
Krasové jeskyně se v české části Karpat vyskytují velmi 
zřídka. Podle Hromase et al. (2009) je na tomto území 
o přibližné rozloze 12 000 km2 evidováno pouze 37 kra-
sových objektů. Aktuální výpis z Jednotné evidence spe-
leologických objektů (JESO) pak obsahuje 44 krasových 
speleologických objektů. Od většiny ostatních jeskyní Čes-
kého masivu se tyto jeskyně liší zejména tím, že jsou vy-
vinuty v prostorově velmi omezených výskytech převážně 
mezozoických karbonátových hornin. Veškeré doposud 
známé krasové jevy jsou v tomto prostoru vázány výhradně 

na tři oblasti: (1) štramberský kras, který vznikl ve svrch-
nějurských až spodnokřídových štramberských vápencích 
(např. jeskyně Šipka, Pouťová jeskyně) v Podbeskydské 
pahorkatině ve formě olistolitů uvnitř flyšových hornin; 
(2) kras Pavlovských vrchů vyvinutý ve svrchnějurských 
až spodnokřídových ernstbrunnských vápencích (např. jes-
kyně Na Turoldu, Liščí díra) v rámci tektonických bradel 
ždánické jednotky a (3) mušlovský kras formovaný v mio-
cenních litavských vápencích vídeňské pánve (Mušlovská 
propástka).
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Summary: Karst cave and landform occurrences within the Czech 
part of the Outer Western Carpathians and the Vienna Basin are 
rare. They are restricted primarily, but not exclusively, to three areas: 
(i) the Štramberk karst and (ii) the karst of the Pavlovské vrchy 
Hills, both developed in the Upper Jurassic to Lower Cretaceous 
limestones present as tectonic klippen or olistoliths within the 
flysch nappes and (iii) the Mušlov karst in the Middle Miocene 
limestones of the Vienna Basin. Here we report on a karst cave 
V Mankově skále in another area, at Myslíkovské Lurdy, locality in 
the southern part of the Palkovické hůrky Hills near Frýdek-Místek 
town. Although this cave has been known among the locals for 
many years, its lithology, stratigraphy, karst geomorphology and 
structural control have never been described in detail. This paper 
aims to fill in this gap. The V Mankově skále Cave is a 10 m long karst 
cave with an entrance located at the outcrop of conglomerate layer 
consisting of massive intraclasts of the Štramberk limestones. The 
analysed samples of conglomerate contain clasts of detrital biogenic 
limestone, sandstone a rarely also phyllite. Clay flow rolls found 

at the bottom of sandstone overburden of the conglomerate bed 
contain dinoflagellate assemblage indicating a material redeposition 
during the Upper Campanian/Lower Maastrichtian period. The newly 
studied landforms represent the karst within the youngest host 
rocks on the territory of the Outer Western Carpathians in Czechia, 
making part of the Late Cretaceous Palkovice Fm. within the Baška 
Development (Silesian Unit). Numerous wall scallops and karren 
forms have been identified on the cave walls, indicating genesis 
under phreatic conditions. However, the structural analysis and 
cave morphology indicate that the cave development is probably 
also related to mechanical effect of gravitational slope movements. 
Brittle deformation zones within the rock massif, manifested by 
steeply dipping NE-SW and NW-SE striking fractures, represent 
the main structural control of the cave. The results of electrical 
resistivity tomography suggest that other karst forms can be 
probably found within another fracture zone up the slope. Tracer 
tests revealed that the spring of about 1m long stream running 
through the cave is located about 20 m further to south underneath 
the deluvial and fluvial sediments of the Bačův creek. It flows out 
as four adjacent springs with individual discharge of the order of 
10–2 l . s–1. It can be deduced that minimum volume of the karst 
conduit corresponds to 88 dm3.

Krasové jevy ve slepencové poloze palkovického 
souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat
Karst features within conglomerate bed of the Palkovice Formation, Silesian Unit 
of the Outer Western Carpathians

(25-21 Nový Jičín)



Článek prezentuje výsledky geologického a geomor-
fologického výzkumu jeskyně V Mankově skále, která se 
nachází v místě zvaném Myslíkovské Lurdy v jižní části 
Palkovických hůrek západně od Frýdku-Místku. Jedná  
se o doposud nedokumentovanou krasovou jeskyni, která se  
vyvinula v rámci slepencové polohy s masivními bloky 
svrchnějurských až spodnokřídových vápenců. Z karsolo-
gického hlediska se jedná o v Česku relativně atypickou 
litologii pro speleogenezi.

Cílem studia byl základní morfologický popis této kra-
sové jeskyně, litologická a stratigrafická charakteristika 
vrstevních sledů exponovaných jeskyní a hodnocení struk-
turní kontroly a geneze jeskyně.

Zájmové území

Jeskyně V Mankově skále se nachází asi 500 m severně 
od Bačova kopce (532 m n. m.) v jižní části Palkovických 
hůrek, jež jsou součástí geomorfologického celku Podbes-
kydská pahorkatina (obr. 1). Lokalita je situována v místě 
nazývaném Myslíkovské Lurdy (49,6172N, 18,2575E). 
Jedná se o lokálně známé poutní místo se sochou Panny 
Marie, jež je umístěna v kapli vytesané ve skále. Asi 4 m 
východním směrem za skalní kaplí se nachází vstup do jes-
kyně (obr. 2A). Je situován ve skalní stěně nad pravým 

břehem Bačova potoka (pravostranný přítok Ondřejnice) 
v místě, kde se do něj od severu vlévá bezejmenný přítok. 
Místo se nachází ve výšce asi 470 m n. m.

Samotné Palkovické hůrky představují příkrovovou 
trosku tvořenou bašským vývojem slezské jednotky, která 
spočívá na nižším příkrovu jednotky podslezské. Výchoz 
Mankovy skály je tvořen vrstevnatým tělesem slepenců 
s masivními bloky štramberských vápenců. Dle geolo-
gických map (Roth 1967; Roth – Prokop 1973; Menčík –  
Tyráček 1985) tento vrstevní sled odpovídá nejvyšší li-
tostratigrafické jednotce bašského vývoje – palkovickému 
souvrství, konkrétně jeho bazální části, která je podle Men-
číka et al. (1983) charakterizována polohami parakonglo-
merátů s ojediněle až 80 cm velkými bloky štramberských 
vápenců. Teoreticky však nelze zcela vyloučit příslušnost 
k jiné litostratigrafické jednotce bašského vývoje, např. 
k chlebovickému souvrství (chlebovickým slepencům).

Metodika

Jeskyně byla fotograficky dokumentována a speleologicky 
mapována. Byly popsány krasové formy a hodnocena cel-
ková morfologie jeskyně. Mapování bylo provedeno za-
měřováním charakteristických půdorysných bodů jeskyně 
pomocí laserového dálkoměru DISTO Leica A3 a následně 
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Obr. 1. Lokalizace zájmové oblasti: A – geologické schéma oblasti; B – poloha jeskyně V Mankově skále v rámci Palkovických hůrek;  
C – mapa jeskyně V Mankově skále.
Fig. 1. Location of the study area: A – geological sketch of the area; B – position of the V Mankově skále Cave in the Palkovické hůrky 
Hills; C – plan of the V Mankově skále Cave.
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Obr. 2. Jeskyně V Mankově skále: A – vstupní plazivka do jeskyně vedle skalní kaple; B, C – stěnové facety a škrapy v rámci intraklastů 
štramberských vápenců ve slepencové vrstvě; D – závěrečná část jeskyně. Foto J. Lenart (A–C) a M. Kašing (D).
Fig. 2. The V Mankově skále Cave: A – cave entrance next to the rock chapel; B, C – wall scallops and karren forms on surfaces of the 
Štramberk limestone intraclasts within the conglomerate layer; D – terminal part of the cave. A, B, C – photos by J. Lenart; D – photo 
by M. Kašing.
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byla vytvořena jednoduchá mapa jeskyně. Základní orien-
taci v geomorfologických poměrech lokality pak umož-
nil digitální model reliéfu České republiky 5. generace 
(DMR5G, produkt výškopisu Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního).

Pro petrografické a biostratigrafické studium byly ode-
brány horninové vzorky z dokumentačních bodů (dále jen 
DB, jejich poloha je znázorněna na obr. 5). Pro petrogra-
fickou analýzu bylo odebráno celkem 5 vzorků z vnitřních 
prostor jeskyně a z DB1. Petrograficky odpovídají slepen-
cům s intraklasty štramberských vápenců. Vyhotovily se 
z nich výbrusy, které byly pozorovány v polarizačním mi-
kroskopu Nikon Eclipse LVDIA-N. Pro biostratigrafické 
studium byly odebrány a analyzovány dva vzorky z DB3 
a DB4. Petrograficky reprezentují pískovce s intraklasty 
anebo úlomky tmavošedých jílovců. Samostatnou polohu 
jílovce se nepodařilo zachytit, jelikož ve studované oblasti 
dominují zmíněné slepence a jemnozrnné pískovce. Vzorky 
byly zpracovány standardní palynologickou technikou,  
tj. rozpouštěním v HCl a HF a následným sítováním na  
15μm polyetylenovém sítu.

Anizotropie horninového masivu a strukturní predispo-
zice jeskyně byly studovány prostřednictvím (1) analýzy 
strukturně geologických dat a (2) elektrické odporové 
tomografie. Strukturní analýza spočívala v geometrické 
analýze orientovaných dat charakterizující pukliny, zlomy 
a vrstevnatost. Údaje o strukturních prvcích byly zobrazeny 
ve formě pólů ploch na spodních hemisférách Lambertova 
azimutálního zobrazení. Elektrická odporová tomografie 
(ERT) je geofyzikální metoda založená na měření a mo-
delování měrného elektrického odporu podloží (Loke – 
Barker 1996, Milsom – Eriksen 2011). Pro měření byla 
využita aparatura ARES I společnosti GF Instruments. 
Měření bylo provedeno na jednom profilu dlouhém 165 m 
s rozestupem elektrod 3 m při dvou typech uspořádání 
elektrod – Wenner-Schlumbergerově a osovém dipólovém 
uspořádání. Pro inverzi a interpretaci měřených dat byl vy-
užit software Res2Dinv (Geotomo software) a ArcGIS 10.7  
(ESRI).

Byly provedeny celkem tři stopovací zkoušky a měření 
vydatnosti pramene u detekovaného vývěru podzemního 
toku. Opakovaně bylo využito 100 g červeného potravi-
nářského barviva, které bylo injektováno na třech různých 
místech (obr. 5). Dvakrát byl stopovač aplikován do beze-
jmenného přítoku Bačova potoka (TI1, TI2) s cílem dete-
kovat potenciální ponor toku do podzemí. Jedenkrát byl 
stopovač zaveden do ponorného toku v jeskyni (TI3) pro 
hodnocení minimálního objemu krasového kanálu od to-
hoto místa směrem k nalezenému vývěru. Vydatnost pra-
menů byla měřena pomocí odměrného válce.

Výsledky

Geomorfologie lokality a popis jeskyně

Výchoz Mankovy skály exponuje asi 3 m mocný a cca 7 m 
dlouhý sled heterogenního hrubozrnného vrstevnatého sle-
pence s masivními až 60 cm velkými bloky štramberských 

vápenců. Slepencová poloha vytváří výraznou výspu nad 
soutokem Bačova potoka s jeho pravostranným bezejmen-
ným přítokem. Pás široký asi 4–12 m mezi skalním vý-
chozem a korytem Bačova potoka je tvořen svahovinami 
a fluviálními sedimenty a je pravděpodobně antropogenně 
zarovnán při úpravách lurdské kaple. Sedimentární výplň 
stejného typu se vyskytuje i v dolních 50–70 m bezejmen-
ného přítoku, jehož závěrečný úsek je suchý a protékaný 
pouze v době po intenzivních srážkách. V pravém břehu 
Bačova potoka těsně nad soutokem s jeho občasným příto-
kem se nacházejí dva vývěry podzemní vody.

Jeskyně V Mankově skále je otevřena asi 0,5 m širokou 
a nejspíše uměle rozšířenou rozsedlinou na úpatí jižní stěny 
skalního srubu. Po dvou metrech se jeskyně rozevírá do čle-
nité prostory 6 m dlouhé a 2 m široké. Stěny i strop jsou tvo-
řeny dílem puklinovými a vrstevními plochami (obr. 2D), 
dílem zkrasovělými povrchy intraklastů štramberských vá-
penců v rámci slepencové polohy. Korozní tvary – škrapy, 
drobné stropní jamky a stropní a stěnové facety, dokládají 
epifreatickou modelaci (obr. 2B, C). V zadní části jeskyně 
je navíc odkryto koryto drobného ponorného vodního toku, 
který s volnou hladinou protéká jeskyní v délce cca 1 m. 
V korytě lze nalézt hrubý neopracovaný štěrk i korozně 
tvarované balvany štramberských vápenců. Dle tmavě 
zbarvených úrovní na stěnách lze soudit, že v době vyššího 
průtoku nebo ucpání odtokového profilu tok zaplavuje část 
jeskyně. Dno jeskyně je vyplněno nevytříděnými jeskyn-
ními sedimenty, pravděpodobně gravitační nebo fluviální 
geneze. Jejich celková odhadovaná mocnost dosahuje více 
než 0,5 m. Na kontaktu sedimentárního dna a stěn se jes-
kyně rozšiřuje do úzkých neprůlezných a výrazně zkraso-
vělých dutin (zejména sv. směrem), takže výsledný příčný 
řez opět naznačuje epifreatickou modelaci. Strop je narušen 
diagonální frakturou, vyplněnou jílem a brekcií. Tento ma-
teriál je jedním ze zdrojů gravitačního opadu.

Litologie

Analyzované horninové vzorky slepenců jsou světle šedé 
barvy s kompaktní a psefitickou strukturou. Matrix má 
pískovcovou povahu a tmel je karbonátový. Sporadicky 
se na povrchu některých vzorků vyskytuje i limonit, který 
se projevuje oranžovohnědým zabarvením, způsobeným 
vyplavováním oxidů a hydroxidů železa. Slepenec obsa-
huje převážně klasty detritického organogenního vápence, 
poté pískovce a vzácně i klasty fylitu, který se vyskytuje 
v nepatrném množství. Ve slepencové poloze exponované 
v jeskyni byly dokumentovány kalcitové žilky s mocností 
0,5–5 cm.

Organogenní vápenec (obr. 3A, A´) je složen z množ-
ství bioklastů a má kalcitové pojivo. Klasty pískovce  
(obr. 3B, B´) mají karbonátový tmel a jsou složeny z kře-
mene, K-živ ce, kalcitu, glaukonitu, muskovitu, biotitu 
a opakních minerálů. Tmel lze charakterizovat jako výpl-
ňový. Křemen vykazuje undulózní zhášení a je xenomorfně 
omezený. K-živec je xenomorfně omezený, nepravidel-
ného tvaru. Lokálně podléhá karbonatizaci, která se pro-
jevuje na okrajích zrn. Kalcit je v PPL zakalený, v XPL 
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Obr. 3. Mikroskopické snímky vzorku slepence: A, A´ – organogenní vápenec (PPL, XPL); B, B´– klasty pískovce (PPL, XPL); C, C´– klast 
organogenního vápence v pískovci (PPL, XPL); D, D´– klast fylitu (PPL, XPL). Zkratky minerálů podle Whitneyho a Evanse (2010).
Fig. 3. Photomicrographs of the conglomerate sample: A, A´ – organogenic limestone (PPL, XPL); B, B´– a clast of sandstone (PPL, XPL); 
C, C´– a clast of organogenic limestone in sandstone (PPL, XPL); D, D´– a clast of phyllite (PPL, XPL). Mineral abbreviations according 
to Whitney and Evans (2010).
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jsou patrné dvojčatné lamely. Muskovit je bez přeměn. 
Biotit se v pískovci vyskytuje výjimečně. Opakní mine-
rály jsou xenomorfní, nepravidelného tvaru. Vzácně zrna 
opakních minerálů podléhají limonitizaci, projevující se 
na okrajích zrn. Pískovec v sobě často uzavírá klasty orga-
nogenního vápence (obr. 3C, C´). Fylit je tvořen drobnými 
zrny křemene, K-živce, muskovitu a biotitu. Lze dokumen-
tovat sericitizaci K-živce. Biotit se ve vzorku vyskytuje 
v zanedbatelném množství, převažují šupinky muskovitu  
(obr. 3D, D´).

Stratigrafie

Jediný vzorek z DB3 poskytl zajímavou asociaci dinoflage-
lát. Vzorek byl odebrán z bazální části vrstvy pískovce 
v nadloží slepencové polohy, kde se vyskytují intraklasty 
anebo závalky jílovců tmavošedé barvy. Tento materiál 
poskytl bohatou palynofacii tvořenou černým a hnědým 
rostlinným detritem a rovněž cystami dinoflagelát a ojedi-
nělými organickými výstelkami foraminifer. Cysty nevápni-
tých dinoflagelát jsou dobře zachované, bez znaků teplotní 

Obr. 4. Cysty dinoflagelát (měřítko 20 µm): A – Tubotuberella apatela, B – T. rhombiformis, C – Muderongia mcwhaei, D – Hystri-
chosphaerina schindewolfii, E – Odontochitina operculata, F – Cerodinium diebelii, G – Isabelidinium sp., H – Imbatodinium kondratjevii, 
I – Pervosphaeridium pseudhystrichodinium.
Fig. 4. Dinoflagellate cysts (scale bar 20 µm).
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přeměny anebo jakékoliv deformace. Asociaci dinoflagelát 
tvoří: Cerodinium diebelii, Circulodinium distinctum, C. ver - 
miculatum, Cribroperidinium orthoceras, Dapsilidinium 
multispinosum, Dichadogonyaulax bensonii, Endoscrinium 
sp., Gonyaulacysta cretacea, Gonyaulacysta helicoidea, 
Hystrichosphaerina schindewolfii, Chatangiella madura, 
Imbatodinium kondratjevii, Isabelidinium sp., Muderon-
gia mcwhaei, M. tabulata, Oligosphaeridium asterigerum,  
O. com plex, Odontochitina operculata, Palaeohystricho-
phora infusorioides, Pareodinia sp., Pervosphaeridium 
pseudhystrichodinium, Sentusidinium sp., Sirmiodinium 
grossii, Spiniferites ramosus, Subtilisphaera sp., Surculo-
sphaeridium longifurcatum, Systematophora sp., S. creta-
cea, Tubotuberella apatela, T. rhombiformis.

Společenstvo dinoflagelát reprezentuje redepozici druhů 
několika stratigrafických úrovní. Zástupci druhů Imbatodi-
nium kondratjevii, Pareodinia sp., Tubotuberella apatela 
a T. rhombiformis charakterizují svrchní juru a spodní křídu 
(pouze po spodní valangin; Skupien – Smaržová 2011). 
Druhy Hystrichosphaerina schindewolfii, Muderongia 
mcwhaei, M. tabulata a Odontochitina operculata odpoví-
dají svrchnímu barremu až svrchnímu aptu (Skupien – Va-
šíček 2002). Za nejmladší lze považovat zastoupení druhů 

Cerodinium diebelii, Chatangiella madura, Isabelidinium 
sp. a Palaeohystrichophora infusorioides reprezentující 
svrchní campan až spodní maastricht.

Stratigrafický výskyt druhu C. diebelii je znám od svrch-
ního campanu po dan, zástupci rodu Isabelidinium mají 
poslední výskyt ve spodním maastrichtu a druhy Palaeo-
hystrichophora infusorioides a Odontochitina opercu-
lata poslední výskyt v maastrichtu (Costa – Davey 1992,  
Williams et al. 2004). Velmi podobná asociace byla sledo-
vána v bazální části istebňanského souvrství godulského 
vývoje slezské jednotky (Skupien – Mohamed 2008).

Je tedy možné potvrdit, že studovaný vrstevní sled náleží 
bazální části palkovického souvrství bašského vývoje slez-
ské jednotky. V rámci Západních Karpat na našem území 
se tedy jedná o doposud nejmladší horniny, ve kterých jsou 
známy krasové jevy (mušlovský kras v miocenních litav-
ských vápencích náleží k vídeňské pánvi).

Strukturní analýza

Měření strukturních prvků bylo provedeno jednak v rámci 
jeskynních prostor a jednak na dokumentačních bodech 
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Obr. 5. Dokumentace a výsledky strukturní analýzy horninového masivu u Mankovy skály. Strukturní data jsou znázorněna pomocí pólů 
ploch na spodní polokouli Lambertovy azimutální projekce (n – počet měření, DPs – dokumentační body).
Fig. 5. Documentation and results of structural analysis of the Mankova skála. Structural data are plotted on lower hemisphere of the 
Lambert azimuthal projection (n – number of measurements, DPs – documentation points).
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na povrchu (obr. 5), přičemž většina strukturních dat vně 
jeskyně byla pořízena na DB1 (Mankova skála v bezpro-
středním okolí lurdské kaple). Vrstevnatost masivu do-
kumentovaná vně jeskyně je směrově značně variabilní, 
jelikož mnohdy vykazuje prakticky nulové sklony vrstev-
ních ploch (maximum 270/0°). Z dat však vyplývá také 
maximum se směrnicí ZSZ–VJV s variabilním sklonem, 
převážně se však uklání směrem k SSV. Z dat pořízených 
v podzemí lze interpretovat maximum vrstevnatosti orien-
tované směrem k SV (050/33°).

Maxima orientace fraktur měřených v rámci všech DB 
vně jeskyně odpovídají příkře ukloněným puklinám o smě-
rech SV–JZ (324/90°) a SZ–JV (210/82°). Směry puklin 
měřené v jeskyni vykazují větší počet maxim se stejnou 
váhou. Jednak kopírují směry subvertikálních puklin mě-
řených na DB (SV–JZ, SZ–JV), jednak ukazují i na středně 
skloněné plochy s maximy 235/52° a 190/63°.

Pokud bychom vzali data z DB vně jeskyně jako refe-
renční hodnoty strukturních prvků měřené in situ, charakter 
anizotropie masivu analyzovaný v jeskyni naznačuje gravi-
tační sukcesi jeskyně. Pokud by geneze jeskyně byla pouze 
výsledkem krasového procesu, orientace strukturních prvků 
v rámci jeskyně by byla svým charakterem a variabilitou 

více podobná referenčnímu měření vně jeskyně. Protože 
jeskyni formovalo jak krasovění, tak také gravitační půso-
bení, dle genetické klasifikace Belly (2011) ji lze zařadit 
mezi fluviální disolučně-erozní jeskyně.

K výrazným rysům studované lokality viditelným z dat 
DMR5G patří generálně jižní směr sklonu svahu a jeho vý-
razné stupně směru SZ–JV a SV–JZ. Ačkoliv jsou spojeny 
převážně s antropogenními změnami krajiny souvisejícími 
se zástavbou a využitím území, mohou mít svou predispo-
zici v charakteru vrstevnatosti či křehkého porušení horni-
nového masivu.

Elektrická odporová tomografie

Geoelektrický profil byl veden kolmo k podélné ose beze-
jmenného přítoku Bačova potoka v těsné blízkosti výchozu 
Mankovy skály (pozice profilu na obr. 5). Výsledky měření 
ERT ukazují relativně podobné odporové modely z obou 
elektrodových uspořádání (obr. 6). U Wenner-Schlum-
bergerova uspořádání odpovídá RMS chyba inverze po  
6. iteraci hodnotě 2,8. U osového dipólového uspořádání je 
pak RMS chyba 6,8. Modelovaný měrný elektrický odpor ρ  

Obr. 6. Výsledky ERT – odporové řezy s elektrodovým uspořádáním Wenner-Schlumberger (nahoře) a osovým dipólovým uspořádáním 
(dole). Pozice profilu je zaznačena na obr. 5.
Fig. 6. Results of ERT – resistivity sections measured in Wenner-Schlumberger array (upper) and in Dipole-Dipole array (lower). The 
position of the profile is depicted on Fig. 5.
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Obr. 7. Stopovací zkoušky provedené na zájmové lokalitě: A – aplikace stopovače v jeskyni (TI3); B – aplikace a sledování stopovače 
v bezejmenném potoce (TI1); C – detekce stopovače u jednoho z vývěrů v břehu Bačova potoka. Pozice aplikací stopovače a vývěry jsou 
označeny na obr. 5. Foto M. Kašing.
Fig. 7. Tracer tests conducted at the study site: A – tracer input within the cave (TI3); B – tracer input and observation in the unnamed 
stream (TI1); C – tracer detection at one of the springs within the bank of the Bačův stream. See Fig. 5 for position of the tracer inputs 
and springs. Photos by M. Kašing.
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u obou uspořádání dosahuje hodnot v rozmezí 30–1970 
Ω . m. Vysokoodporová přípovrchová zóna (> 800 Ω . m) 
ve střední části profilu indikuje přítomnost hrubších svaho-
vých sedimentů. Na metráži 48–53 m je pak vysokoodpo-
rová oblast projevem skalních hornin slepencového bloku, 
který vystupuje na povrch jako popisovaná Mankova skála. 
V hlubších částech profilu pak dominuje rozsáhlá vysoko-
odporová doména (> 600 Ω . m), která je přerušena dvěma 
subvertikálními vodivými zónami (< 90 Ω . m) na metrá-
žích cca 48 a 64 m. Lze předpokládat, že zóna vysokého 
odporu představuje pokračování slepencové polohy smě-
rem k východu, ačkoliv toto nebylo vrtně ověřeno. Vodivá 
zóna na metráži 48 m, popř. její odporový přechod k vyšším 
hodnotám, je pak projevem jeskynního prostředí s kraso-
vým kanálem. Nízkoodporová zóna na metráži 64 m nebyla 
přímo ověřena, ale může se jednat o oslabenou zónu, která 
porušuje slepencovou polohu a teoreticky tak může pre-
disponovat horninový masiv pro rozvoj dalších krasových 
nebo gravitačních forem.

Stopovací zkoušky

Ačkoliv bezejmenný vodní tok posledních 50–70 m před 
soutokem protéká korytem pouze po vydatnějších sráž-
kách, během observace stopovače nebyl nalezen žádný 
ponor, kterým by se voda z údolí bezejmenného potoka 
dostávala do jeskyně. Potok tedy pravděpodobně protéká 
pouze uvnitř suťové výplně údolí a nenapájí v pozorova-
ném úseku krasový kanál.

Aplikací stopovače v ponorném toku v jeskyni byly iden - 
tifikovány celkem čtyři vývěry krasového kanálu po stupně 
za sebou v délce asi 5 m podél pravého břehu Bačova po-
toka (obr. 5, 7). Část kanálu od jeho výskytu v jeskyni 
k pramenům tedy vede jižním směrem v délce asi 20 m. 
V akumulaci deluviofluviálních sedimentů se pak jeho vody 
rozptylují. U dvou vývěrů bylo možné měřit jejich vydat-
nost pomocí odměrného válce. Vydatnosti pramenů v době 
stopování dosahovaly hodnot 0,066 l . s–1 a 0,039 l . s–1. Doba 
od zavedení stopovače v jeskyni k jeho detekci u vývěrů 
činila 14 min. Minimální objem kanálu tedy odpovídá cca 
88 dm3, ovšem lze předpokládat, že jeho skutečná hodnota 
je mnohem vyšší vzhledem k existenci ostatních vývěrů.

Závěr

Jeskyně V Mankově skále se nachází v jižní části Palko-
vických hůrek v místě nazývaném Myslíkovské Lurdy. 
Ačkoliv je mezi místními obyvateli známa již dlouhou 
dobu, doposud nebyla tato krasová jeskyně nijak doku-
mentována z hlediska litologie, geneze či morfologie jes-
kyně. Její vchod se nachází ve skalním výchozu slepencové 
vrstvy, která sestává z masivních intraklastů štramberských 
vápenců. Analyzované vzorky slepence obsahují převážně 
klasty detritického organogenního vápence, pískovce 
a vzácně také klasty fylitu. Závalky jílovců na bázi pís-
kovcové vrstvy v nadloží slepencové polohy poskytly spo-
lečenstvo dinoflagelát, které svědčí o nejmladší redepozici 

odpovídající svrchnímu campanu až spodnímu maastrichtu. 
Lze tedy potvrdit, že vrstevní sled náleží bazální části pal-
kovického souvrství bašského vývoje slezské jednotky.  
Ze stratigrafického hlediska reprezentuje lokalita unikum, 
jelikož se v rámci Západních Karpat na našem území jedná 
o doposud nejmladší horniny, ve kterých se zformoval kras.

Celková délka jeskyně je 10 m. Při jejím mapování byly 
identifikovány známky epifreatické krasové modelace, 
která je dokumentována četnými škrapy a stěnovými fa-
cetami, jež se ve slepenci vyvinuly na povrchu vápenco-
vých bloků. Z celkové morfologie a strukturních dat lze 
usuzovat, že krasový vývoj jeskyně byl ovlivněn také gra-
vitačními svahovými pohyby. Křehká porušení masivu, 
projevující se strmě ukloněnými frakturami směru SV–JZ 
a SZ–JV, jsou hlavní strukturní predispozicí jeskyně. Vý-
sledky elektrické odporové tomografie pak ukázaly na další 
možné porušení v masivu, které se projevuje směrem výše 
do svahu, kde by teoreticky mohly být vyvinuty další kra-
sové jevy.

Jeskyní teče v délce asi 1 m ponorný tok, který vyvěrá 
o 20 m dál jižním směrem z akumulace deluviofluviálních 
sedimentů Bačova potoka. Stopovací zkouškou bylo zjiš-
těno, že vyvěrá celkem čtyřmi vzájemně blízkými prameny 
o individuální vydatnosti řádově 10-2 l . s-1. Minimální ob-
jem tohoto krasového kanálu odpovídá 88 dm3.
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finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
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