý je i nález mlžů rodu Didymotis bez radiálních žeber, 
který dokládá spolu s ostatní indexní makrofaunou přítom-
nost tzv. Didymotis 0 eventu sensu Wiese – Kröger (1998). 
Tyto vrstvy litostratigraficky zřejmě odpovídají Zahálkovu 
pásmu Xc teplického souvrství, ve smyslu genetické strati-
grafie pak sekvenci TUR 7 (Uličný et al. 2009). 

Nález druhu Mytiloides cf. herbichi by ukazoval, že 
svrchní část tmavošedých aleuropelitů náleží již k mladší 
části zóny M. scupini. Vzhledem k tomu je možné před-
pokládat, že dosud bezfosilní facie nadložních kozel-
ských pískovců by mohla spadat již do bazální části 
coniaku. V tom případě by šlo o stratigrafický ekviva-
lent tzv. hruboskalských pískovců Českého ráje. Glau-
koniticko-fosfátová vrstva zjištěná ve vrtu Stvolínky 
v nadloží kozelských pískovců je korelovatelná (cf. Ná-
daskay et al. 2017b) s glaukoniticko-fosfátovou vrst-
vou popisovanou z některých okolních vrtů (obr. 3). 
V této vrstvě je zřejmě kondenzován interval spodního 
coniaku, neboť v jejím nadloží byli nalezeni inocerami 
vyšší části spodního coniaku (zóna Cremnoceramus  
waltersdorfensis hannovrensis a C. crassus crassus/ 
C. c. deformis) podle Čecha a Švábenické (2017) a Ná-
daskayho et al. (2017b). Tato úroveň odpovídá Zahálkově 
pásmu Xd či genetické sekvenci CON 2 (Uličný et al. 2009, 
Nádaskay – Uličný 2014).

Z biofaciálního hlediska jsou tmavošedé aleuropelity 
teplického souvrství charakterizovány Nucula-Nuculana 
společenstvem (Čech – Švábenická 1992) obývajícím bah-
nitá dna šelfu.

Tektonická stavba zájmové oblasti

Zájmovou oblast na S ohraničuje v.-z. zlom, nazývaný dříve 
malečovsko-okřešický (Herčík et al. 1999). Podle součas-
ných představ tento zlom nepokračuje až k Ústí nad Labem, 
ale je ukončen na příčných s.-j. zlomech u Kravař. Uličný 
et al. (2015) v těchto místech vymezují dva paralelní v.-z. 
zlomy, okřešický a kozelský. V naší práci okřešický zlom 
takto vymezen není, je pouze naznačeno jeho možné pokra-
čování od v. okraje České Lípy na Z pod masiv Kozla. Po-
dél kozelského zlomu, probíhajícího jižními svahy Kozla, 
asi 0,5 km s. od vrtu 4730_B, zaklesává novoborský pří-
kop (sensu Uličný et al. 2015), v němž jsou situovány vrty 
J-432640 a 2H-278 (obr. 1), o cca 250 m. Z revize mělkých 
vrtů v okolí Kozlů je zřejmé, že uspořádání jednotlivých 
segmentů kozelského zlomu (obr. 1) je v těchto místech 
složitější, než předpokládali Uličný et al. (2015). 

Ve vrtu K-1 byly zaznamenány aleuropelity a flyšoidní fa-
cie březenského souvrství v mocnosti cca 140 m; strop kozel-
ských pískovců v jejich podloží ležel v úrovni 214 m n. m., 
kdežto nedaleké vrty KZ-1 a KOZ-5 ověřily již pod deluvii 
(těsně pod úrovní 350 m n. m.) kozelské pískovce. Velikost 
posunu na zlomu, zřejmě kosém ke kozelskému a dále na  
v. navazujícímu okřešickému, tak činí minimálně 136 m. Sa-
motný kozelský zlom je pak ukončen na příčném s.-j. zlomu.

Jižně od vrtu 4730_B probíhá komplikovaný systém 
zlomů tzv. českolipského zlomového pole (Herčík et al. 
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1999), které Uličný et al. (2015) interpretují jako oblast 
složitého křížení v.-z. úštěcké zlomové zóny s. l. (včetně 
paralelních zlomů), sz.-jv. ploučnické a strážské zlomové 
zóny směru SV-JZ. Vertikální posuny bloků uvnitř zóny se 
pohybují v desítkách metrů až k 100 m. Kozelský a okře-
šický zlom jsou paralelní s úštěckou zlomovou zónou s. 
s., ležící j. od zájmové oblasti a tvořící j. ohraničení kry 
s kótou Ronov (553 m). Zde byly umístěny vrty J-488727a 
J-454756 (tektonicky zkrácený), již bez kozelských pís-
kovců. Celá soustava tektonicky oddělených bloků mezi 
úštěckou zlomovou zónou s. s. a kozelským/okřešickým 
zlomem se označuje jako tzv. holanská kra (obr. 1, řez). 
Kozelský zlom tvoří s. okraj vyzdviženého, v.-z. protaže-
ného a s mírným úklonem k J orientovaného segmentu ho-
lanské kry, omezeného z J stvolíneckým zlomem. Uličný 
et al. (2015) tuto strukturu definují jako kozelskou hrást, 
v dřívějším pojetí Coubala a Kleina (1992) byla součástí 
rozsáhlejší vrásové struktury, tzv. kozelské antiklinály.

Terénní průzkum a nové vyhodnocení archivních vrtů 
(mj. mapovacích vrtů BL-11 a BL-14) umožnilo revizi 
tektonické stavby v z. části kozelského tělesa oproti mapě 
Kleina et al. (1966) (obr. 2C). U východního okraje areálu 
s výchozy kozelského tělesa (obr. 1) není prozatím vyře-
šené, zda kontakt kozelského tělesa a podložních pískovců 
jizerského souvrství je stratigrafický či tektonický – podle 
map Kleina et al. (1966) a Kleina a Růžičky (1993) (obr. 
2C, D) by obě jednotky v těchto místech mohly být oddě-
leny tektonicky. V západní části výchozového areálu ko-
zelských pískovců nebyl potvrzen zlom, který měl probíhat 
od s. okolí Stvolínek ke Kolnému a oddělovat kozelské 
těleso na V od jizerského souvrství na Z. Místo něj byl 
j. od vrtu 4730_B zjištěn zlom směru ZSZ-VJV, protína-
jící kozelské těleso od s. okolí Raného s pokračováním až  
k s. okolí Hostíkovic. Pokles na zlomu činí 30–35 m (obr. 1,  
řez), jak doložil rozdíl výškové úrovně stropu jizerského 
souvrství mezi vrtem 4730_B (277,0 m n. m.) a vrty ST-2 
a BL-11 (245,5 m, resp. 246,0 m n. m.). V kře jižně od to-
hoto zlomu tak stále vystupuje kozelské těleso, u Raného 
ve stropu s kondenzační polohou s fosfáty a nadložními 
pelity. Zhruba 0,2–1 km jz. od nově zjištěného zlomu pro-
bíhá zlom stejného směru, avšak s výzdvihem j. kry (obr. 1,  
řez) s jizerským souvrstvím. Tento zlom je jv. od Stvo-
línek totožný se zlomem na mapě Kleina et al. (1966) 
(obr. 2C) a sz. od Stvolínek je vymezen nově. Na SZ 
od Sezímek končí na předpokládaném zlomu směru  
SSZ-JJV. Segment tohoto zlomu dále k Z zřejmě prochází 
vrtem J-478690, jehož anomální karotážní záznam ukazuje 
na tektonické zkrácení kozelského tělesa a aleuropelitů 
v jeho stratigrafickém okolí (proto nebyl použit pro strati-
grafické korelace, obr. 3). Nová zjištění dokládají existenci 
úzkého, max. kolem 1 km širokého příkopu mezi Raným 
a Hostíkovicemi se zakleslým kozelským tělesem.

Sedimentární prostředí

Interpretace sedimentárního prostředí kozelských pískovců 
vychází ze sedimentologické interpretace facií v tab. 1. 
Pískovce studované ve výchozech (obr. 6), řazené do fa-

ciální skupiny S, G, jsou zrnitostně nejhrubší částí tělesa 
uloženou v prostředí s nejvyšší energií. Strmě ukloněné 
(12–20°) foresety orientované generelně k J, resp. JZ, in-
dikují směr progradace kozelského tělesa tímto směrem. 
Jsou tvořeny převážně paralelní laminací, vznikající uklá-
dáním písku z proudící suspenze ve svrchním proudovém 
režimu. Ten byl generován ve snosové oblasti periodicky 
během povodní, vyvolávajících u ústí do moře ustálené, 
tzv. hyperpyknické (cf. Mulder – Syvitski 1995) gravitační 
proudy. Přítomnost čeřinového a korytovitého šikmého 
zvrstvení dokládá, že uloženiny gravitačních proudů byly 
v meziobdobí přepracovány mořskými proudy, patrně pří-
livo-odlivovými (Valečka 1979, Uličný 2001). Polohy hru-
bozrnných až štěrčíkovitých pískovců s erozními bázemi 
jsou interpretovány jako výplně erozních žlabů („chute 
channels“) vznikajících u hydraulických skoků – při jejich 
vyplňování byly ze suspenze ukládány i protisměrné la-
miny, tzv. backsety (cf. Nádaskay – Uličný 2014). Uvedené 
dílčí facie představují stavební elementy klinoforem čela 
delty (Uličný 2001). Vzhledem k sedimentárním jevům ty-
pickým pro gravitační procesy jde o deltu „hlubokovodní“ 
sensu Uličný (2001), progradující do pánve o hloubce  
> 30 m, max. do cca 100 m. Blízkost přínosového fluviál-
ního systému dokládá velké množství rostlinného detritu 
(včetně fusitů) v jílovito-prachovitých pískovcích facie 
Sgf/Hgf, pocházejícího z vegetačního pokryvu ve snosové 
oblasti. Facie Sgf/Hgf je interpretována jako uloženiny pro-
delty (bottomsety); oba podtypy se odlišují podílem poloh 
pískovců a aleuropelitů. Tato facie je interpretována jako 
distální uloženiny gravitačních proudů (cf. Nádaskay –  
Uličný 2014), iniciovaných při povodních v přínosovém 
fluviálním systému. 

Speciálním případem je vložka pískovce na bázi bottom-
setů ve vrtu 4730_C, označovaná jako tempestit (facie Ste). 
Primárně byla tato poloha zřejmě uložena z gravitačního 
proudu jako nadložní facie Sgf/Hgf a dále přepracována 
silným bouřkovým vlněním, na což ukazuje charakteris-
tické bimodální vytřídění; v poloze se však nezachovaly 
diagnostické textury „boulovitého“ či mísovitého zvrstvení 
(hummocky cross- stratification, resp. swaley cross- stratifi-
cation). Fluviální uloženiny jakožto součást deltové plošiny 
(topsetů) chybí, což Uličný (2001) vysvětluje jako důsledek 
jejich destrukce postupující mořskou záplavou. Výsledkem 
je odnos materiálu topsetů a části foresetů ve stropě erozně 
ohraničených a pokrytých transgresním reziduem s aku-
mulací glaukonitu a fosfátů, tj. indikátory kondenzované 
sedimentace – podobně jako ve stropě kozelských pískovců 
ve vrtu 4730_B (obr. 4). Karotážní korelace ukazuje, že 
tato interpretovaná plocha maximální záplavy (MFS sensu 
Uličný et al. 2009) je sledovatelná v řadě sousedních vrtů 
napříč zájmovou oblastí (obr. 3).

Facie čela delty i prodelty potom, co v prostoru mezi 
Valteřicemi a Stvolínkami kozelské těleso dosahuje maxi-
mální mocnosti (až cca 70 m ve vrtu J-470573A), společně 
k JV i JZ vykliňují (obr. 3). Limit progradace kozelské 
delty je na V mezi Janovicemi a Konojedy a na J zhruba 
u obce Stvolínky. Na V lze původní dosah delty pouze od-
hadovat v důsledku eroze na úroveň jizerského souvrství 
(popř. i tektonického omezení, obr. 2D) a absence vrtů  
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Obr. 7. Architekturní analýza pískovců kozelského tělesa v rokli u Kolného (50,6499081° s. š.; 14,4264753° v. d.). Hnědé šipky označují 
orientace výchozu. Bílé šipky ve fotografiích indikují báze kontrastních poloh. Nejvýraznějším architekturním prvkem v kozelských 
pískovcích na této lokalitě jsou strmě ukloněné foresety (11–24°) orientované generelně k J (179–191°), střídající se na řadě míst s polohami 
na první pohled masivními, s erozními bázemi (úklony bází kosé k foresetům, 130°, resp. 210–226°) s akumulacemi hrubších klastů, místy 
s protisměrnou laminací (tzv. backsety). Tyto polohy jsou interpretovány jako výplně erozních žlabů ukládaných z gravitačních proudů 
(Nádaskay – Uličný 2014). Tento sled en bloc je interpretován jako uloženiny čela gilbertovské delty (viz kap. Sedimentární prostředí). 
Foto R. Nádaskay.
Fig. 7. Architectures of the Kozly Sandstone in outcrop in the gorge near Kolné (50.6499081° N, 14.4264753° E). Brown arrows indicate 
orientation of the outcrop wall. White arrows in the photographs indicate bases of contrasting beds. The most common architectural 
elements are foresets, steeply (11–24°) dipping towards S (179–191°). They frequently alternate with erosive-based beds, massive at 
first glance, with backset bedding developed in places. Bases of these beds are oriented oblique to the foresets (dip-direction 130° and 
210–226°, respectively). These beds are interpreted as chute channel fills deposited from gravity currents. As a whole, this succession is 
interpreted as deposits of Gilbert-type delta front (see chapter “Sedimentární prostředí´). Photo by R. Nádaskay.



u v. okraje České Lípy v zakleslém bloku s. od okřešického 
zlomu, které by podvrtaly coniacké uloženiny. Směrem k S, 
jmenovitě k vrtu Vf-1, se charakter sekvence TUR 7 (sensu 
Uličný et al. 2009), v jejímž rámci je korelováno i kozelské 
těleso, mění. Čech et al. (1987) ve vrtu Vf-1 v této úrovni 
popisují sled několika nahoru hrubnoucích cyklů o moc-
nosti do 20 m. Ty již představují odlišný litofaciální vývoj 
a současně starší část sekvence TUR 7. Posun sedimentace 
dále od okraje pánve, kde bylo uloženo kozelské těleso, 
lze vysvětlit výrazným zvýšením přínosu klastického ma-
teriálu (tento jev je v pozdním turonu interpretován např. 
Uličným et al. 2009), resp. poklesem mořské hladiny ve-
doucím k ukládání deltových těles v dříve distálním pro-
středí. Směrem k SZ sekvenci TUR 7 Uličný et al. (2015) 
korelují v sérii vrtů mezi Merbolticemi a Děčínem (již 
mimo mapu v obr. 1); jednotka TUR 7 pak brzo na levém 
břehu Labe vykliňuje. V jednom z těchto vrtů, J-496386 
Soutěsky, je vzor karotážní křivky srovnatelný s křivkou 
ve vrtu J-480573A Merboltice, což naznačuje, že kozelská 
delta progradovala do rozsáhlejšího prostoru mimo oblast 
zájmu této práce.

Jako alternativu k uvedené interpretaci deltového se-
dimentárního prostředí uvádíme pojetí jednoho z autorů 
(JV), podle kterého je možné kozelské těleso interpretovat 
jako uloženiny migrujícího pískového dunového pole (sand 
wave field). Tento dosud jednoznačně  nepublikovaný ná-
zor souvisí s interpretací obdobných sedimentárních těles 
v sz. části ČKP (Valečka 1979, 2010, Skoček – Valečka 

1983, Adamovič 1994). Kozelské pískovce, tvořící tenké 
deskovité těleso o rozsahu nejméně 80 km2, podle této před-
stavy nesouvisí s psamity v příbřežní části pánve (pískovce 
v jednotce TUR 7 s. od Volfartic), ale migrují v distálnější, 
hlubší části pánve pod bází běžného vlnění. Hojné šikmo 
zvrstvené polohy, často na sebe naložené, lze považovat 
za záznam migrace čeřin až dun, tedy tvarů dna (bedforms) 
pokrývajících povrch pole, které jsou běžně popisovány 
z mělkých (šelfových) moří (např. Németh et al. 2002, van 
der Molen 2002) jako důsledek silného proudění u dna. 
Proudění mohlo mít semipermanentní charakter (výměna 
vod s okolními pánvemi), nebo bylo vyvoláno dmutím či 
silným stálým větrným prouděním, popř. i silnými bou-
řemi. Vzhledem k převažujícímu málo proměnlivému 
směru migrace čeřin a dun, který je kolmý či příkře kosý 
k ose pánve, lze uvažovat o dominantním vlivu odlivových 
proudů. Podřízeně čeřiny a duny migrovaly kolmo až té-
měř protisměrně k převažujícímu směru transportu (obr. 7). 
Tyto změny transportu mohly být ovlivněny i sezónními 
změnami v orientaci větrů monzunového typu (Daniell et 
al. 2008). U dun s výškou několika metrů docházelo k mi-
graci až při zesílené energii proudů, např. při souběhu pří-
livo-odlivového a bouřkového proudění (van Landeghem 
et al. 2009). Kozelské těleso se mohlo ukládat současně 
se sekvencí jemnozrnných pískovců svrchního turonu 
(sekvence TUR 7), situovanou v rozsáhlé příbřežní zóně 
u sv. okraje pánve (Valečka 1994). S těmito pískovci však 
netvoří faciální kontinuum, nýbrž představuje izolovaný 
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Obr. 8. Protisměrné šikmé 
zvrstvení v polohách na sebe 
naložených. Rokle u Kolného. 
Foto J. Valečka. 
Fig. 8. Two superimposed cross-
bedded layers with different 
foresets dipping (herringbone 
cross-bedding). Outcrop in the 
gorge near Kolné. Photo by  
J. Valečka.



sedimentační areál s hrubšími klastiky. Areál vzdálený ně-
kolik desítek kilometrů od okraje pánve byl v tomto případě 
mimo dosah vlivu fluviálních procesů, které nejsou v jem-
nozrnných pískovcích příbřeží indikovány. Erozní plochy 
omezeného rozsahu, seřezávající šikmé sety, jsou výsled-
kem změny intenzity proudění, kdy sedimentaci lokálně 
vystřídala eroze. Po erozi opět následovala sedimentace, 
často spojená s mírnou změnou směru proudění, vzácněji 
i s prouděním opačného směru. Podmínkou zachování ko-
zelského tělesa bylo rychlé prohloubení pánve, doložené 
kondenzačním horizontem nasedajícím na povrch tělesa, 
který je interpretován jako záplavová plocha. Po prohlou-
bení pánve se těleso dostalo mimo dosah proudění, zůstalo 
fixované v současné pozici a poté bylo pokryto vápnitými 
pelity. 

Obě interpretace jsou značně kontradiktorní, uvádíme je 
jako srovnání dvou odlišných sedimentologických přístupů. 
Bližší poznání sedimentárních procesů a prostředí nejen 
kozelských pískovců, ale všech těles turonského úseku 
teplického souvrství (jednotky TUR 7 sensu Uličný et al. 
2009) v lužické faciální oblasti vyžaduje další studium. 
Za důležité do budoucna považujeme zasazení fenoménu 
kozelského tělesa do svrchněturonského sedimentárního 
systému a jeho interpretaci v kontextu transgresně-regres-

ních pohybů v pánevním měřítku (e. g. Uličný et al. 2009, 
Uličný et al. 2014).

Závěr

Vrt 4730_B ukázal, že kozelské těleso je odděleno sekvencí 
aleuropelitů od jizerského souvrství, od něhož se odlišuje 
litologií i sedimentárními architekturami ve výchozových 
partiích. V rámci této práce je kozelské těleso defino-
váno jako sled křemenných pískovců, které se vyskytují 
mj. ve výchozových partiích u Kolného a Kozlů, spolu se 
sledem amalgamovaných pískovcových poloh (facie Sgf) 
v jeho podloží; pojmy „kozelské těleso“ a „kozelské pís-
kovce“ jsou v rámci této práce ekvivalentní.

Nálezy indexové makrofauny z vrtu 4730_B Stvolínky 
umožnily zařazení kozelských pískovců do svrchního tu-
ronu, odpovídající střední části teplického souvrství. Nej-
svrchnější část tělesa, ohraničená ve stropě kondenzační 
polohou, je pravděpodobně již coniackého stáří. Související 
biostratigrafická korelace do oblasti dále k SV (Nádaskay 
et al. 2017) ukazuje, že nadložní pelity jsou na základě 
výskytu indexových inoceramů C. waltersdorfensis han-
novrensis a C. deformis erectus již bez výhrady coniacké. 
Prostřednictvím karotážních křivek byl interval s kozel-
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Facies Lithologic description Depositional environment

S, G

Sandstones, medium- to coarse-grained, subordinately 
fine-grained (S), rarely conglomeratic (G), 
predominantly quartzose, argillaceous in places, 
accessory feldspars and micas. Basinward transition  
to the facies Sgf/Hgf and Ms, respectively.

Delta front; deposition primarily by episodic gravity 
flows transporting clastic material from delta plain  
to prodelta area. Coarser material primarily forming  
delta-front foresets that are subsequently reworked  
by tidal currents.

Sgf/Hgf

Sandstones, predominantly fine-grained with elevated 
admixture of clay and silt or argillaceous, calcareous 
in places. Admixture of coalified plant debris, fusain 
fragments and calcareous bioclasts. Individual beds are 
sometimes sharp, erosive-based. Basinward transition 
into the facies Ms.

Prodelta with predominant deposition from gravity 
currents operating on the delta slope. In the meantime 
intense biocolonization a bioturbation. Two subfacies: 
Sgf (sandstone-dominated) representing proximal part, 
and Hgf (heterolithic) representing distal part of the 
prodelta.

Ste

Sandstone, bimodal, fine- to medium-grained with 
floating coarse grains and granules, admixture of 
calcareous bioclasts (of shallow-water origin).  
Sparite cement. Erosive-based, sharp contact with 
overlying deposits.

Tempestite. Primarly deposited possibly from gravity 
current, late reworked by rare, vigorous storm current

Ms

Siltstones, argillaceous, with sand admixture in places, 
admixture of micas and fine coalified plant debris, 
rarely accessory glauconite. Basinward transition  
into the facies Mm/Mc.

Offshore, or the most distal part of the prodelta, 
respectively. Deposition from suspension plumes in  
the frontal part of the decelerating gravity currents. In 
the meantime intense biocolonization and bioturbation.

Mm/Mc
Claystones to mudstones (Mc), or calcareous 
claystones and marlstones (Mc), accessory  
glauconite.

Offshore, out of direct influence of the deltaic 
deposition. Deposition of the fine material (clay, silt, 
lime mud) from suspension in the water column. In 
places, very slow deposition resulting in condensation.

Tabulka 1. Shrnutí litofacií jizerského a teplického souvrství v zájmové oblasti. Označení litofacií podle Nádaskayho a Uličného (2014) 
a Uličného et al. (2009)
Table 1. Overview of lithofacies of the Jizera and Teplice formations in the studied area. Lithofacies symbols after Nádaskay and Uličný 
(2014) and Uličný et al. (2009)



ským tělesem korelován v rámci stratigrafické sekvence 
TUR 7 sensu Uličný et al. 2009. Podle Nádaskayho et al. 
(2017) tato jednotka zahrnuje spodní až střední, tedy turon-
skou část teplického souvrství.

Poznatky z výchozových partií kozelského tělesa a z já-
drového vrtu 4730_B v kombinaci s karotážní korelací 
umožnily interpretaci litofacií a jejich propojení jakožto 
uloženin deltového sedimentárního systému (cf. Uličný 
2001). Podle alternativní interpretace těleso představuje 
izolované pískové pole migrující ve vzdálenosti několika 
desítek kilometrů od břehu a nesouvisející s příbřežními 
písky. Pole, pokryté většinou čeřinami a dunami, migro-
valo působením komplikovaného systému proudění u dna, 
v němž dominantní roli hrály odlivové proudy. Díky zpra-
cování archivních vrtů a terénní revizi byla aktualizována 
představa o geologické stavbě výchozové oblasti kozel-
ského tělesa a blízkého okolí. Zájmová oblast je porušena 
křehkou tekonikou (obr. 1) spjatou s úštěckou zlomovou 
zónou směru V-Z, tvořící její jižní ohraničení. Severní 
ohraničení vůči hluboce zakleslému novoborskému příkopu 
představuje kozelský zlom. Území mezi těmito strukturami 
vyplňuje systém dílčích zakleslých a vyzdvižených bloků. 
Nejvýše vyzdviženým je blok s jizerským souvrstvím, tvo-
řící jižní omezení výchozového areálu kozelského tělesa. 
V důsledku toho je část tělesa erodována, nicméně strati-
grafické korelace dokládají, že těleso j./jz. od této struktury 
brzo vykliňuje.

Poděkování. Vrtný materiál byl získán díky projektu „Rebilance 
zásob podzemních vod“, financovanému z Operačního programu 
Životní prostředí (EIS-SFŽP 10051606). Zpracování vrtného 
materiálu a publikace výsledků proběhly v rámci interních pro-
jektů ČGS č. 339200 a 322300. Autoři děkují Jiřímu Adamovi-
čovi (Geologický ústav AV ČR) za spolupráci při plánování vrtu 
4730_B a zejména při jeho vytyčení v terénu a Michalu Kubajkovi 
(ČGS) a Martinu Košťákovi (PřF UK Praha) za předběžné určení 
amonitů. Druhému jmenovanému a Tomášovi Kočímu (Národní 
muzeum, Praha) jakožto recenzentům autoři děkují za užitečné 
připomínky.
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