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Jan Miklín

Nové naučné stezky 
v mikulovských lomech

V roce 2021 Správa CHKO Pálava nainstalovala dvě naučné stezky. Shodou okolností 

obě v prostoru bývalých mikulovských vápencových lomů – na Turoldu a Janičově vrchu. 

Byť je historie i současnost těchto lomů v mnohém odlišná, jedna věc je spojuje: proměna 

přírodního území na lokalitu industriální, jež s sebou přinesla nezpochybnitelnou ztrátu 

mnoha fenoménů, také však umožnila vytvořit místo, které má po ukončení těžby opět 

hodnotu i z hlediska přírodovědeckého. Ne nadarmo jsou oba bývalé lomy vyhlášeny jako 

zvláště chráněná území.

Turold: procházka kopcem, který zmizel
S pozůstatky větších či menších vápencových lomů se setkáváme na mnoha místech Pála-

vy, nejenom u Mikulova. Vápenec se využívá pro mnoho účelů, od stavebního kamene – 

o čemž se návštěvníci Mikulova mohou přesvědčit skoro na každém kroku – po surovinu 

potřebnou pro výrobu vápna. Vápenec z lomu na Janičově vrchu byl navíc vysoce kvalitní, 

což jej předurčilo i pro použití v chemickém průmyslu. 

Nejstarší lomy na Pálavě vznikaly už během 13. století. V 19. století se intenzita těž-

by znásobila – právě sem spadá otevření průmyslového lomu mikulovskou vápenkou 

(Kalk-und Ziegelgewerkschaft Nikolsburg) v roce 1873. Do roku 1934, kdy byla těžba 

v tříetážovém lomu ukončena, bylo vytěženo okolo 1,5 mil. m3 materiálu. Zmizel tak 

celý vršek Turoldu – dno lomu se nachází zhruba 80 m pod původním vrcholem kopce. 

Samotný lom spojovala s vápenkou ležící nedaleko dnešního vlakového nádraží 1,65 km 

dlouhá úzkorozchodná železnice, překonávající značné převýšení. S lomem na Turol-

du a industriálním charakterem jeho okolí je spojen i vznik původního mikulovského 

Okrašlovacího spolku – motivací a cílem činnosti jeho členů bylo zpříjemnit a zlepšit 

životní prostředí města prostřednictvím výsadeb zeleně či budováním procházkových 

tras a jejich zázemí. Stopy působení spolku jsou patrné dodnes.

Těžba na Turoldu přinesla velké ztráty. Kopec proslul jako místo s nejrozsáhlejším 

jeskynním systémem Pavlovských vrchů. Dnes již jen těžko zjistíme, kolik jeskyní (a jak 

pojmenovaných) tady vlastně kdysi bylo. Oblast byla cenným paleontologickým i archeo-

logickým nalezištěm, které vydalo množství nálezů od druhohorních zkamenělin po zbyt-

ky pleistocenních živočichů, především však také doklady lidského osídlení, datované 

do šestnácti různých kultur. Jejich charakter napovídá, že spíše než k obývání používali 

naši předkové jeskyni k rituálům či obchodování. Velká část těchto nálezů pochází právě 

z jeskynního systému a je jasné, že během těžby muselo být mnohé zničeno. 

Dnešní jeskyně Na Turoldu spolu s několika dalšími, včetně Liščí díry, tvořícími jeden 

systém s celkovou délkou známých chodeb přesahující 3 km, jsou pozůstatkem původního 

jeskynního systému. V současné době jsou významné zejména jako zimoviště vrápenců 

a netopýrů, jejichž sčítání tady probíhá již od roku 1958, což je jedna z nejdelších časo-

vých řad u nás prováděných sčítání. Počty zimujících vrápenců malých poslední roky 

stoupají – na cca 600 zimujících jedinců. Příčiny tohoto trendu nejsou zcela jasné – ale 

s velkou pravděpodobností jimi bude jak vývoj klimatu, tak ochrana tradičních zimovišť; 

právě z tohoto důvodu je jeskyně Na Turoldu v zimním období pro veřejnost nepřístupná. 

Svou roli zde může hrát také ztráta jiných zimovišť v okolí, jimiž byly například sklepy.

Z doby před zahájením těžby na Turoldu jsou zde doloženy rostliny, které na Pálavě 

nikde jinde nerostly, a to hadinec červený a len žlutý. Vyskytovaly se tu díky hlubokým 

sprašovým půdám na jižních svazích. Po odtěžení této části kopce obě rostliny z Pálavy vy-

mizely. Naopak PR Turold je jediným místem v České republice, kde žije kozlíček Musaria 
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argus z čeledi tesaříkovitých, vázaný na osluněné jedince seselu sivého. Stěny opuštěného 

lomu jsou také pravidelným hnízdištěm výra velkého.

Díky poloze na okraji Mikulova i veřejnosti zpřístupněné jeskyni je Turold často na-

vštěvovaným místem, proto tady byla již v osmdesátých letech minulého století vybu-

dována naučná stezka a později přibyl také geopark s ukázkami hornin z celého Česka. 

Vybrané panely NS Turold
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Nyní nainstalovaná naučná stezka je již třetí verzí. Počet a umístění panelů zůstal zacho-

ván, výrazně se proměnil design a způsob prezentace, jenž klade důraz na přístupnost 

informací a přibližuje návštěvníkům jevy, které jsou na Turoldu jedinečné. Velkou část 

plochy panelů proto zabírají ilustrace a infografiky – například pohled na 3D model jes-

kyně. Obnoveny byly i informační tabulky u bloků hornin v geoparku.

Vybrané panely NS Turold



Zprávy

139

Janičův vrch: jezero místo kopce
Lom Janičův vrch severovýchodně od Svatého kopečku byl posledním aktivním vápenco-

vým lomem na Pálavě – průmyslová těžba tady začala v roce 1946 a trvala až do roku 2004. 

Těžilo se ve třech etážích, nejspodnější ležela už pod úrovní hladiny podzemní vody, 

a proto bylo nutné každodenně odčerpávat vodu s průtokem zhruba 3,5 l/s do Mušlov-

ského potoka. S ukončením těžby se přestala stoupající voda z lomu odvádět a během 

několika měsíců jeho dno zaplavilo dvouhektarové jezero s čistou a průzračnou vodou. 

V roce 2013 byla lokalita vyhlášena přírodní památkou – předmětem ochrany jsou zde 

vodní a mokřadní společenstva zatopeného vápencového lomu, obklopená skalními spo-

lečenstvy na lomových stěnách a fragmenty panonských stepních trávníků s teplomilnou 

vegetací a faunou. Lom je také bohatým paleontologickým nalezištěm.

Nová vodní plocha byla krátce po svém vzniku živelně zarybněna, což přineslo rych-

lé zhoršení kvality vody. Proto je nutná početní i druhová regulace obsádky, spočívají-

cí v trvalém potlačování ryb, v jejichž potravě převažuje zooplankton, tedy především 

kapra, karase či plotice. Právě zooplankton redukuje řasy a sinice způsobující takzvaný 

Panel NS Lom Janičův vrch
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vegetační zákal. K redukci nežádoucích ryb slouží dravé ryby – bolen, štika a candát. Stav 

rybí obsádky je monitorován jak pomocí kontrolních odlovů, tak přímým sledováním ve 

spolupráci s potápěči.

Zarybnění se negativně podepsalo na početních stavech obojživelníků. Správa CHKO 

proto postupně vybudovala několik tůní v různých výškových úrovních, do nichž by se 

neměly dostat ryby, a tyto tůně tak mohou sloužit k životu a rozmnožování ropuch, sko-

kanů, čolků a dalších druhů obojživelníků. 

Vodní hladina v lomu sezónně i meziročně kolísá – voda se sem dostává z podzemí 

a také z nedalekého Mušlovského potoka, s nímž je prostor bývalého lomu spojen sys-

témem puklin. Z pravidelného sledování, probíhajícího od roku 2012, vyplývá setrvale 

klesající trend, rozdíl mezi doposud nejvyšší a nejnižší zaznamenanou výškou hladiny 

dosahuje 2,1 m. V posledních letech při poklesu hladiny pravidelně dochází k rozdělení 

jezera na dvě části.

Kvalita vody v lomu je ovlivněna několika faktory – čistotou podzemní vody, která 

lom sytí (Mušlovský potok protéká polemi a vinicemi, voda tak bývá znečištěna hnoji-

vy), množstvím vody (menší objem se rychleji ohřívá), rybí obsádkou a koupajícími se 

návštěvníky. Lom se stal velmi populárním přírodním koupalištěm s návštěvností dosa-

hující v letní sezóně několika tisíců lidí denně. S tím jsou spojené problémy s odpadky, 
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exkrementy, přísunem chemických látek z opalovacích krémů do vody, také s nelegálním 

tábořením i neutěšenou dopravní situací v okolí. Správa CHKO proto dlouhodobě hledala 

řešení tohoto problému a nakonec v roce 2020 přistoupila k regulaci návštěvnosti během 

hlavní sezóny (od 15. června do 15. září) prostřednictvím provozovatele. Hlavní podmín-

kou provozu v areálu bylo dodržení limitu maximálně 100 osob v prostoru lomu, dále 

zajištění toalet a úklid odpadků. Regulace výrazně přispěla ke zklidnění situace a spolu 

s dalšími opatřeními přispěla ke zlepšení čistoty vody. Průhlednost stoupla z počátečních 

100–200 cm na 400–700 cm.

Právě velký počet návštěvníků lokality i množství zde řešených problémů Správu 

CHKO motivovaly k umístění informačního panelu a vytvoření naučné ministezky, která 

informuje o historii těžby, vzniku jezera a významu nastavených pravidel.

Závěrem
Informování návštěvníků Chráněné krajinné oblasti Pálava o jejích hodnotách, způsobech 

ochrany a péče je důležitou součástí práce Správy CHKO. Představené naučné stezky jsou 

jedním z dokladů této činnosti.


