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1. Úvod 

Moravský kras je v rámci České republiky jedinečný svými rozsáhlými jeskynními systémy, 

které často umožňují sledovat proudění podzemní vody přímo v podzemí. Proudění 

krasovými dutinami je zde velmi komplikované, takže mnoho otázek zůstává nevyřešených a 

poskytuje prostor pro výzkum. 

Cílem této práce je shromáždit stávajících poznatky o hydrologii ponorných toků v Amatérské 

jeskyni, doplnit je na základě vlastních terénních měření a popsat metodiku stopovacích 

zkoušek. V této oblasti nebyly v poslední době prováděny stopovací zkoušky, v nově 

objevených jeskynních prostorách pod šachtou Broušek nebyly dosud provedeny vůbec 

žádné. Proto jsem se rozhodla zaměřit se ve své bakalářské práci právě na tuto lokalitu. 

Z důvodu omezeného rozsahu práce a časových důvodů bylo téma zúženo na popis 

podzemního toku Sloupského potoka (a jeho přítoků), který tvoří jednu ze dvou hlavních 

zdrojnic Punkvy v Amatérské jeskyni. Podrobněji jsem se snažila objasnit vzájemné 

souvislosti mezi hydrologickými objekty v jeskyních pod šachtou Broušek. 

2. Stopovací zkoušky v krasových oblastech 

Vztahy mezi hydrologickými objekty v krasových oblastech (ponory, vývěry, sifony) lze 

zkoumat více metodami (např. čerpacími zkouškami nebo vytvořením povodňové vlny a 

sledováním hydraulické odezvy v objektech), ale pouze stopovací zkoušky mohou spolehlivě 

prokázat existenci proudění mezi dvěma body. Výhodou krasových oblastí je, že lze často 

provádět měření nebo odebírat vzorky i přímo pod zemským povrchem a tím získat podstatně 

podrobnější informace o podzemním proudění. 

Stopovací zkoušky lze v praxi využít také pro zjišťování potenciálních cest šíření 

kontaminace a pro speleologické účely. 

2.1 Typy stopovacích zkoušek 

Podle účelu stopovací zkoušky a stavu prozkoumanosti území se provádějí buď zkoušky 

kvalitativní, nebo kvantitativní, případně postupně obojí (Field 2002). Liší se množstvím 

informací, které z nich lze získat a adekvátně tomu také finanční a časovou náročností. 

Při kvalitativních stopovacích zkouškách se v monitorovaných objektech sleduje pouze 

přítomnost stopovače, ale ne průběh jeho koncentrace v čase. V průběhu pokusu se 

neodebírají vzorky, barvivo se sorbuje na patrony s aktivním uhlím a získá se tak pouze 

kumulativní množství barviva za dobu, po kterou je patrona exponována ve vodním toku. Při 
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více monitorovaných objektech lze takto přibližně zjistit procentuální zastoupení vody z místa 

injektáže. Tento postup je vhodný pro předběžné získání informací o lokalitě, na základě 

nichž lze optimálně navrhnout následné kvantitativní stopovací zkoušky. Patrony lze také 

umístit do špatně přístupných míst, kde není technicky možné po dobu celé zkoušky odebírat 

vzorky.  

Z kvantitativních zkoušek lze zjistit podstatně více informací než z kvalitativních, ale jsou 

náročnější na provedení. Je třeba dostatečně často ve sledovaných objektech odebírat vzorky a 

zároveň měřit průtok (bez měření průtoku se jedná o zkoušky semikvantitativní) (Field 2002). 

Kromě odebírání diskrétních vzorků je také možné provádět "kontinuální monitorování", což 

je ve skutečnosti měření v extrémně krátkých časových intervalech (minuty či sekundy) 

(Goldscheider 2002). 

2.2 Druhy stopovačů 

Stopovače se dělí na konzervativní, které znázorňují proudění vody, a reaktivní, které ukazují 

šíření kontaminantu s podobnými vlastnostmi. Jiný systém dělení vyčleňuje stopovače 

rozpustné ve vodě a stopovače částicové, které simulují šíření bakterií a jiných částicových 

kontaminantů. K částicovým stopovačům patří i koloidní částice o velikosti pod 1 µm. 

Nejčastěji se používají konzervativní stopovače rozpustné ve vodě, protože umožňují výpočet 

parametrů proudění v krasových kanálech. Výběr stopovače závisí na dopadu na životní 

prostředí, ceně a mezi detekce, běžné jsou fluorescentní stopovače a soli (Goldscheider 2002). 

2.2.1 Fluorescentní stopovače 

Fluorescentní stopovače jsou nejdůležitější z rozpustných stopovačů. Lze je stanovit opticky 

na základě toho, že absorbují světlo o specifické vlnové délce a emitují světlo o větší vlnové 

délce (Goldscheider 2008). 

Nejčastěji používaný fluorescentní stopovač je uranin (sodná sůl fluoresceinu). Jeho 

výhodami jsou extrémně nízká mez detekce (0,005 µg/l), cenová dostupnost, dobrá 

rozpustnost a zdravotní nezávadnost. Má zelenou barvu a okem je viditelný už při koncentraci 

15 µg/l. Nevýhodou uraninu je, že v kyselých nebo organikou bohatých vodách degraduje a 

rozkládá ho světlo. To však jeho použití v krasových oblastech příliš neomezuje. Větším 

problémem je přítomnost uraninu v prostředí už před stopovací zkouškou, což může snadno 

nastat kvůli častému používání tohoto barviva nejen při stopovacích zkouškách (Goldscheider 

2008), ale i např. do nemrznoucích kapalin v automobilech (Filed 2002).   
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Mezi další často používaná fluorescentní barviva patří eosin, některé rhodaminy, pyranin a 

thinopal. Většina fluorescentních stopovačů je rozložitelná světlem nebo silnými oxidanty 

(Goldscheider 2008), navíc každý stopovač má svá specifická omezení. Rhodamin WT 

přirozeně degraduje na karboxylový fluorescein, který při analýze interferuje s uraninem, 

(pokud byl použit zároveň), pyranin je stejně jako uranin závislý na pH (Field 2002) a tinopal 

nelze použít za přítomnosti organického uhlíku, protože mají podobnou fluorescenci. 

Při analýze lze od uraninu dobře rozlišit thinopal, který absorbuje ve velmi krátkých vlnových 

délkách, nebo rhodaminy, které naopak absorbují v dlouhých vlnových délkách. Použití 

eosinu zároveň s uraninem vyžaduje přesnější analýzu, protože vlnové délky, ve kterých 

absorbují, jsou podobné (Goldscheider 2008). 

2.2.2. Soli 

Soli disociují ve vodě na kationty a anionty, čímž zvyšují konduktivitu. Lze měřit buď 

konduktivitu, nebo sledovat přítomnost aniontů či kationtů, což je složitější, ale přesnější. 

Použití je omezeno přirozenou pozaďovou koncentrací stopovače, která je často vysoká. 

Navíc velké koncentrace solí ohrožují vodní organismy. Nejčastěji využívanou solí je NaCl, 

ve specifických podmínkách i kationty Li, K, Sr a z aniontů bromidy a jodidy. 

Soli se používají zejména pro stopovací zkoušky na krátké vzdálenosti (často spolu s 

fluorescentními stopovači) a pro měření průtoků. Oproti fluorescentním stopovačům je velkou 

nevýhodou nutnost podstatně vyšších koncentrací solí (Goldscheider 2008). 

2.2.3. Částicové stopovače 

Jako částicové stopovače se používají bakteriofágy a bakterie. V krasu je jejich využití 

výhodné, protože neinterferují s jinými stopovači a nejsou okem viditelné. Bakteriofágy lze 

detekovat v koncentracích 1 jedinec/2 ml, ale jejich stanovení je náročnější než u výše 

zmiňovaných stopovačů (Goldscheider 2008). 

2.3 Vyhodnocení stopovací zkoušky 

2.3.1 Průniková křivka 

Základním výstupem kvalitativní stopovací zkoušky je průniková křivka, která zobrazuje 

závislost koncentrace barviva na čase. Pro srovnávání výsledků různých testů a různých 

barviv je vhodné koncentraci vydělit hmotností injektovaného barviva (Goldscheider 2002). 

Tvar průnikové křivky závisí na druhu stopovače, převládajících odtokových podmínkách a 

struktuře kolektoru (Field a Nash 1997). 
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Obrázek 1: Obvyklý tvar průnikové křivky (upraveno podle Field 2008) 

 

Přímo z průnikové křivky lze odečíst maximální koncentraci stopovače (koncentrační pík) a 

čas maximální koncentrace. Čas prvního příchodu stopovače lze brát v úvahu pouze 

orientačně, protože závisí na citlivosti přístroje použitého při analýze. 

Průniková křivka v krasových oblastech může mít někdy více píků, k tomu dochází, pokud 

voda proudí několika různými cestami. Jiným důvodem může být zachycení a remobilizace 

stopovače v jediné cestě (Goldscheider 2008). 

2.3.2 Hydraulické a geometrické parametry 

Pomocí kvantitativní stopovací zkoušky lze přibližně zjistit některé hydraulické a geometrické 

parametry systému, jako jsou střední doba zdržení, střední rychlost toku, podélná disperze, 

Pecletovo číslo, Reynoldsovo číslo, Froudovo číslo a objem, průřez a průměr krasového 

kanálu. Pro použití níže uvedených vzorců je nutné konzervativní chování stopovače a vysoká 

celková návratnost stopovače. Pokud je celková návratnost výrazně nižší než 1, znamená to 

nedostatečné podchycení míst, kam voda z místa injektáže proudí (Field a Nash 1997). 

Návratnost stopovače je důležitý údaj pro určení spolehlivosti kvantitativní stopovací 

zkoušky. Udává se v procentech z injektovaného množství barviva (Goldscheider 2008). 

koncentrační 

pík 

čas prvního 

příchodu 

stopovače 
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Pro konkrétní sledovaný objekt se vypočítá jako TR/množství injektovaného stopovače, kde 

TR je celkové množství stopovače proteklého sledovaným objektem (Field a Nash 1997). 

TR    C t Q t dt 

Celková návratnost stopovače ze všech sledovaných objektů se vypočítá jako TT/hmotnost 
injektovaného stopovače. 

TT    T  

C - koncentrace stopovače v čase t od injektáže, Q - průtok 

Střední doba zdržení (Tt) se označuje čas od injektáže, za který dorazí do sledovaného 

objektu těžiště průnikové křivky. Bývá delší, než doba, za kterou nastane pík koncentrace 

(Field a Nash 1997). 

Tt     

Pro odhadování šíření kontaminantů je užitečnější čas maximální koncentrace (tP) a 

maximální koncentrace (pík) CP. V krasu je šíření kontaminantů většinou rychlé, proto je 

důležitější akutní toxicita (pík) než chronická toxicita (Field a Nash 1997). 

Ze střední doby zdržení lze vypočítat rychlost toku (TV), pokud je známa dráha proudění. 

Pokud se místo dráhy do výpočtu dosadí přímá vzdálenost mezi injektážním a vzorkovacím 

místem, vyjde minimální možná rychlost (Goldschneider 2002). 

Tv      

(Field a Nash 1997) 

XS je přímá vzdálenost mezi místem injektáže a místem vzorkování opravená o sinuositu, tzn. 

vynásobená koeficientem 1,5. Tento koeficient byl zjištěn empiricky při měřeních v 

krasových kanálech. Rozdíl mezi maximální a střední rychlostí stopovače je méně výrazný při 

větších rychlostech (Field a Nash 1997). 

Podélnou disperzi popisuje rovnice  

t ln
  /

/
= 

  /    

  /  

kde  DXs je koeficient podélné disperze a A je konstanta proporcionality pro dané množství 

rozpuštěného materiálu. A  C . T  (Field a Nash 1997). 



 

10 
 

Pecletovo číslo (Pe) udává, jestli je proudění kontrolováno advekcí, nebo mechanickou 

disperzí a difuzí. Pokud Pe vyjde menší než 0,4, převládá disperze, hodnoty mezi 0,4 a 6,0 

značí vyrovnaný stav a hodnoty větší než 6,0 znamenají advekci. V krasových kanálech 

vychází Pecletovo číslo často mnohonásobně větší než 6,0. Vypočítá se pomocí koeficientu 

podélné disperze (Field a Nash 1997):  

 

Pe   
T x
D  

Objem krasového kanálu (V), kterým stopovač prošel, lze přibližně vypočítat jako 

 V    Qdt 

Je potřeba znát střední dobu zdržení Tt a průtok po celou dobu od injektáže do Tt. Pokud se 

průtok nemění, stačí jedna hodnota a výpočet lze provést podle vzorce  

V   QTt 
 Tímto postupem vyjde maximální možný objem, skutečný objem je vždy menší (Field a Nash 

1997). 
Suma objemů jednotlivých kanálů může dát hrubou představu o celkovém objemu systému, 

ale je to velmi zjednodušený odhad, protože není bráno v úvahu případné spojování a 

rozpojování kanálů. 

Freatické jeskyně (tzn. jeskyně, které jsou celé vyplněné vodou) mívají objem systému větší, 

vadózní (ve kterých je i vzduch) menší. Pro platnost tohoto pravidla je však nutné, aby byl 

celý tok tvořen pouze jedním válcovým kanálem. Počítá se s aproximací pomocí 

ekvivalentního cylindrického kanálu (Field a Nash 1997). Objem systému roste s průtokem, 

nulový průtok znamená statické zásoby, např. freatické prostory pod úrovní vývěru 

(Goldscheider 2002). 

Objem kanálu dělený jeho délkou udává průřez kanálu (Goldscheider 2002). 

Reynoldsovo číslo (Re) udává odpor vůči tečení. Je to vhodný parametr k rozlišení 

laminárního a turbulentního proudění. Podle následujícího vzorce lze vypočítat horní limit Re: 

Re  
ρT d
µ  

ρ - hustota kapaliny, d - průměr kanálu, µ - dynamická viskozita (Field a Nash 1997) 
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Za předpokladu válcového kanálu lze zhruba pro jednotlivé sledované objekty vypočítat Re 

jako: 

Re  
ρT 2 V

x π
µ  

Froudovo číslo (NF) pomáhá určit, zda je proudění subkritické nebo superkritické. Vztah platí 

pro vadózní proudění, při použití v krasových kanálech, kde se často vyskytují i freatické 

kanály, je nepřesný (Field a Nash 1997). 

N  
 

2

/  
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2.4 Základní typy krasových kanálů 

Porovnáním množství stopovače injektovaného a zachyceného v monitorovacím objektu 

spolu s porovnáním průtoků v těchto dvou místech lze rozlišit několik základních typů 

krasových kanálů (viz obrázek 2). 

 

Základní typy krasových kanálů 

                 Typ 1            Typ 2                Typ 3a                                Typ 3b 

 

           Typ 4a                Typ 4b                 Typ 5                 Typ 6                           Typ 7 

Obrázek 2: Typy krasových kanálů (upraveno podle Field a Nash 1997) 

 

Pro jednotlivé typy platí následující vztahy (Q1 - průtok v místě injektáže, Q2 - průtok ve 

sledovaném objektu, M1 - množství injektovaného stopovače, M2 - množství stopovače, které 

proteklo sledovaným objektem): 

- Typ 1: Q1 = Q2, M1 = M2 

- Typ 2: Q1< Q2, M1 = M2 

- Typ 3a: Q1> Q2, M1 > M2,  =  

zásoby 

podzemní 
vody 

vedlejší 

krasový 

systém 

hlavní 

krasový 

systém 
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- Typ 3b: Q1> Q2i, M1 > M2i,  = , ∑ , ∑ , index i značí jednotlivé       

vzorkované objekty 

- Typ 4a a 4 b: Q1 ≠ Q2, M1 > M2 

- Typ 5: M2 = 0 

- Typ 6: jako typ 1, ale dojde ke zdržení stopovače a jeho pomalému uvolňování 

- Typ 7: propojení základních typů krasových kanálů, komplikuje odhadování typu kanálu na 

základě Q a M, může vést k několika koncentračním píkům 

(Field a Nash 1997) 

3. Metodika práce 

3.1. Měření teploty a konduktivity 

Konduktivitu a teplotu vody jsem měřila přístrojem Cond 340i se sondou TetraCond. Přístroj 

je vybaven automatickou kompenzací na teplotu 25°C, přesnost měření je 0,5%. Všechny 

hodnoty konduktivity v této práci jsou uváděny pro teplotu 25°C. 

3.2 Měření průtoků 

Průtok jsme měřila chemickou metodou za použití NaCl. Tato metoda je založená na principu 

ředění stopovače ve vodním toku, průtok se vypočítá z množství vody, které bylo potřeba pro 

naředění stopovače na naměřenou koncentraci a z doby, po kterou je stopovač přítomen v 

měřeném profilu. Koncentrace NaCl je úměrná konduktivitě vody, stačí tedy měřit 

konduktivitu místo koncentrace. Závislost konduktivity na koncentraci NaCl je nutné na 

každé lokalitě zjistit kalibračním měřením. To se realizuje za použití roztoku stopovače o 

známé koncentraci, který se ředí vodou z měřeného toku. 

Známé množství NaCl (používala jsem hmotnosti od 100 do 500 gramů) jsem rozpustila ve 

vodě a nalila do toku tak, aby došlo k co nejlepšímu laterálnímu promíchání. Tomu lze 

napomoci rovnoměrným rozléváním roztoku po celé šířce koryta, nebo větší vzdáleností mezi 

místem injektáže a místem měření. Níže po proudu jsem potom přístrojem Cond 340i se 

sondou TetraCond měřila konduktivitu. Využila jsem možnosti tohoto přístroje automaticky 

zaznamenávat naměřené hodnoty s intervalem 5 vteřin a získala jsem tak křivku měnící se 

konduktivity v čase. Pro dosažení větší přesnosti jsem měření vždy třikrát opakovala se 

sondou umístěnou v různých částech koryta. Při dokonalém laterálním míchání by plochy pod 

těmito křivkami měly být shodné, i když tvary křivek se liší. Hodnoty průtoků, které zde 

uvádím, jsou vždy aritmetickými průměry tří měření na daném místě. 
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3.3 Chemismus vody 

Vzorky vody jsem odebírala do PET lahví o objemu 0,25 l, které jsem ihned po naplnění 

uzavřela tak, aby v nich nezbyla vzduchová bublina. Po návratu z terénu jsem vzorky 

přefiltrovala na vakuovém zařízení NALGENE přes filtr o velikosti pórů 0,45 µm a každým 

vzorkem jsme naplnila dvě 50 ml vzorkovnice (zvlášť pro analýzu aniontů a kationtů). 

Vzorky pro analýzu kationtů jsem okyselila HNO3. Následně jsem vzorky odevzdala k 

analýze do Laboratoří geologických ústavů PřF UK v Praze. Pro analýzu byly použity metody 

HPLC a ICP OES. 

3.4 Analýza fluoresceinu 

Vzorky byly odebírány do skleněných vzorkovnic a potom uchovávány v chladu a tmě až do 

analýzy. Aktivní uhlí z patron jsem nechala dva týdny louhovat v KOH a potom přefiltrovala. 

Vzniklé roztoky i odebrané vzorky jsem analyzovala za pomoci Mgr. Jiřího Kamase v 

Laboratořích geologických ústavů PřF UK v Praze na fluorescenčním spektrofotometru 650-

10S, Perkin- Elmer. Detekční limit tohoto přístroje je pro fluorescein 10-10 kg/l. 

4. Geografické vymezení oblasti 

Obec Sloup, v jejímž okolí byl výzkum prováděn, patří do geografického celku Moravský 

kras, který je zároveň chráněnou krajinnou oblastí. Jedná se o nejvýznamnější krasovou oblast 

ČR. Krasové území se rozkládá na 85 km2 SSV od Brna v JV části České vysočiny. V 

severojižním směru má délku asi 25 km a šířku 3 - 6 km. Je tvořeno plochou vrchovinou v 

průměrné nadmořské výšce 448 m n. m (Vít in Motyčka et al. 2000). 

Geomorfologicky se oblast dělí na 3 základní okrsky. Na severu mezi Sloupem, Holštejnem, 

Ostrovem u Macochy, Macochou, Skalním mlýnem a Blanskem jsou to Suchdolské plošiny, 

střední část mezi Jedovnicemi, Křtinami a Adamovem tvoří Rudická plošina a jižní část 

Ochozské plošiny (Vít in Motyčka et al. 2000). 

Zkoumané území patří do severní části, týká se okolí obce Sloup, konkrétně části povodí 

Sloupského potoka, která se nachází na krasovém území, zejména jeskyní pod šachtou 

Broušek v koncové části Sloupského koridoru Amatérské jeskyně, přibližně 0,5 km J od 

Sloupu. 



 

15 
 

5. Geologie 

               

Obrázek 3: Geologická mapa okolí Sloupu (upraveno podle Dvořáka et al. 1994)  

Legenda: 1- deluviální sedimenty, 2 – granodiorit typu Blansko, 3 – křemenný diorit, 4 – 
pískovce, arkózy a křemenné slepence, 5 – jílovité břidlice, 6 – vilémovské vápence, 7 – 
lažánecké vápence, 8 – střídání jemnozrnných drob, prachovců a jílovců, 9 – ponikevské 
souvrství, 10 – droby 
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5.1 Geologické jednotky v okolí obce Sloup a jejich litologie 

Obec Sloup leží na tektonickém styku vápenců macošského souvrství (na jihu) a 

nekarbonátových kulmských hornin Drahanské vrchoviny (na severu), severozápadně od 

Sloupu se táhne zhruba v severojižním směru tzv. němčický pruh, také částečně tvořený 

karbonáty (Chlupáč et al. 2002). Tyto paleozoické horniny leží diskordantně na 

prekambrickém podloží tvořeném jednotkou brunovistulika (Svoboda 1962). Z mladších 

sedimentů se vyskytují ve větší míře až pleistocénní fluviální a deluvio - fluviální uloženiny 

(Taraba 1975). 

5.1.1 Prekambrický fundament 

Prekambrický fundament představuje brunovistulikum, tedy vyvřelé horniny vázané na 

kadomský cyklus. V okolí Brna vystupují na povrch jako brněnský masiv tvořený různými 

typy granitoidů (Chlupáč et al. 2002). Vrtem HV 101 situovaným ve dně údolí cca 1 km JJZ 

od Sloupu bylo brunovistulikum zastiženo ve formě silně deformovaného středně až hrubě 

zrnitého zeleného biotitického granitu v hloubce 541,5 m (Taraba 1975). 

5.1.2 Devonské sedimenty 

V nadloží brunovistulika se nachází devonské sedimenty platformního vývoje neboli vývoje 

Moravského krasu. Sled začíná bazálními klastiky spodnoeifelského moře, jejichž mocnost v 

závislosti na poklesu jednotlivých ker podloží a na lokálních depresích dosahuje mísy až 100 

m, jinde naopak úplně chybí (Dvořák et al. 1959). Ve vrtu HV 101 byla bazální klastika 

zastižena v hloubce 534,5 - 541,5 m jako zelenošedé, středně až hrubě zrnité křemenné a 

drobové pískovce (Taraba 1975). Nad bazálními klastiky leží vápence macošského souvrství. 

Jeho nejstarší člen, josefovské vápence, v okolí Sloupu chybí, přítomny jsou až tmavě šedé 

mikritické, deskovitě vrstevnaté, místy laminované vavřinecké vápence s čočkovitými 

polohami bohatými na stromatoporovou faunu. Ve vrtu HV 101 jsou vavřinecké vápence v 

hloubce 534,5 - 416,0 m (Musil et al. 1993). Sled pokračuje další vrstvou bazálních klastik 

uložených za transgrese v období givet až frasn. Nadložní lažánecké vápence jsou tmavě šedé, 

jemně zrnité až celistvé, s kalcitovými žilkami, místy silně tektonicky porušené. V HV 101 se 

nacházejí v hloubce 403 - 207 m. Nad nimi se v období givet až famen uložily šedé, hrubě 

lavicovité, masivní až jemně zrnité chemicky čisté vilémovické vápence. HV 101se vyznačují 

hojnými puklinami vyplněnými kalcitovými žilkami v hloubce 207 až 8,5 m (Taraba 1975). 

Sloupský koridor Amatérské jeskyně je vytvořen v černošedých laminovaných mikritových 

vápencích s jílovitou příměsí, uloženy při rozhraní givet/frasn (Musil et al 1993). 
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Vápence macošského souvrství jsou náchylné k tvorbě krasových jevů (Chlupáč et al. 2002). 

Mladší vápence líšeňského souvrství známé ze SV a J Moravského krasu se ve zkoumaném 

území nevyskytují. 

5.1.3 Spodní karbon v přilehlé části Drahanské vrchoviny 

Severně od Sloupu došlo k nasunutí kulmských hornin Drahanské vrchoviny na devonský 

němčický pruh. Spodní karbon v kulmském vývoji představují temně šedé jílovité břidlice, 

severněji s vložkami drob (Svoboda et al. 1962). V jejich nadloží se nacházejí masivní, temně 

šedé, po zvětrání hnědošedé brodecké droby, tzv. hrubý flyš (Chlupáč et al. 2002). Mocnost 

drob dosahuje až 1000 m (Musil et al. 1993). V souvrství se nacházejí úzké pruhy tzv. 

kořenovského slepence. Ten je tvořen hlavně valouny brněnské vyvřeliny, v menší míře také 

valouny devonských vápenců. Je paleontologicky téměř sterilní (Svoboda et al. 1962). 

5.1.4 Kvartér 

Kvartérní sedimenty vyplňují údolí Luhy a Sloupského potoka, výše proti proudu leží na 

kulmském podloží, přímo ve Sloupu na vápencích macošského souvrství. Starší nesoudržné 

souvrství tvoří pleistocenní písčité a hlinité štěrky eluviálních niv, vyskytují se zde menší, 

dobře opracované valouny drobových břidlic, drob, drobových pískovců a křemene a větší 

nedokonale opracované úlomky devonských vápenců (až balvanitých velikostí). Dochází ke 

střídání vrstev o různém stupni vytříděnosti. Ve vrtech HV1, 2, 3 a 4 (viz obrázek 3) je toto 

souvrství zachyceno v mocnostech od 5 do 20 m. Jižně od sloupsko - holštejnské poruchy (v 

některých publikacích nazývané sloupsko - šošůvská, např. Taraba 1975) při přechodu na 

vápencové podloží se mocnost nesoudržného souvrství zvětšuje až na 56 m (Kořenková 

1977). Při povrchu se nachází holocénní svrchní soudržné souvrství tvořené humózními a 

povodňovými hlínami, které místy laterálně přecházejí do deluvio - fluviálních sedimentů. 

Mocnost se většinou pohybuje v desítkách cm, ojediněle přes 1 m (Kořenková 1977).  

Na úpatí svahů i na zarovnaném povrchu se vyskytují také jílovité a písčité eolické, deluviální 

a deluvio - fluviální sedimenty (Taraba1975). 

5.2 Tektonické postižení oblasti 

Na zkoumaném území se nejvýrazněji projevuje variská tektonika, při které došlo ke vzniku 

zlomových poruch v podložním brněnském masivu. Kromě vzniku variských 

synsedimentárních zlomů došlo také k oživení starších zlomů generelně ve směru SZ - JV. 

Podél nich poklesly jednotlivé bloky, což způsobilo různou mocnost nadložních devonských 

sedimentů (Dvořák et al. 1959). Nejintenzivnější deformace byly při západním a východním 
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okraji Moravského krasu, kde jsou hlavní rozhraní ker. Východnější kry jsou více pokleslé, 

takže se zde zachovala i vyšší souvrství. V severní části Moravského krasu se nacházejí 

překocené vrásy s intenzivní kliváží a přesmyky, vápence jsou zde nasunuty k západu na 

brněnský masiv a k východu na rozstáňské břidlice Drahanské vrchoviny (Taraba 1975).  

Od obce Sloup k východu probíhá sloupsko - holštejnská porucha, na které došlo k 

relativnímu výzdvihu jižní kry oproti severní o několik set metrů. Severně od této poruchy 

vystupují uprostřed spodnokarbonských drob silně stlačené vyvlečené kry devonských hornin, 

často významně tektonicky redukované. Horniny jsou místy až mylonitizovány. Podle směru 

vrstev ve vyvlečených krách došlo k přesunu od SZ k JV (Dvořák et al. 1959). 

Poklesové a posunové dislokace jsou doprovázeny puklinovými systémy. Nejstarší poruchy 

směru SZ - JV vznikly synsedimentárně a bývají vyhojené kalcitem. Dále se zde vyskytuje 

méně významný systém směru SV - JZ a nejvýznamnější systém směru S - J až SSV - JJZ, 

který je nejmladší. Na ten je vázána většina jeskynních systémů, otevřených puklinových 

systémů a levostranných střihových posunů vyskytujících se od Z okolí Holštejna do Z okolí 

Macochy (Taraba 1975). 

V rámci macošského souvrství je tektonické postižení proměnlivé v závislosti na litologii. 

Josefovské vápence jsou plastičtější a proto detailně provrásněny, zatímco v lavicovitých a 

rigidních vápencích lažáneckých a vilémovických vznikly ploché vrásy a pukliny (Taraba 

1975). 

5.3 Vývoj krasu 

Kras se začal ze zarovnaného povrchu vyvíjet v paleogénu po ukončení tektonické aktivity. V 

severní části Moravského krasu existují tři jeskynní úrovně. Nejstarší patro je položeno 

nejvýše a bylo vázáno na dnes již neexistující údolí, která oblast odvodňovala směrem k jihu. 

Relikty tohoto patra představují např. jeskyně Kůlna a Pekárna. 

Druhá úroveň, vázaná již na současná údolí, vznikla v miocénu a je nejlépe zachovaná. Patří k 

ní holštejnská větev Amatérské jeskyně. Vyznačuje se stabilním spádem a rozměry, zpětnou 

erozí došlo k odstranění stupňů a posunutí toku až na hranici vápenců a kulmu (Motyčka et al. 

2000). 

Třetí jeskynní úroveň se nachází zhruba 25 m pod úrovní dnešní hladiny (Taraba 1975). 

Existují dvě teorie o jejím vzniku. První možnost je, že krasovění bylo kontinuální a třetí 

úroveň vznikla ještě před badenskou transgresí, druhá teorie říká, že tato úroveň byla mezi 

ostatní vložena až po badenské transgresi (Motyčka et al. 2000). 
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Během badenské transgrese došlo k zanesení starších chodeb sedimenty, od pliocénu se 

postupně obnovovala říční síť a sedimenty byly vyklízeny nebo se do nich zahlubovaly nové 

toky. V průběhu kvartéru se střídala období akumulace a snosu sedimentů (Motyčka et al 

2000). 

6. Hydrogeologická charakteristika hornin 

6.1 Horniny brněnského masivu 

Hlavní hydrogeologický význam hornin brněnského masivu spočívá v tom, že tvoří téměř 

nepropustné podloží mladším horninám. Převládá zde puklinová propustnost, průlinová je 

zanedbatelná. Zvodnění je vázáno na přípovrchovou zónu rozevřenějších puklin, místy na 

tektonicky porušené zóny, kde oběh podzemních vod může zasahovat i do větších hloubek 

(Taraba 1975). Hlubší oběh se vyskytuje zejména na puklinových systémech směru SZ – JV 

(Čurda et al. 2000). 

Akumulace podzemní vody jsou zde obecně málo významné, tvoří ve zvětralinovém plášti 

volnou hladinu konformní s terénem a odvodňovány jsou drobnými pramenními vývěry 

v erozních depresích (Taraba 1975). Vydatnost jímacích objektů nepřevyšuje desetiny l/s při 

snížení o cca 5 m (Čurda et al. 2000). 

6.2 Kulmské horniny 

Hydrogeologické vlastnosti kulmských hornin se příliš neliší podle litologických celků, pouze 

pro lokální posouzení je důležitý poměr psefitické a psamitické složky. Rozevřenější pukliny 

v přípovrchové zóně komunikují se zvětralinovým pláštěm (místy mocným až několik desítek 

metrů) (Čurda et al. 2000), ale v důsledku nízké erozní báze způsobené existencí hlubokých 

údolí se v této zóně nemůže podzemní voda akumulovat (Kořenková 1977). 

K výraznějšímu oběhu podzemní vody dochází na tektonických poruchách, které jsou 

generelně odvodňovány k JV až JJV. Puklinová voda vyvěrá v pramenech podřadných 

vydatností, které jsou plošně rozptýlené (Kořenková 1977), a zastřenými výrony do 

sedimentární výplně údolí vodních toků (Čurda et al. 2000). 

Transmisivita masivních hornin je nízká, lokálně až velmi nízká, hladina podzemní vody je 

většinou volná (Čurda et al. 2000). 

6.3 Devonské vápence 

Devonské vápence se vyznačují silným zkrasověním, které umožňuje snadnou infiltraci vod 

do prostředí. To však způsobuje zranitelnost hydrologického systému a náchylnost ke 
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kontaminaci (Čurda et al. 2000). Převládá zde podzemní odtok, zatímco povrchový je 

zanedbatelný (Taraba 1975). Infiltrační území zahrnuje i hydrologická povodí alochtonních 

toků, přitékajících na vápence z Drahanské vrchoviny (Čurda et al. 2000). 

Hydrogeologický význam vápenců závisí na jejich tektonickém porušení, stupni zkrasovění, 

poloze vůči erozní bázi, litologickém charakteru, mocnosti a plošném rozsahu. Vilémovické a 

lažánecké vápence dobře krasovějí, protože jsou chemicky čisté a snadno se rozpouštějí. 

Jeskynní systémy působí jako drény na puklinové vody ve svém okolí. Akumulace podzemní 

krasové vody vázané na jeskynní systémy se vyskytují zejména na nejmladších puklinových 

systémech směru S - J až SSV - JJZ, hojnější jsou na severu, kde jsou horniny více tektonicky 

porušené (Taraba 1975). 

V Moravském krasu se vyskytuje volná i napjatá hladina podzemní vody. Napjatá hladina 

byla pozorována při jeho východním kraji a ve zkoumané oblasti (při západním okraji) ve 

vrtech HV 103 a HV 101. Jílovité pískovce a břidlice mezi vavřineckými a lažáneckými 

vápenci zde tvoří strop napjaté až artéské zvodně (Čurda et al. 2000). 

Vápence jsou odvodňovány soustředěnými vývěry o velkých vydatnostech, tvořenými 

krasovou i puklinovou vodou (Taraba 1975). Zdržení podzemní vody se v prostoru i čase 

mění v řádu hodin až týdnů (Čurda et al. 2000). Oblast má pozitivní dopad na kvalitu vody a 

stálost průtoků (Taraba 1975). 

V devonských vápencích se projevuje silná vertikální zonálnost. Ve svrchní zóně (nad 

hladinou podzemní vody) probíhá pouze vertikální cirkulace vody. Její množství závisí na 

sezónních srážkách a průtocích infiltrujících toků. Význam této zóny spočívá v umožnění 

snadné infiltrace atmosférických srážek. Nejintenzivnější infiltrace se soustřeďuje na 

tektonicky porušené zóny a související krasové dutiny, do podzemí se voda dostává zejména 

skrze ponory, propadání a závrty. Celková mocnost zóny je největší pod zarovnaným 

povrchem (100 - 150 m) a nejmenší v hlubokých údolích, kde je mocná pouze několik metrů 

(Taraba 1975). 

Ve svrchní zóně mají výjimečné postavení zavěšené krasové vody, tedy vody, které jsou 

zespodu od propustných vápenců odděleny nepropustnými vrstvami. Většinou se jedná o 

tektonicky omezené kry. Zavěšené vody tvoří statické zásoby a jejich hladina nezávisí na 

hladině podzemní vody v nasycené zóně (Taraba 1975). 

Střední zóna je oblast vertikálně vymezená kolísáním hladiny podzemní vody, tedy od její 

minimální po maximální výšku. Střídá se zde cirkulace vertikální a horizontální, spodní částí 

protékají aktivní toky na dnech jeskynních systémů. Hladiny kolísají nejméně v údolních 
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nivách (do 1,5 m) a nejvíce na severu krasu, kde ve vrtu HV 101 byl zjištěn rozdíl hladin až 

20 m (Taraba 1975). Ve Sloupskéim koridoru byly pozorovány změny hladiny v rozsahu 12 

m (Mokrý 2005). 

Spodní zóna (pod úrovní nejnižšího stavu hladiny podzemní vody) je běžně několik desítek m 

mocná, v HV 101 tvoří dokonce několik set metrů. Dělí se na pásmo krasové propustnosti a 

pásmo puklinové propustnosti, do kterého spadá i část vápencového komplexu ležící pod 

úrovní lokální erozní báze, tedy oblast značně ztíženého oběhu podzemních vod. Směrem do 

hloubky propustnost klesá kvůli menším puklinám a menšímu zkrasovění (Taraba 1975). 

Zajímavým jevem jsou hydrogeologicky aktivní puklinové zóny hluboko pod dnešní erozní 

bází. Ve vrtu HV 101 se vyskytují v hloubce 397 - 415 m, obecně jsou ale rozmístěny 

nepravidelně a nebyly zjištěny žádné úrovně, ve kterých by puklinové zóny byly obvyklejší 

(Taraba 1975). 

6.4 Kvartér 

Kvartérní štěrky údolních niv jsou v přímé hydrologické souvislosti s vodou povrchových 

toků, takže jsou z většiny zvodnělé. Hladina kolísá podle množství srážek, kolmatace břehů a 

průlinové propustnosti vlastních sedimentů zvodnělého souvrství, které jsou drénovány 

podložními zkrasovělými vápenci. Podle hlinitosti a písčitosti jsou štěrky silně vertikálně 

zonální a jednotlivé zóny mají různé možnosti pro akumulaci vody (Kořenková 1997). 

Hydraulická vodivost kvartérních štěrků se pohybuje v řádu 10-4 (Taraba 1975). Soudržné 

zeminy na povrchu při větších mocnostech (3 - 5 m) a dostatečném filtračním účinku mohou 

bránit znečištění zvodně pod nimi (Kořenková 1997). 

6.5 Chemismus vod 

V celé oblasti se vyskytují pouze vody typu Ca-HCO3. Celková mineralizace je podobná 

v brněnském masivu (0,3 – 0,6 g/l) a v kulmu Drahanské vrchoviny (0,3 – 0,5 g/l). 

V karbonátech Moravského krasu se mineralizace výrazně mění z hodnot kolem 0,3 g/l na 

severu, kde do oblasti přitékají vody z Drahanské vrchoviny, až po 0,7 g/l na jihu po průchodu 

karbonátovou oblastí (Čurda et al. 2000). 
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7. Hydrografie 

Legenda: 1 – ponor pod Brusnou, 2 – Žďárský ponor, 3 – Neselovský ponor, 4 – ponory 

Sloupského potoka, 5 – Šošůvské ponory, 6 – ponor U Trojičky, 7 – propadání Nová 

rasovna, 8 – vývěr Punkvy 

 

 

Obrázek 4:Vodní toky v okolí Sloupu (upraveno podle mapy KČT Okolí Brna, Moravský 
kras) 
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7.1 Hydrografické souvislosti Sloupského potoka v rámci Moravského krasu 

Jednotlivé části Moravského krasu jsou vázány na různé vodní toky. Suchdolské plošiny 

odvodňuje do Svitavy Punkva, Rudickou plošinu odvodňují Jedovnický a Křtinský potok také 

do Svitavy a Ochozské plošiny odvodňuje do Svratky Říčka (Motyčka et al. 2000). Punkva 

má 2 hlavní zdrojnice, Sloupský potok a Bílou vodu. Jejich soutok se nachází v jeskynním 

systému Amatérské jeskyně přibližně 400 m jižně od závrtu Dolina (Gregor 1973). Sloupský 

potok má 6 významnějších zdrojnic. Největší z nich je Luha s přítokem Žďárnou, dále 

Ludvíkovský, Němčický, Petrovický a Žďárský potok. První tři z nich jsou ponorné až v dolní 

části svého toku po vstupu na zkrasovělé vápence, zbylé jsou krasově (vertikálně) 

odvodňovány ve většině délky toku (Motyčka et al. 2000). 

Plocha povodí Punkvy nad krasovou oblastí je 130,6 km2, v krasu 29 km2 a níže po proudu 

10,8 km2, povodí Bílé vody je 66,6 km2. Povodí Sloupského potoka má rozlohu 50,4 km2 a z  

valné části se nachází mimo krasové území, protože jeho hlavní zdrojnice Luha pramení na 

Drahanské vrchovině. Délka toku od pramene Luhy v nadmořské výšce 694 m n. m. po ponor 

Sloupského potoka jižně od Sloupu u vchodu do Sloupsko - šošůvských jeskyní činí 15,5 km 

(Musil 1993). 

7.2 Hydrografické objekty jeskyní pod šachtou Broušek 

 „Jeskyně pod šachtou Broušek” je souhrnný název pro koncovou část Sloupského koridoru, 

Šošůvecký koridor a horizont Myrna, který však leží zhruba 70 m nad lokální úrovní hladiny 

podzemní vody a proto zde nebude popisován.  

Poloha níže popisovaných objektů je znázorněna na obrázku 5. Sifony jsou číslovány 

postupně od S1 po S10 podle toho, v jakém pořadí byly objeveny. S1 leží dále po proudu ve 

Sloupském koridoru a nepatří již do jeskyní pod šachtou Broušek. Sifony S1 až S4 byly 

objeveny a proplavány roku 1989 speleologickou skupinou Labyrint, S5 - S9 v letech 1999 - 

2004 skupinou ZO 6-25 Pustý Žleb, která se výzkumem v jeskyních pod šachtou Broušek 

zabývá i v současnosti. S10 byl objeven až roku 2008 zároveň s Šošůveckým koridorem po 

proplavání S8 (Mokrý 2009). 

V sifonu S3 se poprvé objevuje úplný Sloupský potok. Jeho hladina se obvykle drží na 

nadmořské výšce 385,0 m n. m. (podle měření ZO 6-25 Pustý Žleb), při zvýšeném vodním 

stavu však byla zastižena přibližně o 1 m výše. Voda odtud vytéká i ve velmi suchých 

obdobích a tvoří souvislou hladinu až k S2, kterým opouští jeskyně pod šachtou Broušek. 

Přítokové cesty k S3 nejsou známy. 
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S4 neleží na aktivním toku, pouze za zvýšených vodních stavů, kdy výtok z S5 nestačí pohltit 

ponory v hlavní chodbě (P1 a P2), se propojí s S3 (Mokrý 2005).  

Sifony S5, S6 a S7 leží za sebou na horním konci hlavní chodby, S5 většinou uzavírá přístup 

ke zbývajícím dvěma, se kterými je kromě nejsušších období propojen vodní hladinou. 

Maximální hladina této soustavy je dána výškou dna chodby na Vintockém rozcestí, která činí 

393,1 m n. m.. Při jejím překročení začne z S5 vytékat aktivní tok (Mokrý 2007). V závislosti 

na průtoku mizí voda nejprve v ponoru P1, o 100 m dále naproti chodby Do žlebu v ponoru 

P2, případně teče až k sifonu S4. Nejnižší pozorovaná hladina S5 je shodná se stabilní 

hladinou S3, která činí 385,0 m n. m.. Stejné minimální hladiny zde bylo dosaženo i při 

čerpacím pokusu provedeném ZO 6-25 Pustý Žleb roku 2005 (Mokrý 2008).  

Hladina v Jezerní chodbě s aktivním tokem Sloupského potoka nesouvisí, často se nachází i 

několik metrů nad hladinou S5. Její kolísání v rozsahu zhruba 8 metrů má rozdílný režim 

oproti kolísání hladiny S5. Byla však pozorována závislost stoupání hladiny v Jezerní chodbě 

na aktivaci vyšších povodňových ponorů v Propástce III. vchodu. Při dosažení přepadové 

hrany u vchodu do Jezerní chodby přetéká voda do hlavního řečiště (Mokrý 2008). 

Sifon S8 odděluje Šošůvecký koridor od ostatních popisovaných prostor. Není v něm žádné 

pozorovatelné proudění. Byl proplaván 31. 5. 2008 (Mokrý 2009), v červenci 2009 byl 

proveden neúspěšný pokus o jeho vyčerpání. Při tomto pokusu hladina S8 poklesla oproti 

obvyklému stavu 385,1 m n. m. pouze o 10 cm, tedy na úroveň hladiny S3 (Mokrý 2010). Za 

zvýšeného vodního stavu dne 27. 2. 2010 byla hladina pozorována o 1,5 m výše. 

Hladina pod Bahnopádem Khumbu má protáhlý tvar a nachází se v chodbě mezi S8 a S3. 

Stejně jako v S8 zde není pozorovatelné proudění, hladina dosahuje stejné nadmořské výšky 

jako S8, tedy 385,1 m n. m.. Kolísání obou hladin je shodné (podle měření ZO 6-25 Pustý 

Žleb roku 2005). 

Vývěr pod dómem v Šošůvecké odbočce má vydatnost přibližně 3 l/s, po několika metrech 

ústí do S3. Byl pozorován nárůst průtoku při stoupající hladině S8 (Mokrý 2008). 

V koncové části chodby Do žlebu se nachází sifon S9 tvořený pouze skapovou vodou. 

Prokazatelně nemá žádné spojení se Sloupským potokem a kolísání jeho hladiny vykazuje 

přibližně tříměsíční prodlevu oproti situaci na povrchu (Mokrý 2010). 

Sifon S10 na konci Šošůveckého koridoru je statický, hladina zde byla naměřena ve výšce 

391,8 m n. m.. O jeho propojení se Sloupským potokem není nic známo (Mokrý 2010). 
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7.3 Podzemní tok Sloupského potoka a jeho přítoků 

 

Vody, které se v Amatérské jeskyni jako Sloupský potok spojují s Bílou vodou a tvoří 

Punkvu, se do podzemí nedostávají společně. Většina se jich propadá mnoha většími i 

menšími ponory v okolí Hřebenáče a vchodu do Sloupsko-šošůvských jeskyní, ale 

nezanedbatelná část mizí už v korytech Petrovického, Žďárského, Ludvíkovského a 

Němčického potka, které se za běžných vodních stavů propadají ve vlastních řečištích před 

vstupem do sloupské sníženiny. Potenciálními zdroji vod Sloupského potoka jsou také 

samostatné ponory v širším okolí Sloupu, průtoky zde jsou však ve srovnání s ostatními 

zdrojnicemi malé, v řádu několika l/s. 

Obrázek 5: Podzemní tok Sloupského potoka (upraveno podle Musila a Sirotka 2008) 
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V podzemí je aktivní tok Sloupského potoka znám pouze z jednotlivých hydrologických 

objektů, jejichž vzájemné vztahy jsou předmětem výzkumu. K těmto objektům patří jeskyně 

za Evropou a Indií, kde je většinou přístup k aktivnímu toku uzavřen sifonem, dále občasný 

tok v Propástce III. vchodu Sloupských jeskyní, sifony a toky ve spodních patrech Sloupsko - 

šošůvských jeskyní, jeskyní pod šachtou Broušek a ještě před soutokem s Bílou vodou také 

sifony ve Sloupském koridoru Amatérské jeskyně (Gregor 1973). 

Podle Gregorovy hypotézy (1973) existují 2 až 3 samostatné podzemní odtokové cesty vod 

Sloupského potoka. První z nich (západní) se objevuje v jeskyních za Evropou a Indií a 

pravděpodobně se k ní připojují i vody Petrovického, Žďárského, Ludvíkovského a 

Němčického potka. Stopovací zkoušky, jejichž průběh autor blíže nespecifikuje, nasvědčují 

tomu, že západní cesta vede mimo spodní patra Sloupsko - šošůvských jeskyní a přichází do 

ní voda z ponorových zón v severní části sloupské sníženiny. Ke zbylým dvěma cestám se 

nejspíš připojuje před jeskyněmi pod šachtou Broušek, není však vyloučena ani možnost, že 

ústí samostatně přímo do Punkvy. 

Hlavní odtoková cesta Sloupského potoka přichází z propadání Staré skály a okolních 

pomocných ponorů. Voda se objevuje ve Sloupských jeskyních v sifonu S1, protéká po dně 

Nagelovy a Stupňovité propasti a mizí ve Wankelově jezírku. Odtamtud pokračuje neznámou 

trasou do Šošůvských jeskyní, kde protéká pod Černou propastí a propadá se na začátku 

chodby, která ji spojuje s propastí Palmovou. Dále se tyto vody objevují až společně s vodami 

východní cesty v sifonu S3 v jeskyních pod šachtou Broušek (hydrologické objekty těchto 

jeskyní jsou podrobněji popsány v následující kapitole). Od tohoto objektu dále po proudu až 

k soutoku s Bílou vodou již průtok zůstává stejný, proto by případné vyústění západní cesty 

do hlavního toku muselo být v úseku mezi ponorem v Černé propasti a S3. Sloupský potok 

několik metrů pod S3 opět mizí v sifonu S2, kudy protéká do Sloupského koridoru Amatérské 

jeskyně. Zde se objevuje v dómu U splasklého člunu a nakonec ve vývěrech Sloupského 

potoka (Mokrý 2005). 

Třetí (východní) odtoková cesta nebývá zavodněna vždy. Využita je až v případě, že ponor za 

Černou propastí nestačí odvádět veškerou vodu hlavní odtokové cesty - voda pak teče dále 

chodbou do Palmové propasti, kde mizí v neprůlezném sifonu. Z hydrografických pozorování 

vyplývá, že tato cesta pokračuje do soustavy sifonů S7, S6 a S5 v jeskyních pod šachtou 

Broušek. Hladina v Palmové propasti kolísá naprosto shodně s hladinou S5, při vyšších 

vodních stavech hladina v S5 nastoupá až k přepadové hraně za sifonem a pokračuje dál jako 

aktivní tok. Ten se propadá postupně v ponorech P1 a P2, eventuelně doteče až k sifonu S4, 
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přes který se propojí s S3 a hlavní cestou Sloupského potoka (Mokrý 2005). Kde přesně do 

hlavní cesty ústí vody z P1 a P2 není známo.  

Hlavním objektem, jehož návaznost na ostatní není uspokojivě vyřešena, je Propástka III. 

vchodu. Bývá zavodňována při zaplavení výše položených ponorů Sloupského potoka, 

naopak (podle Gregorova pozorování ze 7. 4. 1973) nekomunikuje s ponory u Hřebenáče. Její 

vody odtékají částečně k S1 Sloupských jeskyní, částečně do S6 a S7 Wankelových jeskyní, 

za povodní napájejí Nagelův vodopád. Předpokládá se však propojení i se západní odtokovou 

cestou Sloupského potoka, protože zmíněnými dvěma cestami neodtékají všechny vody 

Propástky III. vchodu (Gregor 1973). 

7.4 Archivní stopovací zkoušky ve studované oblasti 

Dne 20. 3. 1965 v 9:00 hod bylo do vrtu v závrtové skupině Měšiny při klesajícím průtoku po 

povodni z tajícího sněhu injektováno 7350 g fluoresceinu. Příchod fluoresceinu byl 

zaznamenán ve stejný den v 13:40 hod ve vývěru Punkvy Tunelem (5,40 hod po injektáži) a v 

15:55 hod v Malém výtoku Punkvy (6,55 hod po injektáži). 

Další stopovací zkouška byla provedena GÚ ČSAV v Brně z téhož vrtu 5. 5. 1969 v 10:45 

hod. Byly injektovány 3 kg fluoresceinu a sledována byla Punkva na dně Macochy. Do 8. 5. 

tam nebyl fluorescein pozorován, proto byla injektáž opakována, tentokrát za vzestupného 

vodního stavu. V Macoše se fluorescein objevil v noci z 11. na 12. 5., 134 hod po první 

injektáži a 63 hod po druhé (Gregor 1973). 

Za povodně r. 1970 se stopovač z vrtu Měšiny do Macochy dostal za pouhé 3 hod (Gregor 

1973). 

 Jiná stopovací zkouška byla realizována 22. 4. 1973 v 11:15 injektáží 500 g fluoresceinu do 

vod Propástky III. vchodu. Cílem bylo prokázat propojení s občasným vodopádem 

v Křížových jeskyních pod Jeskyní Kůlna, ale ukázalo se, zmíněný vodopád v tu dobu vůbec 

netekl (Gregor 1973). 

Podle stopovacích zkoušek popisovaných Tarabou (1974) existuje silná závislost rychlosti 

toku na průtoku. Za běžných vodních stavů je voda z ponorů u Hřebenáče v podzemí 60 – 130 

hodin, za nízkých stavů 181 - 187 hodin a za vysokých pouze 3 - 6 hodin. 

 



 

28 
 

8. Vlastní výzkum 

8.1 Stopovací zkouška 

Spolu se speleologem ZO 6-25 Pustý Žleb Tomášem Mokrým jsem provedla stopovací 

zkoušku s cílem objasnit vzájemné souvislosti mezi jednotlivými hydrologickými objekty v 

Jeskyních pod šachtou Broušek a Sloupským potokem protékajícím spodními patry 

Sloupských jeskyní. Dne 20. 2. 2010 v 13:30 hod jsem s T. Mokrým injektovala 100 g 

fluoresceinu do aktivního toku pod Stupňovitou propastí ve Sloupských jeskyních. Patrony s 

aktivním uhlím jsem umístila v Jeskyních pod šachtou Broušek do těchto objektů: sifon S3, 

sifon S5, sifon S8, hladina pod Bahnopádem Khumbu (dále jen "bahnopád"), vývěr pod 

dómem v Šošůvecké odbočce (dále jen "vývěr pod dómem") a Jezerní chodba. Ve všech 

uvedených objektech kromě S3 a vývěru pod dómem odebrali speleologové ZO 6-25 Pustý 

Žleb vzorky 20. 2. v 19:30 hod, 21. 2. v 10:00 hod a v 16: 00 hod, v Jezerní chodbě a S5 navíc 

ještě 27. 2. v 11:00 hod. 

Dne 27. 2. 2010 byl proveden pokus o sesbírání patron, který však byl úspěšný pouze u patron 

z Jezerní chodby a S5. Ostatní patrony byly nedostupné kvůli zvýšenému vodnímu stavu, byly 

tedy ponechány na místě až do 6. 3. 2010.  

V době injektáže měl aktivní tok vytékající ze sifonu S5 průtok 166,5 l/s, v místě injektáže 

pod Stupňovitou propastí měření provedeno nebylo, ale průtok odhaduji na 80 l/s. 

V patronách nebyl zjištěn žádný fluorescein, a to ani v případě patrony ze sifonu S5, kde 

jedině byl fluorescein zjištěn v odebraných vzorcích (viz tabulka 1). Situaci lze vysvětlit příliš 

malou expozicí patron vůči fluoresceinu, např. díky nedostatečnému množství použitého 

stopovače (stopovací zkouška proběhla za vyššího průtoku, než bylo původně plánováno). 

 

Tabulka 3: Koncentrace fluoresceinu v sifonu S5 

 20. 2. v 19:30 21. 2. v 10:00 21. 2. v 16:00 27. 2. v 11:00 
S5 2,23*10-8 kg/l 9,1*10-9 kg/l 6,1*10-9 kg/l - 

 

Z těchto tří hodnot je patrné pouze to, že pík koncentrace fluoresceinu dorazil do sifonu S5 

ještě před odebráním druhého vzorku, tedy za méně než 20,5 hodiny od injektáže. 
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8.2 Chemismus 

Vzorky vody na chemickou analýzu jsem odebrala ve dnech 11. 12. 2009 a 20. 2. 2010, 

zároveň s měřením teploty a konduktivity vody. Pokud vzorkovaný objekt umožňoval provést 

chemickou metodu měření průtoku, měřila jsem dne 20. 2. v místech odběru vzorků zároveň i 

průtoky. Naměřené hodnoty a výsledky chemické analýzy jsou uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4. 

 

Tabulka 4: Chemismus 11. 12. 2009 

 S8 Jezerní chodba 
Cl- (mg/l) 18,9 26,1 
Br- (mg/l) <0,2 <0,2 

SO4
2- (mg/l) 40 48,1 

NO3
- (mg/l) 36,1 67,1 

PO4
3- (mg/l) <0,4 <0,4 

HCO3
- (mg/l) 178,4 297,3 

Ba (mg/l) 0,026 0,021 
Ca (mg/l) 71 131 
K (mg/l) 2,01 1,27 

Mg (mg/l) 4,93 2,95 
Na (mg/l) 3,59 3,02 
Si (mg/l) 5,07 4,17 
Sr (mg/l) 0,122 0,102 

 

 

Tabulka 3: Teplota a konduktivita 11. 12. 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 S3 S5 S8 vývěr pod dómem 
teplota (°C) 6 5,5 8,2 8,1 

konduktivita 313 280 455 455 
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Tabulka 4: Teplota, konduktivita, průtok a chemismus 20. 2. 2010 

 S3 S5 S8 bahnopád vývěr 

pod 

dómem 

Jezerní 

chodba

Žďárský 

ponor 

ponor 

pod 

Šošůvkou 

Luha 

konduktivita 

(µS) 

333 274 495 496 496 - 549 630 207 

teplota (°C) 4,0 2,6 7,8 7,8 7,8 - 2,2 3,4 0,1 

průtok (l/s) - 166,5 - - 3 * - 5,9 8,8 98,2 

F- (mg/l) 0,27 0,30 0,23 - 0,21 0,32 0,37 0,59 0,25 

Cl- (mg/l) 15,92 17,30 16,19 - 15,53 20,88 31,42 37,66 13,09 

Br- (mg/l) <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

SO4
2- (mg/l) 32,60 32,64 39,68 - 38,36 41,15 37,07 40,48 30,6 

NO3
- (mg/l) 19,04 14,62 36,80 - 35,05 56,05 24,86 48,28 9,7 

PO4
3- (mg/l) <0,4 <0,4 <0,4 - <0,4 <0,4 1,55 1,95 <0,4 

HCO3
- 

(mg/l) 

113 95 206 - 206 288 200 195 49 

Ca (mg/l) 43,5 28,7 82,1 - 81,8 125 55,6 54,1 18,7 

K (mg/l) 1,97 1,95 1,84 - 1,85 1,04 9,29 15,5 0,83 

Mg (mg/l) 5,54 5,67 5,10 - 5,09 2,83 7,78 10,2 5,42 

Na (mg/l) 11,8 12,4 9,23 - 9,31 8,89 24,3 30,4 9,36 

Si (mg/l) 4,96 4,80 5,05 - 5,02 4,02 5,89 4,82 5,18 

 

* - odhad průtoku 

8.3 Diskuze výsledků 

Ze srovnání chemismu, konduktivity i teploty vody v S8, bahnopádu a vývěru pod dómem 

jednoznačně vyplývá, že se jedná o identickou vodu. Vzhledem k úrovním hladin v dotyčných 

objektech a jejich prostorovému uspořádání tedy voda proudí od S8 přes hladinu pod 

bahnopádem a vývěrem pod dómem se připojuje k hlavnímu toku mezi S2 a S3. Poměrně 

malý průtok ve vývěru pod dómem (za daného vodního stavu cca 3 l/s) a malý rozdíl hladin 

bahnopádu a S8 oproti S3 nevylučuje propojení S8 a bahnopádu s S3 ještě jinou cestou 

(krasovou chodbou pod úrovní hladiny), než je cesta vedoucí k vývěru pod dómem. Existenci 
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takové cesty by nasvědčoval také výsledek čerpacího pokusu v S8, kdy se podařilo hladinu 

snížit pouze na úroveň hladiny S3. 

Chemismus vody v soustavě S8 - bahnopád - vývěr pod dómem ukazuje, že alespoň zčásti 

pochází z nekrasu. Může se jednat o vodu Luhy (málo znečištěnou a s nízkým obsahem iontů 

Ca+ a HCO3
-) infiltrovanou údolními štěrky a smíchanou s krasovou vodou a znečištěnou 

dusičnany. Znečištění však nepochází z vod Žďárského ponoru ani z ponorů pod Šošůvkou, 

protože výsledná voda nemá zvýšený obsah chloridů. Samostatně se voda z těchto ponorů 

v žádném vzorkovaném objektu v jeskyních pod šachtou Broušek nevyskytuje, není však 

vyloučena její přítomnost v naředěné formě. 

Mezi sifony S5 a S3 se za daného vodního stavu chemismus vody změnil jen málo, a to 

výrazným nárůstem Ca+ a mírným nárůstem dusičnanů. Voda v S3 představuje kompletní 

Sloupský potok, má tedy i jiné zdroje než tok vytékajícího z S5. Oproti předpokladu, že zbylá 

voda pochází převážně z Luhy, je však z nárůstu Ca+ patrné, že zde existuje i nezanedbatelný 

přítok krasové vody. 

Původ vody v Jezerní chodbě je podle chemismu krasový, navíc je silně znečištěná dusičnany. 

Nejedná se tedy o vodu z ponorů. Rozdíly v chemismu Jezerní chodby ze dvou různých dat 

ukazují na nerovnoměrný přítok, patrně z více zdrojů, jejichž význam se mění podle 

aktuálního vodního stavu. 

9. Závěr 

Vypracovala jsem rešerši zaměřenou na stopovací zkoušky v krasových oblastech a na 

geologii a hydrogeologii konkrétní lokality, kterou je okolí obce Sloup v Moravském krasu. 

Kromě toho jsem v této oblasti provedla terénní měření a odběr vzorků, také jsem zde 

realizovala stopovací zkoušku. Podařilo se objasnit některé vztahy mezi zkoumanými objekty, 

ale podzemní tok Sloupského potka je stále z větší části neznámý. Pro získání podrobnějších 

informací o této problematice by bylo nutné realizovat řadu dalších měření a stopovacích 

zkoušek, případně čerpacích pokusů, nejlépe za různých vodních stavů. 
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