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1. CÍL 
 
 
1.1. Cíl práce 
 

• Pomocí stopovacích zkoušek, koeficientů výtokových čar, čar překročení a 
autokorelačních charakteristik popsat charakter vybraných krasových kanálů a 
povodí pramenů v ČR a proudění vody v nich.  

• Porovnat výsledky koeficientů výtokových čar, čar překročení a autokorelačních 
charakteristik s výsledky stopovacích zkoušek a archivními údaji.  

• Kriticky zhodnotit koeficienty výtokových čar, čar překročení a autokorelační 
charakteristiky s ohledem na schopnost rozlišit: 

- krasové a nekrasové prameny 
- prameny dotované z části či plně z ponorů od těch, které jsou dotovány 

pouze průsakem přes půdní profil 
- jaké další údaje metody přináší 

 
 
 
1.2. Dílčí cíle 
 

• Na základě archivních dat (hydrogeologické práce, stopovací zkoušky, 
speleologický průzkum) a nových prací popsat charakter jednotlivých 
studovaných pramenů a povrchových toků.  

 
• Popsat charakter krasových kanálů pomocí kvantitativních stopovacích zkoušek 

v prostředích s různou geologií (paleozoické zvrásněné vápence; křídové 
slínovce a metamorfované karbonáty) i s různým rozvojem krasu (slepá údolí 
oproti územím bez významnějších povrchových krasových jevů). Srovnat 
jednotlivé parametry (např. rychlosti proudění; Pe; disperzivitu a plochy 
průtočných profilů) pro jednotlivé typy hornin a pro odlišnou míru zkrasovění.  

 
• Zpracovat časové řady na pramenech v prostředích s různou geologií a mírou 

zkrasovění. Srovnat výsledky jednotlivých parametrů (koeficienty 
vyprazdňování, čáry překročení, autokorelační koeficienty). 
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2. ÚVOD 
 
 
2.1. Úvod do krasu  
 

Podle Forda a Williamse (1989) pokrývají karbonáty přibližně 12% zemské 
souše a Daly et. al (2002) uvádí, že pokrývají 35% Evropy. 

Termín kras pochází ze slovinského toponyma Kras, označující území se 
svérázným skalnatým korozně - erozním reliéfem na vápencích severozápadní části 
Dinárského krasu (Panoš, 2001). Koncem 19. století, především zásluhou Cvijiče 
(1918), pronikl výraz kras do odborné geomorfologické terminologie. 

Ve slovníku karsologické a speleologické terminologie popisuje Panoš (2001) 
kras jako území, které je budované karbonátovými i jinými rozpustnými horninami 
s výskytem povrchových i podzemních tvarů a jevů krasových i specifickou krasovou 
hydrografií. Ford a Ewers (1978) definují jeskyně nebo jeskynní systém jako kanál 
vzniklý rozpouštěním o minimálním průměru 5 až 15 mm, který souvisle spojuje místa 
vstupu a výstupu podzemní vody. 

Kras se může vytvořit v prostředích, která jsou tvořena pestrou škálou hornin. Za 
krasové horniny jsou podle Panoše (2001) pokládány tyto skupiny rozpustných hornin: 

1. sedimentární a metamorfované horniny uhličitanové (dolomity, křída, 
vápenec, mramory); 

2. síranové a chloridové evapority (anhydrid, kamenná sůl, sádrovec, síra); 
3. sedimentární horniny, složené z úlomků rozpustných nebo nerozpustných 

hornin, zpevněný rozpustným uhličitanovým či křemitým tmelem (brekcie, 
břidlice, droby, křemence, pískovce, slepence) anebo obsahující rozpustné 
nerosty (spraš); 

4. vyvřelé a intruzivní horniny s obsahem Ca, Si nebo SiO2 (eklogity, 
karbonatily, křemenné diority, peridotity aj.); 

5. led (zejména led ledovcový). 
 

Pouze dobrá rozpustnost hornin k vytvoření krasu nestačí. Velice důležitá je 
stavba horniny. Zásadní roli při vzniku krasu hraje propustnost horninového prostředí. 
Rozpustné horniny s  vysokou primární porozitou obvykle mají slabě vyvinutý kras. 
Naopak v rozpustných horninách s původně zanedbatelnou primární porozitou, dochází 
k vývoji výrazné sekundární porozity a rozvinutých krasových jevů (Ford a Williams, 
1989). 

Pro kras je na rozdíl od jiných prostředí typická změna porozity v čase, čímž se 
odlišuje od jiných hornin. V případě masivních vápenců s typicky nízkou primární 
porozitou, se hydraulická vodivost, díky druhotnému rozšíření sítě puklin, může zvýšit 
až o šest řádů (Ford a Williams, 1989).  
 
 
2.2. Krasová hydrogeologie  
 

Přibližně 25% světové populace je z velké části či úplně zásobeno krasovou 
vodou (Ford a Williams, 1989). Při studiu krasových oblastí je nutné si uvědomit, že se 
pohybujeme ve specifickém prostředí a aplikace některých metod či postupů v krasu 
může být zavádějící. Krasovou hydrologií se zabývá řada autorů, za zmínku stojí např. 
práce: Atkinson, 1977; Ford a Ewers, 1978; Bogli, 1980; White, 1988; Dreybrodt, 1988; 
Williams, 1988; Ford a Williams, 1989; Dreybrodt a Siemers, 1997; Kass et al., 1998; 
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Jeannin a Sauter, 1998; Kendall a Mc Donell, 1998; Klimchouk et al., 2000; White, 
2002, Field, 2002 a Birk, 2004. 

 
 
 

 
 
Obr. 2.1. Autochtonní, alochtonní a smíšená infiltrace podle Forda a Williamse (1989). 
 

Podle způsobu infiltrace se vody v krasu dělí (obr. 2.1.) na autochtonní a 
alochtonní (Ford a Williams, 1989; White, 2002). Autochtonní vody pronikají do krasu 
ve formě rozptýlené infiltrace, která dopadá přímo na povrch krasové horniny a 
k hladině podzemní vody míří skrz půdu, puklinami a mateční horninou. Alochtonní 
vody jsou vody, které do krasu vstupují z okolního prostředí, buďto jako povrchové 
toky, které odvodňují nekarbonátové části povodí a do karbonátového kolektoru 
vstupují ponory nebo do kolektoru pronikají podzemní cestou (např. podél zlomů). 
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Nejčastěji vody do krasových kolektorů vstupují jako kombinace rozptýlené a 
koncentrované infiltrace (Ford a Williams, 1989). 

Krasové zvodně jsou heterogenní a anizotropní (Ford a Williams, 1989; obr. 
2.3.). 

Krasový kanál vzniká meteorickými vodami ve dvou fázích (Palmer, 1991). 
Nejdříve se pomalu rozšiřují propustné cesty (nejrůznější puklinky), ze kterých ta první, 
která propojí místo infiltrace s místem drenáže, se nazývá protokanál. V momentě, kdy 
protokanál propojí obě místa, začíná fáze druhá, při které se zvýší rychlost proudění a 
tím i intenzita rozpouštění. 

Četnost propojených diskontinuit udává např. charakter podélného vertikálního 
řezu krasovým systémem (obr. 2.2.; Ford a Ewers, 1978). 
 
 
 

 
Obr. 2.2. Typy krasových kanálů v podélném vertikálním řezu (upraveno podle Forda a Ewerse, 1978). A 
– batyfreatický krasový kanál; B – freatický krasový kanál s mnohonásobnými ohyby; C – krasový kanál 
s freatickými ohyby i hladinovými úseky; D – ideální hladinový krasový kanál.  
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2.3. Vývoj krasových kanálů 
 

Při vzniku krasových kanálů je počáteční pronikání vody vázáno na trhliny 
(vrstevní plochy, pukliny a zlomy). Pronikání vody skrz póry horniny je nevýznamné. 
Většina kanálů se rozvíjí podél puklin se šířkou rozevření mezi přibližně 20 um a 1,0 
mm (Ford, 1988). Čím je šířka počátečního rozevření větší, tím rychleji se protokanál 
rozpouštěním rozšiřuje. Protokanály jsou kanály (nebo spojený sled kanálů), které 
vznikají rozpouštěním, mají průměr menší než 5 mm a jsou napojené na vtok nebo 
odtok vody z masívu rozpustných hornin, případně na oba tyto body. Rozšíření pukliny 
do protokanálu s šířkou okolo 1 cm trvá často déle, než rozšíření tohoto kanálu do šířky 
1 m (Ford a Williams, 1989). Proudění vody v protokanálu lze ještě považovat za 
laminární. Když protokanál dosáhne místa drenáže (odtoku ze struktury rozpustných 
hornin) poklesne hydraulická výška v jeho okolí. Proudění v ostatních protokanálech i 
v puklinách je tak přeorientováno směrem k prvnímu protokanálu (Ford, 1988; Ford a 
Williams, 1989). 

 
 

2.4. Typy porozity 
 

Krasová zvodeň se vyznačuje třemi typy porozity (White, 2002; Ford, 1988): 
A. Porozita matečné horniny 
B. Puklinová porozita 
C. Kanálová porozita  
 
A. Porozita matečné horniny nemá obvykle pro proudění význam. 
 
B. Puklinová porozita zahrnuje pukliny, zlomy a vrstevní plochy. V původním stavu 
(před rozšířením díky krasovění) jsou velikosti puklin v rozmezí 50 – 500 µm. Pukliny 
v karbonátových zvodních jsou obvykle rozšiřovány rozpouštěním. Šířka okolo 1 cm, je 
brána jako hranice mezi puklinovou porozitou a kanálovou porozitou.  
 
C. Krasové kanály 
Charakteristickými znaky krasové zvodně (White, 2002) jsou otevřené kanály. Kanály 
jsou rozpouštěním rozšířené cesty karbonátovou zvodní, kterými voda proudí s nízkým 
odporem. Při běžných gradientech je takové proudění turbulentní. Nedarcyovské 
chování začíná, když průměr trubice přesáhne zhruba 1 cm. Přestože kanály tvoří velmi 
malou část krasového prostředí, jen okolo 0,003-0,02% objemu krasového kolektoru 
(Klimchouk et al., 2000), hrají krasové kanály zásadní roli při odvádění vody 
z kolektoru. Krasové kanály drénují krasový kolektor a proudění v nich dosahuje 
nejvyšších hodnot v celé krasové zvodni. Rychlé proudění znamená i rychlé šíření 
kontaminace, proto je velmi důležité krasové kanály studovat (Ford a Williams, 1989; 
Field, 2002). 
  
 
2.5.  Možnosti studia krasových kanálů  
 

Jak uvádí White (2002), jeskyně jsou kanály tak velké, že je možný přímý lidský 
průzkum. Minimální průměr kanálu, do kterého můžeme vstoupit a provádět přímý 
průzkum, je okolo 0,5 m. V rámci přímého průzkumu se jeskyně mapují a díky 
potápěčským technikám je možné zkoumat i zatopené partie. Ovšem jeskyní, do kterých 
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lze vstoupit je většinou méně než 1% z délky kanálů od ponoru k prameni (White, 
2002). Nejčastěji se jako minimální velikost kanálu uvádí 0,01 m. Z toho plyne, že 
existuje obrovský rozsah kanálové porozity (0,01–0,5 m), kterou nelze přímo studovat. 
 
 

 
 
Obr. 2.3. Vliv velikosti zkoumané oblasti na hydraulickou vodivost. Mikroskopická heterogenita je 
pozorovatelná v laboratoři a makroskopická heterogenita (případ krasových kanálů) se odráží až 
v regionálním měřítku (Ford a Williams, 1989).  
 
 

Krasová hydrologie se při studiu krasových oblastí soustřeďuje zejména na 
kanálovou porozitu, která drénuje krasový kolektor. V případě, že krasový kanál má 
takové parametry, které neumožní jeho přímé zkoumání, je nutné užít nepřímých metod. 
Studium se zaměřuje především na vstupy (ponory, závrty a podobně) a výstupy 
(prameny) krasových kanálů na povrch. 

Na prameni se sledují fyzikální a chemické vlastnosti vod, které odráží prostředí, 
kterým prostupovaly (Jeannin a Sauter, 1998). 

Vedle fyzikálně - chemických parametrů, které jsou pro vyvěrající vody 
přirozené, můžeme do krasových kanálů injektovat uměle látky a následně sledovat, 
jakým způsobem, jak rychle a za jakých podmínek byly běhěm proudění v systému 
změněny (stopovací zkoušky). 

Režimní sledování na pramenech lze užít jako základ pro statistický rozbor 
časových řad.  

  
 
2.5.1. Stopovací zkoušky  
 

Stopovacími zkouškami se zabýval např. Atkinson et al. (1973), Mohrig a 
Alexander (1986), Smart (1988), Thrailkill et al. (1991), Käss et al. (1998) a Field 
(2002). 

Stopovací zkoušky jsou důležitou metodou ke shromažďování informací o 
krasovém prostředí a proudění vody v něm (Field, 2002). Při stopovací zkoušce se na 
jednom místě injektuje stopovací látka do prostředí a na místě druhém se látka sleduje. 
Cílem je zjistit propojení obou míst a odvození charakteru prostředí, kterým stopovací 
látka prostupovala.  
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Lze rozlišit tři druhy stopovacích zkoušek (Field, 2002): 
 
1. Kvalitativní stopovací zkoušky  
 

jsou takové, kdy je odebráno  příliš mámo vzorků, takže průnikové křivky 
stopovače nejsou dobře popsány (průniková křivka stopovače je vývoj koncentrace 
v čase na sledovaném bodě, obr. 4.2.) a navíc není měřen průtok na sledovaných 
profilech. Výsledky zkoušek jsou občas falešně pozitivní, protože kontaminace vzorku 
je zaměněna za skutečný průnik stopovače do sledovaného objektu. Z těchto zkoušek 
lze pouze usoudit na spojení míst injektáže a sledování. Zkoušky přináší hrubé odhady 
rychlosti proudění mezi oběma místy. Vzhledem k tomu, že se pravidelně nesledují 
koncentrace stopovače a ani se neměří průtoky na sledovaných profilech, nelze 
z kvalitativní stopovací zkoušky získat jiné parametry. 
 
2. Kvantitativní stopovací zkoušky  
 

musí splnit dvě základní hlediska: 
• četnost odběrů vzorků musí být dostatečná, aby mohla být spolehlivě 

popsána průniková křivka stopovače (závislost koncentrace objeveného 
stopovače na čase) na sledovaných profilech; 

• na místech injektáže stopovače i na všech sledovaných profilech musí být 
měřeny průtoky, aby bylo možné bilancovat množství proteklého 
stopovače.  

Taková zkouška je značně obtížnější a výrazně časově náročnější než 
kvalitativní stopovací zkouška, ale lze získat velkou řadu informací o dynamice 
proudění. 

Je možné odvodit časy zdržení vody v krasovém kanálu, rychlosti proudění 
podzemní vody, objem krasových kanálů v kolektoru a Pecletova čísla. Z tvaru 
průnikové křivky stopovače (obr. 4.2.) může být odvozena i řada dalších údajů. Díky 
porovnání injektovaného množství stopovače s množstvím stopovače objeveného na 
sledovaných místech lze ověřit, jestli nedošlo k úniku stopovače do vývěru, který nebyl 
sledován. Ze zkoušky lze určit i základní charakter topologie krasových kanálů (obr. 
2.4.)  
 
3. Semikvantitativní stopovací zkoušky 
 

V tomto případě počet odebraných vzorků ke stanovení objeveného stopovače 
sice umožňuje vytvořit průnikovou křivku, ale na profilu se neměří průtoky, takže nelze 
bilancovat množství zachyceného stopovače. 
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Obr. 2.4. Typy krasových kanálů odvozené Fieldem a Nashem (1997) na základě porovnání množství 
injektovaného a zachyceného stopovače. Q je průtok na místě sledování, q je průtok na místě injektáže, m 
je označeno množství injektovaného stopovače a TN představuje množství zachyceného stopovače. Pro 
TYP I platí: q = Q, mi = TN; pro TYP II: q < Q, mi = TN; pro TYP III: q > 0, mi > TN, (q – Q)/Q = (mi – 
TN)/mi; pro TYP IV q ≠ Q, mi > TN, (q – Q)/Q ≠ (mi – TN)/mi a pro TYP V: TN = 0. 
 
 

Ideální stopovací látka by se měla chovat konzervativně – být chemicky stabilní 
a nemít tendenci se rozpadat ani reagovat s ostatními látkami či se sorbovat (Käss et al., 
1998). 

 

Pro kras je typické, že se stopovací látka injektuje přímo do závrtů či ponorů, 
protože se předpokládá, že jsou napojeny na systém krasových kanálů. Stopovač může 
být injektován do vrtů či studní. Vzorky odebíráme s dostatečnou frekvencí, kterou 
můžeme odvodit z výsledků předem provedené kvalitativní zkoušky.  

Tvar průnikové křivky koncentrace stopovací látky v čase (obr. 4.2.) pro krasové 
kolektory ve kterých převládá porozita krasových kanálů závisí na: struktuře kolektoru, 
převládajících proudových podmínkách, typu stopovače – zejména na jeho 
konzervativním chování, množství použitého stopovače, měření průtoků, kalibraci 
přístrojů, frekvenci monitorování navráceného stopovače a dostatečné délce 
monitorování (Field, 2002). 
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2.5.2. Metody statistické matematiky – průběh průtoků pramenů a toků 
 

Dostupnost hydraulických parametrů přímo z prostředí krasového kolektoru je 
omezená na údaje z vrtů, které reprezentují méně propustnou část krasového kolektoru 
(Bruthans, 2006) a proto se daleko častěji sleduje, jak se vlastnosti krasového kolektoru 
odráží na krasovém prameni – např. na podobě hydrogramu, na kolísání chemického či 
izotopového složení (Eisenlohr et al., 1997 a, b).  

Komplexní reakci heterogenního krasového kolektoru na vstupní událost odráží 
měnící se vydatnost pramene (Atkinson, 1977). 

Měření říčních a pramenních odtoků je prováděno ČHMÚ ve stálých, tzv. 
opěrných měrných stanicích, které jsou umísťovány tak, aby co nejlépe reprezentovaly 
hydrologicky a hydrogeologicky určité povodí, či jeho významnou část (Slepička et al., 
1989).  

Hodnoty průtoků za hydrologický rok jsou zanášeny do ročních tabulek denních 
(případně týdenních) odtoků. Z hodnot průtoků se v časové posloupnosti vynášejí 
chronologické čáry. 

 
Při analýze základních čár průtoků v čase jsou dva základní přístupy (Slepička et 

al., 1989): 
 

1. Naměřené průtoky sledujeme jako souborný celek. Pomocí statistických nástrojů 
z nich tvoříme především čáry četnosti a čáry překročení (někdy 
označované jako čáry absolutních trvání či čáry kumulativní četnosti) nebo 
základní odtokovou čáru separujeme – z celkového odtoku vyčleňujeme 
složku podzemních vod. 

 

2. V pokulminační větvi povodňové vlny (v tzv. výtokové čáře z povodí), která odráží 
tvorbu celkového odtoku z přebytků zásob podzemních vod, je možné 
bilancovat velikost podzemních nádrží a optimální možnosti jejich využití. 
Zejména pomocí vztahů pro čáru vyprazdňování je možné sledovat 
geohydraulický systém a odvodit tak limity zásob podzemních vod.  

 
Metod statistické matematiky se používá k poznání pravděpodobnosti, s jakou se 

dosáhne určitého jevu, jak často bude jistá intenzita dosažena či překročena. Četnost je 
souhrnný údaj, kolikrát se jev v určitém období vyskytl. Z čáry četnosti lze odečíst např. 
jaký průtok se nejčastěji vyskytoval, kolik dní v roce se určitý průtok vyskytoval nebo 
jaký průtok se vyskytuje určitý počet dní v roce (Slepička et al., 1989). 
 
 
 
2.5.2.1. Výtokové čáry 
 

Hydrogram (pramene či řeky) je křivka, která znázorňuje změny průtoku v čase. 
V řadě publikací nalezneme postupy, jak nejlépe s hydrogramem pracovat a rozdělovat 
povodňové vlny (Ford a Williams, 1989; Jeannin a Sauter, 1998; Kovács et al., 2005). 

 

Povodňová vlna bývá dělena na tři části (Jeannin a Sauter, 1998): stoupající 
úsek, rychlý pokles a pomalý pokles průtoku. Slepička et al. (1989) povodňové vlny 
separuje (obr. 2.5.) na dvě větve, vzestupnou a sestupnou, které dále člení na výtokovou 
čáru a čáru prázdnění.  
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Obr.2.5. Povodňová vlna podle Slepičky et al. (1989).  

 
 

Řada existujících metod analýzy hydrogramu se zaměřuje na křivky rychlého a 
pomalého poklesu (Jeannin a Sauter, 1998). Všeobecně převládá názor, že část rychlého 
poklesu je ovlivněna procesy infiltrace a jejími změnami v čase a část pomalého 
poklesu odráží charakter kolektoru. Ten je možné z tohoto hlediska považovat za velký 
rezervoár, který pomalu uvolňuje vodu (Jeannin a Sauter, 1998).  

Ford a Williams (1989), kteří studovali tvar hydrogramu pramene, konstatují, že 
tvar hydrogramu je jedinečným odrazem toho, jak kolektor reaguje na infiltraci. 
Charakter poklesu hydrogramu je zdrojem významných informací o akumulaci a 
strukturních vlastnostech systému (Amit, 2002). 

 
Na výsledném tvaru hydrogramu se podle Forda a Williamse (1989) 

fundamentálně podílí tyto faktory: 
 

1. vlastnosti povodí: jako je jeho tvar, velikost, spád, hustota říční sítě, 
litologie a vegetace; 

2. srážky: délka a intenzita srážek (nejzřetelnější pro hydrogramy 
povrchových řek). 

 
Díky malé akumulaci a rychlému odtoku mívají nepropustné horniny výrazně 

píkové (vrcholové) hydrogramy. Zatímco povodí složená z vysoce propustných formací 
(případ vápenců) mívají plošší, širší a více zpožděné odezvy (Ford a Williams, 1989). 

Podmínky pro akumulaci jsou výrazně ovlivněny množstvím srážek (Ford a 
Williams, 1989). 

V krasových systémech je značná rozličnost v rozšíření a stupni vývoje 
rezervoáru podzemní vody, stejně tak dobře jako různé mísení autochtonních a 
alochtomních přítoků, což vede k různým alternativám odtokových odezev krasových 
pramenů. Některé odtokové hydrografy jsou vysoce píkové, jiné jsou kmitavé 
(oscilující) a mnohé další naopak relativně ploché s pomalým poklesem odtoku (Ford a 
Williams, 1989). 
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Povodňové hydrogramy toků vadózních jeskyní mají tendenci mít píky, které se 
podobají píkům povrchových toků. Jeskynní toky, které nejprve proudí do zaplavených 
freatických zón a pak až směřují k pramenu, mají píky jiného charakteru. Složení 
odtokového hydrogramu pramene je obdobně ovlivněno jako kdyby přítok nejdříve 
proudil do jezera. Přítok je pak na přetoku či odtoku zpožděný a tlumený. Někdy ploše 
završený, zřejmě snížený hydrogram indikuje možné podtékání pramene (obr. 2.6.; Ford 
a Williams, 1989). 

 
 
 

 
 
Obr. 2.6. Rozdělování hydraulické odezvy z jediného kanálu do více pramenů (podle Forda a Williamse, 
1989). 
 
 
 
 
2.5.2.2. Interpretace forem hydrogramu 
 

Následující dělení je upraveno podle Forda a Williamse (1989) a předpokládá, 
že jsou sledovány všechny výstupy z drenážního systému krasu. 
 
 
2.5.2.2.1. Jednoduché poklesy hydrogramu 
 

Spadlé srážky dotují krasové povodí nespojitě a náležité odezvy na odtoku jsou 
charakterizované: 
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1. časem zpoždění od začátku srážky  po objevení odezvy; 
2. rychlostí nárůstu průtoku od objevení odezvy až po dosažení píku 

(vzestupná větev); 
3. rychlostí poklesu průtoku pramene, který se navrací do režimu před 

bouřkovým přívalem (sestupná větev); 
4. malými odchylkami či ‘nerovnostmi’ na každé větvi, kolísání je nejlépe 

vidět na poklesové větvi. 
 

Množství akumulované vody v krasovém systému je maximální, když je 
hydrogram ve svém píku. Míra odtékání vody z této akumulace je vyjádřena sklonem 
poklesové křivky. Kvantitativní analýzy poklesových úseků hydrogramů čerpají 
částečně z práce Mailleta (1905), který zjistil, že vydatnost pramene je funkcí objemu 
vody zadržované v akumulaci a jev popsal exponenciální rovnicí: 

 
Qt = Q0 × e-αt  (rov. 2.1.), 

 
kde Qt je vydatnost (m3.s-1) v čase t,  
Q0 je počáteční vydatnost v čase 0,  
t je časový interval  mezi Qt a Q0, obvykle vyjádřen ve dnech,  
e je základ přirozeného logaritmu (2,178),  
α je koeficient vyprazdňování (T-1).  

 
Jestliže tuto křivku vyneseme do grafu v semilogaritmickém měřítku, bude mít 

přímka odchylku –α; konstanta e-α je někdy nahrazována termínem konstanta poklesu a 
označovaná písmenem β; t0.5 je čas potřebný ke snížení základního odtoku na polovinu 
(více Martin, 1973).  

Jeannin a Sauter (1998) tuto rovnici popisují jinými slovy, ale význam je 
prakticky stejný: tato rovnice popisuje změny průtoku v čase t a to pomocí Q0 – jako 
průtoku podél přímé linie v čase t = 0. Nejnázornější je grafické vynesení průtoku vůči 
času v semilogaritmickém měřítku. Při ideálních podmínkách, tedy když se jedná o 
jedinou a krátce trvající doplňující událost a dlouhé období poklesu, se hydrogram blíží 
přímce se směrnicí –α. 

Lineární průběh výtokové čáry v semilogaritmickém grafu mají podle Petráše 
(1976) prameny vystupující z “homogenního a izotropního“ kolektoru, přičemž čím je 
kolektor propustnější, tím je přímka strmější a koeficient α větší. Ve skutečných 
případech je výtoková čára často nepřímá i v semilogaritmickém tvaru a je na ní možné 
vyčlenit dílčí segmenty s různou hodnotou koeficientu α v závislosti na vyčerpávání 
kolektoru, což Petráš (1976) řešil linearizací výtokové čáry v několika dílčích 
segmentech s rozdílným koeficientem α. 

 

Hodnoty koeficientu vyprazdňování α odráží hydrogeologické charakteristiky 
kolektoru, zejména efektivní porozitu a transmisivitu. Když α a β jsou velké a když t0.5 
je malé, pokles je strmý, indikující rychlou drenáž z kanálů a malou podzemní 
akumulaci. Když nedochází k doplňování, ale α a β jsou malé a t0.5 je velké, potom to 
ukazuje na velmi pomalou drenáž krasového kolektoru, pravděpodobně z rozsáhlých 
puklin či propustné sítě s velkou kapacitou akumulace a vysokou rezistencí během 
celého doplňování (Ford a Williams, 1989). 
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2.5.2.2.2. Složené poklesy hydrogramu 
 

Pokles průtoku krasového pramene vynesený v grafu v semilogaritmickém 
měřítku obecně ukazuje pokles složený ze dvou či více částí. Jedna či více těchto 
poklesových částí mohou být lineární. V těchto případech, se každá poklesová část 
vyjádří samostatným členem viz. rovnice (rov. 2.2.). Takové křivky odráží komplex 
hydrogeologických znaků krasového kolektoru, existenci a propojení různých zásob a 
vazeb (spojení), které se mohou účastnit v odvodňovaném systému, viz.obr. 2.7. 
 

Pokud se vyskytne několik poklesových větví, složených ze dvou a více 
lineárních segmentů,  lze to vyjádřit rovnicí ve tvaru: 

 
Qt = Q01 × e-α1t + Q02 × e-α2t + ... + Q0n × e-αnt  (rov. 2.2.), 

 
kde Qt je vydatnost (m3.s-1) v čase t,  
Q0 je počáteční vydatnost v čase 0,  
t je časový interval  mezi Qt a Q0, obvykle vyjádřen ve dnech,  
e je základ přirozeného logaritmu (2,178),  
α je koeficient vyprazdňování (T-1). 
 

Separace hydrogramu do několika větví byla užita Torbarovem (1976), 
Milankovicem (1976) a dalšími. Podle Milankovicových interpretací je kolektor 
charakterizován třemi typy propustnosti, představující tři koeficienty poklesu, jdoucí za 
sebou podle velikosti.  

Koeficient α1 odráží rychlý odtok z jeskyní a kanálů, představuje největší objem 
vody. Předpokládá, že tento objem vody se ze struktury vyprázdní za 7 dní.  

Interpretace koeficientu α2 je taková, že by se mohlo jednat o objem, který 
odtéká ze systému puklin dobře propojených, jejichž drenáž trvá okolo 13 dní.  

Konečně koeficient α3 je zodpovědný za drenáž vody z pórů a úzkých puklinek, 
včetně těch, které jsou v horninách a půdách nad hladinou vody, stejně tak jako z písku 
a jílů uložených v jeskyních. 

 
Pokud popis subrežimů nelze popsat v semilogaritmickém měřítku jako lineární, 

musí být použit jiný přístup, jaký např. užil Atkinson (1977). V naprosté většině analýz 
hydrogramů krasových pramenů, je však základní odtok nejlépe popisován Mailettovou 
rovnicí (Mangin, 1975). Mangin uvnitř krasového drenážního systému rozlišuje dvě 
základní hydrologické jednotky (rov. 2.3.): první jednotkou je nenasycená zóna 
s nelineárním povodňovým poklesem, kterou popisuje funkcí ψt a tou druhou je 
nasycená zóna s lineárním poklesem základního odtoku, reprezentovanou funkcí φt. 
Tedy:   

 
Qt = ψt + φt   (rov. 2.3.) 

 
V případě povrchových toků představuje ψt část rychlého odtoku a φt část 

opožděného proudění. V krasu φt souvisí s nasycenou zónou s relativně nižší 
transmisivitou v porovnání s ψt, které odráží výsledek infiltrace povrchem do pramene. 
φt muže být popsáno Mailletovou rovnicí (rce x1.), zatímco ψt je empirická funkce 
(Mangin, 1975; Milankovic, 1981 a 1976). 
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Obr. 2.7. Klasifikace krasového kolektoru podle  Forda a Williamse (1989). 
 
 

 
2.5.2.3. Čáry vyprazdňování podle Kullmana 
 

Rozsáhlá studie, která byla provedena ve Francii a v rámci které byly 
porovnávány výsledky separací hydrogramů z 10 povrchových toků, za několikaleté 
období a 17 metodami, přinesla zajímavý závěr, že z metod, pro které byly užity pouze 
hodnoty průtoků, přinášela nejreálnější výsledky právě semilogaritmická metoda 
(vycházející z čar vyprazdňování) (Rambert, 1972). 

Semilogaritmická metoda, která vychází z čar vyprazdňování, se do doby než se 
tím začal zabývat Kullman (Kullman a Petráš, 1979; Kullman, 1983; Kullman, 1990), u 
nás prakticky nepoužívala. Nepoužívala se především kvůli pracnosti a problémům při 
separaci složitých hydrogramů.  

 

14 
 



 
Podle Kullmana (1990) je režim podzemních vod ve zvodněné síti puklin a 

krasových kanálů formovaný většinou kombinací více subrežimů podzemních vod 
v horninovém komplexu (obr. 2.9.). Vzájemný vztah těchto subrežimů závisí na více 
faktorech, a to hlavně na rozsahu a vzájemným poměru vytvořených mikro a 
makropuklin, na rozsahu zkrasovění, na stupni naplnění horninového komplexu vodou, 
jako také na hydraulice podzemních vod v nenasycené zóně a v zóně nasycené atd.  

Hodnoty, kterými se od sebe liší čáry vyprazdňování podzemní vody 
z rozdílných geologických prostředí, jsou koeficienty vyprazdňování α a β (Kullman a 
Petráš, 1979). Kullman (1983) hodnotí výsledky dlouhodobě sledovaných 
reprezentativně uzavřených hydrogeologických struktur krasovo – puklinových vod. Pro 
matematické vyjádření vyprazdňování podzemních vod režimů s laminárním prouděním 
použil exponenciální rovnici (rov. 2.1.). V případě turbulentního proudění (Kullman, 
1983) použil lineární rovnici (rov. 2.4.): 
 
 

Qt = Q0 × (1 - β × (t – t0))  (rov. 2.4.) 
 
 

 
Kullman (1990) popsal 5 základních typů čar vyprazdňování. Každý typ čar by 

měl charakterizovat určitý typ otevřených diskontinuit horninového prostředí a tím i 
určitý typ filtračního prostředí (Kullman a Petráš, 1979): 
 
1. Jednoduchého režimu s laminárním prouděním. Výplň působí jako regulační faktor 

podzemního odtoku. Podružné doplňování a vyprazdňování podzemních vod se 
projevuje pouze málo výrazně. Takový režim je podle něho způsoben prouděním 
vody v tektonických poruchách vyplněných drceným materiálem.  

 
2. Kombinace více subrežimů s laminárním prouděním. Jedná se o nejfretkovanější typ 

pro krasovo – puklinové kolektory jádrových pohoří Západních Karpat. Takový 
režim vzniká v silně rozpukaných karbonátových horninách většinou s hustou a 
pravidelnou sítí makro- a mikropuklin, v extrémním případě – i s větší filtrační 
heterogenitou).  

 
3. Kombinace subrežimů s laminárním a turbulentním prouděním. Má se jednat o 

horniny porušené hlavně sítí otevřených nezkrasovatělých i zkrasovatělých 
puklin v rozsahem významné zvodněné zóně a s podřadnými velkými 
otevřenými poruchami či krasovými kanály. 

 
4. Kombinace subrežimů s laminárním prouděním s dvěma až třemi subrežimy 

s turbulentním prouděním. Jedná se o rozvinutý až velmi rozvinutý kras.  
 
5. Kombinace dvou až tří subrežimů s turbulentním prouděním. Takové čáry jsou 

interpetovány jako systém kanálů podzemní vody bez významnější hydraulické 
souvislosti s puklinovými systémy okolních horninových bloků.  
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Na základě rozboru režimu vyprazdňování podzemních vod ze silně rozvinutého 

krasu (Kullman, 1983) s existencí krasové zvodně, formuluje Kullman (1990) určité 
všeobecně platné závěry: 

 
• Čáry vyprazdňování pramenů ze silně rozvinutého krasu s existencí subrežimu 

s laminárním prouděním a subrežimu s turbulentním prouděním mají stejný 
základní charakter průběhu vyprazdňování podzemní vody.   
 

• Čáry vyprazdňování pramenů silně rozvinutého krasu  (kromě subrežimu 
s laminárním prouděním) mají minimálně dva subrežimy s turbulentním 
prouděním, které se navzájem výrazně liší svým průběhem. Po extrémních 
srážkách či rychlém tavení sněhu se projevuje ještě třetí subrežim s turbulentním 
prouděním, který trvá většinou jen krátkodobě. 
 

• Čáry vyprazdňování podzemní vody z různých období si zachovávají shodný 
charakter vyznívání jednotlivých subrežimů s turbulentním prouděním ve vztahu 
k subrežimu s laminárním prouděním.  
 

• Vyznívání jednotlivých subrežimů podzemní vody s turbulentním prouděním 
není pozvolné, ale poměrně rychlé. 
 

• Koeficienty vyprazdňování β1 a β2 se od sebe výrazně liší. 
 

• Část čáry vyprazdňování podzemní vody pro laminární proudění má vždy velmi 
vysoké koeficienty vyprazdňování α. 

 
 

Rámcová shodnost průběhu čar vyprazdňování podzemní vody z rozdílných 
pramenů i rámcová shodnost na prameni z různých období podle Kullmana (1990) 
svědčí o všeobecné platnosti základního charakteru vyprazdňování podzemní vody 
v určitých podmínkách silně rozvinutého krasu.  

Významnou odlišnost koeficientů β1 a β2 (přičemž β2 > β1) vysvětluje tím, že β2 
je projevem vyprazdňování velkých makropuklin a krasových kanálů z nenasycené 
zóny. Koeficient β1 jeví zpožděné vyprazdňování podzemní vody z menších puklin a 
krasových kanálů ze stejné nenasycené zóny, sbíraných a přiváděných do pramene 
prostřednictvím hlavních puklin a velkých krasových kanálů. Případný koeficient β3 
nevylučuje ani možnost odrazu doznívání povrchového přítoku. 

Prameny s velmi vysokým α (u subrežimů s laminárním prouděním) 
dokumentují vyprazdňování podzemních krasovo – puklinových vod z nasycené zóny a 
vliv podzemní vody mikropuklin považuje za zanedbatelný. 
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Obr. 2.8. Schéma tří fází vyprazdňování vod z prostředí silně rozvinutého krasu s existencí 
zvodně (Kullman, 1990). 
 
 

 
 
 
Obr. 2.9. Základní schéma jednotlivých subrežimů proudění v prostředí silně rozvinutého krasu 
s existencí zvodně. 1– subrežim s laminárním prouděním (α), 2– první subrežim s turbulentním 
prouděním (β1), 3- druhý subrežim s turbulentním prouděním (β2), 4- třetí subrežim 
s turbulentním prouděním (β3) (Kullman, 1990). 
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Obr. 2.10. Mechanizmus vyprazdňování vod z horninového prostředí ze silně rozvinutého krasu 
s existencí zvodně (Kullman, 1990). 1- prázdné krasové kanály a pukliny, 2- krasové kanály a pukliny 
s volným průtokem podzemní vody (vyprazdňování opožděné části zásob podzemních vod z nenasycené 
zóny), 3- krasové kanály a pukliny vyplněné podzemní vodou, 4- hladiny podzemní vody, 5- 
“pseudohladiny“ podzemní vody, 6- část horninového komplexu zaplněná podzemní vodou pod hladinou 
podzemní vody, 7- bariéra nepropustných souvrství, 8- pramen. 
 
 

Vyprazdňování podzemních krasovo – puklinových vod probíhá podle Kulmana 
(1990), obr. 2.8. a obr. 2.10., ve třech základních časových fázích: 
 

1. V první fázi působí na všechny tři subrežimy (s koeficienty β2, β1, α). 
Vyprazdňují se velké pukliny a velké krasové kanály, což se projevuje 
rychlým vyprazdňováním v nenasycené zóně a vede k rychlému poklesu 
“pseudohladin” podzemní vody. V hlubších částech nenasycené zóny se 
naopak dutiny mohou zaplňovat. Z nasycené části se vyprazdňuje velké 
množství podzemní vody. V celku to vede ke snížení skutečné hladiny 
podzemní vody. 
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2. Fáze druhá začíná zánikem druhého subrežimu s turbulentním prouděním 
(s koeficientem β2), v době, kdy “pseudohladiny” zhruba dosáhnou 
hladiny podzemní vody. Na vyprazdňování se podílejí dva subrežimy (s 
koeficienty β1 a α). Subrežim s turbulentním prouděním je nasycený 
retardovanými vodami s drobnějších puklin a krasových kanálů 
nenasycené zóny, které se sbírají velkými krasovými kanály a puklinami 
a odváděné k prameni. Druhou složku - laminární proudění, tvoří 
vyprazdňování podzemní vody z nasycené zóny. 

 
3. Podílí se výlučně subrežim s laminárním prouděním (α). Nenasycená 

zóna je podle Kullmana (1990) vyprázdněna. Gradienty a tím i rychlost 
proudění se snížily a podzemní voda kanály odvádí vodu z nasycené 
zóny k prameni a hladina podzemní vody se dále snižuje. 

 
 
 
2.5.2.4. Převod koeficientu vyprazdňování 
 

Bylo odvozeno několik rovnic, pomocí kterých jsou koeficienty vyprazdňování 
α převáděny na hydraulické parametry. Nejčastěji bývá zmiňována rovnice odvozená 
Shoellerem (1967): 

 

α 
 

22 SL
Ta

SL
kHa ==   (rov. 2.5.), 

 
kde k je hydraulická vodivost, 
H mocnost kolektoru, 
S storativita, 
L délka kolektoru, 
a je konstanta charakterizující dynamické a prostorové vlastnosti kolektoru. 
 

Jiný vztah odvodil Jokiel a Maksymiuk (1995): 
 

α = 4,69 × 10-4 × k  (rov. 2.6.) 
 
 

2.5.2.5. Autokorelace 
 

Časové řady mají N naměřených hodnot (x1...xi...xN), pro které se počítá m 
autokorelačních koeficientů (r0...rk...rm), Mangin (1984) doporučuje počet 
autokorelačních koeficientů m = N/3, Eisenlohr et al. (1997a, 1997b) uvádí, že lze 
použít i jiný počet, např. m = 2N/3.  

Autokorelační koeficienty rk jsou dány rovnicí (Eisenlohr et al., 1997b): 
 

∑
∑

−

−−
= +

2)(
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xxxx

i

kii
kr   (rov. 2.7), 
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kde x  je aritmetický průměr hodnot Xi a k = 0,...,m.  
 

Graf hodnot rk je korelogram, jehož tvar by měl poskytovat (Mangin, 1984; 
Padilla a Pulido-Bosch, 1995) informace o “paměťovém efektu”, míře zkrasovění a 
zásobách krasových vod.  

Cross-korelací srážek a vydatnosti pramene lze získat informace o povaze 
drenáže a o zásobách podzemní vody (Mangin, 1984). Mangin (1984) opírá své dedukce 
o výsledky studia tří krasových systémů v oblasti Pyrenejí. 

Výpočty autokorelačních koeficientů (Eisenlohr et al., 1997b) jsou 
zjednodušením vzájemné korelační (cross-correlation) funkce podle Jenkins and Watts 
(1968), kteří popisují dvě chronologické řady: první xt (x1, x2,..., xn) a druhou yt (y1, 
y2,..., yn), kde n je celkový počet dostupných párů dat. Platí, že r+k ≠ r-k , tedy, že 
vzájemná korelační funkce dvou řad není symetrická. Pro k = 0, 1, 2,...m platí: 
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x  a y jsou průměry řad Xt a Yt. 
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3. STUDOVANÉ PRAMENY, TOKY A KRÁSOVÉ KANÁLY  
 
 

objekt typ objekt typ 

1 Němčický p. (Sloup) T     
2 Luha (Sloup - Vlčí skála) T 40 Dolní Morava - Králický Sněžník Pn 
3 Žďárná (Sloup) T 41 Vápenná - U vápenky Pn 
4 Sloupský p. (Sloup) T 42 Vápenná - Lesní čtvrť Pk 
5 Bílá voda (Holštejn - Doubky) T 43 Vápenná - Na pomezí Pk 
6 Bělička (Holštejn)   T 44 Vápenná - Štola Pk 
7 místní p. (Holštejn)   T 45 Vápenná - Zelená hora Pn 
8 Bílá voda (Holštejn)   T 46 Dolní Morava - Na louce Pn 
9 Lipovecký p. (Holštejn)   T 47 Mladeč, V-2 Pk 
10 Lopač (Ostrov) T 48 Němčice - Za hájenkou Pn 
11 Krasovský p. (Ostrov) T 49 Němčice - Němčice II Pn 
12 Vilémovický p. (Vilémovice) T 50 Němčice - Němčice I Pn 
13 Punkva (Skalní Mlýn - Malý výtok) V 51 Ochoz - V-3 Pk 
14 Punkva (Skalní Mlýn - Tunel) V 52 Adamov, Josefov - Byčí skála Pk 
15 Punkva (Skalní Mlýn) V 53 Boskovice, Vratíkov - Pod jedlí Pk 
16 Punkva (Pod Skalním Mlýnem) V 54 Vratíkov - Vodárna Pk 
17 Jedovnický p. (Jedovnice) T 55 Frýdštejn - Bartošova poc Pk 
18 Křtinský p. (Křtiny) T 56 Dolánky (Vazovec) - Bezednice Pk 
19 vývěr Křtinského p. (Josefov) V 57 Miskovice, Bylany - Sv. Vojtěch Pk 
20 Křtinský p. (Josefov BS) T 58 Tetín - Koda Pk 
21 vývěr Jedovnického p. (Josefov) V 59 Praha 5 (M. Chuchle) - Mariánský Pk 
22 Křtinský p. (Josefov) T 60 Nesvačily - Na čisté Pk 
23 Hoštěnický p. (Hostěnice) T 61 Ořech, Zadní Kopanina, U Zubáků Pk 
24 Říčka (Ochoz) T 62 Svatý Jan pod sk. - Pram. Sv. Ivana Pk 
25 Ochozký p. (Ochoz) T 63 Dobrá Voda - U Panny Marie Pn 
26 nad vývěry Říčky (Ochoz) T 64 Český Krumlov - Rybářská Pk? 
27 Vývěry Říčky I (Ochoz) V 65 Krty - U Bělíčka Pk 
28 Vývěry Říčky II (Ochoz) V 66 Horažďovice (Sv.pole) - U sv. Anny Pk 
29 Říčka (Ochoz - Říčky) T 67 Vimperk (Výškovice) - Pod školou Pk 
30 Branná - U silnice 2 Pk 68 Malá Skála - Teplice Pn 
31 Branná - U silnice 1 Pk 69 Rokytnice n. Jiz. - U dvou topolů Pk? 
32 Heřmanovice - U kamenolomu Pk 70 Javoříčka (Javoříčko) T 
33 Dolní Morava - Jeskyně 1 Pk 71 Špraněk (Javoříčko) T 
34 Dolní Morava - Jeskyně  Pk 72 Bělá (Jeseník) T 
35 Dolní Morava - Lanovka Pk 73 Bělá (Mikulovice) T 
36 Ostružná - U Přerovské chaty Pn 74 Hradečka (Mladeč - Robinson) T 
37 Ostružná - V lese 1 Pn 75 Rachavka (Mladeč)   T 
38 Ostružná - Pánek 1 Pn 76 Špraněk (Hvozd) T 
39 Písečná - Alexandr Pn 77 Jedovnický p. (Josef. - pod most.) T 

 

Tab. 3.1. Přehledná tabulka studovaných objektů. T – tok, V – vývěr, P – pramen, k – krasový, n – 
nekrasový, k? – nejasný, v povodí pramene se nacházejí čočky krystalických vápenců, ale také důlní díla. 
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3.1. Objekty režimního měření průtoků - prameny 
 

3.1.1. Jižní Čechy 
 

3.1.1.1. Pramen U Sv. Anny  (č. 66; PP0300; obr. 3.1.) 
 

 
 

Obr. 3.1. Poloha pramene PP0300: U Sv. Anny – Horažďovice (Sv. Pole) (topo. podklad 1:50 000, 
čtverec má stranu 1 km). 
 

Krasový pramen U Sv. Anny se nachází jihovýchodně od Horažďovic (obr. 
3.1.). Leží v nadmořské výšce 435 m n.m. a povodí pramene zasahuje do výšky okolo 
550 m n.m. Převážná část oblasti je zemědělsky využívaná a lesy zabírají okolo 20% 
území. 

Průměrná teplota v oblasti je okolo 7 °C, průměrné roční úhrny srážek dosahují 
přibližně 600 mm a specifický podzemní odtok se pohybuje v rozmezí 1-2 l.s-1.km-2 
(Krásný et al., 1982). Průměrná vydatnost pramene U Sv. Anny (za období 1973-2003, 
podle údajů ČHMÚ) je 4,1 l.s-1, minimální 0,6 l.s-1 a maximálně bylo za uvedené 
období dosaženo průtoku 21 l.s-1

. 
V těsném okolí pramene se nachází několik karbonátových těles o celkové 

rozloze 0,25 km2, pramen vyvěrá z karbonátové čočky o ploše 0,03 km2 (Vejlupek et 
al., 1991; Krutský, 1955). Průměrná transmisivita vápenců v této oblasti je 7 × 10-4 m2.s-

1 (Včíslová, 1988).  
Podíl vody z karbonátů na vydatnosti pramene dosahuje jen 5-15 %. Zbytek 

pochází z infiltrace srážek na okolních rulách. Pramen je zčásti dotován vodou 
povrchového toku, který se za normálních a nižších stavů v úseku několika set metrů 
ztrácí do sedimentů pod rybníkem Velký Šibeník. Ukazují to izotopy kyslíku, kdy 
pramen dosahuje okolo –8‰ δ18O, zatímco běžné podzemní vody ve srovnatelných 
oblastech ČR okolo –9 až –9,5‰ δ18O (Bruthans, 2006). Studiem chemického složení 
vody pramene U  Sv. Anny se zabýval Petr (1996). 

Krasové jevy popisují Hromas a Bílková (1998), Kukla a Batík (1960), nicméně 
pro oblast karbonátových těles mezi Sušicí a Strakonicemi je typický velmi malý počet 

22 
 



a délka jeskyní a nepřítomnost jiných krasových jevů vzhledem k jiným oblastem 
krystalinika (Bruthans, 2006). 
3.1.1.2. Pramen U Bělíčka  (č. 65; PP0301; obr. 3.2.) 
 

 
 

Obr. 3.2. Poloha pramene PP0301: U Bělíčka - Krty (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
 

Krasový pramen U Bělíčka při obci Krty se nachází 5 km severozápadně od 
Strakonic (obr. 3.2.). Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 430 m n.m. při vyvýšeném 
tělese krystalických vápenců, které dosahuje do výšky 590 m n.m. Pramenem se 
zabýval Šilhan (1994). Pramen U Bělíčka se nachází 10 km východně od pramene U 
Sv. Anny a poměry klimatické, geologické a hydrogeologické jsou pro oblast obou 
pramenů podobné.  

Průměrná vydatnost pramene U Bělíčka (za období 1974-2003, podle údajů 
ČHMÚ) je 3,4 l.s-1 a maximální 24 l.s-1. Povodí pramene  se podle průměrné vydatnosti 
a specifického podzemního odtoku (Krásný et al., 1982) pohybuje v rozmezí 1,7-3,4 
km2. Čočka krystalických vápenců, ze kterých pramen vystupuje, má rozlohu okolo 0,3 
km2 (Tonika, 1985), celková rozloha krystalických čoček v blízkosti je okolo 1 km2. 

Podle specifického podzemního odtoku a průměrné vydatnosti pramene a plochy 
karbonátových výskytů je podíl na vydatnosti pramene z karbonátů pravděpodobně pod  
50% a zbytek pochází z infiltrace srážek na okolních biotitických pararulách. 
 
 
3.1.1.3. Pramen Pod školou  (č. 67; PP0284; obr. 3.3.) 
 

Krasový pramen Pod školou (obr. 3.3.) se nachází při obci Výškovice, 2 km 
severně od Vimperka. Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 640 m n.m. a povodí pramene 
zasahuje do výšky 770 m n.m. 

V blízkosti pramene je čočka krystalického vápence o rozloze pod 0,1 km2, která 
vystupuje z rul. Převážná část povrchu oblasti je zalesněna. 

Průměrná vydatnost pramene Pod školou je 1 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 
12,5 l.s-1  (v období 1967-1999). Specifický podzemní odtok v této oblasti dosahuje 2 – 
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3 l.s-1.km-2 (Krásný et al., 1982) a plocha povodí pramene (podle průměrné vydatnosti) 
má tedy velikost 0,3-0,5 km2. 
 

 
 

Obr. 3.3. Poloha pramene PP0284: Pod školou –Vimperk (Výškovice) (topo. podklad 1:50 000, čtverec 
má stranu 1 km). 
 
 
3.1.1.4. Pramen Rybářská (č. 64; PP0845; obr. 3.4.) 
 

 
 

Obr. 3.4. Poloha pramene PP0845: Rybářská - Český Krumlov (topo. podklad 1:50 000, čtverec má 
stranu 1 km). 
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Pramen Rybářská vyvěrá v Českém Krumlově (obr. 3.4.) v nadmořské výšce 
500 m n.m. a jeho povodí je pokryto poli a zčásti městskou zástavbou a zasahuje do 
výšky 590 m n.m.  

Průměrná vydatnost pramene je 0,2 l.s-1 a maximální 0,9 l.s-1  (v období 1974-
1999). Průměrné roční srážky jsou přibližně 600 mm a specifický podzemní odtok 
dosahuje 3-5 l.s-1.km-2 (Krásný et al., 1982). 

Pramen vyvěrá u čočky krystalického vápence o ploše okolo 0,2 km2, která je 
obklopena rulami a pararulami pestré série moldanubika (Chábera, 1982). V blízkosti se 
nachází stará štola. Povodí pramene má podle průměrné vydatnosti a specifického 
podzemního odtoku plochu okolo 0,04-0,07 km2. 
 
 
3.1.1.5. Pramen U Panny Marie (č. 63; PP0851; obr. 3.5.) 
 

 
 

Obr. 3.5. Poloha pramene PP0851: U Panny Marie - Dobrá Voda (topo. podklad 1:50 000, čtverec má 
stranu 1 km). 
 

Nekrasový pramen U Panny Marie vyvěrá v obci Dobrá Voda u Českých 
Budějovic v nadmořské výšce 450 m n.m. Orografické povodí pramene dosahuje do 
výšky 560 m n.m. 

Průměrná vydatnost pramene U Panny Marie (za období 1979-1999 podle údajů 
ČHMÚ) je 0,2 l.s-1a maximální vydatnost byla 0,4 l.s-1. Povodí pramene, podle 
průměrné vydatnosti a specifického podzemního odtoku 1-2 l.s-1.km-2 (Krásný et al., 
1982) se pohybuje v rozmezí 0,1-0,2 km2. Pramen vyvěrá z rul, v těsném okolí 
křídových sedimentů Budějovické pánve. 

 
 
3.1.2. Český kras 
 

V širším okolí Berounky a dolní Vltavy se průměr ročních teplot vzduchu 
pohybuje mezi 8-9 oC (Atlas podnebí ČSR). Dlouhodobé průměrné roční srážky se na 
většině území pohybují v rozmezí 500-600 mm. Nižší jsou roční průměry srážek v okolí 
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Prahy, kde se pohybují mezi 400-500 mm (Atlas podnebí ČSR). Specifické odtoky 
podzemní vody byly stanoveny Včíslovou (1980) na úrovni 2,8 l.s-1.km-2 pro vápence a 
1,4 l.s-1.km-2 pro břidlice. 

Studované území leží v tepelsko-barrandienské oblasti. Horniny siluru a devonu 
tvoří jádro pražské synformy (Melichar, 2004), která je tvořena sledem sedimentů a 
vulkanitů ordovického až středně devonského stáří. 

Horniny siluru se vyznačují velkou faciální různorodostí (časté střídání břidlic, 
různých typů vápenců a produktů vulkanismu), jak ve vertikálním, tak i laterálním 
směru a také velmi rozdílnou mocností jednotlivých souvrství v různých částech pánve 
(Chlupáč et al., 1992). Ve spodní části siluru převládají břidlice a jílovce, hojné jsou 
vložky diabasů. Ve svrchním siluru jsou v hojnější míře zastoupeny vápence. 

Devon je zastoupen svým spodním a středním oddělením. S výjimkou 
nejvyššího srbského souvrství a dalejských břidlic v něm převládá karbonátový vývoj, 
který bez přerušení pokračuje z podložního siluru (Chlupáč et al., 1992). V bazálním 
lochkovském souvrství v jihovýchodní části pánve se vyskytují deskovité vápence s 
vložkami vápnitých břidlic (radotínské vápence). Naopak v sz. části se vyskytují 
biodetritické vápence s hojnými rohovci. Mocnost souvrství kolísá mezi 25-100 m. 
V nadložním pražském souvrství lze odlišit řadu členů, které do sebe vertikálně i 
laterálně přechází, od mikritových facií až k útesovým faciím, jež představují 
koněpruské vápence u Koněprus (Chlupáč et al., 1992). Mocnost pražského souvrství se 
pohybuje mezi 35 až 180 m. Zlíchovské souvrství je tvořeno šedými vrstevnatými 
jemně biodetritickými a mikritovými vápenci s tmavými rohovci. V nejvyšší části 
zlíchovského souvrství přibývají břidličné vložky. Mocnost souvrství kolísá mezi 80-
120 m (Chlupáč et al., 1992). V nadloží se vyskytují dalejské břidlice, třebotovské a 
chotečské vápence a celou sekvenci uzavírá srbské souvrství tvořené prachovci a 
břidlicemi (Chlupáč et al., 1992).  

Uloženiny křídového stáří se v zájmovém území vyskytují spíše ve východní 
části území, kde tvoří jediný souvislejší výskyt mezi Ořechem a Slivencem (Zelenka, 
1980).  

Celkově bylo v Českého krasu do roku 2003 objeveno 647 jeskyní o celkové 
délce 20,5 km (Žák et al., 2003). Jeskyně Arnika u Sv. Jana pod Skalou je jediným 
známým případem běžné jeskyně  vzniklé činností ponorného toku (Žák et al., 1996). 

Hlavní kolektor tvoří vápence pražského a lochkovského souvrství. V některých 
oblastech zasahuje hlavní kolektor i do nadložního zlíchovského a zřejmě také do 
podložního přídolského souvrství, jak je zřejmé z existence velkých pramenů v těchto 
horninách (Bruthans a Zeman, 2000). 

 
 

3.1.2.1. Pramen Koda  (č. 58; PP0401; obr. 3.6.) 
 

Krasový pramen Koda (obr. 3.6.) vyvěrá 1 km jihozápadně od obce Srbsko 
v nadmořské výšce 320 m n.m. V širším okolí pramene dosahuje povrch do výšky 470 
m n.m. Okolí pramene je zalesněno a z vysokého obsahu dusičnanů lze předpokládat, že 
je pramen dotován vodou z polí (Žák et al., 2008). Pramen se nachází ve strmém svahu 
nad údolím, které prudce klesá východním směrem k Berounce. 

Pramen Koda vyvěrá z tektonické poruchy na hranici třebotovských a 
zlíchovských vápenců. 

Průměrná vydatnost pramene je 9 l.s-1a maximální vydatnost dosáhla 30 l.s-1 (v 
období 1956-2005). Odhadovaná plocha povodí pramene je 3-4 km2 a rozkládá se mezi 
Kodou, Tobolským vrchem a kótami Hořejší a Strážiště a nebyly zde pozorovány žádné 
ponory (Bruthans, 2006). 
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Zvýšení vydatnosti je způsobeno (až na nepatrný podíl srážkové vody) 
vytlačováním vody s dlouhou dobou zdržení z podzemního rezervoáru (Bruthans, 
2006). 

Pramenen Koda se zabývala např. Tvrdíková (1986), Zeman (1999), Bruthans 
(1999, 2006), Záhrubský (2002) a Žák et al. (2008). 
 

 
 

Obr. 3.6. Poloha pramene PP0401: Koda - Tetín (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
 
 
3.1.2.2. Pramen Na čisté (č. 60; PP0402; obr. 3.7.) 
 

 
 

Obr. 3.7. Poloha pramene PP0402: Nesvačily (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
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Krasový pramen Na čisté vyvěrá do Vodického potoka mezi obcemi Nesvačily a 
Vinařice v nadmořské výšce 360 m n.m. z kopaninského souvrství (silur) přibližně 200 
m od hranice lochkovských vápenců. Průměrná vydatnost pramene Na čisté je 6,4 l.s-1 a 
maximálně bylo dosaženo 31 l.s-1 (v období 1964-2005). Plochu povodí pramene lze 
podle průměrné vydatnosti odhadnout na 2-3 km2. V povodí pramene nebyly nalezeny 
žádné ponory. 

Podle chemizmu a vydatnosti pramene je zřejmé, že vody pochází z vápenců, 
zřejmě z prostoru Vysoké Skály, Šamoru a případně Bacína (Bruthans, 2006). Část vod 
zřejmě i ze silurských břidlic, jak naznačují vysoké aktivity radonu (Kadlecová a 
Barnet, 1999). 

Pramenem se zabýval Zeman (1999), Záhrubský (2002) a Bruthans (2006). 
 
 
3.1.2.3. Pramen U Zubáků (č. 61; PP0404; obr. 3.8.) 
 

 
 

Obr. 3.8. Poloha pramene PP0404: U Zubáků – Ořech, Zadní Kopanina (topo. podklad 1:50 000, čtverec 
má stranu 1 km). 
 

Krasový pramen U Zubáků vyvěrá na pravém břehu Mlýnského potoka, 
přibližně 300 m jihovýchodně od obce Zadní Kopanina a 2 km jihovýchodně od obce 
Ořech. Pramen vyvěrá 50 m pod skálou Zubák (272 m n.m) z koněpruských vápenců 
(Kadlecová a Žák, 1998). Až na bezprostřední okolí pramene, které je zalesněno, je 
oblast zemědělsky využívaná. 

Průměrná vydatnost pramene je 1 l.s-1a maximální vydatnost dosáhla 2 l.s-1 (v 
období 1962-1997). V roce 1984 a 1985 jeho vydatnost prudce poklesla kvůli podemletí 
měrného přepadu a dále klesala až do ukončení pozorování (Bruthans, 2006). 

Do Mlýnského potoka přitéká v těchto místech celkem 3-4 l.s-1 (Bruthans, 
2006). Plochu povodí pramene včetně přítoků lze pak odhadnout na 2-3 km2. V oblasti 
vývěrů vody jsou vápence z velké části pokryty křídou a sprašemi. V povodí pramene se 
nenachází žádné ponory. 
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3.1.2.4. Pramen Sv. Ivana (č. 62; PP0797; obr. 3.9.) 
 

 
 

Obr. 3.9. Poloha pramene PP0797: Sv. Ivana – Svatý Jan pod Skalou (topo. podklad 1:50 000, čtverec má 
stranu 1 km). 
 

Krasový pramen Sv. Ivana vyvěrá v obci Sv. Jan pod Skalou v nadmořské výšce 
230 m n.m., v širším okolí pramene vrchy sahají k 430 m n.m. Orografické povodí je 
zalesněno, ale podle vysoké koncentrace dusičnanů tvoří významnou část 
hydrogeologického povodí pole (Žák et al., 2001). 

Pramen je dotován vodou z devonských vápenců a z jejich okolí a má tři 
vývěrové větve (Žák et al., 2001): vývěr v kotelně, vývěr Ivanka a Ivan. ČHMÚ sleduje 
pouze vývěr Ivan, jehož průměrná vydatnost je 4,2 l.s-1a maximální vydatnost dosáhla 
10 l.s-1 (v období 1974-2003). Průměrná vydatnost všech vývěrů je okolo 20 l.s-1 (za 
období 1994-1997, Žák et al., 2001), plocha povodí by tak byla 7-8 km2. 

Pramenem se zabýval Šilar et al. (1988), Šilar a Záhrubský (1999), Kadlecová a 
Žák (1998), Záhrubský (2002), Žák et al. (2001) a Bruthans (2006). 

V orografickém povodí jsou ponory, kterými pronikají srážkové a tavné vody. 
Mezi ponorem Arnika a vývěry byla provedena stopovací zkouška (Žák et al., 1996). 
Stopovač se objevil ve všech třech vývěrech ve Sv. Janu pod Skalou vzdálených od 
ponoru 1050 m (přímá vzdálenost). Střední rychlost proudění zde dosahuje 1,4 km.hod-1 

(Žák et el., 1996). 
 
 
3.1.2.5. Pramen Mariánský (č. 59; PP0908; obr. 3.10.) 

 

Mariánský krasový pramen se nachází v Praze 5 – Malé Chuchli v nadmořské 
výšce 240 m n.m., přibližně 100 m nad bývalými lázněmi a vyvěrá na příčném zlomu 
z podloží lochkovských vápenců. 
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Průměrná vydatnost Mariánského pramene (za období 1986-1999) je 3 l.s-1 a 
maximálně bylo za uvedené období dosaženo průtoku 7 l.s-1

. Okolí pramene je 
zalesněno.  

V generelu vykazoval pramen vyhlazený průběh vydatnosti s pozvolným 
poklesem z 4 l.s-1 v roce 1988 na 2 l.s-1 v roce 1999. Vysokou stálost pramene popisuje i 
(Bruthans, 1999). ČHMÚ sledovalo pouze část pramene, takže skutečná vydatnost 
pramene je zřejmě ještě vyšší než udává ČHMÚ. 

Pramenem se zabýval např. Šilar et al. (1988), Záhrubský (2002) a Bruthans 
(1999, 2006). 
 

 
 

Obr. 3.10. Poloha pramene PP0908: Mariánský – Praha 5 (M. Chuchle) (topo. podklad 1:50 000, čtverec 
má stranu 1 km). 

 
 
3.1.3. Křída 
 

3.1.3.1. Pramen Bartošova pec  (č. 55; PP0196; obr. 3.11.) 
 

Krasový pramen Bartošova pec se nachází 1 km východně od Jenišovic, 4 km 
severně od Turnova v nadmořské výšce 310 m n.m. a povodí zasahuje do výšky okolo 
500 m n.m. Pramen vytéká z 210 m dlouhé vývěrové jeskyně (Novák, 2001) na dně 
údolí Vazovského potoka. 

Průměrná roční teplota vzduchu (1970-2003, Turnov) je 8,4 oC a průměrný roční 
úhrn srážek činí 680 mm. Průměrný specifický podzemní odtok je 5-7 l.s-1.km-2 (Krásný 
et al., 1982). Průměrná naměřená vydatnost pramene (za období 1964-2003) je 28,2 l.s-1 
a maximální 92 l.s-1, hodnoty jsou podhodnocené, neboť při vysokých vodních stavech 
nedostačoval měrný profil. 

Území patří do oblasti české křídové pánve a je budováno horninami jizerského 
a teplického souvrství. V nadloží jizerského souvrství se nachází souvrství vápnitých 
jílů plnících funkci izolátoru, nad ním leží relikty pískovců teplického souvrství, které 
tvoří kolektor s hladinou vody zavěšenou, díky podložním jílům, vysoko nad hladinou v 
jizerském souvrství (Macák, 1956). Voda vytékající z teplického souvrství tak má 
korozní schopnost  a po dosazení jizerského souvrství se ztrácí v ponorech. 
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V území se nachází řada krasových jevů: slepé a poloslepé údolí, ponory a 
závrty, jeskyně protékané aktivními toky. Bartošova pec je vrstevní pramen, který 
vyvěrá při bázi kolektoru. Tomu odpovídá i charakter jeskyně, kde převládá volný tok s 
mírným spádem (Bruthans et al.,  2006). 

Žitný (1964) prokázal stopovací zkouškou proudění vody ze závrtu u obce 
Roudný a z poloslepého údolí u Podhoříčka do Bartošovy pece. Souhrn a kritické 
zhodnocení stopovacích zkoušek v oblasti publikoval Bruthans et al. (2006). 

Maximální rychlosti proudění ze stopovacích zkoušek (podle prvního objevení) 
se pohybují mezi 0,3 až 12 km.den-1, střední rychlost 2 – 8 km.den-1.  

Po srážkách dochází k zakalování pramene a transportu písku a štěrčíků 
(Bruthans et al., 2001).  

Při průměrném specifickém podzemním odtoku vychází povodí Bartošovy pece 
na 4 až 5,5 km2. Povodí pramene Bartošova pec zřejmě zahrnuje území ohraničené na 
východě údolím Vazoveckého potoka, na severu ukončením jizerského souvrství u 
Frýdštejna a na západě velmi zhruba obcí Jenišovice (Bruthans, 2006). 

Povrchová povodí ponorů tvoří 20-30 % plochy celého povodí Bartošovy pece. 
Ponory jsou po většinu roku suché. Ke ztrátám dochází rovněž z Vazoveckého potoka a 
toku od Kaškovic, u nich však chybí otevřené hltače. 
 

 
 

Obr. 3.11. Poloha pramene PP0196: Bartošova pec - Frýdštejn (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 
1 km). 
 
 
3.1.3.2. Pramen Bezednice (č. 56; PP0197; obr. 3.12.) 

 

Krasový pramen Bezednice vyvěrá při obci Dolánky, 1 km severně od Turnova, 
v nadmořské výšce 260 m n.m., ze subvertikální pukliny v jizerském souvrství.  

Klimatické, geologické a hydrogeologické poměry jsou obdobné jako u pramene 
Bartošova pec, který je od Bezednic vzdálen 2 km na sever. 

Průměrná vydatnost pramene Bezednice je 7,9 l.s-1 a maximální 42 l.s-1 (za 
období 1964-1999). Podle průměrného průtoku a specifického podzemního odtoku 
vychází povodí Bezednice na 1-2 km2. 
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Obr. 3.12. Poloha pramene PP0197: Bezednice – Dolánky (Vazovice) (topo. podklad 1:50 000, čtverec 
má stranu 1 km). 
 
 
3.1.3.3. Pramen v kapli Sv. Vojtěcha (č. 57; PP0153; obr. 3.13.) 
 

Krasový pramen v kapli Sv. Vojtěcha se nachází 2 km západně od Kutné Hory a 
1 km severně od obce Bylany, v nadmořské výšce 300 m n.m. Povodí pramene zasahuje 
po výšky 420 m n.m. 

Převážná část území je zemědělsky využívaná. Průměrný roční úhrn srážek je 
578 mm (Kutná Hora). Průměrná teplota vzduchu je 8,5 oC a specifický podzemní odtok 
dosahuje 1 až 2 l.s-1.km-2 (Krásný et al., 1982). 
Kras u Kutné Hory (Hromas a Bílková, 1998) je tvořen cenomanskými a turonskými 
vápnitými sedimenty o mocnosti až 30 m uloženými na rulách a migmatitech 
kutnohorského krystalinika. Těleso vápenců mírně přesahuje plochu 5 km2. Při bázi se 
obvykle nachází rozpadavé kaolinické pískovce, směrem do nadloží přechází až do 
vápenců (Hašlar, 1973). Spád podloží se pohybuje zhruba mezi 2 až 10 % (Hašlar, 
1973). Mocnost špatně propustných spraší v povodí pramene Sv. Vojtěch dosahuje 
zhruba na polovině území 5 až 10 m ve zbylé části pak okolo 2 m (Hašlar, 1973). 
Severně od obce Miskovice se nachází skupina čtyř závrtů (Lipský, 1990). 

Povodí pramene Sv. Vojtěch je výjimečné tím, že malá mocnost křídových 
sedimentů a jejich náklon souhlasný s povrchem terénu neumožňuje na velké části 
území vznik mocnější saturované zóny. Voda zde zřejmě stéká ve formě volných toků 
při hranici vápenců a nekrasového podloží tvořeného rulami (Bruthans, 2006). 

Průměrná vydatnost pramene v kapli Sv. Vojtěcha je 4,3 l.s-1 a maximální        
20 l.s-1 (za období 1968-1971). Za průměrných a nízkých vodních stavů je teplota 
pramene stálá a pohybuje se okolo 9,9 °C. Po táních sněhu a výraznějších srážkách voda 
vniká otevřenými hltači a teplota pramene klesá až o 2 °C. Po průtržích mračen i táních 
sněhu se pramen zakaluje (Schwartz a Lochman, 1966). 

Při průměrné vydatnosti pramene 4,3 l.s-1 (1968 až 1971) a specifickém odtoku 
dosahuje plocha povodí pramene okolo 2-3 km2. Z toho 20 až 30% tvoří povodí 
budované rulami a zbytek připadá na křídové vápence a pískovce (Bruthans et al., 
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2003). Voda ponářející se v závrtech u Miskovic tvoří po výrazných táních sněhu až 
80% vydatnosti pramene (26.2.2010), většinu času jsou však závrty bez vody (J. 
Bruthans, ústní sdělení). 
 

 
 

Obr. 3.13. Poloha pramene PP0153: v kapli Sv. Vojtěcha – Miskovice, Bylany (topo. podklad 1:50 000, 
čtverec má stranu 1 km). 
 
 
3.1.3.4. Pramen Teplice (č. 68; PP 0193; obr. 3.14.) 
 

 
 

Obr. 3.14. Poloha pramene PP0193: Teplice – Malá Skála (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 
km). 
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Nekrasový pramen se nachází při severním okraji Malé Skály u toku Jizery 
v nadmořské výšce 260 m. n.m. Pramen má zvýšenou teplotu, která činí 14 oC (průměr 
z let 1964-1979). Průměrná roční teplota vzduchu ve stanici Turnov (roky 1970-2003) 
je 8,4 oC a úhrn srážek činí 680 mm. Průměrný specifický podzemní odtok je 5-7 l.s-

1.km-2 (Krásný et al., 1982). Voda vyvěrá z cenomanských pískovců při lužické poruše.  
Průměrná vydatnost pramene Teplice je 5 l.s-1 a maximální 8 l.s-1 (za období 

1964-1979). Z vydatnosti a specifického podzemního odtoku lze plochu povodí 
pramene odhadnout na 0,7-1 km2. 
 
 
3.1.4. Oblast Králického Sněžníku 
 

Podle regionálního geomorfologického členění (Czudek, 1972) oblast leží na 
území geomorfologického celku Králického Sněžníku. Nejvyšší vrchol je s 1423,7 m 
Králický Sněžník, na jehož jižním svahu pramení řeka Morava. Území je z převážné 
části zalesněno. Podnebí je mírně chladné (lednový průměr -3 až -7 °C, červencový 8 až 
16 °C) a s vysokými srážkami (900-1400 mm) - Ouhrabka (1992). Specifický podzemní 
odtok kolísá od 7 l.s-1.km-2 v nejnižších polohách až přes 10 l.s-1.km-2 ve vrcholových 
partiích hor (Krásný et al., 1982).  

Oblast se součástí orlicko-kladského krystalinika (Mísař et al., 1983). Převládá 
názor, že tělesa krystalických vápenců tvoří antiformu v synklinoriu stroňské skupiny 
uzavřenou ve svorech a pararulách (Ouhrabka, 1992).  

Stoňská skupina je dělena na dva oddíly (Műller et al., 1997), spodní oddíl 
šedých svorů vystupuje v antiklinálních strukturách a svrchním oddílem jsou svory 
zelené. Podél hranice oddílů vystupuje pestré souvrství s kvarcity, krystalickými 
vápenci až dolomity, grafitickými svory a místy s amfibolity či porfyroidy. Pestré 
souvrství se táhne od Králíků ke Králickému Sněžníku. Stroňská skupina je obklopena 
skupinou sněžnicko–gieraltowskou (ortoruly). O genezi a stáří ortorul byla vyslovena 
řada odlišných názorů. Karbonáty se detailně zabýval Krutský (1974). Karbonáty jsou 
regionálně mesozonálně metamorfovány, dosahují pravé mocnosti od 130 do 300 m.  
Mramory jsou tvořené velmi čistými vápenci, obsah CaCO3 dosahuje 97 až 99% 
(Krutský, 1974). 

Kras je tvořen výskyty krystalických vápenců východní větve orlicko-
sněžnického krystalinika lužické (západosudetské) oblasti v Králickém Sněžníku 
v povodí horní Moravy zhruba severně od Králík (Hromas a Bílková, 1998). Nachází se 
tu 6 jeskyní o souhrnné délce okolo 400 m, z nichž nejvýznamnější je jeskyně Tvarožné 
díry (245 m) a Patzeltova jeskyně (71 m) (Hromas a Bílková, 1998). Na polské straně, 
zhruba 4 km severně od vrchu Králického Sněžníků, leží Medvědí jeskyně (Jaskinia 
Niedźwiedzia) s délkou okolo 2,5 km. Ouhrabka (1992) popisuje řadu závrtů, 
povodňové ponory Moravy v Tvarožných dírách, skryté ponory v řečišti Moravy při 
vstupu na krystalické vápence mezi lokalitou Proplástka a Tvarožné díry, krasové 
vývěry z Tvarožných děr, z Kančí díry a pramen Blom, blom.  

Jeskyně Proplástka a Tvarožné díry jsou protékány aktivním vodním tokem 
(Řehák, 1987 a Ouhrabka, 1992). 

Na české i polské straně byla provedena řada stopovacích zkoušek. Stopovací 
zkouška v roce 1982: potvrdila proudění z ponoru Bialy Kamieň do údolí Kliesnice do 
pramenů u lomu Kletno I. Rychlost ze stopovací zkoušky dosáhla 9,6 km.den-1, bylo 
zachyceno jen 6% injektovaného stopovače (Ciezkowski a Dumanski, 1982). Při 
následujících stopovacích zkouškách v letech 1982 a 1985 (Ciezkowski et al., 1986; 
Ciezkowski, 1989), byl stopovač zachycen i v povodí Moravy (nejprve u chaty 
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Vilemíny v 860 m n.m., určená rychlost proudění byla 0,74 km.den-1). Dvě stopovací 
zkoušky v roce 1991 sledovaly okolí Tvarožných děr a pramene Blom, blom 
(Ouhrabka, 1992), s místem injektáže v řečišti Moravy vzdáleného od vývěrů v oblasti 
jeskyně 500 m a 2,2 km). Další stopovací zkoušky na České straně provedl Maděra 
(1984, 1986). 

 
 

 
 

Obr. 3.15. Oblast Králického Sněžníku (upraveno podle: Ouhrabka (1992) a Gawlikowska a Opletal 
(1997). 1- Jaskinia Niedzviedzia, 2- ponor Bialy Kamieň, 3- pramen Blom, blom, 4- Tvarožné díry, 5- 
pramen Jeskyně, 6- Patzeltova jeskyně, 7- Mléčný pramen (Lanovka), 8- Mramorový lom. Číslem 
v rámečku je označeno místo dlouhodobých měření průtoku. 
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3.1.4.1. Pramen Králický Sněžník (č. 40; PB0001; obr. 3.16.) 
 

 
 

Obr. 3.16. Poloha pramene PB0001: Morava na Králickém Sněžníku (topo. podklad 1:50 000, čtverec má 
stranu 1 km). 
 

Nekrasový pramen Moravy se nachází 300 m jihovýchodně pod nejvyšším 
vrcholem Králického Sněžníku (1423,7 m n.m.) ve výšce 1350 m n.m. Povodí pramene 
je situováno nad hranicí lesa. 

Průměrná vydatnost pramene Moravy (za období 1962-1968) je 0,24 l.s-1 a 
maximálně bylo za uvedené období dosaženo průtoku 0,85 l.s-1

. 
Povodí pramene tvoří ortoruly sněžnické skupiny (Ouhrabka, 1992). Ze 

specifického podzemního odtoku okolo 10 l.s-1.km-2 a průměrné vydatnosti pramene 
vyplývá plocha povodí pramene okolo 0,02 km2. 

 
 
3.1.4.2. Pramen Jeskyně (č. 34; PB0002; obr. 3.17.) 
 

Krasový pramen Jeskyně se nachází cca 3 km SSV od obce Velká Morava a 1,5 
km západně od vrchu Uhlisko (1240,7 m n.m.). Vyvěrá v nadmořské výšce 800 m n.m. 
Celá plocha povodí je pokryta lesem. Průměrná vydatnost pramene Jeskyně (za období 
1959-1997) je 27 l.s-1 a maximální průtok byl 103 l.s-1. 

V orografickém povodí pramene je plocha karbonátů 0,3 km2, plocha 
nekrasových hornin dosahuje 0,4 km2 (podle mapy publikované Ouhrabkou, 1992). Při 
specifickém podzemním odtoku okolo 10 l.s-1.km-2 a průměrné vydatnosti pramene 
vychází plocha povodí pramene okolo 2,5 km2. Ve skutečnosti bude povodí pramene 
pravděpodobně menší, protože průtok pramene je zčásti dotován povrchovou vodou 
ztrácející se do ponorů. V povodí pramene se nachází 2 drobné ponory (Ouhrabka, 
1992). Nelze vyloučit, že pramen je zčásti dotován i vodou z ponorů potoka Poniklec, 
protože do pramene Lanovka dorazila jen malá část stopovače (Vojtěchovská a 
Bruthans, 2006) a karbonátový pruh mezi ponory Poniklece a pramenem Jeskyně není 
přerušen (viz obr. 3.15.). 
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3.1.4.3. Pramen Jeskyně I (č. 33; PB0005; obr. 3.17.) 
 

Pramen Jeskyně a Jeskyně I jsou jedním a tím samým, PB0002=PB0005. Rozdíl 
je v termínu pozorování. Pramen Jeskyně I byl studován v letech 1999-2003. Za toto 
období byla jeho průměrná vydatnost 20 l.s-1 a maximálně 68 l.s-1. Další údaje viz 
předchozí bod. 
 

 
 

Obr. 3.17. Poloha pramene PB0002: Dolní Morava - Jeskyně a pramene PB0003: Dolní Morava -  
Lanovka (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
 
 
3.1.4.4. Pramen Lanovka (č. 35; PB0003; obr. 3.17.) 
 

Krasový pramen Lanovka se nachází přibližně 1 km severně od obce Velká 
Morava, 2 km západně od kóty Podbělka, v nadmořské výšce 760 m n.m. Povodí 
pramene tvoří lesy. Pramen Lanovka, někdy označován jako Mléčný pramen, je 
nejvydatnější pramen v oblasti. Průměrná vydatnost pramene Lanovka je 46 l.s-1 a 
maximálně bylo dosaženo 127 l.s-1  (v období 1959-1980).   

Plocha karbonátových výchozů v povodí pramene (po tok Poniklece) dosahuje 
0,5 km2 (Ouhrabka, 1992). Plocha nekrasových hornin okolo 2 km2 z toho 1 km2 je 
povodí potoka Poniklec nad ponory. Z průměrné vydatnosti pramene a specifického 
podzemního odtoku vychází plocha povodí pramene okolo 4,5 km2. Skutečná plocha 
povodí pramene je zřejmě nižší, protože do ponorů se z toku Poniklece ztrácí celkový 
povrchový odtok, nikoli jen podzemní voda. 

Hltnost ponoru na toku Poniklece přesahuje 15 l.s-1. Za vyšších vodních stavů je 
tedy ponor přetékán. Opakovanými stopovacími zkouškami bylo prokázáno proudění 
z ponorů Poniklece do pramene Lanovka (Vojtěchovská a Bruthans, 2006; Maděra, 
1986). 
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3.1.4.5. Pramen Na Louce (č. 46; PB0004; obr. 3.18.) 
 

Nekrasový pramen Na Louce vyvěrá v obci Velká Morava v nadmořské výšce 
640 m n.m. Část povodí je zatravněna a část je zalesněna. 

Průměrná vydatnost pramene Na louce (za období 1958-1979) je 3,6 l.s-1 a 
maximální 7 l.s-1. 

Pramen vyvěrá z ortorul sněžnické skupiny (Svoboda a Chaloupský, 1961). 
Plocha povodí pramene na základě průměrné vydatnosti a specifického podzemního 
odtoku 7 l.s-1.km-2 činí okolo 0,5 km2. 
 

 
 

Obr. 3.18. Poloha pramene PB0004:  Na Louce – Dolní Morava (topo. podklad 1:50 000, čtverec má 
stranu 1 km). 
 
 
3.1.5. Oblast Jeseníků 
 

Území Jeseníků je chladnou oblastí s průměrnou lednovou teplotou -3 až -6 °C a 
průměrnou červencovou teplotou 14 až 16 °C. Průměrná roční teplota a množství srážek 
těsně závisí na nadmořské výšce (za roky 1950-1980: Šerák 3°C, Branná 7°C; 1960-
1990: Ramzová 1109 mm srážek; Čurda, 2004).  

Specifický podzemní odtok kolísá od 5 l.s-1.km-2 v nižších polohách až k 10 l.s-

1.km-2 ve vrcholových partiích (Krásný et al., 1982). Vápencové výskyty ve skupině 
Branné jsou postiženy slabou regionální metamorfózou (Toul a Augusta, 1972). Okolí 
vápenců tvoří zejména fylity a kvarcity. 

 
 
3.1.5.1. Pramen U silnice 1 (č. 31; PB0016; obr. 3.19.) 
3.1.5.2. Pramen U silnice 2 (č. 30; PB0017; obr. 3.19.) 
 

Prameny U silnice 1 a 2 jsou dva krasové prameny, které vyvěrají v obci Branná 
v nadmořské výšce 620 m n.m. ve vzdálenosti 10 m. 
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Průměrná vydatnost pramene U silnice 1 (za období 1964-1999) je 9,3 l.s-1 a 
maximální 26 l.s-1. Průměrná vydatnost pramene U silnice 2 (1964-1997) je 7 l.s-1 a 
maximální 21 l.s-1. 

Vedle pramenů U silnice 1 a 2 uniká v těchto místech přímo do koryta 
pravostranného přítoku Brusného potoka velké množství vody, které není zahrnuto ve 
sledováních ČHMÚ. Vydatnost celého prameniště kolísá mezi 50 a 75 l.s-1 (Kukačka, 
2005).  

Podle výsledků hydrometrování se do pramene U silnice odvodňují vody 
karbonátových pruhů a jejich krystalického okolí mezi Petříkovem a Brannou. Na toku 
Branné existují skryté ponory, jejichž souhrnná hltnost činí cca 20 l.s-1. Celkové ztráty 
z povodí Branné a Brusného potoka jsou však mnohem vyšší – cca 60-130 l.s-1, většina 
vody (cca 80%) proto musí přitékat do karbonátů přímo ve formě podzemní vody a 
zastoupení vody z ponorů zřejmě nepřesahuje 20% (Kukačka, 2005).  

Z průměrné vydatnosti pramene a specifického podzemního odtoku vychází 
plocha povodí pramene okolo 5-7 km2. Skutečná plocha povodí pramene je zřejmě 
nižší, protože do ponorů se z toku Branné ztrácí celkový povrchový odtok, nikoli jen 
podzemní voda. 
 

 
 

Obr. 3.19. Poloha pramenů: PB0016 U silnice 1 a PB0017 U silnice 2 - Branná (topo. podklad 1:50 000, 
čtverec má stranu 1 km). 
 
 
3.1.5.3. Pramen U Přerovské chaty (č. 36; PB0013; obr. 3.20.) 
 

Nekrasový pramen u Přerovské chyty vyvěrá v jižní části obce Ostružná 
v nadmořské výšce 700 m n.m. jako levostranný přítok potoka Branná. Převážná část 
povodí je zalesněna. Průměrná vydatnost pramene U Přerovské chaty  (1964-1997) je 1 
l.s-1 a maximální vydatnost v tomto období byla 3 l.s-1. Povodí pramene tvoří svory a 
svorové ruly (Pouba et al., 1962). 

Z průměrné vydatnosti pramene a specifického podzemního odtoku vychází 
plocha povodí pramene okolo 0,1 km2. 
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3.1.5.4. Pramen V lese 1 (č. 37; PB0014; obr. 3.20.) 
 

Nekrasový pramen V lese 1 se nachází na zalesněném svahu vrchu Černava 
(1102,8 m n.m.), 2 km jihozápadně pod vrcholem Černavy ve výšce 750 m n.m. Celé 
orografické povodí je zalesněno.  

Průměrná vydatnost pramene V lese (1968-1980) je 0,8 l.s-1 a maximální 10 l.s-1. 
Povodí pramene tvoří svory a svorové ruly (Pouba et al., 1962). Z průměrné vydatnosti 
pramene a specifického podzemního odtoku vychází plocha povodí pramene pod 0,1 
km2. 

 
 
3.1.5.5. Pramen Pánek 1 (č. 38; PB0015; obr. 3.20.) 
 

Nekrasový pramen Pánek 1 vyvěrá 0,5 km západně od pramene V lese 1 na 
levém břehu potoka Branná v nadmořské výšce 675 m n.m. Průměrná vydatnost 
pramene Pánek 1 (1968-1979) je 0,6 l.s-1 a maximální 1,9 l.s-1. Převážná část povodí je 
zalesněna. 

Povodí pramene tvoří svory a svorové ruly (Pouba et al., 1962). Z průměrné 
vydatnosti pramene a specifického podzemního odtoku vychází plocha povodí pramene 
pod 0,05 km2. 
 

 
 

Obr. 3.20. Poloha pramenů: PB0013 U Přerovské chaty – Ostružná, PB0014 V lese 1 – Ostružná, PB0015 
Pánek 1 – Ostružná  (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
 
 
3.1.5.6. Pramen Alexandr (č. 39; PB0019; obr. 3.21.) 
 

Nekrasový pramen Alexandr vyvěral na severním okraji obce Studený Zejf, 6 
km severovýchodně od města Jeseník v nadmořské výšce 390 m n.m., vedle autobusové 
zastávky pod kamenným křížem. Dnes je jímka pramene zasypána. Průměrná vydatnost 
pramene Alexandr (1968-1970) byla 0,05 l.s-1 a maximální 0,16 l.s-1. Povodí pramene 
tvoří biotitické pararuly (Pouba et al., 1962), povodí je pokryto lesem. 
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Obr. 3.21. Poloha pramene PO4019: Alexandr - Písečná (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 
km). 
 
 
3.1.5.7. Pramen Lesní čtvrť (č. 42; PO4010; obr. 3.22.) 
 

 
 

Obr. 3.22. Poloha pramenů u obce Vápenná: PO4010 – Lesní čtvrť, PO4011 - Na pomezí, PO4029 - U 
vápenky (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 

 
Krasový pramen Lesní čtvrť vyvěrá na levém břehu potoka Vidnávky 2,5 km 

jižně od obce Vápenná v nadmořské výšce 470 m n.m. Povodí je zalesněno. 
Pramen vyvěrá v místě, kde se severní karbonátový pruh v Lesní Čtvrti noří pod 

nivu potoka Vidnávka (Kukačka, 2005). Sestává ze tří vývěrů vzdálených asi 100 m: A) 
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Největší vývěr byl osazen měrným přepadem ČHMÚ a většinu času je aktivní. Jeho 
vydatnost podle měření ČHMÚ (1968–1997) dosahuje 0 až 150 l.s-1 s průměrnou 
vydatností 29 l.s-1. B) Padesát metrů k JJV se nachází další pramen, který je v činnosti 
pouze za vysokých vodních stavů, kdy dosahuje vydatnosti až desítek l.s-1, za běžných 
vodních stavů je zcela vyschlý. C) Posledním vývěrem jsou skryté přítoky přímo do 
toku Vidnávky na místě křížení toku Vidnávky se severním karbonátovým pruhem. 
Pramen byl lokalizován pomocí termometrie v roce 2001. Voda vyvěrá do Vidnávky, 
nikde na březích nebyl nalezen žádný vývěr, přítok se projevuje pouze změnou teploty a 
konduktivity Vidnávky. Vydatnost přítoku dosahuje 26 l.s-1 (podle termometrie). Za 
nízkých vodních stavů se touto cestou odvodňuje do Vidnávky veškerá voda ze 
severního karbonátového pruhu v Lesní Čtvrti (Kukačka, 2005).  

Na takový charakter proudění poukázaly i výsledky stopovací zkoušky (Zeman 
et al., 2003). Bilance stopovače ukázala, že do pramene A dorazilo pouze 9 % stopovače 
z ponoru na posledním levostranném bezejmenném přítoku Obloučníku v Lesní Čtvrti. 
Nezvykle nízká návratnost stopovače jasně ukazuje, že většina vody z ponoru 
pokračovala dále a tedy do skrytého pramene ve Vidnávce, který není možné vzorkovat 
(Kukačka, 2005). 

Teplota pramene velmi výrazně kolísá o několik oC, což je zřejmé jak z dat 
ČHMÚ tak i z nových měření. Jde o vůbec nejvyšší kolísání teploty ze všech pramenů 
v oblasti Branné. To ukazuje na krátkou dobu zdržení vody z ponorů v podzemí a 
relativně malý objem zatopených podzemních prostor. Za vysokých vodních stavů 
vynáší voda pramene z podzemí štěrčíky. S ohledem na vysokou vydatnost prameniště a 
transport sedimentů se jedná o ústí rozměrného jeskynního systému (Kukačka, 2005). 
Od roku 2000 je navíc při prameni A situován nový jímací vrt, který jímá rovněž vody 
ze severního karbonátového pruhu.  

Maximální hltnost ponoru jehož vody směřují do pramene Lesní Čtvrť je 10-15 
l.s-1 (Kukačka, 2005). Je pravděpodobné, že pramen je dotován i z dalších ponorů 
v Lesní Čtvrti. Protože karbonátové pruhy v Lesní Čtvrti mají jen velmi omezenou 
plochu výchozů, je zřejmé, že naprostá většina vody v prameni pochází z infiltrace do 
okolních fylitů a rul. 
 
 
3.1.5.8. Pramen Na Pomezí (č. 43; PO4011; obr. 3.22.) 
 

Krasový pramen Na Pomezí se nachází 300 m ZSZ od jeskyní Na pomezí, 
přibližně 2 km severně od obce Lipová – lázně, v nadmořské výšce 520 m n.m. 
Odvodňuje převážně lesní povodí. Pramen drénuje karbonátový výskyt, cca 50% plochy 
povodí pramene však tvoří nekrasové horniny. 

Průměrná vydatnost pramene Na Pomezí byla 14 l.s-1 a maximální 38 l.s-1 (v 
období 1965-1983). Povodím pramene a jeho chemizmem se zabýval Galgánek a 
Tišnovská (1999). Pramen je v současnosti jímán pro zásobování obce Lipové – lázně. 

Povodí pramene zřejmě zasahuje po lomy na Smrčníku (Kukačka, 2005). 
Pramen je pravděpodobně dotován z ponoru toku od pramene PO4029. 

 
 

3.1.5.9. Pramen U vápenky (č. 41; PO4029; obr. 3.22.) 
 

Nekrasový pramen U vápenky vyvěrá v bezprostřední blízkosti Jeskyně na 
Pomezí, přibližně 1,5 km severně od obce Lipová – lázně, v nadmořské výšce 650 m 
n.m. Povodí pramene tvoří louky a les. 
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Povodí pramene tvoří kvarcity a migmatitizované ruly (Pouba et al., 1962). Za 
dešťů je vydatnost pramene navýšena o povrchový stok z ukloněných luk. Nejedná se 
tak o čistě podzemní odtok, ale za vysokých vodních stavů i odtok povrchový. 

Průměrná vydatnost pramene U vápenky je 0,6 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 
9,8 l.s-1 (v období 1973-1979). 
 
 
3.1.5.10. Pramen Štola (č. 44; PO4012; obr. 3.23.) 
 

Krasový pramen Štola vyvěrá poblíž železniční stanice Vápenná v nadmořské 
výšce 415 m n.m. V povodí pramene převládá les. Pramen vyvěrá z výskytu 
krystalického vápence. Převážná část povodí pramene je však tvořena nekrasovými 
horninami: fylity, kvarcity a rulami (Pouba et al., 1962). 

Průměrná vydatnost pramene Štola je 42 l.s-1 a maximální 223 l.s-1 (v období 
1969-1979). Pramen vznikl po komorovém odstřelu, kdy došlo k zaplavení přístupové 
štoly mohutným přítokem. Od té doby již těžba nebyla obnovena. 

Pramen Štola je dotován vodou ze Ztraceného potoka, který pramení na svahu 
Lví hory (1040 m n.m.). Ztracený potok vstupuje na vápence u osady Polka a teče po 
nich přibližně 1 km k ústí do Vidnávky (Kukačka, 2005). Za vyšších vodních stavů, kdy 
jsou ponory plně přetékány se do podzemí ztrácí 34-48 l/s. Převážnou část roku je 
koryto dolního toku Ztraceného potoka suché, neboť se vody propadají do 
zasedimentovaných ponorů na dně a březích koryta (Kukačka, 2005). Panoš (1962) 
stopovací zkouškou potvrdil, že ponorné vody Ztraceného potoka vyvěrají po necelém 1 
km na prameni Štola a také v pramenech na levém břehu Vidnávky. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, tvoří pramen Štola pouze část odvodnění 
krasového systému. Pramen Štola je v součastnosti vodohospodářsky využíván.  

 

 
 

Obr. 3.23. Poloha pramene PO4012: Štola - Vápenná (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
 
 
3.1.5.11. Pramen Zelená hora (č. 45; PO4005; obr. 3.24.) 
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Nekrasový pramen Zelená hora vyvěrá 2,5 km východně od obce Vápenná 
v nadmořské výšce 430 m n.m. Povodí pramene je tvořeno lesy a buduje ho granodiorit 
(Pouba et al., 1962). Průměrná vydatnost pramene Zelená hora je 1 l.s-1 a maximálně 
bylo dosaženo 2,54 l.s-1 (v období 1971-1999).  
 

 
 

Obr. 3.24. Poloha pramene PO4005: Zelená hora - Vápenná (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 
km). 
 
 
3.1.5.12. Pramen U kamenolomu (č. 32; PO0501; obr. 3.25.) 
 

 
 

Obr. 3.25. Poloha pramene PO0501: U kamenolomu – Heřmanovice (topo. podklad 1:50 000, čtverec má 
stranu 1 km). 
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Krasový pramen U kamenolomu v obci Heřmanovice je od Jeseníku vzdálen 15 
km na VJV. Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 630 m n.m. V povodí pramene 
převažují lesy a pastviny. Pramen vyvěrá z karbonátů ve vrbenské sérii v obalu 
desenské klenby (Pouba et al., 1962). Nelze vyloučit, že část vody z krasové struktury je 
odvodňována skrytými přítoky přímo do povrchového toku těsně pod sledovaným 
pramenem. 

Průměrná vydatnost pramene U kamenolomu je 8,3 l.s-1 a maximálně bylo 
dosaženo 70 l.s-1 (v období 1958-1979). 
 
 
3.1.6. Oblast Javoříčka 
 

Množství srážek dosahuje 570 mm (stanice Litovel, roky 1901-1950; Atlas 
podnebí ČR). Průměrná roční teplota dosahuje 8,4 oC. Specifický podzemní odtok 
dosahuje 2-3 l.s-1.km-2 (Krásný et al., 1982). 
 
3.1.6.1. Pramen V-2 (č. 47; PB0199; obr. 3.26.) 
 

 
 

Obr. 3.26. Poloha pramene PB0199: V-2 – Mladeč (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
 

Skupina šesti krasových pramenů označovaných jako „Řimické vyvěračky“ 
vyvěrá 1,5 km zsz. od Mladče. Popisuje je Panoš (1962) a Starobová (1978). 
V současnosti jsou lokalizovatelné 4 prameny, které vyvěrají pod skalnatým svahem 
Třesína  na délce asi 400 m na okraji nivy řeky Moravy. Pramen sledovaný ČHMÚ (V-
2 - druhý směrem od západu) je opatřen trubkovým přepadem. Prameny vyvěrají 240 m 
n.m. 

Průměrná vydatnost pramene V-2 je 1,3 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 2,7 l.s-1 
(v období 1979-1999). 

Souhrnná vydatnost všech 4 pramenů se za běžných vodních stavů pohybuje 
okolo 10 l.s-1 (roky 2000 až 2004), po povodni 7.4.2006 dosahovala vydatnost 25-40 l.s-

1 a voda byla silně zakalená (Bruthans, 2006). Prameny tvoří pouze část vyvěrající vody 
z krasové struktury. Část vody proniká přímo do dobře propustných náplavů Moravy 
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kde jsou odvodněny Podskalským potokem (skryté přítoky okolo 20 l.s-1). Prameny jsou 
v hydraulickém kontaktu s vodami jímanými ve vodárenském objektu Čerlinka. 
Starobová (1978) uvádí, že jeden z pramenů Řimických vyvěraček reagoval na zvýšení 
čerpání v jímacím území Čerlinka úplnou ztrátou přetoku dne 8.10.1975. 

Z provedené stopovací zkoušky vyplývá, že do Řimických vyvěraček proudí 
vody z ponoru Rachavky a Hrádečky pod Měrotínem s rychlostí proudění v desetinách 
km.den-1 (Panoš, 1962). Při druhé stopovací zkoušce provedené za vysokého vodního 
stavu z ponorů na soutoku Špraňku a Javoříčky (Panoš, 1962) dorazil stopovač do 
mnoha míst a to i daleko mimo známé výskyty vápenců, mj. i do Řimických vyvěraček 
s maximální rychlostí proudění 0,8 km.den-1 (Panoš, 1962). Stopovač však dorazil i do 
pramenů v jímacím území Čerlinka u Litovle, které mají výrazně vyšší vydatnost, než 
samotné Řimické vyvěračky. 

Povodí pramenů je tedy komplikované a velmi rozsáhlé. Spadá sem jak tok 
Rachavky a Hradečky, jejichž povodí budují karbonské břidlice a droby, tak i vzdálené 
toky Javoříčky a Špraňku kde vedle karbonských hornin vystupuje i krystalinikum. 
Krasový kolektor tvoří několik set metrů mocné devonské vilémovické vápence 
(Starobová, 1978). 
 
 
3.1.7 Moravský kras 
 

Moravský kras se nachází severně od Brna, jedná se o krasovou oblast o délce 
25 km a šířce 3 až 6 km. Celková plocha činí 85 km2 (Musil et al., 1993).  

Průměrná teplota vzduchu klesá z 8,4 oC v jižní části Moravského krasu na 6,5 
oC v severní části. Podobně i roční úhrn srážek, roste z 550 mm na jihu na 700 mm 
v severní části krasu (Atlas podnebí ČR). 
Podloží vápenců tvoří brněnský granitoidní masív a spodnodevonské bazální klastické 
souvrství, které však v některých oblastech chybí. Krasový kolektor je vytvořen v 
macošském souvrství ve kterém převládají lažánecké a vilémovické vápence. Mocnost 
vápenců dosahuje okolo 1000 m (Hladil, 1983). V nadloží macošského souvrství je 
souvrství líšeňské, které se skládá z vápenců křtinských a hádsko-říčských. V nadloží 
jsou vyvinuty ostrovské a březinské břidlice a výše prachovce a droby spodního 
karbonu (Dvořák a Pták, 1963). 

Moravský kras je nejrozvinutější krasové území v ČR. Vyskytují se zde slepá a 
poloslepá údolí, závrty, ponory a vývěry, propasti a více než 1 100 jeskyní o souhrnné 
délce přes 80 km (Hromas a Bílková, 1998). 

Moravský kras se vyznačuje existencí větších toků, s povodím na nekrasových 
horninách spodního karbonu. Plocha povodí se pohybuje od několika km2 (Hostěnický 
potok) po 66 km2 (Bílá voda; Musil et al., 1993). Na rozdíl od ostatních oblastí v ČR se 
toky v Moravském krasu ztrácejí do ponorů a to i za nejvyšších vodních stavů. Za 
takové situace dosahuje hltnost ponorů až 18 m3.s-1 a vydatnost největšího pramene 
(vývěru Punkvy až 46 m3.s-1; měření ČHMÚ).  
 
 
3.1.7.1. Pramen Za hájenkou (č. 48; PB0490; obr. 3.27.) 
 

Nekrasový pramen se nachází 1 km západně od Němčic, má lesní povodí. 
Povodí pramene buduje gradodiorit (Dvořák et al., 1994). 

Průměrná vydatnost pramene Za hájenkou je 0,06 l.s-1 a maximálně bylo 
dosaženo 0,19 l.s-1 (v období 1992-1997). 
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Obr. 3.27. Poloha pramenů: PB0490 – Za hájenkou (Němčice), PB0331 – Němčice II (Němčice), PB0330 
– Němčice I (Němčice) (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
 
 
3.1.7.2. Pramen Němčice II (č. 49; PB0331; obr. 3.27.) 
 

Nekrasový pramen se nachází 1 km západně od Němčic. Povodí pramene je 
zalesněno a je budováno granodioritem (Dvořák et al., 1994). 

Průměrná vydatnost pramene Němčice II je 0,18 l.s-1 a maximálně bylo 
dosaženo 3,4 l.s-1 (v období 1976-1990). 
 
 
3.1.7.3. Pramen Němčice I (č. 50; PB0330; obr. 3.27.) 
 

Nekrasový pramen se nachází 1 km západně od Němčic, má lesní povodí. 
Povodí pramene buduje gradodiorit (Dvořák et al., 1994). 

Průměrná vydatnost pramene Němčice I je 0,1 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 1 
l.s-1  (v období 1976-1991). 
 
 
3.1.7.4. Pramen V-3  (č. 51; PB0337; obr. 3.28.) 
 

Krasový pramen V-3 se nachází 300 m na JZ od kóty Lysé Hory asi 1 km jižně 
od obce Ochoz u Brna. Je znám pod názvem Kaprálka, vyvěrá v 462 m n.m. (Himmel, 
2010).  

Průměrná vydatnost pramene V-3 je 0,74 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 2,48 
l.s-1 (v období 1966-1999). Orografické povodí pramene je tvořeno převážně lesem. 
Pramen odvodňuje vilémovické vápence (Musil et al., 1993). Ze stopovacích zkoušek je 
známo, že do pramene nepronikají vody z ponorů Říčky ani z Ochozského potoka. 
Pramen je nicméně dotován z rozptýlených ponorů na bezejmenném toku západně od 
Lysé hory (Himmel, 2010), jak ukázala stopovací zkouška. 
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Obr. 3.28. Poloha pramene: PB0337 – V-3 (Ochoz) (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 km). 
 
 
3.1.7.5. Pramen Byčí skála (č. 52; PB0327; obr. 3.29.) 
 

 
 

Obr. 3.29. Poloha pramene: PB0327 – Byčí skála – Adamov, Josefov (topo. podklad 1:50 000, čtverec má 
stranu 1 km). 
 

Krasový pramen se nachází 1 km východně od Huti Františka, těsně u vývěru 
Jedovnického potoka. Ve skutečnosti se jedná o jeden ze 4 vývěrů Jedovnického potoka 
z jeskynního systému Rudické propadání - Býčí Skála. Pramen sledovaný ČHMÚ je 
nejvýchodnějším, ze všech 4 vývěrů. 
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Průměrná vydatnost pramene Býčí Skála je 13,6 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 
37,4 l.s-1 (v období 1968-1979). Pramen je dotován vodou ponorného Jedovnického 
potoka. Za vysokých vodních stavů povrchová voda převládá, za nízkých stavů tvoří asi 
polovinu vydatnosti vývěrů autochtonní vody z okolí jeskynního systému. 

 
 
3.1.7.6. Pramen Pod jedlí  (č. 53; PB0324; obr. 3.30.) 
 

Krasový pramen Pod jedlí se nachází 0,5 km na JZ od Vratíkova. Pramen 
drénuje úzký pruh devonských vápenců omezený ze západu granodiority a z východu 
karbonskými drobami a břidlicemi (Dvořák et al., 1994). Průměrná vydatnost pramene 
Pod Jedlí je 0,29 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 2,6 l.s-1  (v období 1966-1999). 

 
 

 
 

Obr. 3.30. Poloha pramene: PB0324 – Pod jedlí – Boskovice, Vratíkov (topo. podklad 1:50 000, čtverec 
má stranu 1 km). 
 
 
3.1.7.7. Pramen Vodárna (č. 54; PB0325; obr. 3.31.) 
 

Krasový pramen Vodárna se nachází 0,5 km J od Vratíkova. Pramen drénuje 
úzký pruh devonských vápenců omezený ze západu granodiority a 
z východu karbonskými drobami a břidlicemi (Dvořák et al., 1994). 

Průměrná vydatnost pramene Vodárna je 0,44 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 
0,76 l.s-1 (v období 1966-1979). 

 
 

3.1.8 Jiné 
 

3.1.8.1. Pramen U dvou topolů (č. 69; PP0190; obr. 3.32.) 
 

Pramen U dvou topolů vyvěrá v Rokytnici nad Jizerou v nadmořské výšce 590 
m n.m. na levém břehu Huťského potoka (ve svahu cca 80 m nad  potokem), který po 
přibližně 1 km ústí do Jizery. V blízkosti se vyskytují čočky krystalických vápenců a 
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erlánů s vyvinutými krasovými jevy (Ouhrabka in Řehák, 1993). Průměrná vydatnost 
pramene U dvou topolů je 8,7 l.s-1 a maximálně bylo dosaženo 74 l.s-1 (v období 1969-
1999). 

 
 
 

 
 

Obr. 3.31. Poloha pramene: PB0325 – Vodárna - Vratíkov (topo. podklad 1:50 000, čtverec má stranu 1 
km). 
 
 

 
 

Obr. 3.32. Poloha pramene: PP0190 – U dvou topolů – Rokytnice nad Jizerou (topo. podklad 1:50 000, 
čtverec má stranu 1 km). 
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3.2. Objekty režimního měření průtoků – vývěry a toky 
 

3.2.1. Vývěry ponorných toků v Moravském krasu 
 

č. Místo Vývěr Sledované Prům. 

(m3.s-1) 

Max. průtok 

13 Skalní Mlýn (Malý výtok) Punkva 1971 - 1975 0,13 4 

14 Skalní Mlýn (Tunel) Punkva 1971 - 1975 0,58 10,5 

15 Skalní Mlýn Punkva 1970 - 1975 0,8 11,5 

16 Pod Skalním Mlýnem Punkva 1971 - 1975 0,77 12,2 

19 Josefov vývěr Křtinského p. 1970 - 1975 0,08 0,92 

21 Josefov vývěr Jedovnického p. 1971 - 1975 0,15 5,6 

27 Ochoz Vývěry Říčky I 1971 - 1975 0,05 0,38 

28 Ochoz Vývěry Říčky II 1971 - 1975 0,03 0,25 

průtok období (m3.s-1) 

 

Tab. 3.1. Objekty režimního měření průtoků – vývěry. 
 
 
3.2.1.1. Vývěr Ostrovských vod v Malém výtoku u Skalního Mlýna; č. 13 
 

Měrný profil se nacházel 1,2 km na VSV od Skalního Mlýna. Přes profil 
protékají vody z profilů 10-12 navýšené o autochtonní infiltraci na krasovém území. Za 
vysokých vodních stavů je však průtok malého výtoku výrazně zvýšen díky přítoku 
vody z odvodňovacího tunelu Punkevních jeskyní (č. 14) a tedy z toku Punkvy. 

Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). Systém 
krasových kanálů byl dosud prozkoumán jen z části. Nad vývěrem se nachází jeskyně 
Stovka, zatopená chodba prozkoumaná potápěči do vzdálenosti 500 m (Hromas et al., 
2009). 
 
 
3.2.1.2. Vývěr Punkvy z odvodňovacího Tunelu u Skalního Mlýna; č. 14 
    

Měrný profil se nacházel 1,2 km na VSV od Skalního Mlýna. Přes profil 
protékají vody odvodňovacího tunelu Punkevních jeskyní, tj. od profilů 1-9 navýšená o 
autochtonní vody infiltrované přímo na krasovém území. Za vysokých vodních stavů 
však část vody teče přímo povrchovým korytem čímž obchází tento profil a navíc část 
vody z tunelu odtéká přes nafáranou jeskyni Stovka do Malého výtoku. Měření 
probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.1.3. Vývěr Punkvy a Ostrovských vod (Skalní Mlýn; č. 15) 
    

Měrný profil se nachází 1 km na VSV od Skalního Mlýna. Plochu povodí 132,9 
km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993). Profil odvodňuje jeskynní systém o celkové 
délce okolo 39 km zmapovaných chodeb (Hromas a Bílková, 1998). Přesto okolo 30% 
délky aktivních jeskyních kanálů dosud nebylo prozkoumáno (zatopená a špatně 
dostupná místa v Amatérské jeskyni). Přes profil protékají veškeré vody z profilů 1-14. 
Měření probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil et al., 1993). 
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3.2.1.4. Punkva pod Skalním Mlýnem (č. 16) 
    

Měrný profil se nacházel 250 m západně od Skalního Mlýna, tj. 1,2 km po 
proudu od předchozího. Mezi profily 15 a 16 nedochází k přítokům významného 
množství vody. Měření probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.1.5. Vývěr Křtinského potoka (Josefov; č. 19)     

Měrný profil se nacházel 2,5 km na VSV od Adamova. Profilem protéká část 
vod od profilu 18, kterou pohltí ponory na Křtinském potoce, navýšená o přítoky 
autochtonní vody infiltrované přímo na krasové území. Zbytek vody teče povrchovým 
korytem Křtinského potoka do profilu 20. Plocha povodí 26,45 km2 (Vlček a Dvořák in 
Musil et al., 1993). Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 
1993). Podzemní systém krasových kanálů dosud nebyl prozkoumán. 
 
 
3.2.1.6. Vývěr Jedovnického potoka (Josefov; č. 21 a č. 77)        

Měrný profil se nacházel 2,5 km VSV od Adamova. Profilem protékají veškeré 
vody od profilu 17 navýšené o přítoky autochtonní vody infiltrované přímo na krasové 
území. Od profilu 17 po profil 21 protékají vody jeskynním systémem Rudické 
Propadání –Býčí Skála, který má délku okolo 13 km (Hromas a Bílková, 1998). Tento 
systém byl prozkoumán od ponoru po vývěr, tj. je známa celá dráha podzemního toku, 
včetně sifonů (Hromas et al., 2009). Plocha povodí činí 38,2 km2 (Vlček a Dvořák in 
Musil et al., 1993). Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 
1993). 
 
 
3.2.1.7. Vývěr Říčky I (Ochoz; č. 27) 
  

Měrný profil se nacházel 1,5 km jižně od obce Ochoz u Brna. Vývěr spolu 
s vývěrem Říčky II (č. 28) odvodňuje vody od profilů 23-25 a vody infiltrované přímo 
na krasovém území umenšené o množství vody tekoucí povrchovým korytem (profil 
26). Podzemní systém krasových kanálů dosud nebyl prozkoumán. Měření probíhalo na 
vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). Nejnovější shrnutí o vztahu k dalším 
objektům publikoval Himmel (2010). 
 
 
3.2.1.8. Vývěr Říčky II (Ochoz; č. 28) 
  

Měrný profil se nacházel 1,5 km jižně od obce Ochoz u Brna. Vývěr spolu 
s vývěrem Říčky I (č. 27) odvodňuje vody od profilů 23-25 a vody infiltrované přímo 
na krasovém území umenšené o množství vody tekoucí povrchovým korytem (profil 
26). Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). Nejnovější 
shrnutí o vztahu k dalším objektům publikoval Himmel (2010). 
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3.2.2. Toky – Moravský kras a nekrasové okolí 
 

3.2.2.1. Němčický potok v obci Sloup (č. 1) 
  

Měrný profil se nacházel 1,5 km na SZ od obce Sloup, V od kóty Brusná 607 m 
n. m. (Taraba, 1976). Plochu povodí 8,34 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), 
tvoří z cca 53 % lesy a 47% pole a pastviny (Holendová, 2007). Povodí toku budují 
především karbonské droby a břidlice (Dvořák et al., 1994). Průtok toku je ovlivněn 
zasakováním do mocných štěrkových výplní zaneseného slepého údolí. Měření 
probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.2. Luha, v obci Sloup u Vlčí Skály (č. 2)     

Měrný profil se nacházel 3 km na SSV od obce Sloup (Taraba, 1976). Plochu 
povodí 20,25 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 74% lesy, zbytek 
připadá na pole a pastviny (Holendová, 2007). Povodí je budováno spodnokarbonskými 
drobami (Dvořák, 1994). Průtok toku je ovlivněn zasakováním do mocných štěrkových 
výplní zaneseného slepého údolí. Měření probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil 
et al., 1993). 
 
 
3.2.2.3. Ždárná v obci Sloup (č. 3) 
  

Měrný profil se nacházel 1,5 km severně od obce Sloup (Taraba, 1976). Plochu 
povodí 12,0 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří lesy z 64% (Holendová, 
2007). Povodí je budováno spodnokarbonskými drobami (Dvořák et al., 1994). Průtok 
toku je ovlivněn zasakováním do mocných štěrkových výplní zaneseného slepého údolí. 
Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.4. Sloupský potok v obci Sloup (č. 4) 
  

Měrný profil se nachází v jižní části obce Sloup, pod ústím přítoku od obce Žďár 
(Taraba, 1976). Sloupský potok vzniká soutokem Luhy, Žďárné, Němčického potoka  a 
na profilu tak protékají vody z profilů 1, 2, 3. 

Plochu povodí 49,9 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 69% lesy 
(Holendová, 2007). Povodí toku je budováno spodnokarbonskými drobami a z malé 
časti i granodiority brněnského masivu (Dvořák et al., 1994). Průtok toku je výrazně 
ovlivněn zasakováním do 60 m mocných štěrkových výplní zaneseného slepého údolí 
(Taraba, 1976). Měření probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.5. Bílá voda v obci Holštejn - Doubky (č. 5) 
  

Měrný profil se nacházel 1 km SV od obce Holštejn, nad pravostranným 
přítokem Bělička. Plochu povodí 45,61 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), 
tvoří z 33% lesy, zbytek připadá na pastviny a pole (Holendová, 2007). Povodí budují 
převážně spodnokarbonské břidlice s vložkami drob (Dvořák et al., 1994). Průtok toku 
je ovlivněn zasakováním do mocných štěrkových výplní zaneseného slepého údolí. 
Měření probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil et al., 1993). 
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3.2.2.6. Bělička v obci Holštejn (č. 6) 
  

Měrný profil se nacházel 1 km SV od obce Holštejn. Plochu povodí 6,82 km2 
(Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 59% lesy (Holendová, 2007). Povodí 
budují spodnokarbonské břidlice s vložkami drob (Dvořák et al., 1994). Průtok toku je 
ovlivněn zasakováním do mocných štěrkových výplní zaneseného slepého údolí. 
Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.7. bezejmenný místní potok v obci Holštejn (č. 7) 
  

Měrný profil se nacházel na severním okraji obce Holštejn. Plochu povodí 0,79 
km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 91% lesy (Holendová, 2007). Povodí 
budují  spodnokarbonské břidlice s vložkami drob (Dvořák et al., 1994). Při nepatrné 
ploše povodí toku může významná část průtoku za suchých období protékat v říčních 
náplavech, tj. mimo měrný profil (viz Kukačka, 2005). 

Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.8. Bílá voda v obci Holštejn (č. 8) 

  

Měrný profil se nachází na jižním okraji obce Holštejn. Na tomto profilu tečou 
vody od profilů 5, 6 a 7. Plochu povodí 57,8 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), 
tvoří asi z 65% lesy, zbytek připadá na pastviny a pole (Holendová, 2007). Povodí 
budují převážně spodnokarbonské břidlice s vložkami drob (Dvořák et al., 1994). 
Průtok toku je ovlivněn zasakováním do mocných štěrkových výplní zaneseného 
slepého údolí. Měření probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.9. Lipovecký potok v obci Holštejn (č. 9) 
  

Měrný profil se nacházel 1,5 km na JV od obce Holštejn. Plochu povodí 7,77 
km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 33% lesy, zbytek připadá na pole a 
pastviny (Holendová, 2007). Povodí budují převážně spodnokarbonské břidlice 
s vložkami drob (Dvořák et al., 1994). Průtok toku je pravděpodobně ovlivněn 
zasakováním do mocných štěrkových výplní. Měření probíhalo na vodočetném profilu 
(Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.10. Potok Lopač v obci Ostrov u Macochy (č. 10) 
  

Měrný profil se nacházel na východním okraji obce Ostrov u Macochy. Plochu 
povodí 3,54 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 57% lesy (Holendová, 
2007). Povodí budují spodnokarbonské břidlice s vložkami drob (Dvořák et al., 1994). 
Průtok toku je pravděpodobně ovlivněn zasakováním do mocných štěrkových výplní. 
Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.11. Krasovský potok v obci Ostrov u Macochy (č. 11) 
  

Měrný profil se nacházel 0,5 km J od obce Ostrov u Macochy. Plochu povodí 
3,51 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z cca 64% lesy, zbytek připadá na 
pole a louky (Holendová, 2007). Povodí budují spodnokarbonské břidlice s vložkami 
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drob (Dvořák et al., 1994). Průtok toku je pravděpodobně ovlivněn zasakováním do 
mocných štěrkových výplní. Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil 
et al., 1993). 
 
 
3.2.2.12. Vilémovický potok v obci Vilémovice (č. 12) 
  

Měrný profil se nacházel 1 km jižně od obce Ostrov u Macochy. Plochu povodí 
0,49 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří převážně pole, na les připadá jen 
28% povodí (Holendová, 2007). Povodí budují spodnokarbonské břidlice s vložkami 
drob (Dvořák et al., 1994). Průtok toku je pravděpodobně ovlivněn zasakováním do 
mocných štěrkových výplní. Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil 
et al., 1993). 
 
 
3.2.2.13. Jedovnický potok v Jedovnicích (č. 17) 
  

Měrný profil se nachází 1 km východně od obce Rudice, asi 200 m nad ponorem 
Rudického Propadání. Plochu povodí 28,7 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), 
tvoří  z 39% lesy, zbytek připadá na pole a pastviny (Holendová, 2007). Povodí budují 
spodnokarbonské břidlice a droby a v menší míře i vilémovické vápence a mořské jíly 
badenu (Čtyroká et al., 1995). Průtok toku může být ovlivněn zasakováním do mocných 
štěrkových výplní zaneseného slepého údolí. Měření probíhalo pomocí limnigrafu 
(Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3  

.2.2.14. Křtinský potok ve Křtinách (č. 18) 

Měrný profil se nachází na západním okraji obce Křtiny. Plochu povodí 17,0 
km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří ze 67% lesy (Holendová, 2007). 
Povodí budují spodnokarbonské břidlice a droby (Čtyroká et al., 1995). Měření 
probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.15. Křtinský potok v Josefově (BS tj. Býčí Skála) (č. 20) 
  

Měrný profil se nacházel 2,5 km na ZSZ od Adamova, přímo naproti vchodu do 
jeskyně Býčí Skála. Tento profil měří veškeré vody Křtinského potoka a to po soutoku 
povrchové větve (Křtinským údolím) od profilu 18, tak i podzemní větve měřené ve 
vývěru 19.  

Plochu povodí 26,6 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 57% lesy 
(Holendová, 2007). Povodí budují spodnokarbonské břidlice a droby a devonské 
vápence (Čtyroká et al., 1995). Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in 
Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.16. Křtinský potok v Josefově (č. 22) 
  

Měrný profil se nachází 1,5 km SZ od Adamova, při huti Františka. Tímto 
profilem protékají veškeré vody Jedovnického a Křtinského potoka, tj. od profilů 17-21. 
Plochu povodí 66,4 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 57% lesy 
(Holendová, 2007). Povodí budují spodnokarbonské břidlice, droby a devonské vápence 
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(Čtyroká et al., 1995). Měření probíhalo pomocí limnigrafu (Dostál in Musil et al., 
1993). 
 
 
3.2.2.17. Hostěnický potok v Hostěnicích (č. 23) 
  

Měrný profil se nacházel na západním okraji obce Hostěnice, 200 m nad 
ponorem Hostěnického potoka. Plochu povodí 7,63 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 
1993), tvoří z 80% lesy (Holendová, 2007). Povodí budují spodnokarbonské račické 
slepence (Čtyroká et al., 1995). Průtok toku může být ovlivněn zasakováním do 
mocných štěrkových výplní zaneseného slepého údolí. Měření probíhalo na vodočetném 
profilu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3  

.2.2.18. Říčka u Ochozu (č. 24) 

Měrný profil se nacházel 2 km východně od obce Ochoz u Brna. Plochu povodí 
27,31 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 93% lesy (Holendová, 2007). 
Povodí budují spodnokarbonské břidlice a droby a devonské vápence (Čtyroká et al., 
1995). Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.19. Ochozský potok v Ochozu (č. 25) 
  

Měrný profil se nacházel na jižním okraji obce Ochoz u Brna. Plochu povodí 
7,92 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 57% lesy (Holendová,  2007). 
Povodí budují devonské vápence, granodiority brněnského masivu a spodnokarbonské 
břidlice a droby (Čtyroká et al., 1995). Měření probíhalo na vodočetném profilu (Dostál 
in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.20. Říčka nad vývěry Říčky (č. 26) 
  

Měrný profil se nachází 1,5 km jižně od obce Ochoz u Brna nad vývěry Říčky. 
Plochu povodí 45,61 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993), tvoří z 84% lesy 
(Holendová, 2007). Povodí budují převážně spodnokarbonské droby a devonské 
vápence (Čtyroká et al., 1995). Průtok měřený na profilu odpovídá průtoku povrchové 
části ponorného toku Říčky. Část vody tedy teče podzemím. Měření probíhalo na 
vodočetném profilu (Dostál in Musil et al., 1993). 
 
 
3.2.2.21. Říčka (Ochoz – Říčky) (č. 29) 
  

Měrný profil se nachází 1,5 km jižně od obce Ochoz u Brna 400 m pod vývěry 
Říčky. Plochu povodí 46,48 km2 (Vlček a Dvořák in Musil et al., 1993) tvoří z 87% lesy 
(Holendová, 2007). Povodí budují převážně spodnokarbonské droby, a devonské 
vápence (Čtyroká et al., 1995). Tímto profilem protékají veškeré vody Říčky, 
Hostěnického i Ochozského potoka tj. od profilů 23-28. Měření probíhalo pomocí 
limnigrafu (Dostál in Musil et al., 1993). 
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3.2.3. Toky – Horské toky, Jeseníky 
 

3.2.3.1. Tok řeky Bělá v Jeseníku (č. 72) 
  

Plocha povodí je 119 km2. Střední nadmořská výška povodí je okolo 800 m n. 
m. Povodí je budováno horninami krystalinika, tvoří ho z převážné části lesy. 
 
 
3.2.3.2. Tok řeky Bělá v Mikulovicích (č. 73) 
  

Plocha povodí je 222 km2 (ČHMÚ). Průměrný průtok 4,1 m3.s-1 (podle ČHMÚ 
po rok 2010). Střední nadmořská výška povodí je 700 m n. m. Povodí je budováno 
horninami krystalinika, tvoří ho z převážné části lesy. 
 
 
3.2.4. Toky – Javoříčsko – Mladečský kras 
 

3.2.4.1. Tok říčky Javoříčka v Javoříčku (profil 3603; č. 70) 
  

Plochu povodí 7,3 km2 (ČHMÚ) tvoří převážně pole. V horní části povodí 
vystupují spodnokarbonské břidlice a droby, v spodní části jsou výchozy vilémovických 
vápenců. Měření probíhalo pomocí limnigrafu. 
 
 
3.2.4.2. Tok potoka Špraněk v Javoříčku (profil 3602; č. 71) 
  

Plochu povodí 33,3 km2 (ČHMÚ) tvoří převážně pole. V podloží vystupují 
horniny krystalinika, karbonské droby a břidlice. Pro přítomnost vápenců v povodí a 
doloženou přítomnost ztrát vody při soutoku s tokem Javoříčky je zřejmé, že část vody 
Špraňku mizí do vápenců přes říční náplavy a odtéká tak mimo měřící profil. Měření 
probíhalo pomocí limnigrafu. 
 
 
3.2.4.3. Tok říčky Rachava v  Mladči u Robinsona (profil 3611; č. 74) 
  

Plocha povodí 12,5 km2 (ČHMÚ) je tvořena asi ze 40% lesy, zbytek tvoří 
převážně pole. Povodí budují spodnokarbonské břidlice a droby. Měření probíhalo 
pomocí limnigrafu. 
 
 
3.2.4.4. Tok říčky Rachava v Mladči (profil 3612; č. 75) 
  

Plocha povodí 14 km2 (ČHMÚ) je tvořena asi ze 40% lesy, zbytek tvoří 
převážně pole. Povodí budují spodnokarbonské břidlice a droby. Na rozdíl od profilu 74 
však tok Rachavky teče v posledním úseku přes zkrasovělé vilémovické vápence, do 
kterých v závislosti na vodním stavu částečně či úplně ponáří. Část vody toku tak 
neproudí přes měrný profil. Vody se objevují mimo jiné v prameni V-2 (Řimické 
vyvěračky; kapitola 3.1.6.1.). Měření probíhalo pomocí limnigrafu. 
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3.2.4.5. Tok potoka Špraněk ve Hvozdu (č. 76) 
  

Plochu povodí 16,7 km2 (ČHMÚ), tvoří převážně pole. V podloží vystupují 
horniny krystalinika, v menší míře i devonské vápence a karbonské droby a břidlice. 
Měření probíhalo pomocí limnigrafu. 

 
 
 

č. Místo Tok Sledované Prům. 

(m3.s-1) 

Max. průtok 

1 Sloup Němčický p. 1971 - 1975 0,04 0,81 
2 Sloup (Vlčí skála) Luha 1971 - 1975 0,13 1,57 
3 Sloup Žďárná 1971 - 1975 0,06 1,1 
4 Sloup  Sloupský p. 1970 - 1975 0,22 2,98 
5 Holštejn - Doubky Bílá voda 1971 - 1975 0,23 6,2 
6 Holštejn   Bělička 1971 - 1973 0,03 0,93 
7 Holštejn   místní p. 1971 - 1973 0,002 0,15 
8 Holštejn   Bílá voda 1970 - 1975 0,33 7,8 
9 Holštejn   Lipovecký p. 1971 - 1975 0,03 1 

10 Ostrov Lopač 1971 - 1975 0,01 0,2 
11 Ostrov Krasovský p. 1971 - 1975 0,01 0,2 
12 Vilémovice Vilémovický p. 1971 - 1973 0,0009 0,01 
17 Jedovnice Jedovnický p. 1970 - 1975 0,08 1 
18 Křtiny Křtinský p. 1970 - 1975 0,07 1,2 
20 Josefov BS Křtinský p. 1970 - 1973 0,14 1,4 
22 Josefov Křtinský p. 1970 - 1972 0,38 1,7 
23 Hostěnice Hoštěnický p. 1971 - 1972 0,02 0,15 
24 Ochoz Říčka 1971 - 1975 0,06 0,78 
25 Ochoz Ochozký p. 1971 - 1975 0,004 0,07 
26 Ochoz nad vývěry Říčky  1971 - 1975 0,03 1,21 
29 Ochoz - Říčky Říčka 1970 - 1975 0,14 1,54 
70 Javoříčko Javoříčka 1974 - 1979 0,04 1,81 
71 Javoříčko Špraněk 1974 - 1979 0,13 2,1 
72 Jeseník Bělá 2000 - 2004 2 14,9 
73 Mikulovice Bělá 2000 - 2004 3,4 28,1 
74 Mladeč - Robinson Hradečka 1974 - 1980 0,04 1,15 
75 Mladeč   Rachavka  1975 - 1979 0,03 1,02 
76 Hvozd Špraněk 1974 - 1979 0,08 0,96 
77 Josefov - pod mostem Jedovnický p. 1967 - 1970 0,17 3,14 

průtok období (m3.s-1) 

 

Tab. 3.2. Objekty režimního měření průtoků – toky. 
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3.3. Oblasti provedených stopovacích zkoušek 
 

3.3.1. Chýnov 
 

Za Chýnovský kras jsou označovány čočky krystalických vápenců chýnovsko - 
ledečského pruhu pestré skupiny moldanubika v širším okolí Chýnova (Hromas a 
Bílková, 1998). Chýnovská jeskyně se nachází východně od Tábora a severně od 
městečka Chýnov. 

Krasovějící horninu tvoří 10 m mocná vložka krystalického vápence s obsahem 
CaCO3 okolo 98% v asi 100 m mocném tělese amfiboliticko - karbonátových hornin, 
jejichž okolí tvoří svory a pararuly moldanubika (Cajz, 1987).  

Chýnovské jeskyně má délku 1 170 m. Je protékána podzemním tokem o 
vydatnosti 5-13 l.s-1. Povrchové krasové jevy (závrty, ponory) zcela chybí. Skřivánek 
(1964) usuzuje na předmiocénní stáří nejvyšších částí Chýnovské jeskyně, protože 
prostory se nacházejí nad Rutickou plošinou pokrytou miocénními sedimenty.  
 
 
3.3.2. Systém Rudické propadání – Byčí skála 
 

Krasový systém Rudické propadání – Byčí skála je protékán podzemním tokem 
Jedovnického potoka. Úsek mezi místem ponoru a místem vývěru Jedovnického potoka 
měří cca 4 km (přímá vzdálenost). Celá trasa toku je zmapována, včetně zatopených 
úseků.  

Na podzemním toku byla provedena řada stopovacích zkoušek (Burkhardt, 1953 
a 1959). Proudění vody v systému a geometrie zatopených prostor jsou poměrně dobře 
známy. 

Křtinský potok v blízkosti Byčí skály je popsán v kapitolách 3.2.2.15. a 
3.2.2.16., pramen Byčí skála v kapitole 3.1.7.5. a vývěr Jedovnického potoka v 3.2.1.6. 
Systém Rudické propadání – Byčí skála je vyobrazen na obr. 5.3.  
 
 
3.3.3. Králický Sněžník 
 

Podrobně diskutováno v kapitole 3.1.4. (Králický Sněžník) a 3.1.4.4. (pramen 
Lanovka). 
 
3.3.4. Kryštofovo Údolí 
 

Kryštofovo Údolí náleží do krasu západního Ještědského hřbetu, který je tvořen 
ostrůvky metamorfovaných staropaleozoických vápenců západní části ještědského 
krystalinika krkonošsko – jizerského krystalinika lužické oblasti západně od Liberce 
(Hromas a Bílková, 1998). Na dně Kryštofova Údolí teče Údolský potok (v nadmořské 
výšce okolo 330 m n.m.), který pramení ve výšce téměř 800 m n.m. (pod horou Černá), 
v blízkosti Ještědu (1 010 m n.m.).  

Kras je vázán na vápnité dolomity jemně zrnité, silně lavicovité až masivní 
(Svoboda, 1955; Malásek, 1965; Sedlář a Kořán, 1970 a Krutský, 1995). Čočky 
krystalických vápenců jsou obklopeny drobovými metapískovci, fylity (místy vápnité; 
s přechody do vápnitých břidlic). Na pravém břehy Údolského potoka cca 1 km nad 
propastí Rokytka jsou hojné deluviální kamenito – hlinité sedimenty (Kachlík, 2002). 

Vodohospodářsky využíváno bylo prameniště Pila (objekt vodárna na obr. 5.10.) 
s vydatností 7-35 l.s-1 (Krutský, 1995; Lhotský, 1967; Sedlář a Kořán, 1970 a  
Vojtěchovská, 2002). 
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4. METODIKA PROVEDENÝCH PRACÍ    
 

V terénu jsem prováděla měření průtoků, pomocí nádoby i chemickou metodou, 
dále jsem měřila konduktivitu a teplotu vody. Řada terénních měření proběhla v rámci 
stopovacích zkoušek, které jsou popsány v samostatné kapitole. 
 
 
4.1. Měření průtoku 
 

4.1.1. Měření průtoku nádobou  
 

Za příznivých podmínek lze tuto metodu považovat za poměrně jednoduchou a 
rychlou. Měří se čas, za který se naplní nádoba o známém objemu. Maximální měřený 
průtok je limitován skutečností, že doba plnění nádoby by neměla být kratší než 6 
sekund (Pelikán, 1988). Tuto metodu lze dobře použít na pramenech či tocích, na 
kterých se nalézá či se dá vytvořit přepad, který umožní zachytit vodu do nádoby. 
V jiných případech je tato metoda nepřesná. 
 
 
4.1.2. Měření průtoku chemickou metodou  
 

V podstatě se jedná o obdobu stopovací zkoušky, jen s tím rozdílem, že při 
kvantitativní stopovací zkoušce je znám průtok a zjišťována je návratnost stopovače a 
při chemické metodě měření průtoku je předpokládaná plná návratnost  stopovače a za 
těchto podmínek je naopak vypočítána odpovídající hodnota průtoku (Bruthans, 2006). 

Chemickou metodu měření průtoků v ČR popisuje zejména Ouhrabka (1992), 
Zeman (1999) a Bruthans (2006). Kopáč (2007) popsal teoretické základy na měření 
průtoků pomocí stopovačů (především měření obsahu NaCl pomocí konduktivity) a 
otestoval přesnost metody na povrchových tocích. 

Při provádění této metody jsem jako stopovač vždy použila NaCl, proto je níže 
uvedena metodika pro NaCl stopovač, ačkoliv při chemické metodě měření průtoků lze 
použít i jiné stopovače (Käss et al., 1998). 

Metoda je vhodná pro měření průtoků takového toku (Ouhrabka, 1992), který 
umožní dokonalé promísení stopovače (NaCl) s vodou toku. V místě zjišťování průtoku 
na toku vybereme úsek tak, aby mezi místem injektáže a místem měření konduktivity 
mohlo dojít k promísení a zároveň na úseku nebyla místa zjevné stagnace vody, která by 
prodloužila čas měření.  

Princip metody počítá s tím, že dojde ke 100% návratnosti stopovače. Pak je 
možné vypočítat, jaké množství vody je potřeba k tomu, aby se známé množství NaCl 
naředilo na koncentraci, kterou zjišťujeme měřením konduktivity. Koncentraci 
rozpuštené látky jsem převedla z hodnot konduktivity přesnou kalibrací. Závislost 
koncentrace rozpuštěné NaCl ve vodě a konduktivity je při běžném rozsahu koncentrací 
lineární a lze ji vyjádřit vztahem:  
 

c = s × K  (rov. 4.1.), 
 

kde c je koncentrace NaCl [g.l-1],  
s je koeficient (směrnice kalibrační křivky), 
K je konduktivita [µS.cm-1]. 
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Kalibraci jsem prováděla na místě měření tak, že jsem do odměrného válce 
odebrala určitý objem vody z toku a přidala známé množství stopovače (tj. kalibrační 
roztok NaCl o přesně známé koncentraci, nejčastěji 10 g.l-1 NaCl) a měřila konduktivitu 
vzniklého roztoku. Měření konduktivity jsem opakovala několikrát s různými objemy 
vody z toku nebo přidáním různého množství kalibračního roztoku (Zeman, 1999) tak, 
aby rozmezí hodnot konduktivity získané při kalibraci, pokrylo hodnoty během měření. 
Podle Kopáče (2007) je nejlépe provést 5-6 kalibračních měření před zahájením 
injektáže.  

Orientační navýšenou koncentraci je možné zhruba odhadnout podle vzorce 
(Juraschek, 2002):  

PQ
MbK ×

=   (rov. 4.2.), 

 
kde K označuje navýšení konduktivity nad pozaďovou hodnotu [µS.cm-1],  
M je množství injektovaného NaCl [kg],  
QP je odhadnutý průtok [m3.s-1], 
b je konstanta (b = 10 pro turbulentní tok a b = 20 pro tok s horšími 
podmínkami pro dokonalé promíchání). 

 
NaCl jsem injektovala v čase t = 0. V místě sledování jsem zaznamenávala 

nárůst konduktivity v kroku 5 sekund a to z pozaďových hodnot, přes pík až do doby, 
kdy se konduktivita vrátila zpět na původní hodnoty. Nejlépe se osvědčil záznam 
automatický pomocí přístroje Cond 340i, po 5 vteřinách, v případě zaplnění kapacity 
přístroje bylo nutné hodnoty z konduktometru zapisovat ručně.  

Navážené množství NaCl jsem v místě měření rozpustila v nádobě a rozlila do 
toku tak aby každá proudnice obdržela množství stopovače úměrné průtoku v okolí této 
proudnice. Tím se výrazně zvýší šance, že na sledovaném bodě projde každým bodem 
profilu stejné množství stopovače. Množství NaCl musí být takové, aby se konduktivita 
dostatečně zvýšila nad pozaďové hodnoty, ale příliš mnoho NaCl není také ideální, 
neboť konduktivita narůstá skokem, což není dobré zejména pro ruční záznam hodnot 
(Kopáč, 2007).  

Pro ověření přesnosti měření a dokonalosti promíšení stopovače v celém 
příčném profilu toku jsem prováděla zpravidla 3 měření průtoku v jednom profilu. Při 
každém měření jsem sondu konduktometru přesunula do jiné části profilu, čímž lze 
testovat zda došlo k dobrému laterálnímu promíšení (Bruthans, 2006). Pokud ze všech 
tří měření vychází stejný průtok, je zjevné, že došlo k dobrému promíšení stopovače a 
naměřený průtok odpovídá realitě. 

Průtok je určen rovnicí (Marschalko a Horák, 2001): 
 

∫ −

=
1

0

)( 0

t

t
i dtcc

MQ   (rov. 4.3.), 

 
kde M je množství injektovaného stopovače [g], 
ci označuje naměřenou hodnotu koncentrace NaCl ve vodě [g.l-1],  
c0 je pozaďová hodnota koncentrace NaCl v toku [g.l-1],  
t0 označuje čas příchodu stopovače [s],  
t1 je čas ukončení měření [s]. 
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Podle Kopáče (2007) způsob injektáže (NaCl zcela rozpuštěná, NaCl ne zcela 

rozpuštěná či NaCl vsypaná přímo do toku) ani přítomnost vegetace nemají na výsledek 
rozhodující vliv. Devadesát % měření Kopáče dosáhlo odchylky v hodnotách průtoku 
pod 10% .  

Průtok měřený nádobou vychází na stejných profilech o 3-10% vyšší než průtok 
měřený chemickou metodou při užití NaCl (Bruthans, 2006 a Kropáč, 2007). Není 
dosud jasné, co je příčinou této odchylky. 

Pro vyhodnocení terénních měření jsem použila aplikaci prutok.xls, kterou 
vytvořil J. Bruthans a O. Zeman a spolu s upravenou verzí v angličtině (discharge.xls) ji 
publikoval Kopáč (2007).  
 
 
4.2. Měření teploty a konduktivity 
 

Teplotu jsem měřila konduktometrem Cond 340i, který má zabudované teplotní 
čidlo s přesností 0,1 °C. 

Konduktivitu jsem měřila přístrojem Cond 340i se sondou TetraCon 325 od 
firmy WTW. Konduktivitu jsem měřila přímo v prameni či jiném zkoumaném objektu. 
Přístroj Cond 340i je vybaven automatickým měřením a ukládáním až 800 hodnot, 
časový interval automatického měření lze nastavit od 5 sekund až po 1 hodinu.  
 
 
4.3. Automatický odběr vzorků 
 

V několika případech jsem pro odběr vzorků využila programovatelné, plně 
automatické zařízení pro odběr vzorků (obr. 4.1.). Tento přístroj sestavili O. Zeman a J. 
Kukačka z PřF UK ve spolupráci s I. Zárubou z NAREX SAT. s.r.o. Zařízení využívá 
programovatelný krokový motor.  
 

 
 

Obr. 4.1. Automatické zařízení pro odběr vzorků. 
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4.4. Stopovací zkoušky 
 

Při stopovacích zkouškách jsem použila několik druhů stopovacích látek: NaCl, 
sodnou sůl fluoresceinu C20H10Na2O5 (dále fluorescein), KI, KBr a dva druhy optických 
zjasňovačů (v ČR známých pod obchodním názvem rylux, v mezinárodní literatuře pod 
názvem Tinopal). 
 
 
4.4.1. Stopovací zkoušky s fluoresceinem 
 

Fluorescein se jako stopovač v karbonátech užívá velice dlouho, přestože 
nesplňuje striktně všechny předpoklady ideálního stopovače (Atkinson et al., 1973). 
Fluorescein se nechová konzervativně. Snadno se váže na organický materiál a na 
denním světle se velmi rychle rozpadá (Käss et al., 1998; Field, 2002).  

Při plánování i v průběhu stopovací zkoušky je třeba dávat pozor, aby kvůli 
špatné manipulaci nedošlo ke kontaktu fluoresceinu s předměty, které by mohly 
kontaminovat vzorkovanou vodu.  

V případě užití fluoresceinu jsem vodu odebírala do skleněných vzorkovnic o 
objemu 50-150 ml a ukládala do temna. Místa, kde jsem očekávala objevení 
fluoresceinu a nebylo zde možné pravidelně odebírat vzorky, např. díky špatné 
přístupnosti, jsem osadila patronami s aktivním uhlím. Po ukončení stopování jsem z 
aktivního uhlí za pomoci směsi čistého lihu a 15 % hydroxidu draselného (1:1) 
uvolňovala fluorescein do roztoku, který se poté vyhodnocoval jako ostatní odebrané 
vzorky.  

Vyhodnocení vzorků vody provedl zčásti O. Zeman, zčásti jsem je prováděla 
osobně a to v laboratoři Ústavu geochemie a mineralogie UK Praha na fluorimetru 
Perkin-Elmer 203. Do flourimetru se vkládá vzorek vody v kyvetě o objemu 3-5 ml, 
který je vybuzen světlem o vlnové délce 492 nm a měřena je intenzita emise o vlnové 
délce 513 nm (Field, 2002). Po ověření, že se jedná o fluorescein, bylo u každého 
vzorku provedeno skenování intenzity emise mezi 480 a 530 nm. Za pozitivní 
přítomnost fluoresceinu ve vzorkách byla považována pouze taková situace, kdy byl 
přítomen pík (vrchol) emise na 513 nm. Koncentrace fluoresceinu byla získána 
porovnáním intenzity emisí základních roztoků připravených rozpuštěním naváženého 
množství fluoresceinu ve vodě pramene, ze kterého byly odebírány vzorky (Atkinson et 
al., 1973).  

Detekovatelná koncentrace flouresceinu jsou 2 ng/l (Käss et al., 1998). 
Ve studovaných přírodních vodách se hodnota pozadí pohybovala v desítkách až 
stovkách ng/l kvůli zákalu vody, který rozptyluje světlo o vlnové délce 492 nm a 
zvyšuje i intenzitu záření na 513 nm. Hodnota pozadí proto kolísá v čase a výrazně 
vzrůstá při zákalu vody doprovázejícímu vysoké vodní stavy. 
 
 
4.4.2. Stopovací zkoušky s NaCl 
 

Na místech sledování jsem měřila konduktivitu a odebírala vzorky vody do 
polyetylenových lahví o objemu 0,5 l. Konduktivitu jsem měřila přístrojem Cond 340i. 

Průnikovou křivku jsem vytvářela z převedených hodnot konduktivity na 
množství  Cl-. Tento převod je možný díky vysoké korelaci mezi navýšením 
koncentrace Cl- iontů a navýšením hodnot konduktivity.  
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Množství chloridů bylo stanoveno argentometrickou titrací: chloridy jsem 
titrovala roztokem dusičnanu stříbrného o c(AgNO3) = 0,05 mol.l-1 za vzniku málo 
rozpustného chloridu stříbrného. Použitým indikátorem byl chroman draselný. 
 
 
4.4.3. Stopovací zkoušky s KI 
 

Při použití KI jsem vzorky odebírala do polyetylenových lahví o objemu 0,5 l. 
V laboratoři jsem všechny vzorky analyzovala podle následujícího postupu (Kobrová et 
al., 1983): 

Ke 100 ml vzorku vody jsem přidala několik kapek methylčerveně a roztoku 
kyseliny dusičné o c(HNO3) = 0,1 mol.l-1 do oranžově červeného zabarvení indikátoru 
(pH okolo 5). Do válce o objemu 100 ml jsem odlila 90 ml vody a objem jsem doplnila 
na 100 ml roztokem dusičnanu draselného c(KNO3) = 1 mol.l-1, přidala jsem přibližně 
0,1 g kyseliny askorbové a roztok jsem přelila do polyethylenové kádinky o objemu 200 
ml. Vnořila jsem jodidovou elektrodu a za stálého mírného míchání jsem po 2 minutách 
odečetla potenciál elektrody v mV. Použila jsem jodidovou kombinovanou iontově 
selektivní elektrodu THETA ´90. 

Základní roztoky jsem připravila stejným způsobem jako analyzované vzorky. 
Kalibrační křivku jsem sestrojila vynesením koncentrace jodidů v mg/l na 
semilogaritmickém grafu proti mV zjištěným měřením základních roztoků jodidů. 
Naměřené hodnoty jsem porovnala s kalibrační křivkou a vyjádřila v mg/l. 
 
 
4.4.4. Vyhodnocení průnikových křivek 
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Obr. 4.2. Průniková křivka stopovací zkoušky (zjednodušeno podle Fielda, 2002). Křivka vyjadřuje 
průběh koncentrace stopovací látky v čase na jednom sledovaném místě. V grafu je na časové ose 
naznačeno odečítání jednotlivých časových úseků: TL je časový úsek od injektáže po první objevení 
stopovače v místě sledování, TP je časový úsek po maximální koncentraci (CP), tb je čas od prvního 
objevení po maximální koncentraci, Td je čas od prvního objevení stopovače po vyznění koncentrace, TC 
definuje časový úsek po těžiště průnikové křivky a TT  je čas od injektáže po vyznění koncentrace. 

 
Nově provedené stopovací zkoušky, jejichž výsledky jsou diskutovány v této 

práci, jsou vyhodnocené programem Qtracer2 (Field, 1999, 2002). Po zadání vstupních 
informací do programu (z tvarů průběhové křivky – obr. 4.2.) lze získat řadu paramatrů, 
které charakterizují prostředí mezi místem injektáže a místem sledování stopovací 
zkoušky (Field, 2002).  

Stopovač se pohybuje rychleji uprostřed kanálu než při krajích, podél stěn 
krasových kanálů či puklin, rozdílná rychlost se díky laterálnímu míšení na větší 
vzdálenosti měřitelně neprojevuje a migrace stopovače se tak řeší v 1-D (Field, 1999). 
 
 

TL je označení „času prvního objevení“, je to časový úsek od injektáže po 
první zvýšení koncentrace stopovače nad pozadí v místě vzorkování; 

 

TP je „čas maximální koncentrace“, definuje časový úsek od injektáže po 
maximální koncentraci; 

 

TC je „střední doba zdržení“, je to časový úsek po těžiště průnikové křivky,  
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TC   (rov. 4.4.) 

  
C je koncentrace stopovače, 
Q je vydatnost podzemní vody. 

 

TT je „čas od injektáže po vyznění koncentrace“. Na rozdíl od předchozích je 
tento čas obtížné určit, protože koncentrace stopovače se po maximální koncentraci 
obvykle asymptoticky blíží pozadí a tento parametr je tak silně ovlivněn přesností 
měření stopovače nad úrovní pozaďové koncentrace. 
 

Přímá vzdálenost „x“ mezi body injektáže a sledování vede k podhodnocení 
rychlosti proudění, protože voda neteče mezi oběma body po přímé spojnici. Za 
reálnější vzdálenost se považuje tzv. sinusová migrační vzdálenost „xs“, kterou 
zíkáme:  
 

xxS ×= 5,1   (rov. 4.5.) 
 
 

Maximální rychlost stopovače „vL“ se získá vydělením sinusové migrační 
vzdálenosti a času prvního objevení. 
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Rychlost podle píku „vP“ je rovna podílu sinusové migrační vzdálenosti a času 
maximální koncetrace. 
 

Střední rychlost stopovače „vC“ je rovna podílu sinusové migrační vzdálenosti 
xs a střední doby zdržení TC. 
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C   (rov. 4.6.) 

 
Objem zatopené části krasového kanálu „V“ je roven součinu průtoku vody a 

střední doby zdržení stopovače v systému. Jedná se přirozeně jen o tu část objemu 
kanálu, která byla zasažena mrakem stopovače.  
 

∫=
t

QdtV
0

  (rov. 4.7.) 

 
Dělíme-li objem zatopených částí krasového kanálu vzdáleností xs, získáme 

průměrnou plochu průtočného profilu „A“.   
 

Sx
VA =   (rov. 4.8.) 

 
Pecletovo číslo „Pe“: 

S

S
e Dx

xv
P =   (rov. 4.9.) 

 
je míra relativního příspěvku mechanické disperze a difuze na transport rozpuštěné 
látky ve srovnání s transportem v rámci advekce. 
 

Pe < 0,4   při transportu převládá difuze a disperze;  
Pe 0,4 – 6,0  přechod difuze a advekce; 
Pe > 6,0   převládá advekce při transportu stopovače. 
 

Ve většině případů transportu rozpuštěných látek v krasu je Pecletovo číslo větší než 6. 
 

Podélná a příčná disperze jsou procesy, které ovlivňují rozptyl stopovače, 
přičemž vliv příčné disperze lze zanedbat. Podélná disperze je definována koeficientem 
disperze, který je přímo úměrný součinu rychlosti a konstanty označované jako podélná 
disperzivita, která koreluje s velikostí prvků tvořících prostupované prostředí. 
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Obr. 4.3. Rozptyl stopovače ve směru proudění (Field, 2002). 
 

Koeficient disperze „DL“: 
 

DL = σt 
2×

sx
v
2

3

  (rov. 4.10.),  

 
kde 

 

σt
2
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  (rov. 4.11.) 

σt je standartní odchylka pro střední dobu zdržení (T). 
 

Podélná disperzivita (m) odpovídá podílu koeficientu disperze (m2.s-1) a střední 
rychlosti stopovače. 
 

Zachycené množství stopovače „Mo“ je pro každé vzorkované místo dáno 
rovnicí: 
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0 )()( dttQtCM   (rov. 4.12.) 

 
Celkové zachycené množství je součtem zachycených množství stopovače ze 

všech sledovaných míst.  
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Návratnost stopovače je podíl celkového zachyceného množství stopovače a 

množství, které bylo do systému injektováno. V případě zachycení veškerého 
injektovaného stopovače je návratnost 100%, ale v reálných případech bývá tato 
hodnota nižší. Nízké hodnoty návratnosti stopovače indikují buď nekonzervativní 
chování stopovače, nebo skutečnost, že stopovač proudil i mimo sledované profily. 
 
 
 
4.5. Statistické zpracování režimních měření 
 

4.5.1. Čáry vyprazdňování 
 

Na hydrogramech všech objektů jsem vyčlenila úseky rychlého a pomalého 
poklesu (obr. 4.4.), pro které jsem určila sérii koeficientů vyprazdňování a. Pro každou 
řadu bylo vypočteno až několik desítek koeficientů a, ze kterých byl vybrán ten 
nejvyšší, resp. nejnižší a byl také spočten průměr tří nejvyšších, resp. průměr tří 
nejnižších a. 
 

 
 

Obr. 4.4. V grafu je naznačeno, jaké úseky hydrogramu byly užity při výpočtu koeficientů vyprazdňování 
a rovnice, která byla ve všech případech při výpočtu koeficientů vyprazdňování použita.   
 

Více viz. kapitola 2.5.2. 
 
 
4.5.2. Čáry překročení 
 

Čáry překročení ukazují kolikrát byla určitá hodnota průtoku v daném 
sledovaném období překročena. Čáry překročení umožňují charakterizovat míru 
nestálosti průtoků daného objektu a to nejen s ohledem na nejvyšší vodní stavy, ale i pro 
stavy nejnižší (Slepička et al., 1989). 
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Tvar čar překročení může být ovlivněn výběrem souboru za situace, kdy bude 
čára: 

 

a) zpracována pro příliš krátké období, při kterém se nemusí projevit extrémní 
stavy (minimální, maximální); 

b) bude sestávat ze dvou různých spolu nesouvisejících období, z nichž každé 
bude mít odlišné střední hodnoty průtoků. 

 

V MS Excel byly vypočteny percentily k od 0% do 100% pro jednotlivé časové 
řady průtoků naměřených na pramenech a vodních tocích. Aby bylo možné údaje 
z jednotlivých objektů, často se výrazně lišících svým průměrným průtokem, srovnávat 
mezi sebou, byly nejprve hodnoty průtoku z časové řady vyděleny průměrným 
průtokem. Pro zrychlení výpočtů byly použita makra (výpočet probíhá standardní 
cestou, pouze kopírování dat a vzorců pro výpočet je automatizováno). 
 
 
4.5.3. Autokorelace 
 

Autokorelace byla počítána podle rovnice 2.7. v programu Excel. Při 
autokorelaci byla časová řada korelována sama sebou s posunem o jeden krok. Pro 
zrychlení výpočtů byly použita makra. Koeficienty korelace byly vypočteny pro posun 
o celé dny (případně týdny), protože pro výpočet byly k dispozici denní, případně 
týdenní měření. Aby bylo možné data srovnat byly použity reprezentativní hodnoty 
autokorelace (rxy = 0,4; 0,7; 0,9). Reálné hodnoty autokorelace pro jednotlivé dny jsou 
obvykle vyšší či nižší než reprezentativní hodnoty (viz obr. 4.5.). Proto byly 
reprezentativní hodnoty autokorelace (rxy 0,4; 0,7; 0,9) získány lineární interpolací. 
Výsledkem je, že délka časového úseku nejsou celé dny, přestože rozlišení primárních 
řad je ve dnech. 
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Obr. 4.5. Graf autokorelace pro č. 15 Punkva Skalní Mlýn (rxy 0,9 = 0,85 dne; rxy 0,7 = 3,1 dne; rxy 0,4 
= 9 dnů). 
 

69 
 



 
 
4.5.4. Poměr maximálního a průměrného průtoku 
 

Stálost pramene bývá obvykle hodnocena podle poměrů  
 

prumQ
Qmax

 

 
Qmax je nejvyšší dosažená vydatnost ve sledovaném období, 
Qprum je aritmetický průměr vydatností,  

 

 nebo se používá poměr percentilů (např. Q25%/Q75%) z obavy aby extrémní 
naměřené průtoky nebyly způsobeny chybou měření (Pelikán, 1988). U řady toků a 
některých pramenů však dochází k úplnému vyschnutí toku, nebo k extrémním 
poklesům průtoku v suchých obdobích, což povede k extrémně vysokým hodnotám  
poměru Qmax ku Qmin (až nekonečno). Jak je zřejmé z kapitoly o čarách překročení 
důvodem vyschnutí či výrazných poklesů průtoků je rozdělování hydraulické odezvy, 
kdy pramen nebo tok drénuje pouze část vody z povodí. Minimální hodnoty průtoku 
jsou v mnoha případech tímto efektem zásadně ovlivněny.  

Jako hledisko stálosti průtoku pramene byl proto vybrán parametr Qmax/Qprům , u 
kterého se předpokládalo, že vliv podtékání profilů či rozdělování hydraulické odezvy 
bude výrazně utlumen. 
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5. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY, DISKUZE 
 
5.1. Stopovací zkoušky 
 

5.1.1. Nově provedené stopovací zkoušky 
 

5.1.1.1. Stopovací zkouška na toku v Chýnovské jeskyni 
 

Stopovací zkoušku jsem provedla ve spolupráci s J. Bruthansem a O. Jägrem na 
toku v Chýnovské jeskyni (obr. 5.1.) ve dnech 24.1. až 25.1.2003. Užitým stopovačem 
byl NaCl (10 kg), který jsme injektovali do prvního vodopádu pod Homolovým 
jezerem, na obr. 5.1. označeno písmenem “I“. Vzorky jsem odebírala 1 m pod 
skleněnou pyramidou na návštěvnickém okruhu (10 m nad přepadem), na obr. 5.1. 
označeno “S“.  

Ve vzorcích jsem titrací v laboratoři zjišťovala koncentraci chloridů. Na místě 
“S“ jsem nainstalovala přístroj Cond 340i s automatickým záznamem konduktivity a 
provedla jsem kalibraci. Konduktivitu jsem sledovala celkem 23 hodin, nejdříve po 1 
minutě a později po 5 min. Změřili jsme průtok v místě vodopádu pod Homolovým 
jezerem (12,2 l.s-1, měřeno pomocí nádoby). Průtok v místě sledování je shodný 
s průtokem v místě injektáže. Sledovaný úsek totiž nemá žádné významné vedlejší 
přítoky, což bylo potvrzeno při vyčerpání tohoto úseku (Krejča et al., 2003, Krejča – 
ústní sdělení). Teplota vody byla 8,7°C.  

 
 
 
 
Obr. 5.1. Zkoumaná část Chýnovské jeskyně v půdorysu a v podélném vertikálním řezu (Vojtěchovská et 
al., v tisku).   
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Koncentrace chloridů během stopovací zkoušky jsou vyneseny na obrázku 5.2. 
Koncentrace chloridů získané titrací a ty, které byly získané z konduktivity pomocí 
kalibrace mají vysoký korelační koeficient R2 = 0,999. Podzemní voda se na 
sledovaném úseku pohybovala střední rychlostí o velikosti 25 m.hod-1 (tab. 5.1.).  
 

 
 

Obr. 5.2. Průniková křivka chloridů (získaná převodem automatického záznamu konduktivity) společně s  
obsahy chloridů zjištěné titrací a křivka ukazující množství navráceného stopovače. 
 
 

Podle průnikové křivky (obr. 5.2.) dorazil stopovač na místo sledování 116 min 
po injektáži (tab. 5.1.) a maximální koncentrace bylo dosaženo po 176 min. Průniková 
křivka se ke konci navrátila do pozaďových hodnot koncentrace chloridů velice pomalu 
(“tail – efekt“). Celkově bylo zastiženo 92% injektovaného stopovače. Chybějících 8% 
stopovače lze vysvětlit nepřesností v měření průtoku. Druhou možností je, že došlo 
k rozředění stopovače pod mez detekce v dlouhém “tail - efektu“ díky difuzi do 
statických vod, které jsou v sutích na dně kanálu. 
 

TOK CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ 
užitý stopovač NaCl 
množství stopovače [kg] 10 
průtok na místě injektáže  [l.s-1] 12,2 
průtok na místě vzorkování  [l.s-1] 12,2 
vzdálenost místa injektáže a sledování (x 1,5) [m] 120 
střední rychlost - podle střední doby zdržení  [m.hod-1] 24,6 
maximální rychlost - podle času prvního objevení [m.hod-1] 62,1 
koeficient disperze  [m2 .s-1] 0,03 
Pecletovo číslo [-] 28 
průměrná plocha průtočného profilu [m2] 1,8 

 

Tab. 5.1. Stopovací zkouška v Chýnovské jeskyni.  
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Skutečný objem VSK zatopeného kanálu je 190 m3 (Krejča et al., 2003) a byl 
zjištěn po vyčerpání vody podle rovnice: 

 
VSK = QPL × tPL  (rov. 5.1.) 

 
kde tPL je čas plnění a QPL je vydatnost přítoku.  

 

Při 10% nepřesnosti v naměřené vydatnosti přítoku je skutečný objem určen 
s odchylkou ± 20 m3. 

Velikost vypočteného objemu krasového kanálů podle stopovací zkoušky závisí 
na čase, který bude při výpočtu použit. Pokud do výpočtu dosadím čas prvního 
objevení, bude objem 85 m3. Užitím času maximální koncentrace získáme objem 129 
m3. Pokud použiji při výpočtu střední dobu zdržení (tab. 5.2.) bude vypočtený objem 
zatopeného kanálu 177 m3. 
 

    
čas 

čas od 

[min]   

příslušný 
objem  
[m3]   

srovnání se 

objemem  [%]  

skutečný objem    190  100 

čas prvního objevení 116 85 45 

čas maximální koncentrace 176 129 68 

střední doba zdržení (návratnost 46% 
injektovaného;  50%  zachyceného stopovače) 231 169 89 

  střední doba zdržení ( 50%  injektovaného 
stopovače) 242 

 
177 

 
93 

střední doba zdržení (těžiště – bez extrapolace) 290 212 112 

střední doba zdržení (těžiště – s extrapolací) 291-310  213-227  112-119 

injektáže  skutečným 

 

Tab. 5.2. Časy a odpovídající výpočty objemů studované zatopené části v Chýnovské jeskyni 
(Vojtěchovská et al., v tisku). 
 
 

Skutečnému objemu se nejvíce přibližuje objem, který byl výpočten střední 
dobou zdržení (obr. 5.2., Vojtěchovská et al., v tisku). 
 
 
5.1.1.2. Stopovací zkoušky v systému Rudické propadání – Byčí skála 
 

V krasovém systému Rudické propadání – Byčí skála jsem vytypovala místa, 
kde bylo možné provést stopovací zkoušky charakterizující jak celý jeskyní systém tak i 
jeho typické části: běhutý tok v otevřeném korytě, sifony a úseky s vodopády a jezery. 
Ve dnech 7.6. – 11.6. 2005 jsem spolu s M. Knížkem a H. Vysokou v systému 
uskutečnila celkem 5 stopovacích zkoušek na různých úsecích (viz. obr. 5.3.) a 
s použitím několika druhů stopovacích látek: 
 

1. Rudické propadání ponor – Kaňony v Byčí skále; 
2. Kaňony v Byčí skále – vývěry Jedovnického potoka (obr. A a D); 
3. Rudické propadání (vstupní úsek vodopádů); 
4. Rudické propadání (sifon pod chodbou Vzdechů, obr. B); 
5. Byčí skála (úsek toku v Nové Byčí skále, pod Sifonem dřiny, obr. C). 
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Stopovací zkouška: Rudické propadání ponor – Kaňony v Byčí skále musela být 
provedena dvakrát. Během prvého pokusu byla zjištěna porucha automatického 
odběráku. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 5.3. Krasový systém Rudické propadání – Byčí skála s vyznačenými místy provedených stopovacích 
zkoušek. 
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5.1.1.2.1. Rudické propadání ponor – Kaňony v Byčí skále 
 

Místem injektáže byl Jedovnický potok těsně před ponorem do Rudického 
propadání (obr. 5.3.). V té době byl průtok v těchto místech okolo 20 l.s-1. Místem 
sledování byl tok v Nové Byčí skále těsně před zúžením do prostor Kaňonů, tam byl 
průtok 71 l.s-1 (tab. 5.3.). Vzorky měly být odebírány automaticky, ale kvůli nesprávné 
funkčnosti odběráku musela být zkouška záhájena ještě jednou a tentokrát jsme vzorky 
odebírali manuálně v intervalu 30 minut až 1 hodiny.  
 

 
 

Obr. 5.4. Průniková křivka stopovací zkoušky mezi ponorem Jedovnického potoka a Kaňony v jeskyni 
Byčí skála. 
 
 

Stopovač na místo sledováni dorazil po 19 hodinách od injektáže (obr.5.4.) a 
maximální koncentrace bylo dosaženo po 24 hodinách, tehdy dorazil ke Kaňonům 
fluorescein v koncentraci 73,3 ug/l. Plocha průnikové křivky měla své těžiště v čase 26 
hodin. 111% navráceného stopovače lze vysvětlit např. 11% chybou v měření průtoku. 
Objem zatopených prostor je přibližně 6 500 m3. 
 

PONOR JEDOVNICKÉHO POTOKA - JESKYNĚ BYČÍ SKÁLA 
stopovač fluorescein 
množství stopovače [kg] 0,1 
průtok na místě injektáže  [l.s-1] cca 20 
průtok na místě vzorkování  [l.s-1] 71 
vzdálenost místa injektáže a sledování (x 1,5) [m] 5400 
střední rychlost - podle střední doby zdržení  [m.hod-1] 208 
maximální rychlost - podle času prvního objevení [m.hod-1] 283 
koeficient disperze  [m2 .s-1] 1,1 
Pecletovo číslo [-] 290 
průměrná plocha průtočného profilu [m2] 1,2 

 

Tab. 5.3. Stopovací zkouška: Rudické propadání – Kaňony v Byčí skále. 
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5.1.1.2.2. Kaňony v Byčí skále – vývěry Jedovnického potoka  
 

Nad Kaňony začínala stopovací zkouška s užitím KI, který byl rozpuštěn a 
injektován do toku o průtoku 71 l.s-1. Ve vývěrové zóně byla vytypována 4 místa 
sledování – vývěry I, II, III a IV (obr. 5.3.), jejichž vydatnost byla naměřena 
(chemickou metodou) mezi 3-39 l.s-1 (tab. 5.4.), společně měly všechny čtyři vývěry 
vydatnost 86 l.s-1 na kterou byl navýšen průtok místa injektáže (71 l.s-1) na přibližně 
800 m dlouhém úseku. 
 

 
 

Obr. 5.5. Průnikové křivky 4 vývěrů Jedovnického potoka. 
 
 

Z oblasti Kaňonů nejdříve dorazila voda se zvýšenou koncentrací do vývěru II 
(po 4,6 hodinách) a poté do vývěrů I, III a IV (po 5 hodinách). Maximální koncentrace 
bylo dosaženo v následujícím pořadí (obr. 5.5.): vývěr II (po 5,6 hodinách), vývěr I a IV 
(po 6 hodinách) a vývěr III (po 6,7 hodinách od injektáže). Těžiště vývěru III bylo 
časově výrazně posunuto (v 10,5 hodině) od ostatních vývěrů I a IV (6,8 hodin) a 
vývěru II (6,7 hodin). Vývěry I až IV se celkem navrátilo 99 % injektovaných jodidů. 
Celkový zatopený objem kanálů byl vypočten a je roven 2 600 m3 (vývěr I – 170 m3, 
vývěr II – 890 m3, vývěr III – 1470 m3 a vývěr IV – 73 m3). 
 

JESKYNĚ BYČÍ SKÁLA - VÝVĚRY   VÝVĚR I VÝVĚR II VÝVĚR III VÝVĚR IV 

množství KI stopovače [kg] 2 2 2 2 
průtok na místě vzorkování  [l.s-1] 7 37 39 3 
vzdálenost místa injektáže a sledování (x 1,5) [m] 855 795 750 840 
střední rychlost - podle střední doby zdržení  [m.hod-1] 126 119 71 124 
maximální rychlost – podle času prvního objevení [m.hod-1] 171 173 150 168 
podélná disperzivita  [m] 4,9 8 9,8 7,2 
Pecletovo číslo [-] 170 99 77 116 
průměrná plocha průtočného profilu [m2] 0,2 1,1 2 0,9 
návratnost stopovače [%] 7 36 53 3 

 

Tab. 5.4. Stopovací zkouška: Kaňony v Byčí skále – vývěry Jedovnického potoka. 
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Podobnost průnikových křivek vývěrů I až IV (obr. 5.5., zejména obdobné 
koncentrace jodidů)  je způsobena tím, že voda od Kaňonů prochází společně krasovým 
kanálem a větví se do jednotlivých vývěrů až před místem výstupu vody ze systému. 
Výrazněji odlišná je pouze průniková křivka vývěru III, která je o 1 hodinu posunutá 
vůči křivkám ostatních vývěrů. 

Celkový objem zatopených prostor v podzemním úseku Jedovnického potoka od 
ponoru po vývěr tak během stopovací zkoušky byl 9100 m3.  
 
 
5.1.1.2.3. Rudické propadání (vstupní úsek vodopádů a jezer) 
 

Do ponoru Jedovnického potoka, těsně před vstupem do systému Rudického 
propadání, jsme injektovali 10 kg rozpuštěné NaCl (obr. 5.3.). Místem sledování bylo 
dno Rudického propadání pod žebříky (Hugonův dóm). Byl sledován úsek vodopádů a 
jezer ve vývařištích, kde tok překonává 80 m vertikální rozdíl na délce pouhých 120 m. 
Na místě sledování byla 120 min zaznamenávána konduktivita po 30 s. Průtok na místě 
injektáže i sledování byl 40 l.s-1 (tab. 5.5.) měřeno chemickou metodou tak, aby nebyla 
ovlivněna konduktivita během stopovací zkoušky. 

 
 

 
 

Obr. 5.6. Průniková křivka stopovací zkoušky provedené na úseku Vodopádů, ve vstupní části Rudického 
propadání. 
 
 

Na místo sledování dorazil stopovač po 12,6 min (obr. 5.6.). Po 23 min od 
injektáže dosáhla koncentrace stopovače na místě sledování maxima. Těžiště průnikové 
křivky leží na 34 minutě. Objem zatopené části během stopovací zkoušky byl 83 m3, 
což odpovídá objemu jezer pod vertikálními stupni. K místu sledování dorazilo 103% 
stopovače. Na studovaném úseku nebyly pozorovány přítoky ani ztráty podzemní vody. 
Plná návratnost byla očekávána. To že zdánlivě dorazilo více stopovače než se 
injektovalo je pravděpodobně způsobeno nepřesností v měření průtoků. 
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JESKYNĚ RUDICKÉ PROPADÁNÍ (VODOPÁDY) 
stopovač NaCl 
množství stopovače [kg] 10 
průtok na místě injektáže  [l.s-1] 40 
průtok na místě vzorkování  [l.s-1] 40 
vzdálenost místa injektáže a sledování (x 1,5) [m] 120 
střední rychlost - podle střední doby zdržení  [m.hod-1] 208,3 
maximální rychlost - podle času prvního objevení [m.hod-1] 571 
koeficient disperze  [m2.s-1] 0,68 
Pecletovo číslo [-] 18 
průměrná plocha průtočného profilu [m2] 0,7 

 

Tab. 5.5. Stopovací zkouška - Rudické propadání (vstupní úsek vodopádů a jezer). 
 
 
5.1.1.2.4. Rudické propadání (sifon pod chodbou Vzdechů) 
 

Stopovací zkouška byla realizovaná skrze sifon pod chodbou Vzdechů (obr. 5.3.) 
s 10 kg NaCl. Průtok byl na tomto sledovaném úseku 40 l.s-1 (tab. 5.6.). 
 
 

 
 

Obr. 5.7. Průniková křivka stopovače po průchodu sifonem pod chodbou Vzdechů. 
 
 

Stopovač se objevil po 6 min a maximální koncentrace dosáhl v čase 7,8 min 
(obr. 5.7.). Těžiště leží v čase 13,8 min. Byl určen objem zatoponého sifonu (34 m3). 
Podařilo se zachytit 97% injektovaného stopovače.  
 

JESKYNĚ RUDICKÉ PROPADÁNÍ (SIFON) 
stopovač NaCl 
množství stopovače [kg] 10 
průtok na místě injektáže  [l.s-1] 40 
průtok na místě vzorkování  [l.s-1] 40 
vzdálenost místa injektáže a sledování (x 1,5) [m] 60 
střední rychlost - podle střední doby zdržení  [m.hod-1] 254 
maximální rychlost - podle času prvního objevení [m.hod-1] 600 
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koeficient disperze  [m2.s-1] 0,26 
Pecletovo číslo [-] 16 
průměrná plocha průtočného profilu [m2] 0,6 

 

Tab. 5.6. Stopovací zkouška - Rudické propadání (sifon pod chodbou Vzdechů). 
 
 
5.1.1.2.5. Byčí skála (běhutý úsek toku v Nové Byčí skále) 
 

V úseku pod Sifonem dřiny v Nové Byčí skále byla provedena stopovací 
zkouška s NaCl (obr. 5.3.). Na úseku dlouhém 90 m byl stálý průtok 73 l.s-1 (tab. 5.7.). 
Konduktivita byla zaznamenávána po 10 s. 
 
 

 
 

Obr. 5.8. Průniková křivka stopování běhutého toku v jeskyni Nová Byčí skála. 
 
 

Stopovač se v místě sledování poprvé objevil po 6 min od injektáže a za 9,6 min 
dosáhla koncentrace stopovače svého maxima (obr. 5.8.). Těžiště leží v čase 11,4 min. 
Objem zatopené části koryta toku byl 49 m3 a zachyceno bylo 100% injektované NaCl. 
 

TOK V JESKYNI BYČÍ SKÁLA 
stopovač NaCl 
množství stopovače [kg] 2 
průtok na místě injektáže  [l.s-1] 73 
průtok na místě vzorkování  [l.s-1] 73 
vzdálenost místa injektáže a sledování (x 1,5) [m] 90 
střední rychlost - podle střední doby zdržení  [m.hod-1] 480 
maximální rychlost - podle času prvního objevení [m.hod-1] 900 
koeficient disperze  [m2.s-1] 0,13 
Pecletovo číslo [-] 91 
průměrná plocha průtočného profilu [m2] 0,6 

 

Tab. 5.7. Stopovací zkouška - Byčí skála (běhutý úsek toku v Nové Byčí skále). 
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5.1.1.3. Stopovací zkouška na Králickém Sněžníku 
 

Stopovací zkoušku na Králickém Sněžníku jsem provedla ve spolupráci s J. 
Kukačkou a V. Altovou ve dnech 6.10. – 8.10.2004 mezi ponorem Poniklece a 
pramenem Lanovka. Použila jsem dva druhy stopovací látky: jodid draselný a 
fluorescein. 

Dne 6.10.2004 ve 4:10 jsem do ponoru Poniklece injektovala 5 kg KI. Druhý 
stopovač v množství 50 g jsme na stejném místě injektovali o 7 hodin později. 

V místě injektáže stopovače jsem chemickou metodou naměřila průtok 8 l.s-1; 
konduktivita byla 42 uS.cm-1 a pH 4,8. Vydatnost pramene Lanovka jsme měřili 
nádobou a byla 43 l.s-1 (tab. 5.8.); konduktivita byla 125 uS.cm-1 a pH 8. 

Pro rozbory, které jsem provedla v laboratoři, jsem odebírala vzorky pro 
stanovení obsahu jodidů a vzorky pro určení koncentrace fluoresceinu z pramene 
Lanovka. Vzorky byly odebírány po 20 min, po uplynutí 15 h od injektáže byl interval 
mezi odběry zvětšován. Aby odběr vzorků vody nebyl ukončen předčasně, sledovala 
jsem přímo v terénu průchod mraku jodidů krasovým systémem. 
   
 

 
 

Obr. 5.9. Průběh koncentrace jodidů  (mg.l-1) v prameni Lanovka.  
 
 

První objevení stopovače na prameni Lanovka bylo po 10,5 hod od injektáže 
(viz. obr. 5.9. a tab. 5.8.), kdy byly překročeny pozaďové hodnoty jodidů (0,03-0,04 
mg.l-1). Nejvyšší zastižená koncentrace jodidů byla 0,7 mg.l-1, v čase 14,7 hod od 
injektáže). Střední doba zdržení stopovače byla 20,9 hod. Objem krasového kanálu mezi 
ponorem a pramenem se pohybuje mezi 600-3200 m3, což odpovídá ploše průtočného 
profilu o velikosti 0,3-1,4 m2. Návratnost stopovače byla pouze 28%, je možné, že 
dochází k bifurkaci a vody z ponoru Poniklece míří i k jiným vývěrům (např. do 
pramene Jeskyně), nebo došlo k částečné ztrátě jodidů (jodidy nejsou ve vodě stabilní, 
mohou být biologicky odbourány – Käss, 1998).  

V případě fluoresceinu nebylo možné sestavit průnikovou křivku. Fluorescein 
byl zachycen na mezi detekce jen u několika vzorků. Je pravděpodobné, že za negativní 
výsledek může sorbce v oblasti ponoru, kde bylo naměřeno velmi nízké pH. Zkouška 
potvrdila, že fluorescein není vhodným stopovačem pro horské oblasti krystalinika 
v ČR, kde je nízké pH vody. 
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PONOR PONIKLECE - PRAMEN LANOVKA 

stopovač KI 
množství stopovače [kg] 5 
průtok na místě injektáže  [l.s-1] 8 
průtok na místě vzorkování  [l.s-1] 43 
vzdálenost místa injektáže a sledování (x 1,5) [m] 2400 
čas prvního objevení  [hod] 10,5 
čas maximální koncentrace  [hod] 14,7 
střední doba zdržení  [hod] 20,9 
střední rychlost - podle střední doby zdržení  [m.hod-1] 115 
maximální rychlost - podle času prvního objevení [m.hod-1] 228 
koeficient disperze  [m2.s-1] 0,87 
Pecletovo číslo [-] 180 
návratnost stopovače [%] 28 
objem kanálu, podle Q na místě vzorkování [m3] 3200 
průměrná plocha průtočného profilu, podle Q na místě vzorkování [m2] 1,4 
objem kanálu, podle Q na místě injektáže [m3] 600 
průměrná plocha průtočného profilu, podle Q na místě injektáže [m2] 0,3 

 

Tab. 5.8. Výsledky stopovací zkoušky z 6.10. – 8.10.2004 mezi ponorem Poniklece a pramenem 
Lanovka. 
 
 
5.1.1.4. Stopovací zkouška v Kryštofově Údolí 
 

Stopovací zkoušku v Kryštofově Údolí jsem provedla v rámci diplomové práce 
(Vojtěchovská, 2002) dne 28.4.2001. Zkouška byla na stejných místech opakována 
19.6.2004. Místem injektáže bylo dno propasti Rokytka (obr. 5.10. a 5.11., tab. 5.9.) a 
sledovány byly vývěry prameniště Pila (prostor bývalé vodárny). 
 

 
 
Obr. 5.10. Situace v Kryštofově Údolí, místem injektáže byl tok na dně propasti Rokytka a sledovány 
byly vývěry v prostoru vodárny. Při ověřování komunikace mezi Údolským potokem a propastí Rokytka 
byl injektován KI do potoka, cca 500 m nad propastí. 
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Obr. 5.11. Podélný vertikální řez propastí Rokytka zasazené do typového prostředí freatické jeskyně 
s mnohonásobnými ohyby (upravila Vojtěchovská, 2002 podle Ford a Ewers, 1978). Propast v minulosti 
pravděpodobně buď fungovala jako spojující kanál mezi jeskynními úrovněmi nebo se jedná o relikt 
slepého dovrchního freatického komína (viz. slepé komíny na obrázku). 
 
 

PROPAST ROKYTKA -    Vodárna A 
(28.4.2001)

Vodárna B+C 
(28.4.2001) 

trubka T 
(28.4.2001) 

trubka T 
(19.6.2004)

průtok na místě injektáže  [l.s-1] 7,1 7,1 7,1 4,8 
průtok na místě vzorkování  [l.s-1] 4,5-4,8 5,6-5,9 6,9-7,9 3,4 
vzdálenost místa injektáže a sledování ( x 1,5) [m] 465 465 465 465 
čas prvního objevení  [hod] 3,7 3,4 2,8 3,4 
čas maximální koncentrace  [hod] 5,5 5,5 3,9 4,8 
čas těžiště - střední doba zdržení  [hod] 8,8 8,3 4,4 6,1 
čas těžiště - střední doba zdržení  [dny] 0,37 0,35 0,18 0,25 
střední rychlost - podle střední doby zdržení  [m.den-1] 1300 1380 2510 1870 
maximální rychlost - podle času prvního 
objevení  [m.den-1] 3020 3280 3990 3250 
koeficient disperze  [m2.s-1]    0,67 
podélná disperzivita  [m]    3,1 
Pecletovo číslo  [-] 10 8 48 149 
návratnost stopovače [%] 3 až 4% 4% 66 až 76% 47% 
      
objem kanálu  [m3] 143-225 167-212 109-125 75-105 
průměrná plocha omočeného profilu  [m2] 0,32-0,48 0,37-0,46 0,25-0,24 0,16-0,23 

 

Tab. 5.9. Stopovací zkoušky z let 2001 a 2004. 
 
 

Horáček a Horušický (1999) prokázali, že voda z propasti Rokytka za přibližně 4 
hodiny pronikne do prostoru vodárny a na své cestě podtéká Údolský potok. Průnikovou 
křivku bylo možné sestavit až díky stopovací zkoušce ze dne 28.4.2001 (obr. 5.12.; 
Vojtěchovská, 2002). 
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Obr. 5.12. a) Rozdělění vod v prostoru vodárny podle stopovací zkoušky z roku 2001. Číslo s hvězdičkou 
znamená, kolik procent stopovače z propasti dorazilo z propasti do jednotlivých pramenů (suma 100 %, 
rozptyl je dán nepřesností měření průtoků). Naopak spodní hodnota uvádí, kolik % stopovače přitéká 
z jiného zdroje (tj. u A a B tvoří voda z propasti jen 5 %, naopak u T velmi převažuje: 60-78 %). (podle: 
Vojtěchovská, 2002 a Bruthans et al., 2005). 
 
 

Hlavním účelem stopovací zkoušky v roce 2004 (Bruthans et al., 2005) bylo 
otestovat různé druhy stopovacích látek (NaCl, fluorescein, dva druhy ryluxu, KI a 
KBr). Všechny stopovače byly injektovány do toku na dně propasti a sledován byl 
vývěr T. Při odběru vzorků byl využit i automatický odběrák vzorků s intervalem 
odběru 20 min a později 30 min. Konduktivita byla zaznamenávána po 1 min. Všechny 
druhy stopovačů přinesly obdobné výsledky jako při užití NaCl (viz. tab. 5.9.). Obdobně 
jako při zkoušce v roce 2001 bylo prokázáno, že většina voda z propasti se objevuje 
přibližně 50 m západně od vodárny (obr. 5.10.) a je svedena betonovou rourou do 
Údolského potoka. 

Velikosti objemů zatopeného kanálu mezi propastí Rokytka a hlavním vývěrem 
(vývěr T) jsou okolo 110 m3, což  odpovídá ploše průtočného profilu okolo 0,25 m2 a 
s největší pravděpodobností je tak krasový kanál pod hranicí průleznosti. 
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V listopadu 2001 povrchový tok ztrácel nad propastí okolo 20 l.s-1 
(Vojtěchovská, 2002). Při opětném měření průtoků dne 19.6.2004 bylo zjištěno (viz. 
obr. 5.10.), že mezi místy 1. a 2. průtok vzrostl o 10-20 l.s-1 a mezi 2. a 3., tedy v těsné 
blízkosti propasti, průtok klesl o 5-20 l.s-1 (Bruthans et al., 2005). Byly proto do 
Údolského potoka, cca 500 m nad propastí Rokytka, injektovány 3 kg KI (obr. 5.10.) a 
po dobu 24 hod byly odebírány vzorky z vývěru T (po 30 min). Od této stopovací 
zkoušky se očekávalo, že by mohla přinést nové poznatky o způsobu infiltrace vod do 
prostoru propasti. Po celou tuto dobu sledování koncentrace I- nepřesáhla pozaďovou 
hodnotu 0,4 mg.l-1.  

Doba zdržení (za daného vodního stavu) mezi potokem a Rokytkou přesahuje 20 
hod a je zřejmé, že voda z potoka neproniká do propasti Rokytka přes otevřené ponory, 
ale před dosažením karbonátového tělesa teče po značnou dobu v hloubce prvních metrů 
pod povrchem v potočních náplavech (viz teplotní měření Vojtěchovská, 2002). 

 
 
 
5.1.2. Vyhodnocení a porovnání archivních a nově provedených 
stopovacích zkoušek 
 

V tabulce 5.10. jsou přehledně uvedeny parametry získané analýzou dostupných 
průnikových křivek kvantititivních a semikvantitativních stopovacích zkoušek 
provedených v ČR v prostředí krasu.   
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Jäger (2010)  

I jesk. Otevřená Skála 52 D MK n 
S vývěr Křtinského p. 52 

90 1,8 4,1 0,08 24 2,5 Kůrková et al. 
(2010) 

I Amatérská jesk. 380 Ds MK n 
S Punkevní jesk. 398 

1220 1,2 2,5 0,38 45 28 Knížek (2006) 

I ponor Křtinského p. (E) ca 5 D MK n 
S jesk. Výpustek ca 5 

170 0,48 1 0,04 25 0,8 Kůrková et al. 
(2010) 

I pon. pod Kovárnou 0,5 D MK n 
S pr. Žegrovský vodopád 4 

560 - 0,9 - - > 0,1 Bruthans et al. 
(2007) 

I Suchdol horní ponor 1 D MK n 
S pr. Konstantní přítok 4 - 8 

2550 0,5 0,8  -  - 0,2 - 1,2 Audy et al. 
(2010) 

I pon. Svážná studna 0,4 D MK n 
S pr. Stará řeka 40 

2370 0,38 0,77 0,15 67 0,1 - < 9 Bruthans et al. 
(2007) 

I ponor Křtinského p. (E) 10 D MK n 
S vývěr Křtinského p. 70 

3870 0,51 0,69 0,07 350 1 - 11 Kůrková et al. 
(2010) 
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I Suchdol dolní ponor 1 
D MK n 

S pr. Konstantní přítok 4 - 8 
2480 0,17 0,3  -  - 0,5 - 3,6 Audy et al. 

(2010) 

I jesk. Lopač 7 D MK n 
S pr. Malý výtok 17 

4200 0,09 0,16  31 6 - 16 Zeman a 
Bruthans (2002) 

I jesk. Bartošova pec (tok) 22 K-k TUR n 
S jesk. Bartošova pec (tok) 22 

200 8,4 12,2 0,12 156 0,2 Bruthans et al. 
(2006) 

I pon. Podhorčí 0,7 K   TUR v 
S jesk. Bartošova pec 24 

980 1,5 1,9 0,23 76 0,04 - 1,4 Bruthans et al. 
(2006) 

I jesk. U Borovice ca 10 C JES v 
S vývěr přepad 15 

530 0,63 3,8 0,54 7 2,1 Zeman et al. 
(2003) 

I pon. Vápenný  p. 20 C JES n 
S pr. nad viaduktem 48 

2250 0,9 2,4 1,2 19 4,7 Zeman et al. 
(2003) 

I Chynovská jesk. (tok) 12 C CH n 
S Chynovská jesk. (tok) 12 

120 0,59 1,49 0,03 28 1,8 Vojtěchovská et 
al. (v tisku) 

I pon. nad hájovnou 1,5 C JES n 
S pramen Lesní Čtvrť 1 

500 0,34 0,7 0,03 67,2 0,2 Zeman et al. 
(2003) 

I pon. Poniklec 8 C KS n 
S pr. Lanovka 43 

2400 2,8 5,5 0,87 180 0,3 - 1,4 Vojtěchovská a 
Bruthans (2006) 

I jesk. Rokytka  7 C LIB n 
S pramen (býv. vodárna) 8 

470 2,6 3,8 0,09 161 0,3 Bruthans et 
al.(2005) 

I jesk. Býčí skála (běhutý tok) 73 Ds-
k MK n 

S jesk. Býčí skála (běhutý tok) 73 
90 11,5 21,6 0,13 91 0,6 Vojtěchovská et 

al. (2006) 

I jesk. Rudic. prop. (sifon) 40 Ds-
k MK n 

S jesk. Rudic. prop. (sifon) 40 
60 6,1 14,4 0,26 16 0,6 Vojtěchovská et 

al. (2006) 

I jesk. Rudic. prop. (vodopády) 40 Ds-
k MK n 

S jesk. Rudic. prop. (vodopády) 40 
120 5 13,7 0,68 18 0,7 Vojtěchovská et 

al. (2006) 

I pon. Jedovnický p. ca 20 Ds MK n 
S jesk. Býčí skála 71 

5400 5 6,8 1,1 290 1,2 Vojtěchovská et 
al. (2006) 

I jesk. Býčí skála - Ds MK n 
S vývěr Jedovnického p. 39 

750 1,7 3,6 0,19 77 2 Vojtěchovská et 
al. (2006) 

I závrt 1 u Miskovic 7 K KH v 
S pr. Sv. Vojtěch 43 

2930 9,7 12,1 0,44 740 0,05 - 0,4 Bruthans et al. 
(2003) 

 

Tab. 5.10. Zkoušky vyhodnocené programen Qtracer (Field, 2002). Prostředí: D – devonské vápence, C – 
metamorfované vápence, K – vápence a slínovce České křídy, s – jeskynní systém pod slepým údolím, k - 
krátký zkoumaný úsek toku. Oblast: CK – Český kras, MK – Moravský kras, TUR – Turnovsko, JES – 
Jeseníky, CH – Chýnov, LIB – Liberecko, KS – Králický Sněžník, KH – Kutnohorsko, Vodní stav: v – 
vysoký, n – normální. I – injektáž, S – sledování. 
 
 

Byly zpracovány parametry z 26 kvantitativních stopovacích zkoušek 
v krasových kanálech (tab. 5.10.). Vzdálenost míst injektáže stopovače a sledování 
činila od vyšších desítek metrů po 5 km. Doba sledování dílčích zkoušek činila od 
několika hodin po 70 dní. 

Maximální rychlost proudění ve zkoumaných krasových kanálech se pohybuje 
od 0,2 po 12 km.den-1. Výjimkou jsou krátké úseky větších toků bez významnějších 
akumulací, kde i za normálních stavů dosahují maximální rychlosti až 22 km.den-1. Je 
tak zřejmé, že ve všech typech krasových oblastí v ČR je proudění dostatečně rychlé 
aby transportovalo polutanty v krasových kanálech v řádu jednotek, maximálně desítek 
dní přes celé povodí krasových pramenů (délka nejdelší dráhy proudění pod 15 km). 

Střední rychlost proudění, která je odvozena z těžiště průnikové křivky 
stopovače, dosahuje 0,1 až 11 km.den-1.  
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Průměrné plochy omočeného profilu krasových kanálů se pohybují od desetin po 
jednotky m2. Výjimkou jsou rozměrné zatopené sifony mezi Amatérskou a Punkevní 
jeskyní (28 m2) a v systému Ostrovských vod (6-16 m2). Tomu odpovídají i objemy 
zatopené části kanálů, které dosahují až desítek tisíc m3. 

Koeficient disperze v krasových kanálech se pohybuje mezi 0,03 až 1,2 m2.s-1. 
Z výsledků se jeví, že vyšší koeficienty disperze jsou běžné pro vysoké vodní stavy a 
pro proudění v nepravidelných profilech (např. střídající se vodopády a tůně v jeskyni 
Rudické propadání). Naproti tomu nejnižší hodnoty koeficientu disperze byly zjištěny 
v rozsáhlých sifonech. 

Pecletovo číslo dosahuje od 7 po 740 a advekce tedy ve všech případech 
převládá nad disperzí. Nejvyšší Pe vykazuje proudění v krasovém kanálu 
v Miskovickém krasu. 

 

Pro zjištění šířky píků stopovacích zkoušek byly zpracovány údaje o časech TL, 
TP a TC (kap. 4.2.4.) z 26 stopovacích zkoušek (tab. 5.11.). Protože průnikové křivky 
jsou asymetrické a vždy mají rychlejší zvyšování koncentrace, než její pokles, šířka 
píku je vždy vyšší než 2 × (TP-TL).  
 
 

 
 
Obr. 5.13. Vztah mezi časem maximální koncentrace a dobou trvání části píku. 
 
 

Z obrázku 5.13. je zřejmé, že rozdíl času TP-TL (i TC-TL) se lineárně zvyšuje s TP 
(ale i s TL a TC). Čím déle se tedy stopovač šíří podzemím, tím úměrně déle trvá i 
zvýšení koncentrace tvořící pík. Proto frekvenci vzorkování není vhodné definovat 
v absolutních hodnotách času, ale relativně jako poměr času, který uplynul od začátku 
stopovací zkoušky. Čím déle zkouška trvá, tím delší může být i vzorkovací interval.   

Poměr doby, po kterou dochází k postupnému narůstání koncentrace stopovače 
vůči času maximální koncentrace (TP) lze určit ze vztahu: 
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=   (rce. 5.2.) 

 
Tento poměr lze použít pro odhad časové frekvence nutné ke vzorkování pro 

budoucí stopovací zkoušky. V ideálním případě by vzestup koncentrace stopovače 
během stopovací zkoušky měl být zachycen alespoň 2-3 vzorky během nárůstu 
koncentrací. Jak je zřejmé z tabulky 5.11., Rp se pohybuje mezi 20-45% (mimo 3 
odlehlých hodnot). 

Aby byla velmi dobře popsána průniková křivka stopovače je proto třeba 
odebírat vzorky v časových intervalech 0,1T, kde T je doba, která uplynula od 
okamžiku injektáže po aktuální čas vzorkování. Tj. 10 hodin po injektáži je vhodné 
vzorkovat s frekvencí 1 hodina, ale 10 dní po injektáži již stačí frekvence jen 1x denně. 
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C CH n Chynovská jesk. (tok) 1,9 4,8 2,9 2,9 1,0 34% 
C JES v jesk. U Borovice 3,4 20,3 6,7 16,9 3,4 50% 
C JES n pon. Vápenný  p. 22,7 61,5 36,3 38,8 13,6 37% 
C JES n pon. nad hájovnou 17,1 35,4 23,6 18,3 6,6 28% 
C KS n pon. Poniklec 10,5 20,9 14,7 10,4 4,2 29% 
C LIB n jesk. Rokytka  2,9 4,4 3,9 1,4 0,9 24% 
D CK v pon. Arnika 17,0 32,6 28,0 15,6 11,0 39% 
Ds-k MK n jesk. Býčí Skála (běhutý tok) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 38% 
Ds-k MK n jesk. Rudické propadání (sifon) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 23% 
Ds-k MK n jesk. Rudické propadání (vodopády) 0,2 0,6 0,4 0,4 0,2 45% 
D MK v ponor Říčky 4 3,8 6,0 5,3 2,3 1,5 29% 
Ds MK n pon. Malé propadání 0,51 0,87 0,77 0,4 0,3 34% 
Ds MK n pon. Jedovnický p. 19,0 26,0 24,0 7,0 5,0 21% 
D MK n jesk. Otevřená Skála 0,53 1,18 0,88 0,7 0,4 40% 
Ds MK n jesk. Býčí Skála 5,0 10,5 6,7 5,5 1,7 25% 
Ds MK n Amatérská jesk. 11,8 23,9 19,8 12,2 8,0 41% 
D MK n ponor Křtinského p. (E) 4 8,6 7,3 4,6 3,3 45% 
D MK n pon. pod Kovárnou 15,0   22,0   7,0 32% 
D MK n Suchdol horní ponor 75 122 110 47,0 35,0 32% 
D MK n pon. Svážná studna 74,0 149,0 109,0 75,0 35,0 32% 
D MK n ponor Křtinského p. (E) 134 183 186 49,0 52,0 28% 
D MK n Suchdol dolní ponor 200 360 290 160,0 90,0 31% 
D MK n jesk. Lopač 624 1076,0 907,0 452,0 283,0 31% 
K KH v závrt 1 u Miskovic 5,8 7,6 6,8 1,7 1,0 14% 
K-k TUR n jesk. Bartošova pec (tok) 0,4 0,6 0,5 0,2 0,1 22% 
K TUR v pon. Podhorčí 12,1 15,5 13,3 3,5 1,2 9% 
      průměr 37 22 31% 
      min 0,09 0,03 9% 
      max 452 283 50% 
Tab.5.11. V tabulce jsou shrnuty časy pro jednotlivé stopovací zkoušky,  
doby trvání části průnikových křivek a Rp. 
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Z 26 vyhodnocených stopovacích zkoušek vyplývá, že existuje těsný vztah mezi 

různými rychlostmi odvozenými ze stopovacích zkoušek: 
 

a) Mezi maximální a střední rychlostí stopovače je R2 = 0,89. Pro odhad střední 
rychlosti stopovače z maximální rychlosti pak platí vC = 0,55 × vL 

 
b)

L 

 Mezi maximální rychlostí a rychlostí podle píku je R2 = 0,96. Pro odhad 
rychlosti podle píku z maximální rychlosti pak platí vP = 0,69 × v

 
c) Mezi rychlostí píku a střední rychlostí je R2 = 0,94. Pro odhad střední rychlosti 

z rychlosti podle píku platí vC = 0,94 × vP 
 
 
Výše uvedené vztahy lze využít k výpočtu střední rychlosti proudění pro 

archivní stopovací zkoušky, kde tento parametr nebyl zaznamenáván. 
Nejvyšší rozptyl rychlostí vykázaly stopovací zkoušky z devonských vápenců. 

Důvodem je zřejmě fakt, že v nich bylo provedeno zdaleka nejvíce stopovacích 
zkoušek. Vyšší rychlosti se vyskytují zejména v kanálech nad nimiž jsou vyvinuta slepá 
údolí. Nižší rychlosti jsou naopak vázány na kanály pod ponory v řečišti (bez slepých 
údolí). Nižší hodnoty maximálních rychlostí byly zjištěny i v krystaliniku. Kanály 
drénující slepá údolí mají průtočný profil umožňující transport nejhrubších frakcí klastů 
přinášených ponorným tokem, proto v nich obecně převládají vyšší rychlosti (Bruthans 
a Zeman, 2003).  

 
 

 
 

Obr. 5.14. Vztah mezi maximální a střední rychlostí. 
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Obr. 5.15. Vztah mezi průtokem v místě injektáže a rychlostí proudění podle píku. 
 

Přestože mezi průtokem a rychlostí proudění existuje často těsný vztah, zejména 
v povrchových tocích, v případě krasových kanálů tento vztah není příliš patrný (obr. 
5.15.). Důvodem je zřejmě skutečnost, že ve většině případů byly stopovací zkoušky 
prováděny za normálních vodních stavů a kanály jsou často zatopené a dimenzované na 
řádově vyšší průtoky. V některých kanálech (Chýnov) se pak ani za nejvyšších vodních 
stavů rychlost proudění zásadně nezvyšuje. 
 

 
 

Obr. 5.16. Maximální rychlost proudění a průměrná plocha omočeného profilu. 
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Z obr. 5.16. je zřejmé, že stopovací zkoušky v české křídě mají jednu 
z nejnižších průměrných ploch omočeného profilu. Důvodem je zřejmě skutečnost, že 
voda zde i za normálních stavů neustále transportuje jemný písek. Při snížení průtoku 
kanálem se nesený písek začne usazovat, což zmenšuje plochu průtočného profilu a 
zvyšuje rychlost proudění do okamžiku, kdy je rychlost dostatečná pro transport písku 
dále po proudu. Při zvýšení rychlosti proudu je písek ze dna kanálu erodován, což 
velikost profilu zvyšuje a klesá tak rychlost proudu. Výsledkem je udržování poměrně 
vysoké rychlosti proudění v kanálech a jejich malého omočeného profilu. Koryto se tak 
neustále samoreguluje. Kanály s povodím ve slepých údolích vykazují jak velké objemy 
kanálu tak i vysoké průtoky. Naopak krystalinikum a kanály v devonských vápencích 
bez slepých údolí mají vzhledem k průtoku značné plochy omočeného profilu. 

 
 
 
5.1.3. Testování výpočtu objemu krasového kanálu ze stopovací zkoušky   

a diskuze 
 

Kvantitativní stopovací zkouškou (viz kapitola 2.5.1.) určíme tvar průnikové 
křivky (viz kapitola 4.2.4.), podle které lze odvodit řadu parametrů krasového kanálu 
(Field, 2002). Je však velmi obtížné ověřit, do jaké míry jsou tímto způsobem získané 
parametry blízké skutečnosti.  

Stopovací zkouška na toku v Chýnovské jeskyni (kapitola 5.1.1.1.) byla 
vyhodnocena jako kvantitativní stopovací zkouška a mohla být sestrojena průniková 
křivka. Velikosti vypočteného objemu krasového kanálu se lišily podle užití TL, TP či 
TC. Vzhledem k tomu, že různí autoři doporučují užít jiného času (viz níže), nebylo 
jasné, jak jsou vypočtené objemy reálné. 

Studovaná část krasového kanálu byla vyčerpána a podařilo se určit její skutečný 
objem (podle rov. 5.1.). Díky tomu mohly být porovnány vypočtené objemy kanálu 
s objemem skutečným (tab. 5.2.). 

Nejvíce se objem přibližoval skutečnosti (190±20 m3), když bylo ve výpočtu 
užito střední doby zdržení – TC (177 m3). 
 

Pokud je průtok konstantní, lze objem zatopených prostor vypočítat jako 
(Atkinson et al., 1973; Field a Nash, 1997): 
 

V = Q × t  (rov. 5.3.) 
 

Stanovení objemu kanálu ze stopovacích zkoušek je založeno na různých časech 
odvozených z průnikové křivky. Podle Atkinsona et al. (1973) se voda v systému 
pohybuje jako píst ve válci a k výpočtu objemu proto užívá čas maximální koncentrace 
stopovače. 

Smart (1988), Field a Nash (1997) a Goldscheider et al. (2008) používají pro 
výpočet střední dobu zdržení (s časem po těžiště průnikové křivky). Těžište na 
průnikové křivce stopovače obvykle leží za píkovou (maximální) koncentrací (obr. 4.2). 
Na druhé straně je podle Birka et al. (2004) lepší pro určení geometrie kanálu užít čas 
prvního objevení stopovače než střední dobu zdržení, protože jejich výpočty objemu 
krasováho kanálu jsou založeny na předpokladu pístového toku. 

Thrailkill et al. (1991) předpokládá, že průměrnou rychlost je pravděpodobně 
nejlépe počítat z umístění těžiště průnikové křivky (střední doba zdržení). Nicméně 
pozice těžiště je závislá na tvaru průnikové křivky, takže při velkém protažení křivky 
(“tail-efekt“) se těžiště posouvá a zvyšuje se tak střední doba zdržení.  
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Podle Kässe (1998) nelze v případě průnikových křivek s velkým protažením 
(tedy když po dosažení maxima klesá koncentrace stopovače jen velmi pomalu) střední 
dobu zdržení použít. V takových případech je lepší pro výpočet objemu kanálu užít čas 
po maximální koncentraci. To je důležité pro průnikové křivky, které jsou ovlivněné 
difuzí nemobilní vody (převážně dlouhotrvající průnikové křivky několik měsíců i více 
- Goldscheider et al., 2008). Jsou to tedy případy, kdy střední doba zdržení značně 
vzroste kvůli postupnému uvolňování stopovače z nemobilní vody a tím i vzniká 
nadhodnocování objemu pohybující se vody kanálem. 
 
 
 
5.1.4. Výpočet objemu krasového kanálu při různém průtoku v místě 
injektáže a sledování 
 

V dosavadních publikovaných pracích (např. Atkinson et al., 1973; Field, 2002) 
se pro výpočet zatopené části objemu krasového kanálu (dále již jen kanálu) uvažuje 
pouze průtok na místě sledování. Tento přístup implicitně (skrytě) uvažuje, že průtok 
v celém systému je stejný, jako na místě injektáže. V převážné většině případů 
stopovacích zkoušek provedených v ČR (viz. tab. 5.10.) i v jiných zemích jsou však 
průtoky na místě injektáže a pozorování značně odlišné. Výpočet objemu krasových 
kanálů lze tak rozdělit do dvou variant: 
 

A. V případě běžných krasových kanálů, kde průtok na místě injektáže (Q1) je často 
nižší než na místě sledování (Q2), je objem kanálu V (Vojtěchovská et al., 
v tisku): 

 
Q1 × TC < V < Q2 × TC  (rov. 5.4.) 

 
kde Q je průtok a TC je střední doba zdržení.  

 
Vztah je platný za předpokladu, kdy můžeme vyloučit, že nedochází k bifurkaci 

(odvedení části vody mimo kanál), což lze usoudit podle procenta navráceného 
stopovače. Jestliže budou všechny přilehlé kanály podobné kanálu, do kterého byl 
stopovač injektován, bude se objem systému všech napojených kanálů blížit: 
 

V =  Q2 × TC  (rov. 5.5.) 
 

Naopak když bude proudění kanálem podobné Q1 po většinu cesty a teprve u 
místa sledování se připojuje ke kanálu s  daleko větším průtokem (Q2), bude objem 
kanálu od místa injektáže blízký: 
 

V =  Q1 × TC  (rov. 5.6.) 
 

B. V případě, že dochází k významné bifurkaci (navratnost je výrazně pod 100% a 
stopovač se neztratil v důsledku jiného procesu), je objem mezi místy injektáže a 
sledování (Vojtěchovská et al., v tisku):  

 
Q1 × TC × R < V < Q2 × TC × R  (rov. 5.7.) 
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kde R je  poměr navráceného ku injektovanému stopovači v daném  místě 
sledování. Bifurkující kanály nejsou do tohoto objemu zahrnuty. 

Pokud se průtok Q1, Q2 nebo oba mění v čase, je pro získání objemu kanálu 
potřeba průtok v čase integrovat podle vzorce – viz. rce 4.7. (Atkinson et al., 1973; 
Field, 2002). 

Pro objem platí i za této situace vztahy popsané výše s tím že Q1 a Q2 jsou 
funkcí času a je nutné je pro výpočty dílčích objemů intergrovat. 
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5.2. Statistické metody 
 

5.2.1. Poměr maximálního a průměrného průtoku 
 

Hodnoty Qmax/Qprům se na studovaných objektech pohybují od 1,6 do 65 (tab. 
5.12.). Jednotlivé objekty jsem podle tohoto poměru rozdělila do 4 skupin: 

 

• poloměr Qmax/Qprům je roven hodnotám 18-65 
 

Do této skupiny spadají povrchové toky a tři vývěry v Moravském krasu (č. 13, 
14, 21), které drénují veškerou vodu odtékající z povodí (bez přetoku části toku po 
povrchu za extrémních stavů), ale žádný pramen. 

 

• poloměr Qmax/Qprům je roven hodnotám 10-18 
 

Do této skupiny patří převážně povrchové toky a vývěry v Moravském krasu. 
Dále sem spadají 3 prameny z krystalinika, které však jsou za dešťů zřejmě dotovány i 
dešťovým ronem (č. 37, 41, 67) 

 

• poloměr Qmax/Qprům je  4-10 
 

Do této skupiny patří již jen 4 toky (č. 22, 23, 72, 73), vývěry č. 27 a 28, které 
drénují jen část vod z povodí (za vyšších vodních stavů je přebytečná voda odváděna po 
povrchu). Dále sem patří krasové prameny s ponory (č. 42, 44 i 57) i bez nich (č. 60, 
65). Konečně do této skupiny patří prameny drénující spodnokarbonské břidlice, droby 
a krystalinikum (č. 50, 53, 64, 69) 

 

• poloměr Qmax/Qprům je 1,6-4 
 

Do této skupiny nepatří žádný povrchový tok. Patří sem prameny z krystalinika a 
spodnokarbonských břidlic a drob (č. 36, 38, 39, 40, 45, 48, 54, 63). Prameny v krasu 
dotované z části z ponorů (č. 30, 31, 33, 34, 35, 43, 47, 51, 55, 62 ) i z oblastí bez 
ponorů (č. 58, 59, 61). 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že podle parametru Qmax/Qprům se liší prameny od 
povrchových toků a vývěrů. Naopak již podle tohoto koeficientu nelze rozlišit krasové 
prameny od pramenů z krystalinika a ani krasové prameny dotované z ponorů od 
pramenů, které z ponorů dotovány nejsou. 

 

Výrazný vliv rozdělování hydraulické odezvy na výslednou hodnotu Qmax/Qprům 
je vidět na objektech: 

 

A) Objekt 28 versus 26. Přesto, že vody z obou objektů jsou dotovány ze 
stejného zdroje, toku Říčky (viz kapitola 3), je objekt 28 příkladem velmi 
odtoku (Qmax/Qmin = 8) a objekt 26 naopak příkladem extrémně 
nevyrovnaného odtoku (Qmax/Qmin = 36).  Důvodem je, že za suchých 
období je objekt 26 podtékán do ponorů, takže vysychá a právě objekt 28 
drénuje vody mizící do ponorů, které by jinak přes profil 26 protékaly. 
Objekty  47 (Qmax/Qmin = 2,1) versus 74 (Qmax/Qmin = 29) jsou podobným 
případem. 
 

B) Podobné ale naopak i velmi odlišné hodnoty byly zjištěny pro blízké 
krasové prameny nebo vývěry, které drénují prokazatelně stejný krasový 
kanál: (prameny 30 a 31 (Qmax/Qmin = 2,8 a 3,0); vývěry 27 a 28 (Qmax/Qmin 
=  7,6 a 7,9); vývěry 21  a 52 (Qmax/Qmin =  38 a 2,8). 
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C) V některých případech se liší i výsledky pro tentýž pramen, pokud je 
změněn měrný profil a tím i množství vody unikající měření díky proudění 
mimo sledovaný  profil (33 a 34 kde Qmax/Qmin = 3,4 a 3,8; 21 a 77 kde 
Qmax/Qmin =  38 a 18,5). 

 

Z výsledků je zřejmé že koeficient Qmax/Qmin je výrazně ovlivněn rozdělováním 
hydraulické odezvy. Jedná se však o parametr méně citlivý na podtékající profily než 
parametry využívající Qmin nebo Q25%. 

 

 objekt Qprum  
(l.s-1) 

Qmax  
(l.s-1)  

prumQ
Qmax   objekt Qprum  

(l.s-1) 
Qmax  
(l.s-1)  

prumQ
Qmax 

7 místní p. (Holštejn)   2,29 150 65,5 32 Heřmanovice - U kamenolomu 8,3 70 8,4 
70 Javoříčka (Javoříčko) 40 1810 45,3 73 Bělá (Mikulovice) 3400 28100 8,3 
9 Lipovecký p. (Holštejn)   25,3 1000 39,5 28 Vývěry Říčky II (Ochoz) 31,7 250 7,9 
21 vývěr Jedov. p. (Josefov) 147,5 5600 38,0 27 Vývěry Říčky I (Ochoz) 50 380 7,6 
26 nad vývěry Říčky (Ochoz) 34 1210 35,6 72 Bělá (Jeseník) 2000 14900 7,5 
75 Rachavka (Mladeč)   30 1020 34,0 23 Hoštěnický p. (Hostěnice) 20,3 150 7,4 
6 Bělička (Holštejn)   28,3 930 32,9 65 Krty - U Bělíčka 3,4 24 7,1 
13 Punkva (S. Mlýn - M. výtok) 130,6 4000 30,6 56 Dolánky (Vaz.) - Bezednice 7,9 42 5,3 
74 Hradečka (Mladeč - Robinson) 40 1150 28,8 44 Vápenná - Štola 42 223 5,3 
5 Bílá voda (Holštejn - Doubky) 232,5 6200 26,7 42 Vápenná - Lesní čtvrť 29 150 5,2 
8 Bílá voda (Holštejn)   334,4 7800 23,3 66 Horažď. (Sv.pole) - U sv. A. 4,1 21 5,1 
10 Lopač (Ostrov) 8,8 200 22,7 60 Nesvačily - Na čisté 6,4 31 4,8 
1 Němčický p. (Sloup) 36,3 810 22,3 57 Miskovice, Byl. - Sv. Vojt. 4,3 20 4,7 
25 Ochozký p. (Ochoz) 3,6 70 19,4 64 Český Krumlov - Rybářská 0,2 0,9 4,5 
49 Němčice - Němčice II 0,18 3,4 18,9 22 Křtinský p. (Josefov) 380 1700 4,5 
11 Krasovský p. (Ostrov) 10,6 200 18,9 34 Dolní Morava - Jeskyně  27 103 3,8 
77 Jedov. p. (Josefov - p. most.) 170 3140 18,5 40 Dolní Morava - Kr. Sněžník 0,24 0,85 3,5 
18 Křtinský p. (Křtiny) 65,3 1200 18,4 33 Dolní Morava - Jeskyně 1 20 68 3,4 
14 Punkva (Skalní Mlýn - Tunel) 581 10500 18,1 51 Ochoz - V-3 0,74 2,48 3,4 
3 Žďárná (Sloup) 61,5 1100 17,9 58 Tetín - Koda 9 30 3,3 
41 Vápenná - U vápenky 0,6 9,8 16,3 55 Frýdštejn - Bartošova poc 28,2 92 3,3 
71 Špraněk (Javoříčko) 130 2100 16,2 39 Písečná - Alexandr 0,05 0,16 3,2 
16 Punkva (Pod S. Mlýnem) 774 12200 15,8 48 Němčice - Za hájenkou 0,06 0,19 3,2 
15 Punkva (Skalní Mlýn) 796,9 11500 14,4 38 Ostružná - Pánek 1 0,6 1,9 3,2 
4 Sloupský p. (Sloup) 222,5 2980 13,4 30 Branná - U silnice 2 7 21 3,0 
17 Jedovnický p. (Jedovnice) 76,5 1000 13,1 36 Ostružná - U Př. chaty 1 3 3,0 
2 Luha (Sloup - Vlčí skála) 124,8 1570 12,6 31 Branná - U silnice 1 9,3 26 2,8 
37 Ostružná - V lese 1 0,8 10 12,5 35 Dolní Morava - Lanovka 46 127 2,8 
67 Vimperk (Výš.) - Pod školou 1 12,5 12,5 52 Adamov, Josefov - Byčí s. 13,6 37,4 2,8 
24 Říčka (Ochoz) 64,3 780 12,1 43 Vápenná - Na pomezí 14 38 2,7 
76 Špraněk (Hvozd) 80 960 12,0 45 Vápenná - Zelená hora 1 2,54 2,5 
19 vývěr Křtin. p. (Josefov) 82,1 920 11,2 62 Sv. Jan p. skalou - P. Sv. Ivana 4 10 2,5 
29 Říčka (Ochoz - Říčky) 140 1540 11,0 59 P 5 (M. Chuchle) - Mariánský 3 7 2,3 
12 Vilémovický p. (Vilém.) 0,93 10 10,8 47 Mladeč, V-2 1,3 2,7 2,1 
20 Křtinský p. (Josefov BS) 137,3 1400 10,2 61 Ořech, Z. Kopanina, U Zubáků 1 2 2,0 
50 Němčice - Němčice I 0,1 1 10,0 63 Dobrá Voda - U Panny Marie 0,2 0,4 2,0 
53 Boskovice, Vrat. - P. jedlí 0,29 2,6 9,0 46 Dolní Morava - Na louce 3,6 7 1,9 
69 Rokytnice n. Jiz. - U dvou t. 8,7 74 8,5 54 Vratíkov - Vodárna 0,44 0,76 1,7 

          68 Malá Skála - Teplice 5 8 1,6 
 

Tab. 5.12. Hodnoty Qmax/Qprům 
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5.2.2. Čáry vyprazdňování 
 

5.2.2.1. Nejvyšší koeficienty a 
 

Všechny zjištěné maximální koeficienty a se pohybují v rozmezí 0,014-1,2. 
Aritmetický průměr nejvyšších a je 0,33 a průměr geometrický je 0,16. Podle a jsem 
objekty rozdělila do několika skupin: 

 

A)  a ≥ 0,2  (den-1) 
Do této skupiny patří veškeré povrchové toky a všechny vývěry v Moravském 

krasu s výjimkou č. 52. Nepatří sem žádný pramen. 
 

B)  0,2 ≥ a ≥ 0,02  (den-1) 
Do této skupiny patří jak krasové prameny bez ponorů (58, 65, 67), tak s ponory 

(30, 31, 33, 34, 35, 42, 44, 47, 51, 55, 57, 66) i nekrasové prameny (36, 37, 38, 40, 41, 
45, 48, 49, 50). 

 

C)  0,02 ≥ a  (den-1) 
Do této skupiny patří jak krasové prameny bez ponorů (59, 60, 61), tak s ponory 

(43), tak i vývěr z Rudického propadání, kde však dochází k extrémnímu rozdělení 
hydraulické odezvy (52). Patří sem i nekrasové prameny (39, 63, 68). 

 

Jak je z výše uvedeného patrné, pomocí maximální hodnoty a lze velmi dobře 
oddělit povrchové toky a vývěry od pramenů. Nicméně při výrazném rozdělení 
hydraulické odezvy, jako na příklad u vývěrů 21 a 52, které drénují stejný krasový kanál 
s převažujícím povodím na spodnokarbonských břidlicích a drobách a mají a = 0,015 a 
0,4 je zřejmé, že i zde má rozdělování hydraulické odezvy zásadní vliv na výsledky. 
V tomto jediném případě padají hodnoty a z vývěru ponorného toku do hodnot 
typických pro prameny. 

 

Na obrázcích 5.17 a 5.18 jsou v grafech vynesené nejvyšší koeficienty a proti 
poměru maximálního a průměrného průtoku pro každou časovou řadu.   

 
 

5.2.2.2. Nejnižší koeficienty a 
 

Všechny zjištěné minimální koeficienty a  (obr. 5.19., obr. 5.20.) se pohybují v 
rozmezí 0,001-0,2. Aritmetický průměr nejnižších koeficientů a je 0,047 a průměr 
geometrický je 0,023. Podle nejnižsích a jsem objekty rozdělila do dvou skupin: 

 

A)  a ≥ 0,03  (den-1) 
Do této skupiny patří veškeré povrchové toky a všechny vývěry v Moravském 

krasu. Patří sem také dva krasové prameny (58, 67) a jeden nekrasový pramen (49). 
 

B)  0,03 ≥ a  (den-1) 
Do této skupiny patří všechny krasové i nekrasové prameny (mimo výše 

uvedených).  
 

Pomocí minimálních hodnot a je možné oddělit všechny povrchové toky a 
vývěry Moravského krasu od pramenů. Avšak nelze oddělit nekrasové prameny od 
krasových ani oddělit prameny dotované z ponorů od ostatních, protože hodnoty a 
jednotlivých skupin se překrývají. 
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Obr. 5.17. Maximální hodnoty koeficientu a versus poloměr Qmax/Qprum. P – pramen, T – povrchový tok, 
V – vývěr, ck –  Český kras, jižní Čechy, jes,j – Jeseníky, k – křída, kral – Králický Sněžník, mk – 
Moravský kras, ml – Mladeč. 
 
 

 
 

Obr. 5.18. Maximální hodnoty koeficientu a versus poloměr Qmax/Qprum. Číselná označení bodů v grafu 
odpovídají číslům jednotlivých objektů (viz kapitola 3.). 
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Obr. 5.19. Nejvyšší hodnoty koeficientu a versus poloměr Qmax/Qprum. P – pramen, T – povrchový tok, V 
– vývěr, ck –  Český kras, jižní Čechy, jes,j – Jeseníky, k – křída, kral – Králický Sněžník, mk – 
Moravský kras, ml – Mladeč. 
 

 
 

Obr. 5.20. Nejnižší hodnoty koeficientu a versus poloměr Qmax/Qprum. Číselná označení bodů v grafu 
odpovídají číslům jednotlivých objektů (viz kapitola 3.). 
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5.2.2.3. Diskuze věrohodnosti klasifikace charakteru krasovo-puklinových 

kolektorů podle koeficientu výtokových čar 
 

V rámci typizace čar vyprazdňování studoval Kullman (1990) pramen Stará 
Trangoška v Nízkých Tatrách, který uvádí jako reprezentativní případ pramene 
s jednoduchým laminárním režimem, vyvinutým v krasovo – puklinovém horninovém 
komplexu. Podle typu režimu Kullman (1990) odvozuje, že pramen Stará Trangoška je 
dotována vodou, která pochází z prostředí tektonické poruchy, která je vyplněna 
drceným materiálem. Výplň pak podle něho působí jako regulační faktor podzemního 
odtoku. 

Nízká rozkolísanost vydatnosti vyvěračky Stará Trangoška je však spíše 
způsobena rozdělováním hydraulické odezvy v kanálu, který se štěpí do dvou pramenů 
s velmi odlišnými odpory: mimo vyvěračky Stará Trangoška (1 125 m n. m.), vyvěrá 
voda z krasového  kanálu za středních a vyšších vodních stavů estavelou přímo do toku 
Bystrianky pod Dolným salašom (1 240 m n. m.). Spojitost mezi vyvěračkou Stará 
Trangoška a estavelou prokázala stopovací zkouška (Štéc, 2000), která potvrdila 
propojení místa injektáže - ponoru Halašova Jama s oběma místy. Při nízkých vodních 
stavech se voda pod Dolným salašom ztrácí (Bruthans, 2004). 

Stojí za zmínku, že v povodí pramene Stará Trangoška se nachází jeden 
z nejdelších jeskynních systémů Slovenska s délkou chodeb okolo 20 km (Štéc, 2000). 
Pramen Stará Trangoška je tedy jedním z drenážních bodů krasového kanálu s kapacitou 
vyšších set až prvních tisíc l.s-1, nikoli pramenem drénujícím drcenou zónu, jak se 
domníval Kullman (1990). 

Podobně i typ 5 (kombinace dvou až tří subrežimů s turbulentním prouděním), 
který Kullman (1990) interpretuje jako systém kanálů podzemní vody bez významnější 
hydraulické souvislosti s puklinovými systémy okolních horninových bloků, je daleko 
spíše přetokovým pramenem, kde pramen vysychá proto, že strukturu odvodňuje i další, 
níže situovaný pramen. 

Podobně jako na příkladech z ČR je zjevné, že nekritickou aplikací metody 
výtokových čar podle Kullmana (1990) lze získat zcela mylné informace o charakteru 
krasových kolektorů. Kullman (1990) ve své práci neuvádí nezávislé potvrzení jeho 
představ jinými metodami. 
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5.2.3. Čáry překročení 

 

Čáry překročení (viz kapitola 4.5.2.) jsem vytvářela z naměřených hodnot 
denních a týdenní průtoků na pramenech a vodních tocích. Čáry překročení jsem 
zpracovala pro celkem 77 objektů, z toho 29 povrchových toků a 48 pramenů (tab. 
5.13.). Pro některé objekty jsem získala údaje z relativně krátkých časových řad (měření 
kratší než 3 roky) nebo jsem měla při zpracování k dispozici malý počet hodnot (počet 
pod 500). V těchto případech lze čáry překročení považovat za orientační. 

 

č. Místo Počet hodnot Měsíc-rok 
začátku řady 

Měsíc-rok 
konce řady 

Celkem 
let 

1 Němčický p. (Sloup) 1614 05-1971 10-1975 4,42 
2 Luha (Sloup - Vlčí skála) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
3 Žďárná (Sloup) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
4 Sloupský p. (Sloup) 1826 11-1970 10-1975 4,91 
5 Bílá voda (Holštejn - Doubky) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
6 Bělička (Holštejn)   915 05-1971 10-1973 2,42 
7 místní p. (Holštejn)   973 05-1971 12-1973 2,59 
8 Bílá voda (Holštejn)   1826 11-1970 10-1975 4,91 
9 Lipovecký p. (Holštejn)   1645 05-1971 10-1975 4,42 
10 Lopač (Ostrov) 1639 05-1971 10-1975 4,42 
11 Krasovský p. (Ostrov) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
12 Vilémovický p. (Vilémovice) 915 05-1971 10-1973 2,42 
13 Punkva (Skalní Mlýn - Malý výtok) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
14 Punkva (Skalní Mlýn - Tunel) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
15 Punkva (Skalní Mlýn) 1826 11-1970 10-1975 4,91 
16 Punkva (Pod Skalním Mlýnem) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
17 Jedovnický p. (Jedovnice) 1826 11-1970 10-1975 4,91 
18 Křtinský p. (Křtiny) 1826 11-1970 10-1975 4,91 
19 vývěr Křtinského p. (Josefov) 1826 11-1970 10-1975 4,91 
20 Křtinský p. (Josefov BS) 1096 11-1970 10-1973 2,92 
21 vývěr Jedovnického p. (Josefov) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
22 Křtinský p. (Josefov) 473 11-1970 10-1972 1,92 
23 Hoštěnický p. (Hostěnice) 1554 05-1971 10-1975 4,42 
24 Říčka (Ochoz) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
25 Ochozký p. (Ochoz) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
26 nad vývěry Říčky (Ochoz) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
27 Vývěry Říčky I (Ochoz) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
28 Vývěry Říčky II (Ochoz) 1645 05-1971 10-1975 4,42 
29 Říčka (Ochoz - Říčky) 1826 11-1970 10-1975 4,91 
30 Branná - U silnice 2 1600 11-1964 06-1997 32,58 
31 Branná - U silnice 1 1763 11-1964 10-1999 34,91 
32 Heřmanovice - U kamenolomu 1044 11-1958 10-1979 20,91 
33 Dolní Morava - Jeskyně 1 209 11-1999 10-2003 3,92 
34 Dolní Morava - Jeskyně  1965 11-1959 07-1997 37,66 
35 Dolní Morava - Lanovka 1096 11-1959 10-1980 20,92 
36 Ostružná - U Přerovské chaty 1617 11-1968 10-1999 30,91 
37 Ostružná - V lese 1 626 11-1968 10-1980 11,92 
38 Ostružná - Pánek 1 574 11-1968 10-1979 10,91 
39 Písečná - Alexandr 104 11-1968 10-1970 1,91 
40 Dolní Morava - Králický Sněžník 313 11-1962 10-1968 5,92 
41 Vápenná - U vápenky 313 11-1973 10-1979 5,91 
42 Vápenná - Lesní čtvrť 1495 11-1968 06-1997 28,58 
43 Vápenná - Na pomezí 783 11-1965 10-1983 17,91 
44 Vápenná - Štola 522 11-1969 10-1979 9,91 

pro výpočet  
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45 Vápenná - Zelená hora 1279 11-1971 10-1999 27,92 
46 Dolní Morava - Na louce 1044 11-1958 10-1979 20,91 
47 Mladeč, V-2 991 11-1979 10-1999 19,92 
48 Němčice - Za hájenkou 243 11-1992 06-1997 4,58 
49 Němčice - Němčice II 731 11-1976 10-1990 13,91 
50 Němčice - Němčice I 782 11-1976 10-1991 14,91 
51 Ochoz - V-3 1515 11-1966 10-1999 32,91 
52 Adamov, Josefov - Byčí skála 365 11-1968 10-1979 10,91 
53 Boskovice, Vratíkov - Pod jedlí 1722 11-1966 10-1999 32,91 
54 Vratíkov - Vodárna 678 11-1966 10-1979 12,91 
55 Frýdštejn - Bartošova poc 2028 11-1964 10-2003 38,91 
56 Dolánky (Vazovec) - Bezednice 2020 11-1964 10-2003 38,91 
57 Miskovice, Bylany - V kapli sv. Vojtěcha 156 11-1968 10-1971 2,91 
58 Tetín - Koda 2357 11-1959 12-2005 46,08 
59 Praha 5 (M. Chuchle) - Mariánský 680 11-1986 10-1999 12,91 
60 Nesvačily - Na čisté 2182 11-1963 12-2005 42,08 
61 Ořech, Zadní Kopanina, U Zubáků 1815 11-1962 07-1997 34,66 
62 Svatý Jan pod skalou - Pram. Sv. Ivana 1497 11-1974 10-2003 28,91 
63 Dobrá Voda - U Panny Marie 1043 11-1979 12-1999 20,08 
64 Český Krumlov - Rybářská 1304 11-1974 10-1999 24,91 
65 Krty - U Bělíčka 1555 11-1973 10-2003 29,91 
66 Horažďovice (Sv.pole) - U sv. Anny 1562 11-1973 10-2003 29,91 
67 Vimperk (Výškovice) - Pod školou 1971 11-1967 10-1999 31,92 
68 Malá Skála - Teplice 731 11-1964 10-1979 14,91 
69 Rokytnice n. Jiz. - U dvou topolů 1564 11-1969 10-1999 29,91 
70 Javoříčka (Javoříčko) 1857 12-1974 12-1979 5,00 
71 Špraněk (Javoříčko) 1857 12-1974 12-1979 5,00 
72 Bělá (Jeseník) 1827 01-2000 12-2004 4,92 
73 Bělá (Mikulovice) 1827 01-2000 12-2004 4,92 
74 Hradečka (Mladeč - Robinson) 2009 12-1974 05-1980 5,42 
75 Rachavka (Mladeč)   1667 05-1975 12-1979 4,59 
76 Špraněk (Hvozd) 1865 12-1974 12-1979 5,00 
77 Jedovnický p. (Josefov - pod mostem) 1096 11-1967 10-1970 2,92 

 

Tab. 5.13. Seznam všech sledovaných míst, počet naměřených hodnot a celková délka sledování. 
 
 
Ze srovnání průběhu všech čar překročení jsem vydělila několik skupin čar, 

lišících se rychlostí poklesu pod 90 percentilem (obr.5.21.): 
 

• A-B) Čáry s  pozvolným poklesem (vyrovnaný průtok), kde průtok pro k 
= 0 je roven či vyšší než 0,1 průměrného průtoku (tab. 5.14.). 
 

• B-C) Čáry středně ukloněné (tab. 5.15.), kde průtok pro k = 0 je vyšší než 
0, tj. průtok za nejnižších stavů klesá hluboko pod střední hodnoty, ale 
tok je stálý (alespoň v měřítku doby pozorování). 

 

• C-D) Čáry strmě klesající (silně nevyrovnaný průtok), kde je průtok 
nulový, alespoň pro nejnižší k. Jedná se tedy o objekty, které v suchých 
obdobích úplně vysychají (tab. 5.16.). 

 

Tabulky (tab. 5.14., 5.15., 5.16.) ukazují, že do skupiny čar s pozvolným 
poklesem průtoku (A-B) patří největší počet objektů a to jak pramenů, tak i 
povrchových toků (celkem 49% ze všech studovaných časových řad). Do skupiny druhé 
(B-C) patří prameny i toky a ze všech objektů představují 20%. Ve skupině třetí (C-D) 
jsou zastoupeny pouze povrchové toky. 
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č. Objekt Q při k=0 kategorie ! 

63 Dobrá Voda - U Panny Marie 0,836 A-B   
62 Svatý Jan pod skalou - Pram. Sv. Ivana 0,686 A-B   
54 Vratíkov - Vodárna 0,618 A-B   
59 Praha 5 (M. Chuchle) - Mariánský 0,565 A-B   
68 Malá Skála - Teplice 0,501 A-B   
43 Vápenná - Na pomezí 0,500 A-B   
52 Adamov, Josefov - Byčí skála 0,390 A-B ! 
39 Písečná - Alexandr 0,371 A-B ! 
28 Vývěry Říčky II (Ochoz) 0,347 A-B   
48 Němčice - Za hájenkou 0,331 A-B ! 
44 Vápenná - Štola 0,315 A-B   
64 Český Krumlov - Rybářská 0,311 A-B   
56 Dolánky (Vazovec) - Bezednice 0,300 A-B   
22 Křtinský p. (Josefov) 0,285 A-B ! 
29 Říčka (Ochoz - Říčky) 0,280 A-B   
67 Vimperk (Výškovice) - Pod školou 0,271 A-B   
20 Křtinský p. (Josefov BS) 0,255 A-B ! 
33 Dolní Morava - Jeskyně 1 0,251 A-B ! 
19 vývěr Křtinského p. (Josefov) 0,231 A-B   
45 Vápenná - Zelená hora 0,224 A-B   
72 Bělá (Jeseník) 0,217 A-B   
73 Bělá (Mikulovice) 0,200 A-B   
46 Dolní Morava - Na louce 0,190 A-B   
55 Frýdštejn - Bartošova poc 0,187 A-B   
51 Ochoz - V-3 0,175 A-B   
57 Miskovice, Bylany - V kapli sv. Vojtěcha 0,171 A-B ! 
58 Tetín - Koda 0,170 A-B   
66 Horažďovice (Sv.pole) - U sv. Anny 0,161 A-B   
27 Vývěry Říčky I (Ochoz) 0,159 A-B   
16 Punkva (Pod Skalním Mlýnem) 0,155 A-B   
69 Rokytnice n. Jiz. - U dvou topolů 0,151 A-B   
24 Říčka (Ochoz) 0,140 A-B   
15 Punkva (Skalní Mlýn) 0,138 A-B   
53 Boskovice, Vratíkov - Pod jedlí 0,137 A-B   
31 Branná - U silnice 1 0,135 A-B   
13 Punkva (Skalní Mlýn - Malý výtok) 0,130 A-B   
14 Punkva (Skalní Mlýn - Tunel) 0,129 A-B   
21 vývěr Jedovnického p. (Josefov) 0,129 A-B   

 

Tab. 5.14. A-B čáry s  pozvolným poklesem, kde průtok pro k=0 je roven či vyšší než 0,1 průměrného 
průtoku. ! – časové řady jsou svým rozsahem, resp. dobou pozorování, spíše nereprezentativní.  

 
 

č. Objekt Q při k=0 kategorie ! 

41 Vápenná - U vápenky 0,100 B-C ! 
50 Němčice - Němčice I 0,098 B-C   
60 Nesvačily - Na čisté 0,097 B-C   
36 Ostružná - U Přerovské chaty 0,080 B-C   
76 Špraněk (Hvozd) 0,079 B-C   
35 Dolní Morava - Lanovka 0,077 B-C   
65 Krty - U Bělíčka 0,062 B-C   
49 Němčice - Němčice II 0,057 B-C   
40 Dolní Morava - Králický Sněžník 0,042 B-C ! 
18 Křtinský p. (Křtiny) 0,031 B-C   
77 Jedovnický p. (Josefov - pod mostem) 0,030 B-C ! 
25 Ochozký p. (Ochoz) 0,028 B-C   
17 Jedovnický p. (Jedovnice) 0,026 B-C   
70 Javoříčka (Javoříčko) 0,022 B-C   
38 Ostružná - Pánek 1 0,017 B-C   
37 Ostružná - V lese 1 0,012 B-C   
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61 Ořech, Zadní Kopanina, U Zubáků 0,011 B-C   
23 Hoštěnický p. (Hostěnice) 0,009 B-C   
47 Mladeč, V-2 0,008 B-C   
34 Dolní Morava - Jeskyně  0,002 B-C   
30 Branná - U silnice 2 0,001 B-C   
32 Heřmanovice - U kamenolomu 0,001 B-C   
42 Vápenná - Lesní čtvrť 0,000 B-C   

 

Tab.5.15. B-C čáry středně ukloněné, kde průtok pro k=0 je vyšší než 0, tj průtok za nejnižších stavů 
klesá hluboko pod střední hodnoty, ale tok je stálý. ! – časové řady jsou svým rozsahem, resp. dobou 
pozorování, spíše nereprezentativní. 
 

 

č. Objekt Q při k=0 kategorie ! 

1 Němčický p. (Sloup) 0,000 C-D   
2 Luha (Sloup - Vlčí skála) 0,000 C-D   
3 Žďárná (Sloup) 0,000 C-D   
4 Sloupský p. (Sloup) 0,000 C-D   
5 Bílá voda (Holštejn - Doubky) 0,000 C-D   
6 Bělička (Holštejn)   0,000 C-D ! 
7 místní p. (Holštejn)   0,000 C-D ! 
8 Bílá voda (Holštejn)   0,000 C-D   
9 Lipovecký p. (Holštejn)   0,000 C-D   
10 Lopač (Ostrov) 0,000 C-D   
11 Krasovský p. (Ostrov) 0,000 C-D   
12 Vilémovický p. (Vilémovice) 0,000 C-D ! 
26 nad vývěry Říčky (Ochoz) 0,000 C-D   
71 Špraněk (Javoříčko) 0,000 C-D   
74 Hradečka (Mladeč - Robinson) 0,000 C-D   
75 Rachavka (Mladeč)   0,000 C-D   

 

Tab. 5.16. C-D čáry strmě poklesající, kde je průtok nulový, alespoň pro nejnižší k. Jedná se tedy o 
objekty, které v suchých obdobích úplně vysychají. ! – časové řady jsou svým rozsahem, resp. dobou 
pozorování, spíše nereprezentativní. 
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Obr. 5.21. Rozdělení čar překročení: A- nejvyrovnanější zjištěný průtok (objekty v tab. 5.14.), B- 
hypotetická čára jdoucí do bodu Q´0,1 (při k =0), C- hypotetická čára jdoucí do bodu Q´0 (při k=0) a D- 
nejstrměji klesající čára průtoků. Q´- průtok/průměrný průtok z denních (týdenních) měření řazených 
vzestupně. 

 
 
Podle charakteru průběhu čar překročení, byly všechny objekty rozděleny do 

několika skupin tab. 5: 
 

• Mezi objekty s malým poklesem průtoků i za nejnižších vodních stavů 
(objekty blízko křivky A) patří zejména prameny, které tvoří spodní 
odvodnění struktury, ve které se zároveň vyskytují i přetokové prameny 
(např. objekty 62, 52, 59, 68, 43, 44, 28). Do této skupiny spadají jak 
krasové prameny bez ponorů (59), s ponory (43, 44, 62) i vývěry ponorných 
toků v Moravském krasu (28, 52). Patří sem i nekrasové prameny (39, 48, 
68). Nespadá sem však žádný povrchový tok. 

 

• Do zbytku skupiny A-B Qk=0 od 0,12 po 0,3 spadají krasové prameny bez 
ponorů (58, 67) i s ponory (31, 33, 51, 55, 57, 66) i nekrasové prameny (45, 
46). Dále sem patří vývěry ponorných toků v Moravském krasu (13, 14, 15, 
16, 19, 21), povrchové toky vzniklé soutokem autochnonních a alochtonních 
vod v Moravském krasu (20, 22, 29) a horské toky v Jeseníkách (72, 73). Ze 
17 ponorných toků v Moravském krasu sem však patří jen Říčka nad krasem 
(24). 

 

• Do skupiny B-C spadají krasové prameny bez ponorů (60, 61, 65), s ponory 
(30, 34, 35, 42, 47), nekrasové prameny (36, 37, 38, 40, 41, 49, 50). Do 
skupiny spadá i část ponorných toků v Moravském a Javoříčském krasu (17, 
18, 23, 25, 70, 77). Patří sem však již jen jediný vývěr v Moravském krasu 
(77).  

 

• Do skupiny C-D spadají pouze objekty u kterých je zjevné, že část vody 
z povodí podtéká měrný profil a měřený průtok je tak nižší než skutečný 
celkový odtok z daného povodí, což se projevuje zejména za nízkých 
vodních stavů úplnou ztrátou průtoku. Jedná se o ponorné toky 
v Moravském krasu, které se za suchých období zcela vsakují do mocné 
štěrkové výplně slepých údolí ještě nad krasovým územím (objekty. č. 1-12) 
nebo se jejich vody zcela ztrácí do ponorů při přetékání krasového území 
(objekty č. 26, 74-75). Do této skupiny spadají pouze ponorné toky, ale na 
hranici skupin B-C a C-D spadá přetokový pramen 42, který za suchých 
období vysychá. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že tvar čár překročení je v prvé řadě ovlivněn 
rozdělením hydraulické odezvy, kdy není sledován celkový odtok z povodí, ale jeho 
část teče mimo měřený profil. Pomocí čar překročení tak nelze odlišit krasové prameny 
od nekrasových, ani od vývěrů či povrchových toků. Neliší se ani krasové prameny 
s ponory od těch, které ponory v povodí nemají. Jednotlivé skupiny se výrazně 
překrývají. Platí pouze, že do skupiny objektů s nejvyrovnanějšími odtoky nespadá 
žádný povrchový tok a naopak ve skupině nejméně vyrovnaných odtoků jsou pouze 
povrchové toky (s výjimkou jednoho pramene č. 42). 

Nejvyrovnanější čáry překročení oproti očekávání nejsou jen ze struktur 
s nejvyšší vyrovnávací schopností, ale spíše z pramenů dotovaných z přívodní cesty, 
kde se vyskytuje i přetokový pramen. Patří sem i krasové kanály s minimálním 
objemem a obrovskou propustností, které jsou dotovány převážně z povodí budovaných 
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spodnokarbonskými drobami a břidlicemi (28, 52), tedy s velmi malou vyrovnaností 
skutečného celkového odtoku. Nejméně vyrovnané odtoky pak vykazují povrchové toky 
rovněž drénující spodnokarbonské droby a břidlice (1-12). Převažující vliv rozdělování 
hydraulické odezvy na charakter čar překročení je vidět na objektech: 

 

A) Objekt 28 versus 26. Přesto, že vody z obou objektů jsou dotovány ze 
stejného zdroje, toku Říčky (viz kapitola 3.), je objekt 28 příkladem 
velmi vyrovnaného odtoku a objekt 26 naopak příkladem extrémně 
nevyrovnaného odtoku. Důvodem je, že za suchých období je objekt 26 
podtékán do ponorů, takže vysychá a právě objekt 28 drénuje vody 
mizící do ponorů, které by jinak přes profil 26 protékaly. Objekty 47 
versus 74 a 75 jsou podobným případem.  

 

B) Podobně se často velmi liší výsledky pro blízké krasové prameny nebo 
vývěry, které drénují prokazatelně stejný krasový kanál: (prameny 30 a 
31; vývěry 21 a 52; vývěry 27 a 28). 
 

C) Liší se i výsledky pro tentýž pramen, pokud je změněn měrný profil a tím 
i množství podtékající vody pod profilem (33 a 34; 21 a 77). 

 

Na zásadní vliv rozdělení hydraulické odezvy na charakter odtoku pramenů 
upozorňují Ford a Williams (2007).  
 
 
 
5.2.4. Autokorelace 

 

5.2.4.1. Vztah mezi jednotlivými koeficienty 
 

Pro zjištění vztahu mezi jednotlivými koeficienty byl užit Personův koeficient 
korelace mezi řadami pramenů seřazených podle počtu dnů nutných k poklesu 
autokorelačního koeficientu rxy  pod  0,9 (první řada), rxy  pod  0,7 (druhá řada) a rxy  
pod  0,4 (třetí řada): 

 

• mezi první a třetí řadou je rxy =0,73 
• mezi druhou a třetí řadou  je rxy =0,86 
• mezi první a druhou řadou je rxy = 0,91 

 

Korelační koeficienty mezi jednotlivými řadami jsou poměrně vysoké, nejvíce 
mezi první a druhou a druhou a třetí řadou, ale přesto je pořadí objektů v každé ze třech 
řad mírně jiné. 
 
 
5.2.4.2. Autokorelace – vyhodnocení 
 

Pro hodnocení a vzájemné srovnání všech objektů byl využit počet dnů z řady 
r_0,7, protože ten má nejtěsnější vztah jak s r_0,4 tak i r_0,9. Podle počtu dnů posunu 
řady vůči sobě samé, kdy koeficient korelace poklesl poprvé k hodnotě rxy = 0,7 lze 
rozlišit čtyři kategorie objektů: 

 

A. Tři prameny s hodnotou nad 150 dní představují prameny z prakticky úplně 
vyhlazeným průtokem, který s v čase mění minimálně a spojitě (č. 59, 61, 
68). Jedná se zřejmě o výsledek rozdělování hydraulické odezvy, kdy 
hydraulický ráz je přenášen výše položeným prouděním a studované 
prameny představují jen spodní vyhlazený odtok. 
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B. Pestrá skupina pramenů s hodnotami 27-79 dní: 
• prameny z krystalinika (č. 36, 45, 54, 64), 
• krasové prameny bez ponorů (č. 58, 60,65), 
• krasové prameny s ponory v řečišti, které jsou za vyšších stavů 

přetékány, takže část vody odtéká po povrchu (č. 30, 31, 34, 47, 51), 
• krasové prameny se slepým údolím, nebo hltači v závrtech, s ponory, 

kam se však ztrácí malé množství vody vůči vydatnosti sledovaného 
pramene (č 55, 62). 
 

C. Skupina s hodnotami 4 až 26 dní: 
• prameny z krystalinika a spodnokarbonských břidlic a drob (č. 37, 

38, 39, 40, 48, 49, 50, 53, 67, 69), 
• krasové prameny s ponory v řečišti, které jsou za vyšších stavů 

přetékány (č 28, 33, 35, 42, 44), 
• malé povrchové toky v Moravském krasu a horské povrchové toky 

(č. 10, 11, 23, 72, 73), 
• krasové prameny s  hltači v závrtech (č 43, 57). 
 

D. Skupina s hodnotami pod 4 dny 
• patří sem jen povrchové toky v Moravském krasu a Javoříčku a 

vývěry v Moravském krasu, 
• výjimkou je pramen č. 41 z krystalinika, který je však za dešťů 

dotován i povrchovým stokem. 
 

Jak je z výše uvedeného zřejmé lze z autokorelace poměrně dobře rozlišit 
povrchové toky a vývěry od pramenů dotovaných převážně podzemní vodou, protože 
povrchové toky mají výrazně nižší časy po které se udržuje určitý korelační koeficient. 
Povrchové toky a vývěry však lze pochopitelně od pramenů odlišit i jiným a podstatně 
jednodušším způsobem, než využitím autokorelace. Pomocí hodnot získaných 
z autokorelace bohužel není možné rozlišit krasové prameny od pramenů z krystalinika 
a nelze ani rozlišit krasové prameny drénující oblast bez ponorů od pramenů z ponorů 
zčásti dotovaných. Krasové prameny si sice obecně udržují autokorelaci po delší období 
než prameny z krystalinika, ale mezi oběma skupinami existuje překryv (viz skupiny B 
a C). 
 

Výrazný vliv rozdělování hydraulické odezvy na výsledek autokorelace je patrný 
ze srovnání objektů: 

 

• Objekt 28 versus 26 (obr. 5.22.). Přesto, že vody z obou objektů jsou dotovány 
ze stejného zdroje, toku Říčky, (kap. 3), vykazuje objekt 28 autokorelaci s rxy  
≥0,7 po 17 dní, zatímco objekt 26 jen po 2 dny. 

 

• Podobně se často velmi liší výsledky pro blízké krasové prameny nebo vývěry, 
které drénují prokazatelně stejný krasový kanál: (prameny 30 a 31 (52 a 37 dnů); 
vývěry 27 a 28 (17 a 4 dny)). 

 

• Liší se i výsledky pro tentýž pramen, pokud je změněn měrný profil a tím i 
množství podtékající vody pod profilem (33 a 34 (28 a 16 dní)). 
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Obr. 5.22. Kolísání průtoku a rozdělování hydraulické odezvy na různých proudových větvích 
dotovaných stejným zdrojem (modelová představa). 
 
 
 
5.2.5. Diskuze kritického zhodnocení využitelnosti statistických metod 
pomocí numerického modelování 

 

Eisenlohr et al. (1997a, 1997b) užil nepřímou metodu k tomu, aby ověřil, jak se 
interpretují data, získaná sledováním krasového pramene. Do numerického modelu 
omezeného tělesa vápenců vložil dobře definované teoretické krasové struktury a 
analyzoval umělou odezvu. Díky tomu, že byla známá vstupní data (geometrie modelu, 
geometrie krasových kanálů, jednotlivé hydraulické vodivosti, storativity) bylo možné 
ověřit platnost interpretací. Výsledky ukázaly, že některé všeobecně přijímané 
interpretace nemusí být pravdivé:  

-různé exponenciální složky na klesající části hydrogramu nemusí odpovídat 
objemům zvodně s různou hydraulickou vodivostí, 

-části klesajících hydrogramů, které nejsou exponenciální, ne vždy poskytují 
informace o infiltraci, 

-nejzazší část poklesové větve hydrogramu není závislá pouze na hydraulických 
vlastnostech objemů s nízkou hydraulickou vodivostí, nýbrž je závislá na komplexním 
uspořádání celé krasové zvodně. 

Výsledky z hydrogeologického studia dvou krasových povodí (prameny Areuse 
a Serrière) ve Švýcarské Juře a z numerické simulace (2-D a 3-D) poukazují na to, jak je 
obtížné strukturní parametry a hydrodynamiku popsat pouze pomocí statistických metod 
(Eisenlohr et al., 1997b). Na variabilitě krasového hydrogramu se podílí řada faktorů, 
jako je průběh srážkové události, četnost hydrologických událostí během studovaného 
období a typ infiltračních procesů (poměr mezi rozptýlenou a koncentrovanou 
infiltrací).   
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Eisenlohr et al. (1997b) analyzuje celý hydrogram pramenů (Areuse a Serrière) a 
odpovídající srážky pro období dlouhé několik měsíců až let. Hydrogramy dělí do 
časových řad, které bere od počátku hydrologického cyklu či nastupující povodňové 
vlny až po konec poklesů průtoků. 

Pramen Areuse dosáhl r_0,2 po 9 dnech (podle terénních měření má povodí 
pramene Areuse zásoby podzemní vody 38×106 m3, hydraulickou vodivost 1×10-6 – 
5×10-7), pramen Serrière dosáhlo r_0,2 po 27 dnech (zásoby podzemní vody 14×106 m3, 
hydraulická vodivost 2×10-7 – 5×10-7) (Eisenlohr et al., 1997b). Rychlejší poklesy 
autokorelační funkce (kratší časový interval a slabší “paměťový efekt”) podle Mangina 
(1984) naznačují aktivnější proudění krasovým systémem a menší akumulaci krasových 
vod a naopak. Podle čehož by povodí pramene Areuse mělo mít menší zásoby 
podzemní vody a delší drenážní síť než povodí pramene druhého. V případě pramenů 
Areuse a Serrière výpočty pro r_0,2 a informace získané terénními měřeními (Eisenlohr 
et al., 1997b) teorii Mangina (1984) nepodporují. 

Eisenlohr et al. (1997b) vytvořil 4 teoretické krasové pánve a simulovaný 
hydrogram analyzoval autokorelací (odtok × odtok) a vzájemnou korelací (doplňování 
versus odtok). 

Výsledky 2-D a 3-D numerických simulací pro teoretické krasové pánve ukazují, 
že hydrogeologické interpretace založené na statistických analýzách nejen závisí na 
hustotě odvodňovací krasové sítě, ale také na velikosti zásob podzemních vod. 

Výsledky kritického zhodnocení statistických metod tak poprvé ukázaly, že 
interpretace charakteru krasových (a tím i jiných) kolektorů na základě výsledků 
statistických metod (např.: Rambert, 1972; Mangin, 1975; Atkinson, 1977; Milankovic, 
1981; Mangin, 1984; Ford a Williamse, 1989; Kullman, 1990; Grasso a Jeannin, 1994; 
Padilla a Pulido-Bosch, 1995) nelze považovat za věrohodné v mnoha ohledech. Je zde 
vhodné zdůraznit, že statistické metody nebyly v drtivé většině případů verifikovány, 
protože o studovaných pramenech je často známo velmi málo informací. Práce 
Eisenlohra tento problém obešly tím, že pracovaly s umělým prostředím, jehož 
charakter je znám ve všech bodech modelu. Práce Eisenlohra však v žádném případě 
neznamená, že by statistické metody přestaly být využívány. Protože časové řady 
průtoku patří k nejjednodušeji získatelným údajům, existuje i z poslední doby řada 
nových prací využívajících autokorelaci, koeficienty výtokových čar i další metody 
zpracování řad průtoků (Jeannin a Sauter, 1998; Larocque et al., 1998; Labat et al., 
2000; Amit et al.,2002; Birk et al., 2004; Kovacs et al., 2005; Panagopoulos a 
Lambrakis, 2006; Valdes et al., 2006). 

 
 
 

5.2.6 Kritické zhodnocení využitelnosti statistických metod na základě 
nových prací 

 

Z autokorelace, čar vyprazdňování a překročení i poměrů Qmax/Qmin na 77 
studovaných časových řadách je zjevné, že nejzásadnější vliv na výsledné parametry 
nemá ani tak charakter kolektorů nebo povodí, ale míra štěpení hydraulické odezvy. 
Proud povrchové či podzemní vody tekoucí ze stejného povodí (kolektoru, krasového 
kanálu) se mnohdy rozděluje do několika cest s různou kapacitou a odporem čímž dojde 
k nestejnému kolísání i průběhu průtoku v každé proudové větvi (obr. 22.). Extrémní 
případy (nejstálejší, nejméně stálé) objekty patří vesměs do kategorie objektů výrazně 
ovlivněných štěpením hydraulické odezvy.  
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Ve většině případů bohužel nelze míru vlivu štěpení hydraulické odezvy 
kvantifikovat a v mnoha jiných případech nelze z nezávislých dat zjistit, zda je štěpení 
hydraulické odezvy přítomné či nikoli. Není tak možné oddělit vliv rozdělování 
hydraulické odezvy (převládající a rušivý vliv) od vlivu daného charakterem prostředí, 
který je cílem aplikace statistických metod.  

Charakter krasového prostředí a proudění na základě statistických metod 
ve studovaných pramenech a vývěrech proto nelze věrohodně interpretovat.  

Srovnání výsledků statistických metod s nezávislými informacemi o prostředí 
(krasové vs. nekrasové prameny, přítomnost a charakter ponorů, atd.) jasně ukázaly, že 
pomocí autokorelace, čar vyprazdňování a překročení ani poměrů Qmax/Qmin nelze 
rozlišit ani krasové prameny od nekrasových, natož krasové prameny dotované z menší 
míry ponorů od těch, kde se žádné ponory v krasové oblasti nenachází. Ve shodě s prací 
Eisenlohra (1997 a, b) je otázkou do jaké míry lze publikovaným interpretacím na 
základě statistických metod důvěřovat. 

Statistické metody zpracování průtoků zpracovávají nejjednodušeji získatelná 
data, dostupná v mnoha krasových oblastech, takže jsou využívány v mnoha oblastech 
mnoha autory. Za podstatně důvěryhodnější zdroj informací o prostředí je však možné 
považovat terénní metody aplikované přímo v oblasti zájmu: 

 
• povrchový průzkum umožňující určení přítomnosti/nepřítomnosti otevřených 

ponorů; 
 

• stopovací zkoušky pro určení geometrie a charakteru krasových kanálů; 
 

• opakované měření průtoků a průzkum umožňující určit zastoupení 
autochtonních a alochtonních vod v prameni a soustředěné infiltrace ponory. 
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6. ZÁVĚR 
 

Ve své doktorské disertační práci jsem studovala charakter vybraných povodí 
krasových i nekrasových pramenů, povrchových toků a krasových kanálů v ČR. K tomu 
jsem využila dva různé přístupy: 

 

A) Kvantitativní stopovací zkoušky 
 

B) Koeficienty výtokových čar, čar překročení a autokorelačních charakteristik, vše 
odvozené z režimního sledování průtoku pramenů a povrchových toků. 

 
  

Uskutečnila jsem 8 nových kvantitativních stopovacích zkoušek v oblasti 
Chýnovského krasu, Moravského krasu, Králického Sněžníku a v Kryštofově Údolí. 
Celkem jsem zpracovala parametry z 26 kvantitativních stopovacích zkoušek 
v krasových kanálech. Průnikové křivky stopovacích zkoušek jsem vyhodnotila pomocí 
programu Qtracer. 
Ze srovnání parametrů získaných analýzou 26 dostupných průnikových křivek ze 
stopovacích zkoušek v krasových oblastech ČR vyplývá: 

- Maximální rychlost proudění ve zkoumaných krasových kanálech se 
pohybuje od 0,2 po 12 km.den-1; 

- Střední rychlost proudění dosahuje 0,1 až 11 km.den-1; Je tak zjevné, že 
kontaminace se ve všech zkoumaných krasových oblastech může šířit do 
pramenů či vodních zdrojů v rámci několika dnů, maximálně týdnů.   

- Vyšší rychlosti se vyskytují zejména v kanálech nad nimiž jsou vyvinutá 
slepá údolí. Nižší rychlosti jsou naopak vázány na kanály pod ponory 
v řečišti (bez slepých údolí). Nižší hodnoty maximálních rychlostí byly 
zjištěny i v krystaliniku;  

- Průměrné plochy omočeného profilu krasových kanálů se pohybují od 
desetin po jednotky m2 (výjimkou jsou rozměrné zatopené sifony mezi 
Amatérskou a Punkevní jeskyní a v systému Ostrovských vod v severní 
části Moravského krasu). Tomu odpovídají i objemy zatopené části kanálů 
v této oblasti, které dosahují až desítek tisíc m3; 

- Koeficient disperze v krasových kanálech se pohybuje mezi 0,03 až 1,2 
m2.s-1. Vyšší koeficienty disperze jsou typické pro vysoké vodní stavy a pro 
proudění v nepravidelných profilech (např. střídající se vodopády a tůně 
v jeskyni Rudické propadání). Naproti tomu nejnižší hodnoty koeficientu 
disperze jsem zjistila v rozsáhlých zcela zatopených partiích krasových 
kanálů (v sifonech); 

- Pecletovo číslo dosahuje od 7 po 740 a advekce tedy ve všech případech 
převládá nad disperzí. Nejvyšší Pe vykazuje proudění v krasovém kanálu 
v Miskovickém krasu. 

 
Ze všech vyhodnocených stopovacích zkoušek vyplývá, že existuje těsný vztah 

mezi různými rychlostmi odvozenými ze stopovacích zkoušek. Mezi maximální a 
střední rychlostí stopovače je R2 = 0,89. Pro odhad střední rychlosti stopovače 
z maximální rychlosti pak platí rovnice vC = 0,55 × vL; 

Výše uvedený vztah lze využít k výpočtu střední rychlosti proudění pro starší 
stopovací zkoušky, kde tento parametr nebyl na rozdíl od času prvního objevení a 

109 
 



maximání koncentrace určen, a protože se nezachovaly průnikové křivky z těchto 
stopovacích zkoušek, nelze ho ani dodatečně zjistit. 

Ze všech studovaných průnikových křivek stopovacích zkoušek vyplývá, že čím 
déle se stopovač šíří podzemím, tím úměrně déle trvá i zvýšení koncentrace tvořící pík 
průnikové křivky. Proto frekvenci vzorkování v krasových kanálech není vhodné 
definovat v absolutních hodnotách času, ale relativně jako poměr času, který uplynul od 
začátku stopovací zkoušky. Aby byla velmi dobře popsána průniková křivka stopovače 
je vhodné odebírat vzorky v časových intervalech zhruba 0,1T, kde T je doba, která 
uplynula od okamžiku injektáže po aktuální čas vzorkování. 
 

V zatopených částech Chýnovské jeskyně byl nezávislým měřením ze známého 
průtoku a doby plnění určen skutečný objem zatopeného kanálu přesně v místech, kde 
jsem provedla kvantitativní stopovací zkoušku. Porovnala jsem objem zatopené části 
krasového kanálu určený ze stopovací zkoušky se skutečným objemem vody v kanálu 
získaným nezávislou metodou. Nejvíce se objem přibližoval skutečnosti (190±20 m3), 
když bylo ve výpočtu užito střední doby zdržení – TC (objem 177 m3). Z výsledků je 
zřejmé, že ze stopovacích zkoušek lze získat věrohodné informace o objemech 
krasových kanálů. Protože výpočet objemu krasového kanálu ze stopovací zkoušky 
dosud pravděpodobně nebyl nikým ve skutečných krasových kanálech testován (M. 
Field, ústní sdělení), publikovala jsem výsledky celého experimentu v IF časopise 
(Vojtěchovská et al., v tisku). 

Při použití času prvního objevení nebo času maximální koncentrace vycházel 
z výpočtu na základě analýzy průnikové křivky stopovací zkoušky objem zatopeného 
kanálu podhodnocený vůči skutečnému objemu, je proto nutné pro výpočet používat 
pouze střední dobu zdržení.  

 
V dosavadních publikovaných pracích (např. Atkinson et al., 1973; Field 1999) 

se pro výpočet zatopené části objemu krasového kanálu uvažuje pouze průtok na místě 
sledování. V převážné většině případů stopovacích zkoušek provedených v ČR i 
v jiných zemích jsou však průtoky na místě injektáže a pozorování značně odlišné. 
Výpočet objemu krasových kanálů za této situace lze tak rozdělit do dvou variant: 
 

A. V případě běžných krasových kanálů, kde průtok na místě injektáže (Q1) je často 
nižší než na místě sledování (Q2), je objem kanálu V (Vojtěchovská et al., 
v tisku): 

 
Q1 × TC < V < Q2 × TC 

 
kde Q je průtok a TC je střední doba zdržení.  

 
Vztah je platný za předpokladu, kdy můžeme vyloučit, že nedochází k bifurkaci 

(odvedení části vody mimo kanál). Jestliže budou všechny přilehlé kanály podobné 
kanálu, do kterého byl stopovač injektován, bude se objem systému všech napojených 
kanálů blížit: 
 

V =  Q2 × TC 
 

Naopak když bude proudění kanálem podobné Q1 po většinu cesty a teprve u 
místa sledování se připojuje ke kanálu s daleko větším průtokem (Q2), bude objem 
kanálu od místa injektáže blízký: 
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V =  Q1 × TC 

 
B. V případě, že dochází k významné bifurkaci (návratnost je výrazně pod 100% a 

stopovač se neztratil v důsledku jiného procesu), je objem mezi místy injektáže a 
sledování (Vojtěchovská et al., v tisku):  

 
Q1 × TC × R < V < Q2 × TC × R 

 
kde R je poměr navráceného ku injektovanému stopovači v daném místě 
sledování. Bifurkující kanály nejsou do tohoto objemu zahrnuty. 

 
 
 

Statistickými nástroji (čáry překročení, čáry vyprazdňování a autokorelace) jsem 
zpracovala časové řady průtoků na 77 objektech, z čehož 48 objektů představovaly 
prameny a 29 sledovaných míst bylo na povrchových vodotečích. 
 

Hodnoty Qmax/Qprům se na studovaných objektech pohybují od 1,6 do 65. 
Prameny mají obecně nižší hodnoty parametru Qmax/Qprům oproti povrchovým tokům a 
vývěrům ponorných toků. Podle tohoto koeficientu však nelze rozlišit krasové prameny 
od nekrasových pramenů (z krystalinika, spodnokarbonských břidlic a drob) a ani 
krasové prameny dotované z ponorů od krasových pramenů, které z ponorů dotovány 
nejsou. 
 

Pro časovou řadu  každého z 77 objektů jsem stanovila koeficienty čar 
vyprazdňování a. Pro každou časovou řadu jsem poté určila nejvyšší a nejnižší 
koeficient a. Při srovnání všech nejvyšších koeficientů a (0,014-1,2) lze vyčlenit 
skupinu povrchových toků a vývěrů s a ≥ 0,2 a v rámci nejnižších a (0,01-0,2) lze také 
jasně oddělit skupinu povrchových toků a vývěrů od pramenů. Prameny krasové a 
nekrasové jsou porovnáním velikosti a od sebe nerozlišitelné. Velmi dobře lze tedy 
oddělit povrchové toky a vývěry ponorných toků od pramenů.  
 

Rozdělování hydraulické odezvy zásadně ovlivňuje výsledky (případ vývěrů 21 
a 52, které drénují stejný krasový kanál s převažujícím povodím na spodnokarbonských 
břidlicích a drobách a přesto mají naprosto odlišné hodnoty nejvyššího a = 0,015 a 0,4; 
protože jeden z vývěrů má velkou průtočnou kapacitu a jeho průtok proto výrazně 
kolísá, zatímco přírodní dráha druhého je škrcená a průtok kolísá pouze nevýrazně).  

 
Průběhy čar překročení jsem rozdělila do skupin podle čtyř typizovaných křivek 

A, B, C a D: 
- Mezi objekty s malým poklesem průtoků i za nejnižších vodních stavů (objekty 

blízko křivky A) patří zejména prameny, které tvoří spodní odvodnění struktury, 
ve které se zároveň vyskytují i přetokové prameny. Nespadá sem však žádný 
povrchový tok. 

- Do zbytku skupiny A-B spadají krasové prameny bez ponorů i s ponory i 
nekrasové prameny, vývěry ponorných toků v Moravském krasu, povrchové 
toky vzniklé soutokem autochnonních a alochtonních vod v Moravském krasu a 
horské toky v Jeseníkách.  
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- Do skupiny B-C spadají krasové prameny bez ponorů, s ponory a nekrasové 
prameny. Do skupiny spadá i část ponorných toků v Moravském a Javoříčském 
krasu. Patří sem již jen jediný vývěr v Moravském krasu. 

- Do skupiny (C-D) spadají pouze objekty u kterých je zjevné, že část vody 
z povodí podtéká měrný profil a měřený průtok je tak nižší než skutečný celkový 
odtok z daného povodí, což se projevuje za nízkých vodních stavů úplnou 
ztrátou průtoku.  

 
Pro hodnocení a vzájemné srovnání všech objektů byl využit počet dnů, za které 

koeficient korelace poklesl poprvé k hodnotě rxy = 0,7. 
Z autokorelace lze poměrně dobře rozlišit povrchové toky a vývěry od pramenů 

dotovaných převážně podzemní vodou, protože povrchové toky mají výrazně nižší časy 
po které se udržuje určitý korelační koeficient. Pomocí hodnot získaných z autokorelace 
však není možné rozlišit krasové prameny od pramenů z krystalinika a nelze ani rozlišit 
krasové prameny drénující oblast bez ponorů od pramenů z ponorů zčásti dotovaných. 
Krasové prameny si sice obecně udržují autokorelaci po delší období než prameny 
z krystalinika, ale mezi oběma skupinami existuje překryv. 

Velikost koeficientů čar překročení, autokorelace i výtokových čar je výrazně 
ovlivněna rozdělením hydraulické odezvy, jak je zjevné z existence velmi odlišných 
parametrů dvojic vývěrů dotovaných ze stejného zdroje.  
 

Srovnání výsledků statistických metod s nezávislými informacemi o prostředí 
(krasové vs. nekrasové prameny, přítomnost a charakter ponorů, atd.) jasně ukázalo, že 
pomocí autokorelace, čar překročení ani poměrů Qmax/Qmin nelze rozlišit ani krasové 
prameny od nekrasových, natož krasové prameny dotované z menší míry ponorů od 
těch, kde se žádné ponory v krasové oblasti nenachází. Statistické zpracování řad 
průtoků za účelem získání informací o krasovém prostředí je tak sice velmi populární 
(Rambert, 1972; Mangin, 1975; Atkinson, 1977; Milankovic, 1981; Mangin, 1984; 
Kullman, 1990; Bonacci, 1993; Grasso a Jeannin, 1994; Padilla a Pulido-Bosch, 1995; 
Jeannin a Sauter, 1998; Larocque et al., 1998; Long a Derickson, 1999; Labat et al., 
2000; Bouchaou et al., 2002; Amit et al., 2002; Birk et al., 2004; Kovacs et al., 2005; 
Panagopoulos a Lambrakis, 2006; Dewandel et al., 2003; Valdes et al., 2006), ve shodě 
s prací Eisenlohra (1997 a, b) je však otázkou do jaké míry lze publikovaným 
interpretacím získaným na základě statistických metod důvěřovat. Na základě 
provedených prací se domnívám, že terénní průzkum krasové oblasti s vyhledáváním 
pramenů a ponorů a provedením stopovacích zkoušek je sice časově náročnější, než 
aplikace statistických metod, přináší však výrazně hodnověrnější údaje o skutečném 
charakteru krasové oblasti, zastoupení soustředěné (ponory) a nesoustředěné infiltrace i 
množství vody z nekrasového okolí. 
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