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Převážnou část území listu 03-342 Rovensko pod Troskami
(1 : 25 000) tvoří sedimenty svrchní křídy, v jeho sv. rohu
vystupují ale sedimenty a vulkanity svrchního paleozoika
podkrkonošské pánve, náležející její nejzápadnější části.
Nejspodnější části permokarbonské výplně pánve – tj. kum-
burské, syřenovské a semilské souvrství – na povrch nevy-
stupují. Na jejich vývoj můžeme soudit jen podle výsledků
vrtů v sousední mnichovohradišťské pánvi, hloubených až do
krystalinického podloží (Tásler 2001).

Nejstarší jednotkou permského stáří, vycházející na po-
vrch na nepatrné ploše v sv. cípu mapy, je vrchlabské souvrs-
tví (assel), a to jenom svou nejvyšší částí, tvořenou převláda-
jícími jílovci a prachovci s podřízenějšími polohami
jemnozrnných pískovců. Tento vývoj byl ověřen na výcho-
zech v přilehlém území, např. v okolí Tuhaně (už mimo úze-
mí mapového listu).

V nadloží této jednotky je mohutné těleso olivinických ba-
zaltů až bazaltických andezitů („melafyrů“), zasahující sem
z j. svahů Kozákova a pokračující na JV do z. okolí Lomnice
nad Popelkou a dál až k Tužínu. Toto těleso, známé např.
z Votrubcova lomu (Fediuk 2002) a mocné až kolem 160 m
(ve vrtu Že-1 u Žernova 161,0 m, přičemž nebylo dosaženo
báze tělesa), je tvořeno především lávami, jsou tu ale rovněž
polohy vulkanoklastik. Do svrchní části tělesa se lokálně
vkládají polohy sedimentů. Nejmocnější z nich zde probíhá
ze z. okolí Bezděčína k Dráčovu.

Následující prosečenské souvrství (stáří sakmaru) má na
území listu mapy, podobně jako v centrální části podkrko-
nošské pánve, velice jemný vývoj. Převládajícími litotypy
jsou červené prachovité jílovce a jílovité prachovce s rozptý-
lenými vápencovými konkrecemi a decimetrovými poloha-

mi bělavých nebo světle šedých deskovitých vápenců. Ty se
ukládaly v lokálních mělkých jezerech, zatímco převládající
červené aleuropelity jsou zčásti lakustrinní, zčásti jde o ulo-
ženiny rozlehlé aluviální plošiny. Odlišný vývoj má 15–20 m
mocný obzor pestrobarevných, zelenošedých a šedých váp-
nitých jílovců a prachovců s polohou fosiliferního šedého,
často bituminózního vápence se zbytky fosilní flóry a fauny
a s hlízkami a čočkami šedých, místy červených silicitů (ro-
hovců). Nejlepšími paleontologickými lokalitami tohoto ob-
zoru, tvořícího dobře sledovatelnou stálou polohu, jsou vý-
chozy ve březích a dně potoků ve Veselé a u Bítouchova.
V rostlinné asociaci jsou nejčastější (sdělení Z. Šimůnka
a J. Zajíce) Autunia conferta (Sternberg ) Kerp a Calamo-
stachys thuringica, Pecopteris candolleana Brongniart a
P. densifolia Goeppert. Z fauny (Zajíc 2010) jsou časté pa-
prskoploutvé ryby (např. „Amblypterus“ feistmanteli
Fritsch), vzácnější jsou žraloci, obojživelníci (Xenacanthus
cf. decheni aj.). Rieger (1968, 1969) popsal tento obzor jako
veselský, ale později byl na základě studia flóry a fauny a li-
tologického vývoje ztotožněn s kalenským obzorem (Havle-
na – Špinar 1956, Tásler – Havlena – Prouza 1981, Prouza –
Tásler 2001), známým z řady lokalit od Horní Kalné.

V nadloží kalenského obzoru (vrty Že-1 a Bv-2 u Bítou-
chova), zhruba 87 m nad ním, je v popisované oblasti báze
chotěvického souvrství stáří svrchního sakmaru, která byla
dobře ověřena ve zmíněných vrtech. V této nejvyšší jednotce
permské sekvence západní a střední části podkrkonošské
pánve převládají červenohnědé a zelenošedé jemnozrnné
pískovce, střídající se s podřízenějšími polohami prachovi-
tých jílovců a prachovců. V těch se vyskytují rozptýlené
kalcitické konkrece a zelenavé redukční skvrny, často
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s tmavými jádry obohacenými minerály vanadu a uranu. Lo-
kálně jsou zde decimetrové polohy vápenců se vzácnými
zbytky fosilií (Walchia sp., rybí šupiny). Mocnost souvrství
na listu Rovensko pod Troskami je max. 300 m, horní hrani-
ce jednotky je denudační.

V době ukládání chotěvického souvrství vrcholila nejin-
tenzivnější fáze kyselého (ryolitového) vulkanismu, proje-
vující se zejména uložením těles ryolitových ignimbritů. Je-
jich mocnost se poměrně rychle mění. Některá z těles mají
bochníkovitý charakter, což bylo zřejmě ovlivněno postvul-
kanickou a kvartérní erozí. Rychlé vyklínění je např. dokázá-
no mezi vrty Bv-2 a Že-1 – zatímco ve vrtu Bv-2 má ignim-
britové těleso mocnost ca 43 m, ve vrtu Že-1, vzdáleném jen
2,9 km, je jeho ekvivalentem 1,5 m mocná poloha paleoryo-
litu.

Ve vyšší části permu se přeneslo centrum sedimentace do
v. části podkrkonošské pánve, kde se v rozmezí guadalup
(saxon) až střední trias ještě uložily mladší jednotky (trut-
novské, bohuslavické a bohdašínské souvrství).V západní
části pánve uložením chotěvického souvrství vyplňování
pánve skončilo. Následovalo období eroze a denudace a te-
prve ve svrchní křídě byly horniny permokarbonu překryty
uloženinami moře, v němž jen část krkonošsko-jizerského
krystalinika vystupovala jako ostrov.

Permské sedimenty na území listu Rovensko pod Troska-
mi leží v tektonicky relativně klidné části podkrkonošské
pánve, s převládajícím mírným (úklony nejčastěji do 10°) za-
padáním vrstev k Z až JZ. U Holenic v blízkosti hranice s kří-
dou to je místy až 25° a na jediné lokalitě v roklině potůčku

Koudelky u Liščích Kotců až 60° k JZ. V těchto místech fle-
xurovitý ohyb ovlivňuje průběh bazální plochy cenomanu
a postihuje i podložní permokarbon. Flexura je mnohem vý-
raznější v oblasti odtud na SZ i JV.

Na území mapy je několik poklesových dislokací směru
VSV-JJZ až SV-JZ s malou amplitudou posunu, dislokují-
cích zřetelně bázi cenomanu. V permokarbonu se už větši-
nou neprojevují, ale podmiňují průběh některých toků.
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