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1. ÚVOD 
 

Střední doba zdržení vody patří mezi základní hydrogeologické parametry a její znalost 
může být uplatněna na poli využívání zásob podzemní vody a jejich ochrany. Může pomoci 
odhadnout budoucí vývoj kontaminace podzemní vody či stanovit zásady ochrany. Velký význam 
má v prostředí krasu, kde je kvantifikace složek znečištění a predikce charakteru proudění 
podzemní vody obtížná díky heterogenitě krasového prostředí.   

Charakter proudění, střední doba zdržení a geochemické procesy v nesaturované zóně 
krasu a epikrasu jsou v současnosti ve světě předmětem intenzivního studia (Kogovšek 2010, 
Perrin et al. 2003, Aquilina et al. 2005, Tooth and Fairchild 2003). Nesaturovaná zona krasu 
hraje zásadní roli při ochraně jeskyň a krasových kolektorů vůči antropogennímu znečištění  
(Mali 2006, Zuber a Motyka 1998, Mudry et al. 2003). V nesaturované zóně mohou být 
uloženy velké zásoby vody (Perrin et al. 2003),  přímý odtok z nesaturované zóny může při 
srážkách představovat až přes 70 % vydatnosti pramene (Lee a Krothe 2001, Trček et al. 
2006, Aquilina et al. 2005).  Geochemické procesy v nesaturované zóně ovlivňují složení 
skapových vod (Field 1999, Fairchild 2000, Tooth and Fairchild 2003).  V půdě a epikrasu 
dochází k významnému rozpouštění CaCO3. Speleotémy srážené v jeskyních ze skapů 
poskytují hodnotné proxy záznamy o vývoji klimatu či environmentálních podmínkách 
(Harmon et al. 2004, McDermott et al. 2005).  

Nesaturovaná zóna představuje složité, hydrogeologicky heterogenní a anizotropní 
prostředí, kde nemůže střední doba zdržení nemůže být určena jen pomocí hydraulických 
parametrů, navíc neznáme geometrii proudění. 

Výsledky různých studií v zahraničí se velmi liší; střední doba zdržení se pohybuje 
v řádu týdnů (Harmon 1979) až měsíců (Atkinson 1985, Fuller et al. 2008, Lambert a Aharon 
2008) po roky až desetiletí (Kluge et al. 2010, Even et al. 1986). Někteří autoři odhalili 
utlumený záznam signálu δ18O, značící dobu zdržení přesahující 1 rok, již v mělkých partiích 
nesaturovaé zóny  (Yonge et al.1985, Cabalero et al 1996, Trček 2003). 

Není tedy jasné, s jakou částí krasového systému je dlouhá střední doba zdržení 
spojena. Ukazuje se ale, že to nemusí být nutně v zóně saturované Perrin (2003) Aquilina et 
al. (2005), jak se všeobecně předpokládalo, pokud už v půdě a epikrasu může zdržení 
přesáhnout  1 rok.  
 
Cílem mé práce bylo: 

• popsat charakter proudění a dobu zdržení vody v nesaturované zóně a epikrasu na 
lokalitě Ochozská jeskyně  

• srovnat dobu zdržení v nesaturované zóně s dobou zdržení v saturované zóně v 
Moravském krasu  

• rozlišit a kvantifikovat dobu zdržení v půdě a nesaturované zóně vápenců 
• zjistit zastoupení příměsi srážkové vody ve skapech z nesaturované zóny za výrazných 

srážkových událostí 
• popsat charakter kolísání průtoku a konduktivity na dlouhodobě monitorovaném 

skapovém místě E 
• pokusit se stanovit storativitu vápenců z kolísání hladiny na vrtech a popsat vztah 

storativity s hloubkou 
• pokusit se vytvořit konceptuální model nesaturované zóny, který by vyhovoval všem 

zásadním pozorováním a měřením 
 
 

 



 5 

V České republice nebylo toto téma dosud více studováno (Bruthans et al. 2004, Bruthans 
2006). Studovaná lokalita představuje unikátní laboratoř, kde je reprezentativní skapové místo E 
zkoumáno od roku 1987 J. Himmlem. Toto místo napojil přímo na odtok z nesaturované zóny a 
voda tak teče z nesaturované zóny skrze čidla přístrojů  bez kontaktu s jeskynní atmosférou. 
To umožňuje sledovat srážky infiltrující do půdy nad jeskyní jako vstup na jedné straně a 
skapové vody v jeskyni jako výstup na druhé straně. 
Řada studií se zabývá skapovými vodami, jež jednoduše kapou ze stropu jeskyně, což není 
reprezentativní, vzhedem ke kontaktu s jeskynní atmosférou. 
Navíc tato lokalita má potenciál užití řady metod jako např. environmentální stopovače, 
stopovací zkouška skrze nesaturovanou zónu i, sledování průběhu δ 18O po výrazných 
srážkách či tání sněhu, monitoring přítoků do půdy či monitoring chemických a fyzikálních 
parametrů, etc. Práce zahrnuje vzorkování a analýzy z let 2004 – 2008. Navazuje na práci 
Bruthanse a Zemana (Bruthans 2004, Bruthans et al. 2006), jež začali s použitím izotopů 
kyslíku a tritia k výzkumu nesaturované zóny v krasových oblastech České republiky a 2001. 
a Himmela (1993)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Location of studied area in the map of the Czech republic. 
 
 
2. STUDOVANÁ LOKALITA  
 

Studovaná oblast Moravský kras je největší a nejrozvinutější krasovou oblastí v ČR. 
Má rozlohu 92 km2 a je zde evidováno  1133 jeskyní (Hromas et al. 2009).  
Zkrasovění je vázáno na devonské vápence Macošského souvrství (vilémovické vápence). 
Karbonáty Macošského souvrství představují hlavní hydrogeologickou strukturu. Propustnost je 
krasovo – puklinová. Stopovací zkoušky a vrty potvrdily proudění i hluboko ve freatické zóně, 
pod hladinou erozní báze. Nesaturovaná zóna krasu je obecně několik desítek m až více než 100 
m mocná, saturovaná zóna krasu přesahuje mocnost 500 m. Báze nesaturované zóny je na řadě 
míst dobře dostupná díky existenci subhorizontálních jeskyních pasáží.  

Moravian Karst 
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Hlavní zájmová lokalita – Ochozská jeskyně se nachází v jižní části Moravského krasu. 
Nadmořská výška se pohybuje mezi 320 – 400 m n.m. Klima je mírné se střední roční teplotou 
okolo 8,4 0C. Průměrný roční úhrn srážek v blízké obci Hostěnice činí 628 mm (Himmel 2002). 
Mocnost nesaturované zóny se pohybuje mezi 10 až 70 m. Půdní pokryv tvořený rendzinami má 
mocnost 10 – 100 cm. Povrch nad jeskyní pokrývá smíšený les (habr, buk, borovice, jasan), 
nikdy nebyl zemědělsky využíván. Tři vybraná skapová místa byla studována v Ochozské 
jeskyni: E, Kužel a Beránek. Liší se v režimu a intenzitě průtoku během roku. Skap E může 
dosáhnout v maximu až 50 l/h, průtok během roku kolísá, ovšem jeho složka zvaná E2 je aktivní 
celoročně. Beránek je aktivní pouze po vydatných srážkových událostech nebo tání sněhu, 
průtok nepřekračuje maximální hodnotu 10,2 l/h. Kužel má nejmenší průtok (do 2,4l/h max.), 
jeho průběh je poměrně stálý v čase a je aktivní celoročně. Referenční lokality v nesaturované 
zóně Rudické propadání, Býčí skála a Amatérská jeskyně se nachází v severní části Moravského 
krasu. Ve všech třech případech se jedná o rozsáhlé jeskynní systémy (Amatérská jeskyně je se 
svou délkou 32 km nejdelší v České republice) s aktivním podzemním tokem. Alespoň některé 
části povrchu nad těmito jeskyněmi byly v minulosti zemědělsky využívány. Mocnost 
nesaturované zóny nad jeskyní Býčí skála dosahuje 60 - 100 m a 150 m nad Rudickým 
propadáním. Vydatné skapové místo Mapa republiky situovaný v jeskyni Býčí skála je aktivní 
celoročně, stejně jako skapové místo Kašna v Rudickém propadání (okolo 0,2 – 0,5 l/h). 
Pro srovnání byly ke studiu zvoleny také autochtonní krasové vývěry, jež drenují saturovanou 
zónu: toky Konstantní přítok v Amatérské jeskyni a Stará řeka v Rudickém propadání a pramen  
PB337 – Kaprálka (v údolí Ochozské jeskyně, cca 1 km vzdálený od vchodu do jeskyně). 

 

 
 

Obr. 2. Mapa Ochozské jeskyně s vyznačenými studovanými skapovými  místy E, 
Kužel, Říp, Beránek a O1. (Hromas et al. 2009) 
 
 

3. METODIKA  
 
3.1 Měření průtoku, teploty, pH a konduktivity vody, odběry vzorků  
V měsíčním intervalu jsem měřila průtok/objem infiltrované vody, teplotu, pH a konduktivitu 
(Cond 340i, pH 330i, výrobce WTW Co.) a odebírala jsem vzorky skapových a půdních vod. 
Odběry vzorků na obsah δ18O a základního chemického složení probíhaly s intervalem 1 
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měsíc, vzorkování na obsah tritia a CFC a  SF6 bylo realizováno nepravidelně, několikrát za 
sledované období 2005 – 2008. 
Během tání a výrazných srážkových událostí byla frekvence vyšší. Pro tyto významné 
průtokové události byl vyvinut a využit automatický programovatelný vzorkovač ZKZ 1.0 (O. 
Zeman, J. Kukačka, I. Záruba). Vzorkovač umožnil pokrýt krátkodobé změny průtoku skapu i 
v době, kdy jeskyně nebyla přístupná v důsledku povodňového stavu. 
 
3.2 Stanovení vlhkosti půdy  
Vzorky půdy za účelem stanovení vlhkosti byly odebírány měsíčně, k určení vlhkosti jsem 
využila gravimetrickou metodu – sušení. 
 
3.3 Měření sacího tlaku  
Celkem 5 tenzometrů v hloubkách 0,4 – 0,9 m pod povrchem bylo umístěno do půdy nad 
jeskyní ke zjištění kdy může voda volně proudit půdním pokryvem. 
 
3.4 Měření CO2 v půdní atmosféře  
Parciální tlak půdního CO2 jsem  měřila na jednorázových i stabilně osazených sondách 
pomocí přístroje Anagas CD 98 (Environmental Instruments). 
 
3.5 Proudění v půdě  
Celkem 7 gravitačních lyzimetrů bylo osazeno do půdy nad jeskyní, a to do hloubek 0, 15 a 
60 cm pod povrchem (dále značeny L0, L15 a L60). L0 umístěný na povrchu půdy 
představuje vodu jež infiltruje do půdy jen skrze listy a jiný organický materiál. L15 odpovídá 
složení vody, jež protekla 15 cm mocným půdním pokryvem, stejně jako nad skapovým 
místem E. L60 je umístěn na bázi půdy. Mocnost půdy 60 cm je vyšší než nad skapovými 
místy, tedy hodnoty z něj vyjadřují odhad trendu v půdě s vyšší mocností. Objem infiltrovaé 
vody, její pH, konduktivita a teplota byly měřeny měsíčně. Se stejným intervalem byly 
odebírány vzorky vody na analýzu  δ18O. 
 

Kontinuální automatický záznam přítoků do půdy v hloubce 15 cm pod povrchem 

Lyzimetr L15 byl vybaven dataloggerem a čidlem je sledování hladiny a teploty vody 
infiltrované do půdy s krokem 1 hodina. Tato informace umožňuje určit zpoždění mezi 
srážkou, infiltrací do půdy a hydraulickou reakcí skapů v jeskyni.  
 
3.6 Monitoring a odběr vzorků srážek  
Denní úhrn srážek a odběr vzorků zajistila srážkoměrná stanice v Hostěnicích. Vzorky vody  
byly odebírány na analýzu δ18O (slévaný měsíční vzorek vážený množstvím). 
 
3.2 Kontinuální automatický záznam dat v jeskyni  
Skapové místo E, jež je napojeno na odtok z nesaturované zóny bez kontaktu s jeskyní 
atmosférou bylo vybaveno měřící aparaturou s dataloggerem. S krokem 20 minut byl 
automaticky zaznamenáván průtok, konduktivita a  teplota skapové vody. 
 
3.8 Analýzy a zpracování dat  
Chemické analýzy byly provedeny v laboratořích  ALS Group (dříve Ecochem). 
Koncentrace CFC (11- CFCl3, 12- CF2Cl2, 113- C2H2F3Cl3) a SF6  ve vodě měřil H.Oster 
pomocí plynové chromatografie v GC – ECD Spurenstoff laborator. Aktivity tritia měřila na 
kapalném scintilačním spektrometeru Tri Carb  3170Tr/Sl (Canberra – Packard Company)  po 
electrolytickém nabohacení 1:10, na Karlově univerzitě (Z. Churáčková). F. Buzek měřil 
hodnoty δ18O (H2O) na hmotnostním spektrometru Mat Finnigan  251 v laboratořích České 
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Geologické služby (ekvilibrace s CO2), hodnoty of δ2H byly stanoveny na hmotnostním 
spektrometru Delta Plus na Brigham Young University  v USA (J. Bruthans). Přesnost je  ± 
0,15 ‰. Hodnoty  δ18O  a δ2H jsou vztaženy k SMOW (Hladíková 1988). Pro CO2 
ekvilibrace ve vodě jsem použila PHREEQC-2 code (Apello and Postma).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 3. Obr. 3 Půdorys Ochozské jeskyně s lokalizací studovaných skapových míst a rozmístění 
lyzimetrů, tenzometrů a sond k měření půdního CO2 na povrchu nad  jeskyní.  

 
Program FLOW PC (Maloszewski and Zuber 1996) jsem využila ke stanovení střední doby 
zdržení na základě tritia, kyslíku a CFC. Nejlepší shodu mezi koncentrací přirozeného 
stopovače v srážkách  a koncentrací na výstupu ze systému hledá uživatel metodou pokus - 
omyl. Volí se potenciální doby zdržení a vhodný typ modelu. Použila jsem model pístového 
toku, dispersní model,  exponenciální model and kombinaci pístového toku s exponenciálním 
modelem. 
Storativita byla vyhodnocena metodou Atkinsona (1977) z poklesů hladiny vody ve vrtech ve 
velkolomu Mokrá v porovnání s odtokem ze systému – pramen PB0337 Kaprálka (data ČHMÚ). 
 

 
4. VÝSLEDKY A ZÁVĚR  
 
4.1 Střední doba zdržení  
 

Ve své práci jsem s použitím environmentálních stopovačů (3H, 18O, CFC a SF6) a 
programu FLOW modelovala střední dobu zdržení vody nesaturované zóně nad Ochozskou 
jeskyní (skapová místa E/E2, Kužel a Beránek a  půdní lyzimetry v hloubce 15 a 60 cm pod 
povrchem). Z dalších lokalit Moravského krasu jsem v nesaturované zóně určila střední dobu 
zdržení také u skapu Kašna v Rudickém propadání a skapu Mapa Republiky v jeskyni Býčí 
skála. Pro srovnání jsem modelovala dobu zdržení i v saturované zóně, a to u pramene 
PB0337 – Kaprálka nedaleko Ochozské jeskyně, na Staré řece v Rudickém propadání a  na 
Konstantním přítoku v Amatérské jeskyni. 
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Výsledné střední doby zdržení v nesaturované zóně jsou následující: 

• Ochozská jeskyně: skap E: 8-13 let (dle tritia), 8-15 let (dle SF6) a 8-20 let 
(podle CFC12), skap Kužel: 14-17 let (dle tritia), skap Beránek: 7-15 let (dle 
tritia) 

• Rudické propadání: skap Kašna: 18-20 let (dle tritia) 
• Býčí skála: skap Mapa Republiky: 150 let (dle tritia).  

 
Střední doba zdržení dosahuje u vybraných lokalit v nesaturované zóně Moravského krasu  7 
– 20 let. To je v dobrém souladu s hodnotami storativity odvozenými z kolísání hladin vrtů. 
Extrémně dlouhá doba zdržení u Mapy republiky je dána specifickými geologickými 
podmínkami lokality (písky a jíly vyplňující mohutné krasové kapsy nad jeskyní), 
nepředpokládám tak vysokou dobu zdržení v nesaturované zóně na jiných lokalitách 
Moravského krasu s výjimkou některých míst na Rudické plošině. V nesaturované zóně 
vychází nižší doby zdržení u skapů s nerovnoměrným průtokem během roku (E a Beránek) 
oproti skapům s vyrovnaným průtokem (Kužel, Kašna). Nesaturovaná zóna představuje 
objemný rezervoár vody. I přes výraznou hydraulickou reakci se hodnoty δ18O, konduktivity a 
tím i chemických složek na odtoku z epikrasu prakticky v čase nemění. 
 
Výsledné střední doby zdržení v saturované zóně jsou následující: 

• pramen PB0337 (Kaprálka): 11-20 let (dle CFC) 
• Amatérská jeskyně, Konstantní přítok: 16-20 let (dle tritia), 10-20 (dle CFC 

113) a  5-12 let (dle SF6) 
• Rudické propadání, Stará řeka: 12-17 let (dle tritia), 12-23 let (podle CFC113) 

a 9-17 let (podle SF6) 
 

Ve vývěrech ze saturované zóny v Moravském krasu tedy střední doba zdržení 
dosahuje 5 – 23 let. Vývěry ze saturované zóny přitom drénují vody, které nejprve protékají 
nesaturovanou zónou a poté i zónou saturovanou (tu nelze zkoumat samostatně). Protože 
střední doba zdržení těchto vývěrů je velmi blízká střední době zdržení vody v nesaturované 
zóně, je zřejmé, že saturovaná zóna nepřispívá výrazně k celkovému zdržení vody na 
vývěrech. Jinými slovy leží hlavní zásobní rezervoár vody v Moravském krasu nad regionální 
hladinou podzemní vody. Výsledky jsou v dobrém souladu s představou epikrasu jako hlavní 
akumulační zóny krasového prostředí (Perrin et al. 2003, Jacob et al. 2009). 
 

Střední doba zdržení vody v půdě nad Ochozskou jeskyní určená na základě hodnot 
δ18O (H2O) je v řádu měsíců. V hloubce 10 cm pod povrchem nepřesahuje střední doba 
zdržení 1 měsíc, v hloubce 60 cm pod povrchem dosahuje střední doby zdržení  3 – 6 měsíců. 
Voda proudí v půdě ve formě pístového toku. V půdě je patrná výrazná oscilace hodnot δ18O 
s roční periodou. S hloubkou míra kolísání  klesá ale i na bázi půdy zůstává míra kolísání 
daleko vyšší než ve skapech. 

Z porovnání střední doby zdržení v půdě (měsíce) a nesaturované zóně (7 -20 let ) 
vyplývá, že doba zdržení a tím i objem vody v půdě dosahuje jen okolo 5% z celkového 
objemu vody v nesaturované zóně nad Ochozskou jeskyní. Epikras a nesaturovaná zóna jsou 
tak mnohem významnějším rezervoárem vody, než půdní zóna.  
 

Z modelování střední doby zdržení na objektech, kde byla k dispozici současně data 
z tritia, CFC i SF6 (E, Konstantní přítok a Stará řeka), vyšly podobné střední doby zdržení 
z různých stopovačů, což vypovídá o vhodnosti použití těchto stopovačů  v podmínkách 
Moravského krasu. 
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4.2 Izotopové složení skapových vod. 
 
Dle koncentrace tritia se na složení vod nesaturované zóny  podílí složky infiltrované 

po roce 1950. Výjimkou je skap Mapa Republiky, kde zásadní podíl mohou tvořit vody 
z období před rokem 1950. Vyšší aktivita tritia u skapů Kašna a Kužel může znamenat 
významnější příměs vody z 60. a 70. let. Celkově převažují vody infiltrované za posledních 
20 let. 
 

Tritium ve skapu, srážkách a autochtonních tocích 
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Obr. 4. Obsah tritia ve skapových vodách a srážkách. Data do roku 2005 poskytnul Bruthans (2006). 
„Srážky Vídeň“ jsou výsledky dlouhodobých měření ze stanice Vídeň. „TU srážky“ jsou 
nepublikovaná data z lokality Uhlířská, Jizerské hory (poskytnul M. Šanda) 
 

Hodnoty δ18O (H2O) skapových vod mají v čase značně vyrovnaný průběh, bez 
náznaků sezónnosti (skap E), nebo s velmi výrazně utlumeným sezónním kolísáním (skap 
Kužel). Jednotlivá skapová místa se mírou kolísání δ18O příliš neliší, tedy mají i podobné 
zastoupení složky s krátkou dobou zdržení. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 5. Průběh  δ18O ve srážkách, půsní a skapové vodě a sněhu. 
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4.3 Vlhkost půdy, sací tlak, proudění v půdě a reakce skapů 
 

Vlhkost půdy nad Ochozskou jeskyní dosahuje hodnot od 20 do 40 hm. %. Díky 
vysokému podílu jílové složky v půdě, kde je většina půdní vlhkosti vázána na nemobilní 
vodu ve velmi malých pórech, neklesá vlhkost půdy pod 20 hm. % ani v suchém období.  

Dle výsledků měření sacího tlaku v půdě voda proudí dolů skrze půdní pokryv hlavně 
v zimním období kdy se sací tlaky blíží nasycení (prosinec 2006 až březen 2007). Mimo toto 
období lze očekávat nasávání srážkové vody do půdní matrix.  
Jen v půdě s vysokým obsahem montmorilonitu (spraš, lokalita jih) voda protékala dolů do 
epikrasu výrazněji v letním období. To potvrdilo i izotopové složení vody, připadající letním 
srážkám (-7 až -9 ‰ δ18O). V létě a na podzim zde infiltrovalo 32 % celkového ročního 
úhrnu. 

Množství  vody prosakující půdou nekoreluje s průtoky skapů, protože po sušších 
obdobích sestupující srážková voda nejprve sytí půdu, teprve po překročení akumulační 
kapacity půdy a zvětralin v nesaturované zóně (přibližně 50 mm vodního sloupce) proniká 
voda do zavěšených hladin epikrasu a nastává zvýšení průtoku skapů. Epikrasový rezervoár 
není zcela saturovaný vodou, pokud by tomu tak bylo, reagovaly by skapy na přítok vody do 
půdy zvýšením průtoku 

 

 

 Obr. 6. Vztah infiltrace do půdy a průtoku skapů.  
  
 
4.4 Koncentrace CO2  v půdní atmosféře  
 

CO2 byl studován pro zjištění v jaké  zóně lze očekávat nejvyšší rozpouštění a 
zvětšování porozity. Koncentrace půdního CO2 nad Ochozskou jeskyní odpovídá svou 
průměrnou hodnotou 0,5 % běžným koncentracím CO2 v Moravském krasu. Na lokalitě nebyl 
zaznamenán sezónní trend koncentrace CO2, při povrchu je půda dobře odvětraná a CO2  z ní 
snadno uniká do atmosféry. S hloubkou v půdě koncentrace roste a dle geochemického 
modelování ve PHREEQC lze předpokládat v hlubších částech epikrasu koncentrace okolo  
5 %. Nejvyšší míru rozpouštění a rozšiřování puklin lze tedy očekávat pod půdou v epikrasu. 
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4.5 Výrazné průtokové události, konduktivita a signál δ18O 
 

 Sledování konduktivity, průtoku a složení δ18O skapových vod za výrazných 
průtokových událostí při tání v letech 2005 a 2006 doložilo, že i za extrémních vodních stavů 
je z epikrasu přednostně vytlačována voda, která zde byla již před událostí. Nově infiltrovaná 
– tavná voda nepřesáhla podíl 20 %. Složení δ18O skapových vod nebylo výrazněji ovlivněno 
velmi odlišným složením δ18O sněhu, stejně tak konduktivita nenesla známky ovlivnění větší 
než 5 % v roce 2005, resp. 8 % v roce 2006. 
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Obr. 7. Průtok, konduktivita a δ18O složení na skapovém místě E. Z obrázku je patrné odlišné složení 
δ18O sněhu. Ostrý pokles průtoku je způsoben technickými výpadky měřícího zařízení 
 

Hydraulická odezva se šíří v řádu desítek hodin až prvních dní. To je velká rychlost, 
uvážíme-li dlouhou střední dobu zdržení, 
 

Nesaturovaná zóna představuje objemný rezervoár vody. I přes výraznou hydraulickou 
reakci se hodnoty δ18O, konduktivity a tím i chemických složek na odtoku z epikrasu 
prakticky v čase nemění.  
 

Detailní monitoring konduktivity a průtoku skapu E odhalil, že nad skapovým místem 
dochází k rozdělování hydraulické odezvy a míšení vod z různých zdrojů, přičemž oba 
procesy jsou do určité míry funkcí průtoku skapu. Skap tak představuje mnohem 
komplikovanější systém, než jsou běžné prameny ze saturované zóny. 
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Obr. 7. Tání v březnu 2005, skapové místo E: průtok skapu se výrazně zvýšil (20x), pokles 
konduktivity byl jen o 5 % .   
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4.6 Storativita 
 

  Storativita krasového kolektoru byla určena na základě vyhodnocení současného 
poklesu hladin v monitorovacích vrtech situovaných z části v epikrasu a nesaturované zóně a 
průtoku. Pokles hladiny ve vrtech v jednotlivých obdobích recese dobře odpovídá poklesu 
specifického podzemního odtoku 
 Střední hodnota storativity krasového prostředí je 0,6 %. S hloubkou klesá storativita z hodnot 
0,6-0,8 % (okolo 10 m p.t.) na hodnotu 0,3 % (100 m p.t.), báze epikrasu přechází do spodní 
části nesaturované zóny pozvolna, bez ostrého rozhraní. Epikras tedy v Moravském krasu nelze 
jednoznačně oddělit od zbytku nesaturované zóny. 
 
 
 

 
Obr. 8. Storativita  a její vztah s hloubkou podpovrchem 

 
 

 
 
Obr. 9. Tlakový výstřik vody ze stropu a stěn jeskyně za vysokého průtoku. Zavěšená zvodeň nad 
nepropustnými sintry má klíčový vliv na průtok skapů. Nad sintry dochází k rozdělování cest a 
hydraulické odezvy a také k míšení vody. 
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4.8 Konceptuální model proudění v nesaturované zóně. 

 
 Obr. 9 Konceptuální model proudění v nesaturované zóně nad Ochozskou jeskyní v Moravském 
krasu. Model představuje schéma, mocnosti jednotlivých rezervoárů nejsou realistické. Červené šipky 
s vyznačenými oběmi směry proudění ukazují zóny míšení vody. * značí trhliny nerozšířené 
krasověním 

 
 Na základě všech dat byl vytvořen konceptuální model nesaturované zóny krasu, 

který zobrazuje charakter jednotlivých podprostředí kterými voda protéká a také rozdíly 
v proudění a míšení vod za různých vodních stavů. Model je v souladu s výsledky měření a 
pozorování. Režim a cesty proudění závisí na saturaci epikrasu vodou a intenzitě infiltrace. 
Dle výsledků leží hlavní rezervoár vody ve spodní části nesaturované zóny v korozí 
rozšířených trhlinách. Průtočná kapacita trhlin je objemově omezená, voda nestačí odtékat, 
proto s velkou saturací vodou se zde začne akumulovat. Model sestává ze 4 zón: půdní zóna 
Epikras-Spodní část nesaturované zóny-Zavěšená a kapilární zvodeň v tahových trhlinách nad 
jeskyní 
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Abstrakt 
 
Na příkladu Ochozské jeskyně v jižní části Moravského krasu jsem studovala proudění a dobu 
zdržení vody v epikrasu a nesaturované zóně. 
Pomocí kombinace metod (dlouhodobý monitoring konduktivity a průtoku skapových a 
infiltrovaných srážkových vod, užití environmentálních stopovačů -  18O, 3H, CFC and SF6, 
sledování přítoků do půdy, detailní vzorkování při výjimečných srážkových událostech) jsem 
studovala různé složky proudění s odlišnými dobami zdržení, jež se v nesaturované zóně 
uplatňují, vliv půdy a epikrasu na složení a dobu zdržení skapových vod. 
Z dalších lokalit v nesaturované zóně Moravského krasu jsem studovala středni dobu zdržení 
u skapů Kašna v Rudickém propadání a Mapa Republiky v jeskyni Býčí skála. 
Pro srovnání jsem modelovala dobu zdržení i v saturované zóně, a to u pramene Kaprálka 
nedaleko Ochozské jeskyně, na Staré řece v Rudickém propadání a Konstantním přítoku 
v Amatérské jeskyni. Střední doba zdržení vody v nesaturované zóně nad Ochozskou jeskyní 
dosahuje 7 – 20 let, zatímco v půdě se pohybuje v řádu měsíců (1 – 8 měsíců,  v závislosti na 
hloubce). U Kašny a je střední doba zdržení srovnatelná s Ochozskou jeskyní (18 - 20 let), u 
Mapy republiky, kde jsou výjimečné podmínky  činí až 150 let. Doby zdržení v řádu 10-20 let 
jsou v souladu s hodnotami storativity (průměrně 0,6 %), stanovené na základě současného 
poklesu hladin ve vrtech v nesaturované zóně a průtoku pramene v oblasti.  
Střední doba zdržení u vývěrů ze saturované zóny v Moravském krasu, jež drénují 
nesaturovanou i saturovanou zónu,  dosahuje 5 – 23 let. Hlavní rezervoár vody v Moravském 
krasu tedy leží zřejmě nad regionální hladinou podzemní vody. 
I za výrazných infiltračních událostí je z epikrasu přednostně vytlačována voda, jež zde byla 
akumulována již před událostí, podíl nově infiltrované vody nepřesáhl 20 %, jak ukázalo 
sledování konduktivity a složení δ18O skapových vod. 
Nesaturovaná zóna představuje objemný rezervoár vody. I přes výraznou hydraulickou reakci, 
jež se šíří rychlostí v řádu desítek hodin až prvních dní po srážce či tání,  se hodnoty δ18O, 
konduktivity a tím i chemických složek na odtoku z epikrasu v podstatě nemění.  
Z hlediska  množství akumulované vody je mnohem významnějším rezervoárem epikras a 
nenasycená zóna než půdní zóna. Na základě získaných dat jsem sestavila konceptuální model  
nesaturované zóny krasu a proudění  a míšení vod. Model sestává ze 4 zón: Půdní zóny, 
epikrasu, nižší části nesaturované zóny a zavěšené zvodně v tahových trhlinách ve stropu 
jeskyně.  
 


