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ABSTRAKT
Bakalářská práce pojednává o stopovacích zkouškách provedených opakovaně za odlišných vodních
stavů na několika světových lokalitách. V závislosti na průtoku se mění celá řada parametrů, jako střední
doba zdržení, koncentrace a návratnost stopovače, charakter průnikové křivky a mnoho dalších.
Výsledky z jednotlivých lokalit včetně výsledků z mých vlastních měření jsem vzájemně porovnal,
abych zjistil, jestli je možné je nějakým způsobem generalizovat. Jak se ukázalo, generalizace není
možná. Střední doba zdržení se v jednom jeskynním systému s rostoucím průtokem snižuje, zatímco
v jiném se prodlužuje. Stejné je možné říci i o návratnosti stopovače. Je to ovlivněno rozdílnou geometrií
jednotlivých krasových systémů, zejména různými objemy freatických a vadózních prostor
v jednotlivých úrovních nad a pod nejnižší hladinou vody v systému. Zásadní roli v popsání krasového
systému hraje průniková křivka, která mění v závislosti na průtoku svůj charakter a umožňuje velmi
dobře systém charakterizovat. Její interpretací je možné odhalit, případně lokalizovat rozdvojení
nedostupných částí podzemních kanálů a detailněji popsat distribuci vody do jednotlivých kanálů.

SUMMARY
The thesis deals with tracer tests conducted repeatedly at several sites under different flow rates. Number
of parameters vary depending on flow rates, such as mean residence time, tracer concentration and
recovery, the character of breakthrough curve. I compared results from various sites, including the
results of my own measurements to see if it is some general pattern. As it turned out, generalization is
not possible. Mean residence time can decrease with increasing discharge in one system, while it
increases in the other one. The same can be said about tracer recovery. Both parameters are controlled
mainly by geometry of karst conduits, especialy by volume of phreatic and vadose spaces in individual
levels above and below the lowest water table in the system Breakthrough curve plays essential role in
the description of the karst system. It´s character varies depending on the flow rate and allows to
characterize the karst system. By it´s interpretation, it is possible to detect or locate bifurcation and
describe the water distribution into discrete conduits.
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1. ÚVOD
Stopovací zkoušky v krasové hydrogeologii se provádí především pro zjištění spojitosti mezi ponorem
a pramenem. Používá se při nich velké množství stopovacích látek, které mají rozdílné vlastnosti, z nichž
tou nejdůležitější je co nejvěrněji imitovat pohyb a chování vody. Množství vody, které systémem
protéká, se může velmi měnit a ovlivnit způsob proudění. V závislosti na množství protékající vody se
mění mnoho parametrů, např. rychlost proudění, doba zdržení nebo rozložení koncentrace stopovače
během zkoušky. Pro lepší interpretaci charakteru podzemních krasových systémů se stopovací zkoušky
provádí na jednom místě opakovaně a za různých vodních stavů, s cílem získat co nejpřesnější průnikové
křivky. Na základě těchto křivek je pak možné interpretovat pohyb vody a odhalit různé skryté prostory
nebo rozdělení kanálů, které mohou být aktivní při různých průtocích. Cílem mé práce bylo proto
shrnout některé zkoušky, opakované za různých vodních stavů, které autoři provedli na několika
světových lokalitách a interpretovat a vzájemně porovnat jejich výsledky. Dále bylo mým cílem provést
na vybrané lokalitě v České křídové pánvi několik opakovaných stopovacích zkoušek, za běžného stavu
i za odvedení vody mimo systém s následným zaplavením vodou, což není u rozsáhlých jeskynních
systémů běžně možné a může to přinést zajímavé výsledky. Své výsledky pak porovnám s výsledky
ostatních autorů.

1

2. STOPOVACÍ ZKOUŠKY V HYDROGEOLOGII
Jedním z hlavních rysů krasové hydrologie a hydrogeologie je specifické proudění povrchové a
podzemní vody. Povrchové toky mizí prostřednictvím závrtů, ponorů a různých průlin a puklin do
podzemí, kde voda odtéká skrytými kanály a formuje různě vyvinutý, více či méně spojitý systém. Na
jiném místě pak voda systém opouští. (Crabtree, 1979).
Využitím stopovacích zkoušek a příslušných technik je možné získat informace o proudění vody,
transportu látek, o nepřístupných částech systému. Při stopovací zkoušce se používá tzv. stopovač. Jde
o látku, která sleduje pohyb vodního toku a pokud možno se chová stejně jako voda, případně jako látka,
která je při stopovací zkoušce sledována (Käss, 1998; Goldscheider, 2008).
Jedním z nejběžnějších využití stopovacích zkoušek je ověřit propojení mezi místem infiltrace
(ponorem) a místem kde voda vyvěrá (vývěrem, pramenem). Následně je možná podrobnější analýza.
Pro ni je základním předpokladem získání průnikové křivky. Průniková křivka zobrazuje závislost
koncentrace stopovače (popř. vyjádřeného konduktivitou) na čase a je popsána v další kapitole.
Stopovací zkoušky se obecně dělí do dvou skupin (Mull, 1993):
• Kvalitativní stopovací zkoušky
Jde o označení vody barvivem a zaznamenání na vývěru bez snahy dobře popsat průnikovou křivku.
Přítomnost stopovače, v tomto případě nejčastěji barviva, je posuzována pouze vizuálně. Může být
zaznamenán i čas prvního objevení stopovače nebo maximální koncentrace. V minulosti byla tímto
způsobem prováděna většina stopovacích zkoušek (Mull, 1993; Kůrková, 2011).
• Kvantitativní stopovací zkoušky
U těchto zkoušek jde naopak o detailní a časté odběry a objektivní analýzu odebraných vzorků tak, aby
byla dobře dokumentována průniková křivka. Důležité je měření průtoku na místech injektáže a odběru
vzorků. Z výsledků je pak možné získat návratnost stopovače, střední dobu zdržení, objem systému a
další charakteristiky, kvalitativními zkouškami nezjistitelné (Mull, 1993; Field, 2002).
Při stopovacích zkouškách se používá velké množství stopovačů. Ve všech zkouškách, které jsem shrnul
v této práci, byla použita umělá fluorescenční barviva, především rhodamin WT a uranin, případně
výtrusnice plavuní. Při zkouškách, které jsem provedl sám, jsem použil chlorid sodný (NaCl). V dalším
textu budu proto charakterizovat jen některé stopovače, které použili autoři nebo já. Detailní přehled
všech stopovačů je k dispozici např. v práci Kässe (1998).
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2.1 Fluorescentní barviva
Fluorescentní barviva se dělí na konzervativní a reaktivní. Absorbují světlo krátkých vlnových délek a
vyzařují světlo dlouhých vlnových délek. Je možné je zachytit při velmi malých koncentracích (Käss,
1998).
Ideální konzervativní barviva jsou v podzemní vodě stabilní a s okolním prostředím nereagují.
V podstatě neexistuje ideální konzervativní barvivo, k interakci s okolním prostředím dochází u všech
barviv. Některé stopovače nemohou být použity v povrchových tocích, protože jsou citlivé na světlo,
jiné jsou například citlivé na hodnoty pH. (Käss, 1988; Goldscheider, 2008).
Reaktivní barviva mohou být použita pro simulaci transportu nebo záchytu např. znečišťujících látek
s podobnými vlastnostmi jako má barvivo. Mimo přímý odběr vzorků je na špatně přístupných místech
možné umístit do proudící vody patrony s aktivním uhlím, do kterých se protékající barvivo samovolně
zachytává. Po určitém čase jsou patrony vyjmuty, barvivo z patron vylouženo a jeho přítomnost
analyzována a na fluorimetru (Käss, 1988; Goldscheider, 2008).
2.1.1 Uranin
Barvivo uranin je sodná sůl fluoresceinu. Uranin je velmi dobře rozpustný, levný, netoxický a má při
ideálních podmínkách velmi nízký detekční limit 0,005 μg/l. Je citlivý na pH a možnost jeho detekce
s klesajícím pH klesá, navíc se za nízkého pH výrazně sorbuje. Největší fluorescence dosahuje při
hodnotách pH vyšších než 8,5. Proto se nehodí pro použití v kyselém prostředí nebo v prostředí bohatém
na organické látky. Naopak pro použití v krasu je ideální. Neváže se na jílové minerály, běžně přítomné
v krasových systémech (Käss, 1998; Goldscheider a Drew, 2007).
2.1.2 Rhodamin WT
Rhodamin WT je barvivo, vyvinuté speciálně pro účely stopovacích zkoušek. Zkratka WT znamená
Water Tracing (pro stopovací zkoušky). Distribuuje se jako 20% roztok. Mezi jeho dobré vlastnosti patří
dobrá stabilita na světle a nízká závislost na hodnotách pH. Hodí se jak pro povrchové, tak i pro
podzemní vody především v krasových oblastech. Nepoužívá se pro kvalitativní zkoušky, protože může
být obtížné opticky rozlišit jeho narůžovělou barvu od ostatních organických složek rozpuštěných ve
vodě (Mull, 1993; Käss, 1998).
2.2 Výtrusy Plavuní
Výtrusy plavuně Lycopodium clavatum se v minulosti využívaly jako plovoucí médium pro stopování
rozsáhlých podzemních cest. Mají průměr kolem 33 μm. Na vzorkovacím místě byly odebírány
nepřetržitě do sítí po dobu až několika dní. V místech, kde byla barviva zředěna pod hranici detekce,
mohl spojitost prokázat jen jediný výtrus. Proto byly vhodné pro použití při velmi velkých
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vzdálenostech. Na druhou stranu nevýhodou bylo nepřesné změření času prvního objevení nebo
maximální koncentrace. Dnes se už nepoužívají. Práce s nimi byla náročná a nepřesná díky snadné
kontaminaci (Käss, 1998, Bruthans ústní sdělení, 2014).
2.3 Soli
Soli se vodě rozpouštějí na kationty a anionty a zvyšují elektrickou vodivost vody. Koncentraci solí lze
získat měřením vodivosti pomocí samočinných konduktometrů, což jsou cenově dostupná zařízení. Ze
solí je nejpoužívanější chlorid sodný (NaCl). Mezi jeho přednosti patří především nízká cena, dobrá
rozpustnost nebo možnost měření konduktivity in-situ v průběhu zkoušky. Hodí se především pro
použití na kratší vzdálenosti nebo tam, kde není vhodné vodu obarvit. Nevýhodou může být vysoká
pozaďová koncentrace v přírodě a v případě použití nadměrného množství i ohrožení bioty. Oproti
umělým barvivům je také potřeba mnohem větší množství (Kopáč, 2007; Goldscheider, 2008).

3. PŘÍPRAVA, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ STOPOVACÍ ZKOUŠKY
V této kapitole postupně popíši přípravu, která předchází stopovací zkoušce, následný průběh od
zahájení injektáže až po ukončení měření a závěrečné vyhodnocení získaných dat.
3.1 Příprava stopovací zkoušky
Stopovací zkouška může poskytnout důležité a přesné informace o pohybu podzemní vody a o
charakteru podzemního systému. Musí být však provedena správně. Rozsah příprav závisí na povaze
zkoušky. Zkoušky na menší vzdálenost vyžadují méně příprav a nákladů, než zkoušky rozsáhlé.
V případě zkoušky na lokalitě, kde v minulosti podobné zkoušky proběhly, je důležitá znalost
dokumentace, která může proces usnadnit (Käss, 1998).
Výběr místa injektáže a odběru vzorků
V krasových oblastech jsou k injektáži využívány především ponory nebo toky přímo v jeskyni, kterými
se dostane barvivo okamžitě do systému. Odběr vzorků probíhá na vývěrech, případně přímo uvnitř
systému, např. na přístupných místech v jeskyni. Většinou se jedná o jedno místo injektáže a více míst
odběru vzorků (Käss, 1998; Goldscheider a Drew, 2007).
Výběr stopovače a jeho množství
Protože neexistuje ideální stopovač, je důležité vybrat pro dané podmínky ten nejvhodnější. V první
řadě by neměl ohrozit okolní prostředí. Dále je důležité vybrat takový stopovač, který bude co nejméně
reagovat s okolím (pokud nechceme simulovat transport kontaminantu), aby se pokud možno omezily
ztráty stopovače na minimum. Pří výběru rozhoduje i cena a množství nutné k injektáži. Pro správné
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množství jsou důležité získané zkušenosti, existuje ale i řada vzorců, kterými je možné potřebné
množství spočítat (Käss 1998). Zde uvedu jen velmi obecný vzorec (1):
𝑀 = 𝑄 × 𝐿 × 𝑘 [𝑘𝑔] (1)
Kde 𝑄 = průtok [m3/s], 𝐿 = vzdálenost [km], 𝑘 = koeficient stopovače (Käss, 1998, Goldscheider a
Drew, 2007).
3.2 Průběh stopovací zkoušky
Stopovací zkouška začíná injektáží stopovače, která je zpravidla okamžitá. Rychlost injektáže ale nesmí
ovlivnit průtok na ponoru. Mohlo by dojít ke ztrátám např. průnikem do míst, která by byla zvýšením
průtoku zaplavena a stopovač by v nich zůstal. Je vhodné mít barvivo rozmíchané a připravené
z laboratoře. Počínaje počátkem injektáže se začíná měřit čas. Na vzorkovacích místech jsou odebírány
vzorky buď automaticky nebo ručně v určeném časovém intervalu (Käss, 1998).
Důležitá je frekvence vzorkování, aby byla výsledná průniková křivka dostatečně reprezentativní. Při
nedostatečné frekvenci může totiž dojít k chybě, kterou je např. tzv. aliasing, v překladu chyba ve
vzorkování. Na obrázku 1 je vidět, že odběr vzorků v dvouhodinových intervalech nebyl dostatečný a
neodkryl bimodální charakter křivky, který je patrný z nepřetržitého vzorkování (Smart, 1988).
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Obr. 1 Aliasing. Chyba, která vyplývá z nedostatečné frekvence vzorkování (Smart, 1988).

3.3 Vyhodnocení stopovací zkoušky
Po ukončení stopovací zkoušky jsou získaná data vyhodnocena. Výsledkem kvalitativní stopovací
zkoušky bývá pouze potvrzení, jestli je nebo není ponor s vývěrem propojen. Při kvantitativní zkoušce
je hlavním výsledkem průniková křivka. Na obrázku 2 je ideální křivka. Z ní je možné získat údaje o
postupových časech, koncentraci a návratnosti stopovače. Dále lze při kvantitativních zkouškách
spočítat rychlosti proudění, objem systému, omočený profil, míru rozptylu a zředění stopovače, šíření
mraku stopovače, disperzivitu a další (Smart, 1988; Käss, 1998; Goldscheider, 2008).
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Obr. 2 Ideální průniková křivka. t1: čas prvního objevení stopovače, tp: čas maximální koncentrace, t(R/2): čas,
kdy prošla polovina množství stopovače (Goldscheider, 2008).

4. STOPOVACÍ ZKOUŠKY VE SVĚTĚ
V této kapitole se zaměřuji na několik stopovacích zkoušek, provedených na různých světových
lokalitách. Vybral jsem zkoušky, které byly prováděny opakovaně, za různých vodních stavů, s cílem
popsat proudění podzemní vody na dané lokalitě. Svým charakterem se liší od běžně prováděných
zkoušek, které jsou většinou jednorázové. Shrnul jsem základní charakteristiky lokalit, metodiku a
výsledky měření.
4.1 Stopovací zkoušky v Mendip hills, Somerset
Mendip hills je krasová oblast jižně od města Bristol při jihozápadním pobřeží Velké Británie.
Dominantou oblasti je vrchol Blackdown, složený ze svrchně devonských červených pískovců a
vápenatých břidlic. Nejbližší okolí je tvořeno karbonskými sedimenty, vápenci, které jsou obklopeny
pleistocénními a mladšími sedimenty (Crabtree, 1979; Santon, 1981).
V místním krasu proběhly vůbec první soustavné studie chování podzemní vody. Od 2. poloviny 19.
století probíhaly experimenty s plevou a prachem, ve 20. století byly zprvu využívány výtrusy
Lycopodium clavatum a od 70. let se používají výhradně umělá barviva (Stanton, 1981).
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Opakované stopovací zkoušky, prováděné v letech 1977-1979 měly za cíl zjistit, jakým způsobem se
chovají podzemní vody za různých vodních stavů, a z výsledků zkoušek vyvodit obecné závěry (Stanton,
1981). Průtoky se během zkoušek pohybovaly v širokém rozmezí od velmi malých v řádu desítek l/s až
po velmi vysoké v řádu tisíců l/s. Jako testovací lokality byly vybrány 3 podzemní systémy, graficky
znázorněny na Obrázku 3:

Obr. 3 Zjednodušená geologická mapa centrální oblasti Mendip Hills s vyznačenými testovacími lokalitami. 1.
S.C.S = St. Cuthbert’s Swallet, 2. S.I.S = Swan Inn Swallet, 3. L.S. = Longwood swallet (Stanton, 1981).

1) ponor St. Cuthbert’s a vývěr Wookey hole (15 stopovacích zkoušek)
2) ponor Swan Inn a vývěr Banwell (4 stopovací zkoušky)
3) ponor Longwood a vývěr Cheddar (24 stopovacích zkoušek)

Ve všech případech byl použit rhodamin WT. Roztok byl nalit do ponoru a ve 2 hodinových intervalech
byl každý z vývěrů vzorkován. Vzorky byly následně analyzovány ve fluorimetru (Stanton, 1981).
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4.1.1 Výsledky
1) Ponor St. Cuthbert’s a vývěr Wookey hole
Z výsledků je patrné, že mezi střední dobou zdržení a průtokem platí nepřímá závislost – čím je větší
průtok, tím je střední doba zdržení menší. Najevo také vyšel fakt, že při velmi malých průtocích je
koncentrace stopovače téměř nezaznamenatelná, ačkoliv se předpokládalo, že koncentrace bude klesat
při vyšším průtoku vlivem většího zředění stopovače. Tento paradox je vysvětlen níže (Stanton, 1981).
2) ponor Swan Inn a vývěr Banwell

Výsledky jsou podobné, jako výsledky na Wookey hole, s výjimkou druhých malých vrcholů
v poklesové fázi křivky, zaznamenané na obrázku 4. Ty by mohly znamenat, že někde během cesty
systémem je menší rameno jeskynního toku, kde se část stopovače pohybuje pomaleji a dostává se na
povrch s určitým zpožděním (Stanton, 1981).
3) ponor Longwood a vývěr Cheddar
Opět je možné potvrdit nepřímou závislost mezi průtokem a střední dobou zdržení. Průnikové křivky
jsou také podobné výsledkům na předchozích lokalitách. Je zde ale rozdíl. Každá z průnikových křivek
vykazuje při poklesu až 3 další vrcholy, zobrazené na obrázku 4. Ukazuje to na podobnou situaci, jako
v případě systému Swann Inn – Banwell. Při průchodu má voda více možných cest a každá z nich může
trvat rozdílně dlouho. Proto vzniká více vrcholů (Stanton, 1981).
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Obr. 4 Průnikové křivky ze všech tří systémů (Stanton, 1981).

Z nepřímo úměrného vztahu, kdy mezi střední dobou zdržení a průtokem platí mocninná závislost je
pravděpodobné, že se ve všech 3 případech jedná převážně o freatické (vodou vyplněné) podzemní
systémy. Ve všech případech totiž dochází se zvýšením průtoku ke snížení střední doby zdržení, což je
charakteristické právě pro freatický kanál. Tato závislost je znázorněna na obrázku 5. Voda se nemá kde
akumulovat a teče přímou cestou ven. Pokud by naopak šlo o převážně vadózní systém (s volnými
prostory), střední doba zdržení by se do určitého průtoku nezmenšovala, naopak, mohla by se i
prodlužovat. K tomu může docházet např. tehdy, jsou-li v systému nevyplněné prostory, do kterých
může voda téct až po dosažení určité hladiny. Zde se pak akumuluje a dochází k celkovému zpomalení
průtoku (Stanton, 1981).
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Obr. 5 Zobrazení mocninné závislosti mezi průtokem a střední dobou zdržení (Stanton, 1981).

Už v roce 1976 provedl Stanton v systému St. Cuthbert’s – Wookey Hole stopovací zkoušku, z níž je
patrné, že pokud se průtok zmenší o polovinu, střední doba zdržení se prakticky zdvojnásobí a naopak.
Zvětší-li se průtok dvakrát, střední doba zdržení se o polovinu zmenší (Stanton, 1978, 1981).
Stopovací zkoušky přinesly zajímavé výsledky i pro návratnost stopovače. Jako modelový příklad
použiji systém St. Cuthbert’s – Wookey Hole. Výsledky jsou znázorněny na obrázku 6.
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Obr. 6 Závislost průtoku na době zdržení a na návratnosti ze systému St.Cuthbert’s – Wookey Hole (Stanton,
1981).

Z něj je patrné, že mezi průtokem a střední dobou zdržení platí také nepřímá mocninná závislost:
s rostoucím průtokem doba zdržení klesá. Mezi střední dobou zdržení a návratností pak platí nepřímá
exponenciální závislost: návratnost roste s klesající dobou zdržení. Zajímavé jsou výsledky dvou
zkoušek, které proběhly za téměř srovnatelných průtoků. Výsledná návratnost se liší o 40% a rozdíl
v koncentraci vrcholů obou zkoušek pak činí 164 %. Je tedy patrné, že ani při podobných podmínkách
nemusejí být ve stejném systému podobné výsledky (Stanton, 1981).
Pro lepší pochopení, jakým způsobem je návratnost a koncentrace stopovače ovlivněna a na čem je
případně závislá, byla v laboratorních podmínkách provedena série stopovacích zkoušek na uměle
vytvořeném modelu. Šlo o průhledný model krasového systému, takže bylo možné neustále sledovat
pohyb stopovače. Autoři provedli celkem 6 zkoušek za různých průtoků (Stanton, 1981). Výsledky jsou
diskutovány v závěru práce.
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4.2 Stopovací zkouška v Mendip hills za použití hydraulického pulsu
V systému Longwood – Cheddar byla 23. května 1978 uskutečněna další stopovací zkouška, tentokrát
v podobě hydraulického pulsu. Jedním z cílů bylo lépe poznat charakter prostor a odhadnout jejich
celkový objem. Pro nedostatečný průtok 3 l/s byla použita čerpaná voda z nedalekého vrtu (46 l/s po
dobu 1 hodiny). Zkouška začala v 12:30, v 12:45 proběhla injektáž rhodaminu WT. Po hodině bylo
čerpání zastaveno a průtok se v 14:00 vrátil na původní hodnotu. Měření probíhalo na dvou místech.
Přímo v jeskynním komplexu, pod ponorem Longwood na soutoku s dalším přítokem, než se veškerá
voda ztrácí do nepřístupných prostor a na vývěru Cheddar (Smart a Hodge, 1979).
4.2.1 Výsledky
Puls prošel horní částí systému velmi rychle a první zvýšení hladiny bylo zaznamenáno v 12:50. Hladina
dosáhla prvního maxima v 13:15 (0.09 m nad původní úrovní). V 13:40 začala klesat, ale v 13:50 dosáhla
druhého maxima (0.1 m nad původní úrovní). Poté klesla a zůstala na úrovni o 0.02 m vyšší, než před
začátkem měření. Stopovač dorazil v 13:08 s ostrým vrcholem v 13:22. Po počátečním poklesu byl
zaznamenán malý vrchol v 13:55. Dvojitý charakter pulsu i dva vrcholy na koncentrační křivce z měření
uvnitř jeskyně opět ukazují na existenci dvou různých kanálů s odlišnou dobou zdržení. Na vývěru
Cheddar se puls objevil po 4-5 hodinách s minimálním nárůstem hladiny 0.005 m, barvivo se objevilo
až po 104 hodinách (Smart a Hodge, 1979).
Na obr. 7 je možné vidět, že průniková křivka obsahuje opět několik vrcholů, což se shoduje s výsledky,
které získal Stanton (1981). Celkově má poměrně plochý průběh a pokles na pozaďovou koncentraci je
také velmi dlouhý. Vysvětlení je proto stejné. Systém může obsahovat různě dlouhé cesty, čímž vznikají
opakované vrcholy a slepé prostory, kde se barva zachytí a pomalým vymýváním se dostává pryč,
přičemž trvá dlouho, než se koncentrace vrátí na úroveň pozadí (Smart a Hodge, 1979).

Obr. 7 Průniková křivka ze systému Longwood – Cheddar (Smart a Hodge, 1979).
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Hydraulický puls umožňuje interpretovat charakter prostor. Pokud by šlo převážně o vadózní prostory,
tedy o prostory částečně vyplněny vzduchem, puls by dorazil za podobně dlouhou dobu, jako barvivo.
Naopak, pokud by byl systém zcela vyplněn vodou, dorazil by hydraulický puls prakticky okamžitě,
zatímco barvivo dorazí až po době odpovídající podílu objemu prostor a průtoku. Zpoždění barviva za
hydraulickým pulsem tedy reprezentuje vadózní prostory. Průměrná rychlost pulsu mezi Longwood –
Cheddar je 95.4 m/h a barviva 4.9 m/h. Délka kanálu je přibližně 453-525 m (podle užitého pravidla 2x
delší než přímá vzdálenost). Autoři spočetli, že jen asi 9% prostor je za daného průtoku vadózních
(Smart a Hodge, 1979)
Pro výpočet objemu použili autoři vztah mezi časem trvání pulsu a prvním objevením barviva. Pokud
se puls vodou šíří okamžitě a barvivo průměrnou rychlostí toku, pak rozdíl mezi časem prvního
zachycení pulsu a časem prvního objevení barviva představuje objem prostor. Při průtocích 3 l/s na
ponoru Longwood a 590 l/s na prameni Cheddar odhadli za použití rozdílu 99 hodin mezi časem prvního
zachycení pulsu a časem prvního objevení barviva celkový objem prostor. Pohybuje se v rozmezí 1.07
x 103 m3 a 2.10 x 105 m3 (Smart a Hodge, 1979).
Vojtěchovská et al. (2010) porovnávala známý objem jeskynního prostoru, získaný z časů prvního
objevení a z různých středních dob zdržení. Z výzkumu vyplývá, že pro co nejpřesnější výpočet objemu
prostor je vhodné použít střední dobu zdržení, která se vztahuje k okamžiku, kdy je návratnost
injektovaného stopovače 50%. Při použití času prvního objevení se výsledky lišily o 55%. Z tohoto
důvodu by mohlo být možné se domnívat, že objemy, které Smart a Hodge (1979) získaly, jsou chybné.
Na druhou stranu Vojtěchovská et al. (2010) upozorňuje, že je možné použít čas prvního objevení, ale
pouze v případě, že se průniková křivka vyznačuje velmi dlouhým ocasem při návratu na pozaďovou
koncentraci. Takový ocas tato křivka vykazuje, a proto by mohli být výsledky reprezentativní.
(Vojtěchovská et al. 2010).

4.3 Stopovací zkoušky na pramenech Rickford a Langford v Mendip hills
Během listopadu a prosince roku 1977 proběhla série opakovaných stopovacích zkoušek v severní části
krasu v Mendip hills. Na severním svahu vrcholu Blackdown je několik ponorů, které mají dva společné
vývěry. Z výsledků dřívějších stopovacích zkoušek, které provedli Drew et al. (1968) a Newson (1972)
byl navržen model propojení ponorů a vývěrů, znázorněný na obrázku 8. Je patrné, že voda z těchto
ponorů teče do pramenů Rickford a Langford. Do pramene Rickford je pravděpodobně ještě svedena
voda z dalších dvou ponorů ve východní části oblasti (Crabtree, 1979).
Cílem stopovacích zkoušek bylo zjistit, jaké množství vody z ponorů teče do každého z pramenů za
různých průtoků a na základě výsledků navrhnout možnou podobu systému. Celkem proběhly 3 kola
stopovacích zkoušek, každá za jiných vodních stavů, při kterých byly vždy do 3 ponorů injektovány 3
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fluorescenční barviva současně. Rhodamin WT, lissamin yellow FF, amino-G acid. Každý z vývěrů byl
monitorován ve 2 hodinových intervalech po dobu 14 dní (Crabtree, 1979).

Obr. 8 Návrh podoby systému (Newson, 1972).

4.3.1 Výsledky
Z celkového počtu 9 stopovacích zkoušek bylo 8 zkoušek úspěšných, v jednom případě nebylo žádné
barvivo zachyceno ani na jednom z vývěrů. U první zkoušky bylo nezachycení barviva s největší
pravděpodobností dáno rozbitím vzorkovacího přístroje, který vypověděl funkci těsně před příchodem
barviva. Při pozdějším manuálním vzorkování už byla koncentrace na úrovni pozadí. Při druhé zkoušce
dorazilo 29% barviva pouze do pramene Langford, proto je možné se domnívat, že 71% barviva se při
cestě do vývěru Rickford ztratilo. Při třetí zkoušce nebylo barvivo zachyceno vůbec na prameni
Langford, z čehož lze usuzovat, že z ponoru Ubley Hill Pot teče voda výhradně do pramene Rickford a
nízká návratnost je dána ztrátami. Na obrázku 9 jsou znázorněny časy prvního objevení v závislosti na
průtoku (Crabtree, 1979).
Z nich je možné vyčíst změny při měnícím se průtoku. Na ponorech Read’s Cavern a West Twin se
střední doba zdržení zvyšuje s rostoucím průtokem. Naopak pro ponor East Twin platí, že se střední
doba zdržení s rostoucím průtokem snižuje.
Výsledky ukazují, že poměr vody, vyvěrající z obou pramenů je proměnlivý a závisí na průtoku. Při
nižších průtocích během 1. série teklo asi 50-60% vody do pramene Rickford. Při vyšších průtocích
během 2. a 3. série to bylo 60-77%. Možné vysvětlení je znázorněno na obrázku 10. Kanály
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z jednotlivých ponorů se po čase slučují do hlavního kanálu, který se níže dělí do dvou. Kanál směřující
do pramene Langford je pravděpodobně menší a při vyšším průtoku jeho kapacita nestačí přijímat vodu,
která proto přednostně směřuje do pramene Rickford, kam vede kanál větší. Zároveň je kanál do
pramene Rickford pravděpodobně níže, protože během období sucha může pramen Langford vysychat,
zatímco Rickford zůstává stále sycen vodou (Newson, 1972; Crabtree, 1979).
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Obr. 9 Časy prvního objevení z jednotlivých zkoušek (Crabtree, 1979).

Obr. 10 Upravený návrh podoby systému po stopovacích zkouškách (Crabtree, 1979).
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4.4 Stopovací zkoušky v krasu Castleguard, Kanada
Oblast Castleguard leží v severním výběžku národního parku Banff v Kanadě a dominuje jí
stejnojmenná hora Castleguard. Rozsáhlý krasový systém je vyvinut v karbonátech kambrického stáří,
které dosahují mocnosti až 560 metrů. Přítomnost ledovce, který poskytuje trvalý vodní zdroj pro
jeskynní systém, vyšší nadmořská výška a větší hydraulické gradienty tak z toho krasu dělají typický
Alpský krasový systém (Smart, 1983; Smart, 1988).
Až 2 m3/s tavných vod vtékají do ponorů na terasovitém svahu hory, ale až 20 m3/s vytéká z pramenů
v údolí Castleguard a z jeskynních pramenů asi 300 m nad údolím. Tato disproporce je pravděpodobně
způsobena masivním podzemním příspěvkem z Kolumbijského ledovce. Systém pramenů se táhne
v délce asi 5 km s výškovým rozdílem přes 150 metrů. Prameny jsou pravděpodobně propojeny sítí
kanálů, které se plní v závislosti na průtokovém režimu a vedou vodu z ledovců dvěma hlavními kanály,
kanálem Castleguard II z Kolumbijského ledovce a kanálem Castleguard III z ledovce Saskatchewan
(Smart, 1988).
Stopovací zkoušky probíhaly v letech 1979 a 1980 v období od letního slunovratu, kdy je průtok
nejvyšší, do podzimu, kdy dochází k jeho poklesu. V roce 1979 se zkoušky zaměřily hlavně na pramen
Big Spring, v roce 1980 pak na ostatní prameny. V roce 1981 proběhla jednorázová zkouška z ledovce
Saskatchewan. Zde se zaměřím pouze na zkoušky z roku 1979, především z důvodu, že sledují pouze
jeden pramen a je tak možné dobré srovnání. Ostatní zkoušky jsou rozeseté po celé oblasti a jejich
vzájemné srovnávání je obtížné. Injektáž probíhala do ponorů na svahu hory Castleguard, kde mizí voda
z mnoha tavných toků. Byla použita barviva rhodamin WT, uranin a lissamine FF. Vzorky byly
odebírány automaticky v intervalu až 15 minut. Při několika zkouškách byl pramen Big Spring
monitorován nepřetržitě (Smart, 1988).
4.4.1 Výsledky
Všechny stopovací zkoušky byly úspěšně zachyceny a sestaveny průnikové křivky, ačkoliv v některých
případech došlo k nepřesnostem v měření, např. aliasingu nebo k poruše vzorkovacího zařízení.
Problémy se také objevily při měření průtoků na ponorech. I přes tyto problémy je k dispozici velké
množství dat, ze kterých je možné vyvodit některé závěry (Smart, 1988).
Jak ukazuje obrázek 11, mezi průtokem a střední dobou zdržení platí nepřímá lineární závislost, některé
zkoušky se ale vychylují. Vypočítané návratnosti barviva jsou velmi nízké. Podstatným zjištěním je fakt,
že mezi návratností stopovače a střední dobou zdržení platí také nepřímá závislost – s rostoucí dobou
zdržení návratnost klesá (na obrázku 11 je ale vidět, že hodnota spolehlivosti R2 je pro návratnost velmi
nízká a lineární závislost tak může být zavádějící. Je to způsobeno vychýlenou hodnotou při jedné ze
zkoušek). To je přesně opačná závislost, než kterou zjistili Stanton a Smart (1981). Jednou z příčin by
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mohly být špatné výpočty průtoku, nebo přítomnost dalších pramenů. V oblasti několik takových
pramenů je, ale jsou v nepřístupných útesech nebo na dně koryta řek a není možné jejich měření (Smart,
1988).
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Obr. 11 Závislost průtoku na době zdržení a na návratnosti (Smart, 1988).

Na obrázku 12 je možné vidět, že 3 z 5 zkoušek zachycených na systému Met sink – Big Spring (4
z celkem 6 zkoušek) mají více vrcholů, a podobný charakter křivek byl zaznamenán na všech
pramenech. Je také vidět, že koncentrace stopovače kolísá se změnami průtoku. Jde proto s největší
pravděpodobností o podobné rozdvojení kanálů, jako v případě zkoušek v oblasti Mendip hills. (Smart,
1988).
Obrázek 13 ukazuje, že vzdálenost vrcholů jednotlivých křivek roste s klesajícím průtokem. Příčinou
může být právě rozdvojení kanálů. Jedno rameno pojímá při nižších průtocích méně vody a té trvá déle,
než se do pramene dostane. Dvě zbývající zkoušky tento fenomén nevykazují, pravděpodobně proto, že
byly provedeny za velmi malých průtoků na ponoru Met Sink, kdy bylo tání minimální. Jejich jeden
vrchol ukazuje na to, že průtok byl tak malý, že nestačil na zaplnění druhého kanálu. Vliv mohla mít
také nestabilita průtoku, protože při stabilních průtocích zbylé křivky bimodální charakter vykazují
(Smart, 1988).
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Obr. 12 Průnikové křivky zkoušek MS1BS až MS5BS na prameni Big Spring (Smart, 1988).

Obr. 13 Bimodální průnikové křivky z pramene Big Spring. Vrcholy křivek se od sebe vzdalují s klesajícím
průtokem (Smart, 1988).
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4.5 Stopovací zkoušky v Mammoth Cave, USA
Pro lepší poznání systému v jeskyni Mammoth Cave byla provedena série stopovacích zkoušek na
prameni Buffalo Spring. Pramen leží v 25 metrů mocné vrstvě vápence, která tvoří svrchní část asi 100
m mocné vápencové vrstvy, pokrývající celou oblast Mammoth Cave. Pramen má průměrnou vydatnost
500 l/s a ústí do řeky Green River v zátoce Buffalo Creek. Hlavní přítoky jsou dva kanály, Wet Prong a
Dry Prong. Povrchová voda se v tocích ztrácí a infiltruje do těchto kanálů. (Goldscheider, 2008).
Bylo provedeno celkem 9 kvantitativních stopovacích zkoušek. Barvivo rhodamin WT bylo injektováno
do ponoru nad kanálem Wet Prong, barvivo uranine bylo injektováno do potoku, tekoucího do jeskyně
Fort’s Funnel Cave. Měření probíhalo na prameni Buffalo Spring, v jeskyni Fort’s Funnel Cave a
v jeskyni Buffalo Creek Cave, znázorněných na obrázku 14 (Goldscheider, 2008).

Obr. 14 Model systému nad pramenem Buffalo Spring (Goldscheider, 2008).

4.5.1 Výsledky
Rhodamin WT z kanálu Wet Prong dorazil do pramene dříve, než uranine z kanálu Dry Prong při Fort’s
Funnel Cave, který je ale výrazně blíž. Z dřívějších kvalitativních zkoušek přitom vyšlo najevo, že voda
z kanálu Wet Prong musí projít jeskyní Fort’s Funnel Cave, než se dostane do pramene. Je tedy zřejmé,
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že dva hlavní kanály musí být někde vzájemně propojeny. Může jít o malý kanál nebo přechodný přepad,
který z kanálu Wet Prong odebírá malé množství vody do druhého kanálu někde nad jeskyní Fort’s
Funnel Cave, který kvalitativní zkoušky neodhalily. Může se jednat o kanál, který je aktivní jen za
vyšších průtoků nebo může přijímat malé množství vody po celou dobu. Tento kanál je na obrázku
14 označen jako „piracy route“ (Goldscheider, 2008).
Na monitorovacích lokalitách byly zaznamenány dva druhy koncentračních křivek. Jak je možné vidět
na obrázku 15, ve Fort’s Funnel a Buffalo Spring měly křivky dva vrcholy, zatímco v jeskyni Buffalo
Creek pouze jeden hlavní vrchol. Dvojité křivky reprezentují rozdvojení kanálu. Absence dvojité křivky
z měření v jeskyni Buffalo Creek ukazuje na to, že rozdvojení se musí nacházet mezi jeskyněmi Buffalo
Creek a Fort’s Funnel. Dvojité křivky se při měření objevovaly pouze za středních až vyšších průtoků.
Při opakovaných zkouškách za nižších průtoků dvojitý charakter křivek mizí a zůstává jen jeden hlavní
vrchol. Při nižších průtocích je tedy jedna z cest opuštěna a aktivní zůstává pouze jeden kanál
(Goldscheider, 2008).

Obr. 15 Průnikové křivky pro Fort’s Funnel a Buffalo Spring ukazují na rozdvojení kanálu (Goldscheider, 2008).

4.6 Stopovací zkoušky v české křídové pánvi
V oblasti ohraničené obcemi Hrubý Rohozec, Jenišovice, Frýdštejn, Malá Skála, Dolánky se nacházejí
závrty, ponory, poloslepá údolí a dvě jeskyně protékané podzemními toky s prozkoumanou délkou až
225 m a průtokem za maxima přesahujícím 100 l/s. V oblasti provedl řadu stopovacích zkoušek L. Žitný
v 60. letech minulého století, a to jak v povodí Bartošovy pece, tak i v okolí Hrubého Rohozce. Rychlosti
proudění v těchto systémech jsou 2-17 km/den. Ve dvou systémech (mezi závrtem Z4 a pramenem Sv.
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Vojtěch a mezi ponorem Podhorčí a Bartošovou pecí) byly stopovací zkoušky opakovány za různých
průtoků. V obou případech existuje velmi těsná závislost mezi průtokem a maximální rychlostí proudění:
s exponenciálním růstem průtoku roste rychlost proudění lineárně. Tato závislost je zobrazena na
obrázku 16 (Bruthans et al., 2011).

Obr. 16 výsledky stopovacích zkoušek (Bruthans et al., 2011)
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5. PRAKTICKÉ MĚŘENÍ
V této kapitole se zaměřím na praktická měření, které jsem v rámci této práce provedl v české křídové
pánvi na podzim roku 2013 a na jaře roku 2014.
5.1 Lokalita Zrcadlová koza
Studovaná lokalita, znázorněna na obrázku 17, se nachází v severozápadní části české křídové pánve,
přibližně 2 km severně od města Turnov na levém břehu řeky Jizery u obce Dolánky. Jedná se o menší
krasový systém kanálů a puklin, o přímé vzdálenosti ponoru a nejzazšího vývěru 230 m a odhadované
nepřímé délce asi 345 metrů.

Obr. 17 Lokalita Zrcadlová koza

5.1.1 Geologie a popis oblasti
Oblast se stratigraficky řadí do období svrchní křídy. Báze je tvořena cenomanskými sedimenty
perucko-korycanského souvrství. Spodní část souvrství, perucké vrstvy, jsou tvořeny sladkovodními,
hlavně říčními sedimenty: jílovci, prachovci a slepenci. Svrchní, korycanské vrstvy, jsou tvořeny
mělkovodními přímořskými sedimenty, hlavně pískovci a slepenci. Následuje bělohorské souvrství,
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sedimentující v mořském prostředí ve spodním turonu, které je od cenomanských sedimentů odděleno
ostrou erozivní hranicí. Je tvořeno hlavně vápnitými prachovci, slínovci a jílovci s polohami pískovců
(Krásný, 2012; Rapprich et al., 2013).
Další vrstvy tvoří jizerské souvrství. Jizerské souvrství, které spadá do období středního až svrchního
turonu, reprezentuje pokračující mořskou transgresi a představuje vrstvu mocnou asi 150 m. Jizerské
souvrství lze charakterizovat cyklickým střídáním slínovců, přecházejícím do vápnitých nebo slínitých
pískovců s polohami písčitých vápenců. (Tomas, 2007; Krásný, 2012, Rapprich et al., 2013). Jizerské
souvrství, kterým systém prochází, tvoří na zájmovém území, především na březích Jizery, kvalitní
výchozy. Skalní defilé, lemující břehy Jizery v okolí Šlejfárny a Zrcadlové kozy odkrývá vápnité
pískovce s vápencovými hlízami, které se táhnou podél řeky na levém břehu v délce několika stovek
metrů. Zářezy u obce Dolánky pak ukazují vápnité (tzv. kalianasové) pískovce. Obě lokality patří mezi
charakteristické. (Rapprich et al., 2013)
V nadloží jizerského souvrství je asi 10-20 m mocná vrstva vápnitých jílů, tvořící izolátor, na které leží
kvádrové pískovce teplického souvrství, např. Borecké a Klokočské skály (Macák, 1956; Bruthans et
al., 2001; Rapprich, 2013). Studovaný krasový systém leží pod kvádrovými pískovci teplického
souvrství a je v celé své délce překryt svahovými hlinitými, písčitými a jílovitými sedimenty, znázorněné
na geologické mapě (spolu s ponorem a prameny) na obrázku 18.
Lokalita byla v minulosti ovlivněna saxonskou tektonikou. Jejími projevy jsou především zlomy, podél
kterých došlo k vertikálním pohybům v řádech stovek až tisíců metrů. V severní části jde o lužickou
poruchu, probíhající ve směru SZ-JV s vertikálními pohyby až 1000 metrů. Podél ní došlo k výzdvihu
starších, např. permských a jurských hornin. JV hranici tvoří rovenský zlom, s poklesem 100-200 metrů.
Podél těchto zlomů došlo k velmi intenzivnímu kernému rozpadu a rozpukání hornin. (Herčík et al.,
1999; Chlupáč, 2011; Krásný; 2012,). Vzniklé pukliny pak mohou být druhotně rozšiřovány
rozpouštěním, jak je tomu s největší pravděpodobností např. na lokalitách Bartošova pec nebo Drábovna
(Slavík, 2012).
Že jde o krasový systém, kde se uplatňuje rozpouštění, dokládá výzkum Bruthanse et al. (2001). Horniny
v okolních jeskyních, které jsou shodné s horninami zde, obsahují až 80% karbonátů a proto se na tvorbě
systémů podílí i rozpouštění hornin, typické právě pro krasové oblasti (Bruthans et al., 2001).
V minulosti zde žádné zkoušky neproběhly, byl jsem první, kdo tento systém studoval. Lokalita je pro
opakované stopovací zkoušky vhodná především pro svůj malý rozsah, kdy je možné stopovací zkoušku
provést během několika hodin. Dále je výhodou, že je systém poměrně jednoduchý a není příliš rozsáhlý.
Má jediný ponor v korytě potoka, asi 20 metrů nad řekou Jizerou, který dříve do Jizery tekl. Voda pak
vyvěrá celkem na 5 místech. 4 prameny jsou přímo v břehu Jizery téměř na úrovni vodní hladiny a tvoří
ucelenou skupinu. Vzájemně jsou od sebe vzdáleny v řádu jednotek metrů a při vyšším vodním stavu
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jsou pod hladinou skryté. Při přímé vzdálenosti ponor – pramen Pod myšinou 230 m jsou tyto 4 prameny
od ponoru vzdáleny asi 150 m. 5. vývěr je hlavní pramen Pod Myšinou. Voda z něj je pak umělým
korytem svedena do Jizery. Ponor a prameny jsou detailně znázorněny na obrázku 19.

Obr. 18 Geologická mapa lokality. CapKj – jemně až středně zrnité vápnité pískovce s polohami písčitých
vápenců, sQ – svahové hlinité, písčité a jílovité sedimenty. Ponor (modrá), skupina pramenů (oranžová) a hlavní
pramen Pod Myšinou (červená) (Tomas, 2007).
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Obr. 19 Detailní topografická mapa s vyznačeným ponorem, skupinou malých pramenů a hlavním pramenem
Pod Myšinou. Ponor (50°36'0.786"N, 15°10'55.185"E) a pramen Pod Myšinou (50°36'2.230"N,
15°10'42.422"E).

5.1.2 Metodika
Jako stopovač jsem při všech zkouškách použil 2 kg NaCl. Před, a po každé stopovací zkoušce jsem
pomocí nádoby změřil průtok při ponoru i vývěru. Využil jsem jednoduchý vztah (2):
𝑄=

𝑉
𝑡

(2)

kde Q = průtok, V = objem nádoby, t = čas, za který se nádoba naplní.
Odhadovanou délku kanálu 345 m jsem spočítal jako 1,5 násobek přímé vzdálenosti ponor-pramen
(Field 2002). Stanton a Hodge (1979) při svých zkouškách používají pro výpočet délky kanálů
dvojnásobek přímé vzdálenosti.
K měření koncentrace stopovače (konduktivity) jsem využil 2 konduktometry: automatický WTW Cond
3310 s přesností měření konduktivity 0.5% a manuální GLF 100 s přesností měření 1.5%. Pro správné
měření koncentrace NaCl jsem na místě s každým konduktometrem provedl kalibraci při použití
známého množství vody a kalibračního roztoku o koncentraci 10 g/l NaCl. Měření konduktivity jsem
prováděl od injektáže až po návrat na pozaďovou koncentraci. Při použití automatického přístroje byla
frekvence záznamu 5 minut, v případě manuálního přístroje jsem konduktivitu zaznamenával v rozmezí
5-15 minut. Získaná data jsem vyhodnotil v programech MS Excel a Qtracer2 (Field, 2002).
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5.1.3 Popis zkoušek
Účelem stopovacích zkoušek bylo zjistit jak se voda, která prochází systémem, chová za různých
průtoků a získat bližší informace o možné podobě systému. První dvě stopovací zkoušky (Z1 a Z2),
které jsem provedl na podzim roku 2013, měly velmi podobné průtokové podmínky. Voda volně tekla
korytem a v místě ponoru mizela do systému. Při zkoušce Z3 byl průtok přibližně poloviční, než při
prvních dvou zkouškách. Využil jsem igelitovou fólii, s jejíž pomocí jsem místo ponoru přemostil tak,
aby voda tekla fólií původním korytem asi 100 m až k Jizeře a nebylo umožněno její vsakování a průnik
zpět do systému. Po vysušení systému jsem fólii odstranil, nechal vodu opět volně proudit a injektoval
stopovač. Průtok byl v případě zkoušky Z4 podobný, jako u zkoušky Z3, tedy asi poloviční než při
prvních dvou zkouškách.
5.1.4 Výsledky
Provedl jsem celkem 4 stopovací zkoušky. V první řadě bych se zmínil o rozložení vody, která proudí
ze systému všemi pěti prameny. Množství vody, které odebírá skupina pramenů a je o něj proto
pravděpodobně snížen průtok na prameni Pod Myšinou, se podle hodnot průtoků, naměřených u ponoru
a u hlavního pramene pohybuje mezi 23-70%. Tyto hodnoty nejsou podle výsledků jakkoliv závislé na
průtoku. Při zkoušce Z2 jsem mezi skupinou pramenů a hlavním pramenem naměřil zpoždění objevení
stopovače 10 minut. Během ostatních zkoušek jsem se však zaměřil pouze na hlavní pramen, především
z toho důvodu, že jsem měl při zbývajících zkouškách k dispozici pouze ruční přístroj a nebylo možné
měřit na dvou místech. Z hlavního pramene Pod Myšinou jsou proto všechny následující výsledky,
zobrazené v tabulce 1 a na obrázcích 20 a 21.
Zkoušky Z1 a Z2 přinesly velmi podobné výsledky. Stopovač se na prameni objevil poměrně rychle a
v řádu desítek minut dosáhl maximální koncentrace. Pokles na pozaďovou hodnotu byl zpočátku strmý
a trval přibližně 4-5 hodin. Z výsledků je patrné, že díky malému zvýšení průtoku se u zkoušky Z2
zkrátil čas prvního objevení, naproti tomu se zvýšila střední doba zdržení, která se prodlužuje i u zkoušek
Z3 a Z4, ovšem s klesajícím průtokem. Obrázek 20 naznačuje, že by mohlo jít o přímou lineární
závislost, jak ale vyplývá z tabulky 1, při vyšším průtoku během zkoušky Z2 se střední doba zdržení
prodloužila.
Třetí zkouška přinesla zajímavý výsledek v podobě průnikové křivky. Po zaplnění systému vodou se
začal pramen plnit po 47 minutách. Konduktivita vzrostla jen nepatrně a po 30 minutách od zaplnění
začala klesat. Zhruba ve stejnou dobu došlo k zvýšení průtoku a po další hodině začala konduktivita
stoupat, tentokrát k vyššímu maximu. Následný pokles na pozaďovou hodnotu byl ve srovnání
s ostatními zkouškami plochý. Z bimodálního charakteru křivky, která je vidět na obrázku 21, a zvýšení
průtoku se domnívám, že v systému je rozdvojení, které umožňuje vodě proudit dvěma kanály. První,
menší kanál je kratší a pojme jen část vody. Po na plnění druhého, širšího a delšího kanálu se průtok
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zvýší. Rozdíl mezi prvním objevením vody v prameni a zvýšením průtoku je 32 minut, což za daného
průtoku odpovídá přibližně 2.3 m3 vody. Pokud bych znal délku většího kanálu mezi rozdvojením a
pramenem, nechal by se jeho objem spočítat přesně.

Tab. 1 Výsledky stopovacích zkoušek

zkouška

Z1 (8.11.2013)

Z2 (23.11.2013)

Z3 (2.3.2014)

Z4 (31.3.2014)

Průtok ponor (l/s)

2.2

2.25

1.2

1.1

průtok pramen (l/s)

1.6

1.7

0.5

0.3

pozaďová konduktivita (uS/cm)

381

376

365

393

max. konduktivita (uS/cm)

854

822

533

701

čas prvního objevení (min)
střední doba zdržení (min)

87
127

85
136

59
167

165
237

návrat na pozadí (min)

255

315

323

405

2

2.5

1.5

1.7

171

138

232

201

objem systému (m )

12.2

13.8

17

22.7

návratnost (%)

46.7

49.4

25.9

56.1

Disperzivita (m)
Pecletovo číslo
3

2.5

průtok (l/s)

2
y = -0.0106x + 3.4546
R² = 0.7211

1.5

stopovací zkoušky
1

Lineární (stopovací zkoušky)

0.5

0
100

150

200

250

střední doba zdržení (min)

Obr. 20 Závislost střední doby zdržení na průtoku.
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Obr. 21 Srovnání průnikových křivek ze všech stopovacích zkoušek. P2 reprezentuje měření ze skupiny pramenů
a spolu s Z2 zobrazují zpoždění stopovače.

Zkouška Z4 proběhla za nižších průtoků, než první dvě. Z výsledků je patrné, že všechny časy se díky
tomu prodloužily. Zajímavé je, že ačkoliv byla pozaďová konduktivita během této zkoušky nejvyšší, tak
maximální hodnoty jsou menší, než u prvních dvou zkoušek. Může to být dáno zvýšenou sorpcí do
okolí, které může být vlivem sníženého stavu více odkryté.

6. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ STOPOVACÍCH ZKOUŠEK
V této kapitole porovnávám výsledky zkoušek ze všech lokalit, kterými jsem se zabýval. Jde především
o závislost doby zdržení a návratnosti stopovače na průtoku a možné interpretace průnikových křivek
vzhledem k možnému popsání podzemních systémů.
6.1 Závislost průtoku na době zdržení
Z měření na výše uvedených lokalitách vyplývá, že o závislosti střední doby zdržení na průtoku je možné
do jisté míry říci, že s rostoucím průtokem se střední doba zdržení obvykle snižuje. Tento fenomén byl
potvrzen při zkouškách na všech třech systémech v Mendip Hills, kdy mezi střední dobou zdržení a
průtokem platí nepřímá mocninná závislost. Při zkouškách v oblasti Castleguard a při zkouškách na
pramenech Rickford a Langford byla zaznamenána dvojí závislost. V oblasti Castleguard platí pro 6 z 8
zkoušek, že se střední doba zdržení s rostoucím průtokem snižuje lineárně. Naopak při zkouškách na
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pramenech Rickford a Langford se na ponorech Read’s Cavern a West Twin střední doba zdržení
prodlužuje.
Ze dřívějších zkoušek z České křídové pánve vyplývá, že mezi průtokem a rychlostmi proudění
v systémech závrt Z4 – Sv. Vojtěch a Podhorčí – Bartošova pec platí přímá exponenciální závislost.
Naměřené rychlosti proudění se pak shodují s rychlostmi, které jsem získal při měření na Zrcadlové
koze (3-5.8 km/den). Při zkouškách, které jsem na Zrcadlové koze provedl, je možné pozorovat oba
fenomény, tedy přímou i nepřímou závislost průtoku na době zdržení.
Je patrné, že není možné závislost výrazně generalizovat. To, do jaké míry jsou střední doba zdržení a
průtok závislé, se odvíjí od poměrů na každé lokalitě. Velký podíl na tom má zaplněnost systému vodou.
Jde-li o plně freatický systém, dochází při zdvojnásobení průtoku ke snížení střední doby zdržení o
polovinu. S tím jak se zvyšuje zastoupení volných prostor, se zároveň prodlužuje střední doba zdržení.
Dalším faktorem, podílejícím se na střední době zdržení se zdá být složitost systému, resp. četnost
kanálů a alternativních cest. Při nižším průtoku, případně při nárůstu jen do určité výše, mohou zůstat
některé kanály opuštěné a voda proudí rychleji. Při zvýšení průtoku nemusí některé kanály vodu zcela
pojímat nebo může voda proniknout do jinak vyschlých kanálů a výsledná doba zdržení se může
prodloužit.
6.2 Závislost návratnosti a koncentrace stopovače na průtoku
Při zkouškách v Mendip Hills se na všech 3 systémech prokázala přímá závislost návratnosti i
koncentrace na průtoku. S klesajícím průtokem se jednoznačně snižují. Naopak v oblasti Castleguard
jsou výsledky přesně opačné a zde platí nepřímá závislost. S klesajícím průtokem se návratnost a
koncentrace zvyšují.
Při zkouškách na pramenech Rickford a Langford, stejně tak na Zrcadlové koze, se projevila dvojí
závislost a nelze udělat obecný závěr. Opět záleží na konkrétní lokalitě a výsledky se mohou, jak je
patrné, rozcházet jen částečně, ale mohou být i naprosto odlišné.
Z laboratorních zkoušek, které provedl Stanton (1981) je patrné, že stopovací látka více proniká do
slepých kanálů a ramen za vyšších průtoků, což by vysvětlovalo výsledky ze systému v Castleguard.
Dále je patrné, že vymytí stopovače a pokles na pozaďovou koncentraci trvá déle při menších průtocích.
Hlavním důvodem poklesu koncentrace a návratnosti s růstem či poklesem průtoku je pak fakt, že se
barvivo progresivně ztrácí s časem, který v systému stráví, což by vysvětlovalo ztráty stopovače
s rostoucí dobou zdržení z oblasti Mendip hills. Žádné barvivo není zcela resistentní vůči okolnímu
prostředí. Může reagovat s vodou nebo pronikat do dna toku. Dále se může vázat na organickou hmotu
nebo pronikat do kanálů, ze kterých voda vytéká jinde, než probíhá měření nebo se zředit pod mez
detekce (Stanton, 1981; Kopáč, 2007).
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6.3 Interpretace průnikových křivek
Při kvantitativních zkouškách jsou, jak už bylo řečeno ve 2. kapitole, hlavním výsledkem údaje získané
analýzou průnikové křivky. S její pomocí lze interpretovat a charakterizovat podzemní systém, ve
kterém zkouška proběhla a lépe tak pochopit pohyb podzemní vody.
Z křivek získaných v Mendip Hills je možné vysledovat, že se každý z tří systémů od sebe liší a je různě
složitý. Zatímco systém St. Cuthbert’s – Wookey Hole vykazuje jednoduchou křivku, systémy Swan
Inn – Banwell a Longwood – Cheddar mají více vrcholů, které představují více možných cest, kterými
se voda může dostat na povrch.
Pomocí hydraulického pulsu na systému Longwood – Cheddar mohli Smart a Hodge odhadnout poměr
freatických a vadózních prostor. Následně získaná průniková křivka má podobný bimodální charakter,
jako křivka získaná Stantonem při měření na této lokalitě a lze je proto interpretovat stejně.
Z křivek a dat o návratnosti na pramenech Rickford a Langford je možné odhadnout, jaký podíl vody
do každého z pramenů teče. Interpretací křivek a dat bylo možné odhalit rozdvojení, které distribuuje
vodu do každého z pramenů v závislosti na průtoku a navrhnout reálnou podobu systému, která je
propracovanější, než předchozí návrh.
Většina křivek z měření na prameni Big spring v oblasti Castleguard má bimodální charakter a vrcholy
křivek se od sebe s klesajícím průtokem vzdalují. Jak klesá průtok, doba zdržení stopovače se prodlužuje
a druhý vrchol se objevuje později.
Při zkouškách v Mammoth Cave se podařilo odhalit dva malé kanály. Jeden díky porovnání výsledků
z kvalitativních a kvantitativních zkoušek. Druhý, aktivní při vyšších průtocích. Odebírá část vody, čímž
je vysvětlen bimodální charakter křivek, ale při nízkých průtocích je neaktivní a křivky jsou jednoduché.
Ze zkoušky v České křídové pánvi, kterou jsem provedl formou pulsu stopovače do vysušeného
systému, jsem mohl odhalit rozdvojení kanálů. Vyplývá to z bimodálního charakteru křivky, který je ale
obrácený, než v předchozích případech: první vrchol je menší a maximální koncentrace dosahuje až
druhý, větší vrchol. Po rozdvojení voda nejprve vytéká menším kanálem, který má omezenou kapacitu
a objeví se v prameni ve formě menšího vrcholu. Po průchodu vody větším kanálem se průtok zvýší a
dorazí zbylá voda s větším množstvím stopovače, proto je druhý vrchol výraznější.
Z výsledných křivek, získaných při kvantitativním měření, je tedy možné lépe interpretovat charakter
podzemních prostor. Pokud má výsledná křivka jednoduchý průběh, ukazuje to na to, že barvivo během
cesty systémem sledovalo hlavní proud a nedošlo k žádnému záchytu nebo jeho zpomalení. K lepší
interpretaci pomůžou opakované zkoušky při různých průtocích, kdy je možné odhalit další kanály,
fungující při nižších nebo naopak při vyšších průtocích. Výsledná křivka má pak bimodální charakter a
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je proto možné určit počet alternativních cest, případně rozdvojení i lokalizovat. Jak ukázalo mé měření,
bimodální křivka může mít i opačný průběh, než v ostatních zkouškách, které jsem zpracoval. První
vrchol je menší a hlavní vrchol se objeví až později.
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7. ZÁVĚR
Ve své práci jsem se zabýval stopovacími zkouškami, které byly prováděny za různých vodních stavů.
V první části jsem shrnul několik zkoušek, které autoři na vybraných lokalitách prováděli opakovaně.
Během těchto zkoušek se měnily hodnoty průtoků, což jak se ukázalo, mělo podstatný vliv na výsledky
zkoušek. Různé hodnoty průtoků měly vliv na celou řadu parametrů, z nichž těmi nejsledovanějšími
byla střední doba zdržení, návratnost a koncentrace stopovače nebo charakter výsledné průnikové
křivky. Jak se ukázalo, výsledky zkoušek není možné generalizovat. Na některých lokalitách se střední
doba zdržení s rostoucím průtokem snižovala, jinde rostla. Stejné výsledky platí i pro návratnost a
koncentraci stopovače. Je to ovlivněno rozdílnou geometrií jednotlivých krasových systémů, zejména
různými objemy freatických a vadózních prostor v jednotlivých úrovních nad a pod nejnižší hladinou
vody v systému. Z výsledných průnikových křivek, které se od sebe v závislosti na průtoku liší, je
možné velmi dobře popsat organizaci kanálů v systému. Odhalit, případně lokalizovat rozdvojení a
dobře interpretovat distribuci vody do jednotlivých kanálů.
V druhé části práce jsem zpracoval výsledky, které jsem získal z měření v nově testovaném krasovém
systému v české křídové pánvi. Ty jsem porovnal s výsledky ostatních autorů. Při odvodnění celého
systému jsem navíc odhalil rozdvojení proudových cest, které by pravděpodobně nebylo možné jiným
způsobem zjistit.
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