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Obr. 1 — Pseudokrasové jeskyně u České Třebové. 
Nahoře — jeskyně V dolech č. 1; dole vlevo — jeskyně V 
dolech č. 2; vpravo — malá propast na Palici (608 m). 

Pseudokrasové jevy u České Třebové 
Z hlediska kvartérní a inženýrské geologie jsou 

zajímavé, ale dosud málo známé pseudokrasové puklinové 
jeskyně v písčitých slínovcích svrchní křídy, dosahující 
délky, resp. hloubky až několika desítek metrů. V poslední 
době jsme věnovali pozornost těmto jevům sv. od České 
Třebové. Geologicky je toto území hřebenem západního 
křídla litické antiklinály, který tvoří výrazná kuesta, zv. 
Hříva (Palice 608 m), vystupující téměř 200 m vysokým 
čelem (mezi obcemi Lanšperk a Třebovice) nad 
permskými, popř. neogenními usazeninami. Čelo, zvané 
„Třebovské stěny“, je tvořeno spodně turonskými slínovci 
a ceno manskými pískovci, plošinu kuesty, skloněnou 
mírně k západu, skládají písčité slínovce (opuky) středního 
turonu. Křídová plošina byla zbrázděna erozí a denudací; 
kuestu Hřívy protíná v podélném směru Skuhrovský potok 
s přítoky. Saxonská tektonika dala vznik síti zlomových 
poruch, které sledují především směr SZ-JV a SV-JZ. V 
labilnějších partiích (svahy a hrany údolních strání, 
křižovatky poruch) byly pukliny rozšířeny kernými sesuvy 
a posuny v systém podzemních rozsedlinových chodeb — 
pseudokrasové jeskyně. Počátek jejich vzniku spadá 
zřejmě již do pleistocénu (periglaciální procesy), ale k 
mechanickému rozšiřování, popř. destrukci podzemních 
prostor dochází i v současné době působením srážkové 
vody stékající puklinami do spodních slínitých partií, které 
smáčí, tvoří je plastické a tím zvyšuje labilitu horninové 
masy. Takto vzniklé pseudokrasové jeskyně jsou ve vý-
chodních okrajích české křídy poměrně běžné (viz sborník 
Československý kras, roč. 11, 13, 22, 23), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tři jsou též v západních svazích hřebenové kuesty Hřívy, 
sv. od České Třebové. Dvě z nich se nacházejí nad levou 
údolní strání Skuhrovského potoka (V dolech), třetí je malá 
propast ve svazích Palice (608 m). 

Jeskyně V dolech č. 1 leží při údolní hraně nad 
studánkou v Kalvárii. Otvor je v mělkém úvalu, patrném i 
v údolním svahu (vede jím stezka od pramene). Zužuje se 
na 0,3 m a snižuje na 1,5 m. Vlastní podzemní prostory 
jsou velmi úzké (max. 1,2 m) a jsou založeny na puklinách 
směru JZ-SV a JV-SZ. Průběh chodeb je většinou šikmý, 
stěny a především strop jsou značně zvětralé a labilní, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dno je suťovité a bahnité. Jedinou druhotnou výplní 
chemického původu jsou navětralé trsy bradavičnatých 
sintrů a jemné náteky nickamínku. Nad suťovým 
přerušením vstupní chodby je 2 m vysoký, takřka oválný 
komín (šířka 60x40 cm), který se vytvořil vydrolováním 
horniny po síti kruhových puklin. Jeskyně je v sz. části 
ukončena 9 m hlubokou propastí s šikmou (7,5 m dlouhou) 
prostorou na dně. Celková délka chodeb v jeskyni nad 
Kalvárií je 37 m, hloubka 18 m. 
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Obr. 2 — Typický rozsedlinový charakter podzemních chodeb 
v jeskyni nad Kalvárií.

Obr. 3 — Balvanový zával při dně jeskyně nad Kalvárií.
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Jeskyně V dolech č. 2 se nachází necelých 150 m 
severně od jeskyně č. 1, při lesní cestě nedaleko údolní 
hraný. Je založena na trhlině směru SV-JZ, zřetelné i v 
protáhlé depresi (1—1,5 m hluboké) před otvorem. 
Podzemní prostora, 7,5 m dlouhá, je velmi úzká (max. 
šířka 0,8 m). 

Zajímavá je i modelace levého svahu údolí 
Skuhrovského potoka pod oběma jeskyněmi. Sklon svahu 
není stejnoměrný, ale v polovině jeho výšky jsou až 5 m 
hluboké deprese, sledující směr tektonických poruch 150—
330° a místy přecházející v protáhlé závrtové prohlubně. 
Jejich stěny jsou většinou skalnaté a hřbet, který je 
rozděluje, je až 10 m vysoký. Vytvořily se erozí a též 
sesuvy skalních bloků v labilní partii svahu. 

Malá propast na Palici je asi 1 km sz. od studánky v 
Kalvárii (od křižovatky lesních cest V dolech) v levé stráni 
údolí jednoho z přítoku Skuhrovského potoka. Otvor 
(s rozměry 30x50 cm) je na dně malého závrtu. Celková 
hloubka úzké (max. 0,8 m) propasti je 5 m, stejná je i délka 
horizontu dna, který sleduje tektonické pukliny 77—257°. 
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