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KRAS A PSEUDOKRAS

Krasové jevy jsou v rámci CHKO Pálava nejlépe vyvinuty na vá-
pencovém bradle vrchu Turold. Jeho původní tvary jsou však zachovány 
jen na severní straně, zbytek byl zničen lomovou těžbou, která probíhala 
v letech 1873 až 1934 a byly při ní vytěženy téměř všechny dostupné 
zásoby vápence. 

Turold je také významnou paleontologickou lokalitou, zejména 
z hlediska interglaciální fauny. Nalezeny zde byly jak velmi vlhkomilné 
druhy, tak druhy teplomilných i vrchovištních stanovišť a příbřežních 
bažinných porostů. Nejstarší nálezy pocházejí ze svrchní jury a obsahují 
přes 500 druhů, například různé řasy, hlavonožce, plže, korály, amonity 
i vzácnější lilijice, červy či zuby ryby z rodu Lepidotes.

Jeskynní systém byl objeven v roce 1951, v letech 1958 až 1967 
byl zpřístupněn pro veřejnost. Znovu byla jeskyně Na Turoldu otevřena 
v roce 2004, nynější prohlídková trasa má 300 m a trvá asi 40 minut.

Exokras

Vnější kras je zde zastoupen na vrcholových partiích, kde jsou věžo-
vité útvary s kolmými stěnami a plochými vrcholy. Jejich obnažená výška 
dosahuje 1-3 m, plocha vrcholových partií 1 až 100 m2. Útvary jsou vzá-
jemně odděleny úzkými štěrbinami a krasovými ulicemi, jejich povrch po-
kryt různými kulovitými, rourkovitými, dolíkovitými a žlábkovitými pro-
hloubeninami a oblými žebry s výškou až 10 cm). Celkový vzhled horniny 
je typický pro škvárové (selektivní) škrapy, které vznikají diferenciálním 
zvětráváním karbonátových hornin. Škrapy se vyskytují pouze na malé 
ploše východně od vrcholu. Nalézt zde můžeme cylindrické, puklinové 
i obecné škrapy, jejichž hloubka dosahuje maximálně 30 cm. V naprosté 
většině jsou však zaplněny tmavými humózními holocenními hlínami. 

Závrty jsou zde vyvinuty pouze nevýrazně, a to severně od vrcholu. 
Naopak častým jevem jsou krasové strže, které protínají bradlo napříč ve 
směru východ - západ. V příčném průřezu mají tvar písmene V, hloubka 
dosahuje až 15 m; dnes jsou však zaplněny kvartérními sedimenty. V blíz-
kosti strží a u vchodu do jeskyně Pod vrcholem leží relikty vertikálních 

krasových kapes, také se sedimentární výplní. Během těžby vápence bylo 
zničeno velké množství povrchových krasových jevů, mezi nimi krasový 
kaňon, který protínal jihozápadní svah Turoldu, další škrapy, závrty, kra-
sové rokle a hřibovitá skalka.

Endokras

Krasové dutiny jsou vyvinuty ve dvou výrazných úrovních. 
V nadmořské výšce 365 m n. m. leží jeskyně Pod Vrcholem a 295 až 250 
m n. m. jeskyně Na Turoldu. Další, poměrně menší jeskyně jsou Dese-
timetrovka, Liščí díra a Damoklova jeskyně. V minulosti mezi nimi byly 
další jeskyně, ty však byly zničeny při těžbě a zachovaly se pouze relikty, 
které nám umožňují alespoň zhruba rekonstruovat původní stav.

Jeskyně Pod vrcholem

Tato jeskyně (nazývaná také Blechatka) leží ve vrcholové části na 
západním svahu. Její vchod se nachází asi 25 m pod vrcholem. Jeskyně 
je vyvinuta na výrazné příčné poruše ve směru východ-západ a na jejím 
křížení s podélnými puklinami převážně severo-jižního směru. Vnitřní 
prostory jsou členité, charakteru erozně-korozní ponorové jeskyně. Délka 
dosahuje asi 80 m.

Damoklova jeskyně

Damoklova jeskyně byla objevena v listopadu 2003. Uvnitř byly 
nalezeny kosterní pozůstatky mamuta a medvěda, jakož i další zkameně-
liny (ježovky, měkkýši a žraločí zuby). Jeskyně je zajímavá svou teplotou, 
která se pohybuje v rozmezí 11 až 14 °C, zatímco v ostatních jeskyních je 
průměrně o 6° chladněji. Předpokládá se, že jeskyně vznikla tektonickými 
pochody bez účasti vody a je mnohem mladší než ostatní jeskyně. 

Jeskyně Na Turoldu

Tato jeskyně vznikala v několika fázích od badenu na intersekci 
vrstevnatosti a puklin (zlomů) směru sever-jih a západ-východ. Prostory 
jeskyně se dají rozdělit do tří pater s mezipatry. Horní patro je tvořeno 
převážně rozevřenými dislokacemi, které vznikly poklesem horninových 
bloků. Střední patro je vyvinuto podél girvanellového horizontu v ern-
stbrunnském vápenci, jeho strop tvoří vrstevní plocha, průběh chodeb 
určuje tektonika. Spodní patro bylo vytvořeno podél vrstevní plochy a je-
jich křížení s puklinami a zlomy. Maximální délka v současnosti známých 
prostor jeskyně v podélném směru dosahuje cca. 100 m, celková délka 
všech chodeb 2200 m a největší výškový rozdíl je asi 50 m. Objevné práce 
ale pořád pokračují a tak se udávaná velikost jeskyně neustále zvětšuje.

Erozní tvary se z celé jeskyně nalézají jen v Bílé síni, zatímco sekun-
dární výplň jeskyně je pestrá. Lze zde odlišit 7 vertikálních zón, pro které 
je typický vždy jeden druh výzdoby. Ze strukturních tvarů se zde vyskytují 
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například mřížovitě uspořádané hlízy řasového vápence, vzniklé odnosem 
původní, méně odolné, písčito-vápnité hmoty. Dále zde můžeme nalézt 
korozní lišty, které tvoří nepravidelnou síť hustých oken o velikosti až 
50 x 50 cm. Vlastní lišty jsou pak až 20 cm silné, nejčastěji se však vysky-
tují jemné voštinovité lišty o síle 1 - 20 mm. Obnažené krystaly dolomitu 
pak tvoří povrch vypreparovaných tvarů různého vzezření – květákovité-
ho, kulovitého a kovadlinovitého. Stěny jeskyně mají charakter korálo-
vých útesů s množstvím dutinek, výrůstků a krystalů.

V zaplavovaných zónách jeskyně se vyskytují řasové sintry o síle až 
20 cm, vznikající pravděpodobně podvodní sedimentací, vázanou na řasy 
nebo srážení ve vodním prostředí. 

V těch částech jeskyně, které pří jejím vzniku zaplavovány nebyly, 
vznikly například nejrůznější sintry (laminované dutinkaté o mocnosti až 
100 cm, bradavičnaté a paličkovité), paprsčité i radiální krystaly karboná-
tů. Výplň zlomů a puklin je hojně tvořena limonitovým povlakem a tekto-
nickými brekciemi. Krápníková výzdoba se zde vyskytuje pouze vzácně.

V nejspodnější části jeskyně, na jejím konci, se nachází jezírko. Jeho 
hladina silně kolísá, v průměru se hloubka pohybuje pod 1 m, v některých 
obdobích jezero částečně vyschlo. Předpokládá se propojení s jezírkem 
v lomu Janičův vrch. 

Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů. Nejčastější jsou vrá-
penci malý, kterých zde běžně zimuje kolem 200, setkat se zde můžeme 
i s netopýrem východním, řasnatým a brvitým. Ve skalních puklinách, 
přístupných zvenčí, tráví zimu netopýr řasnatý, vodní, večerní, ušatý 
a vzácněji i netopýr dlouhouchý. Od mladší doby kamenné byla jeskyně 
také několikrát osídlena lidmi. 

Další jeskyně

Jeskyně Desetimetrovka, má délku kolem 67 m, její geneze a stáří je 
podobné Damoklově jeskyni. Jeskyně Liščí díra byla v roce 2001 propojena 
s jeskyní Na Turoldu, čímž vznikl jeskynní systém o odhadované délce 
2 500 m.

Menší jeskyně najdeme i na jiných místech, než je Turold – napří-
klad na Růžovém vrchu či v mikulovském zámeckém areálu. 

Pseudokras

Pseudokras ve spraši (neboli klastokras) je z území CHKO znám 
poblíž NPR Kalendář věků. Dvě zatím známé jeskyně jsou vyvinuty ve 
würmské spraši, ve vrchních polohách se vyskytují štěrkopísky, uložené 
řekou Dyje. První z nich byla pojmenována Netopýří jeskyně. Na jejím 
počátku je propasťovitá studna o hloubce okolo 4 m. Z ní pokračuje ně-
kolik trativodních odboček o šířce a výšce pod 1 m. Celková délka zatím 
známých chodeb je 70 m, hloubka necelých 18 m. Největší z podzemních 
prostor, Kořenový dóm, je dlouhý asi 8 m, široký 6 m a vysoký 7 m. Tato 
jeskyně vznikla sufozí, tj. vyplavením sprašových částic podzemní vodou, 
která zde protéká po přívalových deštích. 

Druhá jeskyně má tvar studny kruhového průřezu s hloubkou méně 
než 2 m a celkovou délkou 6 m. Vznikla pravděpodobně propadnutím 
větší dutiny. 

Kras je území, budované karbonátovými nebo i jinými rozpustnými hor-
ninami s výskytem typických krasových jevů a tvarů, se specifi ckou kra-
sovou hydrografi í. Hlavními procesy, které při jeho vzniku působí, jsou 
rozpouštění hornin, opětovné vylučování rozpuštěných látek za vzniku 
specifi ckých tvarů, sesedání povrchu a krasové řícení. Rozlišuje se exo-
kras, neboli povrchový kras a endokras, který se vyvíjí pod povrchem; ten 
můžeme dál dělit na primární, což jsou nejrůznější dutiny (např. jeskyně), 
a sekundární, který je tvořen akumulacemi (např. krápníky).
Pseudokras je území, které vzniká v nerozpustných horninách (např. sva-
hovými pochody nebo působením vody) a jsou zde vytvořeny jeskyně.  
Škrapy jsou iniciální povrchové krasové depresní tvary v podobě malých 
rýh, zářezů a vhloubenin na povrchu hornin.
Závrty jsou trychtýřovité nebo mísovité sníženiny oválného tvaru, o prů-
měru v řádech metrů.
Sintr je silně porózní hornina, která vzniká usazováním z vápnitých roz-
toků.  
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