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Summary 

Thesis deals about natural conditions of Protected Landscape Area Moravian Karst. 

Thesis is focused on Harbešská plateau. Impulse for Thesis is intensive agricultural activity 

where fertilizers, manure and slurry are used. Main goal of Thesis is clarified action of 

intensive agricultural activity on karst processes. 
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agriculture 

 

 

 

Anotace 

Diplomová práce pojednává o přírodních poměrech chráněné krajinné oblasti 

Moravského krasu, především Harbešské plošiny. Problematika intenzivní zemědělské 

činnosti, pouţití průmyslových hnojiv, chlévské mrvy nebo kejdy v nadloţí Harbešské 

jeskyně dala podnět pro vznik této diplomová práce, která má za úkol objasnit vliv této 

činnosti na krasové procesy. 
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1 ÚVOD 

Kras, jako i celé krasové území, je velice sloţitým přírodním systémem 

kombinujícím horniny vysoké rozpustnosti s dobře vyvinutou pórovitostí. Zvláštní reliéfy 

jednotlivých exokrasových a endokrasových tvarů a hydrologických krasových útvarů jsou 

charakteristickým znakem krasů, vznikají rozpouštěním karbonátových hornin za 

přítomnosti vody obsahující oxid uhličitý, podél drah podmíněných 

strukturami v horninách (Ford, 1989).  

Podzemí Moravského krasu představuje komplex jeskynních chodeb, mohutných 

dómů, komínů a dlouhých vodních sifonů. Skapová voda prosakující horninovým 

komplexem do volného podzemního prostoru ve většině případů odráţí sloţení čistých 

devonských vápenců Moravského krasu, koncentrace jednotlivých komponent jsou však 

v průběhu roku proměnlivé.  

Cílem práce bylo zhodnotit skapové vody Harbešské jeskyně v závrtu Společňák z 

hlediska jejich ovlivnění zemědělskou činností, neboť se tato jeskyně nachází uprostřed 

pole. Vycházelo se z monitoringu skapových vod v období říjen 2010 aţ říjen 2011 

realizovaném jednak přímo v jeskynním prostředí a jednak z laboratorních analýz. 

Naměřená data byla interpretována v grafech a diagramech, z nichţ největší důraz byl 

kladen na naměřené koncentrace fosforečnanů a dusičnanů, které jsou součástí umělých 

hnojiv, ve snaze určit jejich vliv na dynamiku růstu a rozpouštění kalcitových speleotém 

v jeskyni.  
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2. PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Výzkum prezentovaný v této práci probíhal v Harbešské jeskyni na Vilémovické 

plošině, která je součástí Moravského krasu, jenţ se rozprostírá severovýchodně od Brna.  

2.1 Charakteristika Moravského krasu 

V roce 1956 byl Moravský kras vyhlášen jako chráněná krajinná oblast. Je druhou 

nejstarší chráněnou krajinnou oblastí na našem území. V současné době má rozlohu 

92 km
2
. Přestoţe nepatří k největším krasovým oblastem, svou hodnotou přírodovědnou a 

také společensko-kulturní je řazen mezi nejvýznamnější chráněné krajinné oblasti. 

V CHKO Moravský kras jsou nejcennější plochy sdruţeny v maloplošně chráněných 

územích a to v 11 přírodních rezervacích, ve 4 národních přírodních rezervacích a 2 

národních přírodních památkách. Je pokryt z 60% listnatými lesy (Internet 1). 

V České republice je Moravský kras klasickou krasovou oblastí s nejlépe vyvinutými 

krasovými jevy. Nachází se zde všechny povrchové a podzemní krasové útvary, jako jsou 

slepá a poloslepá údolí, suchá krasová údolí, závrty, propasti, škrapové pole, propadání a 

jeskynní systémy s bohatou krápníkovou výzdobou. Moravský kras prodělal během svého 

vývoje rozsáhlé změny a představuje tak velmi sloţitý dynamický systém. Tvorba vápenců 

v Moravském krasu započala před 370 milióny lety. Během této doby se měnilo 

geografické umístění oblasti. Jako příklad poslouţí doba vzniku vápenců, která se 

formovala jiţně od rovníku. Dále docházelo ke změnám souší, moří, vodních toků, 

rostlinstva a ţivočišstva na území krasu (Musil, 1993).  

Rozmanitost krajiny je úzce spjata s vývojem krasových jevů. Příznačné pro tuto 

krajinu jsou relativní výškové rozdíly, příkré aţ kolmé stěny údolí, dále pak chlad 

v hlubokých údolích oproti plošinám, které jsou teplé. Reliéf krajiny je ovlivněn 

vápencem, jehoţ hlavní sloţkou je uhličitan vápenatý, vznikající ukládáním pevných částí 

mořských organismů na mořském dně. Pro vodu není propustný, nicméně je rozpustný a 

voda můţe takto cirkulovat rozšířenými puklinami, čímţ dochází ke zkrasovění. Charakter 

krajiny umocňují plošiny s mnoţstvím závrtů, které oddělují hluboké kaňonovité ţleby. 

Převaha vod, přitékajících z nekrasové části Drahanské vrchoviny, je vsakována na 

hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého geologického vývoje 

vytvořila sloţité jeskynní labyrinty (Musil, 1993). 

http://www.moravskykras.ochranaprirody.cz/
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Dominantou severní části Moravského krasu je jeskynní systém Amatérské jeskyně. 

Spolu s navazujícími jeskyněmi měří aţ 35 km. Svou rozlohou patří k nejrozsáhlejším 

jeskyním systémům ve střední Evropě. Má mohutné dómy, tunelové chodby a méně 

významné partie podzemního království zdobí rozmanitá krápníková výzdoba. Také se zde 

nachází mohutná krasová propast Macocha, která patří mezi největší a neznámější útvary 

svého druhu v Evropě. Propast vznikla pravděpodobně prolomením zesláblé klenby 

obrovského podzemního dómu. Symbol střední části Moravského krasu je známý 12 km 

dlouhý jeskynní systémem Rudické propadání – Býčí skála. Systém je vázán na 

hydrografickou soustavu Jedovnického potoka propadajícího do podzemí v slepém 

krasovém údolí, a také zasahuje do obce Rudice. V jiţní části se nachází nejznámější 

jeskyně Ochozská, která je dlouhá téměř 2 km. Byla vytvořena vodami Hoštěnického 

potoka. V dnešní době čítá Moravský kras přes 1100 jeskyní, které nejsou přístupné 

veřejnosti (Zajíček, 2010). 

2.2 Geologie  

Podloţí paleozoických sedimentů Moravského krasu tvoří horniny brněnského 

granitoidního masívu prekambrického stáří. Horniny rozsáhlého intruzivního tělesa 

Brunnie byly rozbity na velké i drobné kry, které jsou omezeny zlomy. Při kolizi 

Gondwany s Laurasií došlo k oţivení pohybů podél zlomů a v důsledku toho méně 

zpevněné kry klesaly rychleji oproti jiným. Procesy vznikající kolizí Gondwany s Laurasií 

ovlivnily mocnosti a facie ukládaných sedimentů během devonu a spodního karbonu i 

jejich následné deformace (Chlupáč a kol., 2002). 

2.2.1. Vývoj v devonu 

Devonské bazální klastické souvrství  

Během spodního devonu se na zvětralý povrch granodioritu, v rozpadající písčité 

eluvium, uloţily v suchozemském prostředí fialově červeně zbarvené úlomkovité 

sedimenty, tzv. bazální klastika devonu. Na severovýchodě Moravského krasu přecházejí 

hrubozrnné slepence v drobnozrnné, které jsou zastoupeny slabě zpevněnými 

červenofialovými arkózami aţ drobami. Tvar valounů, jejich plochost a zaoblení ve 

slepencích má podle J. Štelcla (1960) charakter říčních usazenin (Chlupáč a kol., 2002). 
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Souvrství macošské – útesové vápence 

Ve středním devonu byla zaplavena mořem celá severní část Moravského krasu. 

V první řadě se uloţily šedé křemenné pískovce s obsahem zrn ţivců. Pískovce přecházejí 

do světlešedých deskovitě vrstevnatých vápenců. Spolu se všemi vápenci obsahujícími 

útesotvornou faunu (vápence vavřinecké, josefovské, laţánecké a vilémovické) se jedná o 

nejstarší část macošského souvrství (Kalvoda a kol., 1998). 

 Uprostřed středního devonu ustoupilo moře z části Moravského krasu a dovolilo tak 

krasovění čistých vápenců. Za krátko byla sedimentace obnovena tím, ţe začaly do 

krasových sníţenin pronikat červené jílovité pískovce s vloţkami křemenných slepenců 

ukládaných v suchozemských podmínkách. Fialově červené suchozemské pískovce 

přecházejí pozvolna do zelených, vápnitějších, prozrazujících mořský původ. Tyto 

přecházejí do tmavých lavicovitých vápenců josefovských, které jsou typické 

nahromaděnými schránkami brachiopodů. Severněji jsou tyto vápence zastupovány tmavě 

zbarvenými vápenci bez brachiopodů. Hlouběji do severní a střední části Moravského 

krasu se pravděpodobně moře nerozlilo. Vápence laţánecké, které jsou dobře odkryty na 

severním okraji opuštěného lomu Laţánek, přecházejí do nadloţí velmi pozvolna do 

vápenců vilémovských charakteristických svojí světlešedostí, vysokou čistotou, masivností 

nebo hrubou lavicovitostí. V době ukládání vápenců vilémovských byla mořem zaplavena 

zvláště jiţní část Moravského krasu. Ukončení ukládaní vápenců vilemovických je 

stanoveno v průběhu svrchního frasnu aţ spodního famenu. Laţánecké vápence přecházejí 

částečně do spodní části vápenců vilémovických. Při intenzivní mořské transgresi, kde 

proudění lépe větralo sedimentační pánev, se ukládaly ve vyšším frasnu světlešedé vápence 

vilémovické. Souvrství macošské je moţné rozdělit do faciálních skupin a to na zaútesové, 

lagunární a útesové. Nejrozšířenější skupinou v Moravském krasu je zaútesová, náleţí ji 80 

– 90 % vápenců, zbývající část náleţí útesové skupině (Musil, 1993). 

Devonské útesy jsou morfologické útvary a nalezneme je na styku souvrství 

macošského s pánevní facií. Jedná se o masivní světlešedé vápence s bohatou 

stromatoporoidouvou a korálovou faunou. Transgrese a později regrese moře se 

v jednotlivých krách  Moravského krasu ve směru od S k J opoţďovaly, takţe největší 

mocnosti útesových vápenců jsou na severu v givetu, jiţněji ve spodním frasnu a na jihu ve 

svrchním frasnu. S největší pravděpodobností nebylo šíření mořské transgrese souvislé, 



Lenka Lindovská: Geochemie skapových vod v Harbešské jeskyni. 

2012                                                                                                                                                                  5 

 

bylo spíše rytmicky nárazové, neboť záviselo na postupném klesání dílčích ker podkladu 

směrem od severu a jihu (Chlupáč a kol., 2002). 

Souvrství líšeňské – nečisté vápence 

Nadloţím souvrství macošského je souvrství líšeňské, které je sloţeno z vápenců 

křtinských a hádsko – říčských. Křtinské vápence, jejichţ mocnost nepřesahovala 20 m, 

obsahovaly hlavonoţcovou a trilobitovou faunu a také vloţky stromatolitů. V průběhu 

spodního a středního famenu se v Moravském krasu usadily pestře zbarvené vápnité 

břidlice o mocnosti 100 m s vloţkami biodetrických tmavošedých vápenců (Kalvoda a 

kol., 2002). 

Siliciklastické nadloží vápenců 

Nadloţí vápenců křtinských tvoří šedozelené, pevné, slabě silicifikované jílové 

břidlice ostrovské, které se nachází v severní a střední části Moravského krasu a neobsahují 

ţádnou faunu. V nadloţí ostrovských břidlic vystupují olivově zelené nebo červenavé 

jílovité břidlice březinské. V důsledku ukládání mocného souvrství rozstáňského docházelo 

ke zrychlení mořské transgrese. Ze souvrství líšeňského tournaiského vystupují hrubozrnné 

tmavě modrošedé droby a hrubozrnné slepence, jejichţ valouny jsou z hornin moravika a 

moldanubika, vystupující v dnešní době na povrch Českomoravské vrchoviny (Musil, 

1993). 

2.2.2. Vývoj během svrchního karbonu a permu 

Klastické sedimenty permského stáří jsou rudohnědě zbarvené valouny výnosových 

kuţelů sloţených z hrubozrnných slepenců, které jsou tvořeny z 95 % drobami a vyplňují 

krasové deprese v devonských vápencích (vilémovických). Vápence zabírají zbylých 5 % 

spolu s horninami brněnského granitoidního masívu (Musil, 1993). 

Variská tektonika 

Tektonické deformace hornin Moravského krasu probíhaly převáţně během 

sedimentace v pánvi. Deformace hornin narůstá k jihovýchodu a tímto směrem se zvětšuje 

primární mocnost sedimentů. Gravitačními pohyby jsou začleňovány i mladší sedimenty. 

S největší intenzitou bývají deformovány horniny v místech, kde sousedily kry brněnského 

masívu. Kry měly  shodný směr a různou rychlost klesání během devonu a karbonu. 
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Souvrství macošské má celkem mírné úklony vrstev v severní části krasu, výjimku tvoří 

západní a východní okraj (Musil, 1993). 

 Variská tektonika měla také vliv na oblast při západním okraji Vilémovic, kde jsou 

odkryty masívní vápence vilémovické. Masivní vápence jsou postiţené k západu strmě 

ukloněnou 70˚ kliváţí, vzniklou vysunutím kry Moravského krasu směrem k východu nad 

klesající východní kru (Absolon II. díl, 1970). 

2.2.3. Vývoj v mesozoiku 

Mořská záplava ve svrchní juře 

Moře, které zaplavilo Moravský kras koncem střední jury, má za následek zhruba 

dnešní umístění denudační úrovně paleozoických hornin. Nejvyšší jura je charakteristická 

ustoupením moře z Českého masívu (Absolon II. díl, 1970). 

Intenzivní zvětrávání ve spodní křídě 

Během spodní křídy došlo k tektonickým pohybům a vznikům drobných prolomů. 

Následovalo intenzivní zvětrávání v subtropickém klimatu se střídajícími se humidními a 

suchými periodami. Došlo proto k rozrušení málo mocného pokryvu jurských sedimentů 

na celém území krasu. Na styku s devonskými vápenci se vyvinuly oxidické ţelezné rudy 

s goetitem a hematitem. Klastický materiál aţ z krystalinika Českomoravské vrchoviny byl 

splavován do klesajících depresí. Voda prosakovala do podloţních vápenců a unášela 

zvětraliny do sníţenin, kde vznikaly roztoky s rozpuštěnými ionty ţeleza, které se při styku 

s čistými vápenci vysráţely do formy oxidických ţelezných rud (Musil, 1993). 

Transgrese svrchnokřídového moře 

V období mezi spodní a svrchní křídou byl přerušen přínos hrubšího klastického 

materiálu do sníţenin. V nevelkých jezerech a v teplém a vlhkém podnebí se začaly 

ukládat černé jíly s bohatou suchozemskou květenou. Ve svrchní křídě proběhl náhlý 

celosvětový pokles a tak byly zaplaveny Čechy i části Moravy mělkým epikontinentálním 

mořem. Při mořské transgresi se uloţily světle ţlutavé, zelenavé a slabě zpevněné 

středozrné křemenné pískovce (Musil, 1993). 

 

 



Lenka Lindovská: Geochemie skapových vod v Harbešské jeskyni. 

2012                                                                                                                                                                  7 

 

Tektonické pohyby v mezozoiku 

V tomto období se obnovily pohyby některých starších dislokací. V důsledku 

poklesových pohybů ker v úseku Blanenského prolomu se zachovaly jurské sedimenty u 

Olomučan i mocné rudické vrstvy v širším okolí Rudic (Absolon II. díl, 1970). 

2.2.4. Vývoj v třetihorách 

Třetihory, typické teplým aţ tropickým podnebím, způsobily hluboké zvětrávání 

zbytků křídových usazenin a současně i intenzivní korozní napadení vápenců. 

Neotektonická etapa vývoje krasových jevů krasu začala během paleogénu poklesem 

nesvalčilského a vranovického příkopu. Poklesy činily aţ 1000 m a byly provázeny 

mořskou transgresí od východu do této části Českého masívu jihovýchodně od Brna. Na 

rozhraní paleogénu a neogénu moře z kraje Českého masívu ustoupilo. Jezero zůstalo v 

okolí Brna díky relativní sníţenině. Bylo však postupně zaplňováno laminovanými, pestře 

zbarvenými nevápnitými jíly staromiocenního stáří. V pliocénu vznikly sedimenty kolem 

okrajových svahů sníţené severní části Moravského krasu tvořící sníţeninu vůči svému 

nekrasovému okolí. Při úpatích ustupujících okrajových svahů vznikly mírně ukloněné 

erozně-denudační povrchy. Vznik sníţeniny není dosud dostatečně vysvětlen. V severní 

části je zachován starší typ vývoje reliéfu neţ v jiţní, která byla rozčleněna 

diferencovaným odnosem hornin v průběhu terciéru, čímţ vznikly deprese, které 

charakterizuje významná inverze georeliéfu (Musil, 1993). 

2.2.5. Vývoj ve čtvrtohorách 

Na začátku období čtvrtohor se podnebí příliš nelišilo od mírného a teplého podnebí 

svrchního pliocénu. Avšak ve spodním pliocénu se podnebí začalo zřetelně ochlazovat, 

čímţ docházelo ke střídání dob ledových a meziledových. Koncem spodního pleistocénu se 

začala vytvářet dlouhodobě zmrzlá půda (permafrost). Periodické změny způsobily 

zanášení a opětné vyklizování údolí čtvrtohorními štěrky, písky a hlínami (Absolon II. díl, 

1970). 

I ve čtvrtohorách pokračovaly tektonické pohyby, které stále trvají. Reakcí 

podzemních krasových toků na prohloubení dna údolí Punkvy byl vznik další jeskynní 

úrovně nad úrovní skalního údolního dna. Proti toku Punkvy se tak nejniţší úroveň 
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prodluţovala aţ k okrajům krasu. V tomto období se nacházela po celém okraji krasu slepá 

a poloslepá údolí, a to tam kde alochtonní (nacházejíc se mimo lokalitu) vodní toky 

dosáhly k okrajům vápenců a ponory se propadají do podzemí. Vývoj povrchových i 

podzemních tvarů ovlivnila chladná období pleistocénu, kdy se vyvíjela dlouhodobě 

zmrzlá půda – permafrost. Polohy jílů ve štěrcích akumulační výplně poloslepých údolí 

dokládají fakt, ţe usazování štěrku bylo vícekráte přerušeno občasnou tvorbou 

periglaciálních jezer. Permafrost způsobil vznik ledových látek v ponorech a jeskyních, 

které bránily pohybu vody v jeskyních. Dále způsobil vzrůst intenzity svahových pochodů 

- rozrušováním hornin zvětráváním na svazích během mrazů. Krasové poloslepé údolí je 

s největší pravděpodobností zaplněno pleistocenními sedimenty. Na poloslepá údolí 

navazují krasová údolí (ţleby), na jejich dnech se nacházejí závrty a ponory. 

Nejvýznamnějším závrtem v Moravském krasu je horní mísovitá část Macochy (Musil, 

1993). 

Kvartérní sedimenty 

V kvartéru severní části Moravského krasu jsou hlavním zdrojem informací 

sedimenty a jejich obsah. Hranice neogén – kvartér je umělá a těţko zjistitelná vzhledem 

k nedostatečným stratigrafickým kritériím v Moravském krasu a také proto, ţe 

mechanismus sedimentace fluviálních sedimentů v jeskyních byla sloţitější neţ v údolích. 

Fluviální akumulace toků, které vtékají a vytékají na krasové území, se podstatně liší. 

Sedimenty vtékajících toků mají velkou mocnost většího stáří a s větším počtem akumulací 

a denudací. Sedimenty vytékajících toků jsou mladého stáří a relativně malé mocnosti. 

Sedimenty suchozemské se nacházejí na povrchu i v jeskyních a ve vertikálních puklinách 

a v závrtech (Musil, 1993). Eolické sedimenty přestavují spraše a sprašové hlíny. Lze 

konstatovat, ţe deluviální sedimenty se také liší v jednotlivých oblastech plošiny. Jeskynní 

hlíny ve vchodech jeskyní jsou většinou stáří posledního glaciálu a jsou velmi různorodé 

od hlín v hlubších krasových chodbách. Střední část krasu je z hlediska rozmanitosti a 

mnoţství kvartérních sedimentů méně významná neţ severní. Fluviální sedimenty jsou 

nejvíce zastoupeny štěrky a písky (Absolon II. díl, 1970). V jiţní části je situace podobná 

jako ve střední, avšak fluviální sedimenty nejsou tak mocné. Z eolických sedimentů lze 

uvést sprašové pokryvy, které jsou dnes patrné při těţbě vápence. 
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Sedimentární kvartérní pokryv měl sloţitý vývoj a z důvodu častých denudací je 

zachován pouze v reliktech. Kvartér je charakteristický tektonickou aktivitou díky styku 

Českého masívu a Karpat a jejich tektonických fází, které mohly hrát úlohu i na území 

Moravského krasu (Musil, 1993).  

2.3 Geomorfologie a krasové jevy 

Moravský kras je nejlépe vyvinutým krasovým územím a nachází se v samostatné 

orografické jednotce Moravský kras, která je součástí Drahanské vrchoviny. Rozvinutý 

krasový reliéf tohoto území byl vytvořen v důsledku geologických poměrů, klimatických a 

hydrologických podmínek a jedná se o holokarst, tedy úplný kras, vyznačující se různými a 

dokonale vyvinutými povrchovými a krasovými jevy. Je také charakteristický téměř 

neomezeným krasověním a to jak ve smyslu vodorovném (na povrchu zemském) tak i ve 

smyslu svislém, tedy v nitru vápencového souvrství (Absolon II., 1970). Krasový proces je 

vázán prakticky jen na laţánecké a vilémovické vápence macošského souvrství. Výjimečně 

jsou krasové jevy vyvinuty ve vápencích lišeňského souvrství. Zástupcem starší fosilní 

formy zkrasovění je kuţelový kras na Rudické a Babické plošině, vzniklý v podmínkách 

tropického klimatu v období druhohor. Tvorba krasových údolí vznikala na hranici 

paleogénu a neogénu (starších a mladších třetihor) z důvodu rozčlenění krasových plošin a 

začátkem první etapy vývoje jeskynních systémů (Hromas a kol. 2009). Typické pro 

Moravský kras jsou zarovnané povrchy neboli plošiny tvořené v neogénu přehloubením 

údolní sítě ve ţleby, které mohou být bezvodé (část Pustého a Suchý ţleb), s periodickými 

(Křtinské údolí) nebo i trvalými vodními toky (údolí Říčky). Nejrozsáhlejší a nejlépe 

zarovnaný povrch vymezují Suchý a Laţánecký ţleb a tuto plošinu nazýváme Harbechy. 

Harbešská plošina je předmětem geochemického měření skapových vod této diplomové 

práce (Demek a kol. 1965). Pro úplnost lze uvést, ţe severně od Laţáneckého ţlebu, mezi 

Pustým a Suchým ţlebem je vyvinuta Ostrovská plošina. 

Jak Harbešská tak Ostrovská plošina obsahuje mnoho závrtů ústících v jeskynní systémy. 

Další plošiny se nazývají Rudická a Babická a jsou rozděleny ţlebem Křtinského údolí a 

jsou významné pro výskyty fosilního krasu s výplní rudických vrstev. Závrty jsou 

charakteristické prohlubováním a sniţováním krasového reliéfu, dochází v nich k 

prosakování povrchových vod do podzemí, jsou většinou propojeny s podzemními 

dutinami a vznikají dlouhodobým vývojem za spoluúčasti koroze (rozpouštění) vápenců 
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a řícení. Klasické řícené závrty se vyskytují jen zřídka, zástupcem klasických řícených 

závrtů je Wanklův závrt u Holštejna. Povrch krasu je výrazně členěn na škrapy a škrapové 

pole, které se vyskytují se většinou v horních partiích ţlebů, odkud jsou pokryvné 

sedimenty spláchnuty do niţších poloh.  

Škrapy lze charakterizovat jako malé zářezy, rýhy, ţlábky, či jamky na skalním 

povrchu, které vznikají fyzikálním či chemickým rozpouštěním matečných hornin nebo 

jejich tmelů. Soubor škrapů nacházejících se na rozsáhlé ploše pak nazýváme škrapové 

pole (Smolová, Vítek, 2007). 

Typickými zástupci škrapových polí jsou Macošská, Vilémovická a Vykydalova 

stráň v Suchém ţlebu, hrana Laţáneckého ţlebu a Lysé hory v jiţní části krasu. Izolované 

skály – hřebenáče, skalní okna a mosty jsou dalšími významnými povrchovými krasovými 

jevy. Hřebenáč u Sloupu, skupina hřebenáčů v Kolíbkách u Rudického propadání, Čertův 

most v Suchém ţlebu a Čertova branka v Pustém ţlebu jsou typickými zástupci, jsou to 

vlastně trosky starých jeskyní (Internet 2). Ponory a vývěry patří také mezi krasové jevy a 

představují rozhraní mezi povrchem a podzemím. Ponor (propadání) je místo, kde voda 

povrchového toku odtéká do podzemí. Očividná propadání jsou např. Staré skály u 

Sloupu, Nová Rasovna u Holštejna a Rudické propadání. Ponory jsou vytvořeny v 

krasových údolích a podle geomorfologických a hydrologických podmínek se označují 

jako slepé a poloslepé, u kterých ponorný tok opouští podzemní prostory ve vyvěračce. 

Jeskyně s výplněmi jsou další zástupci podzemních krasových jevů a vznikaly v několika 

fázích krasové modelace, jejíţ dokladem jsou především výškové úrovně jeskynních 

vchodů. Na konečných tvarech jeskyní se podílí i geologická stavba území za spoluúčasti 

koroze a eroze vápenců (Hromas a kol. 2009). 

2.4 Hydrologie a hydrogeologie  

Moravský kras je Hydrogeologický rajón Moravského krasu. Je plošně omezených 

geologicko-hydrogeologických struktur, protoţe podloţí i laterální ohraničení vápenců 

tvoří velmi málo propustné horniny. Mezi tyto horniny patří granitoidy brněnského masívu 

a spodnokarbonské břidlice a droby, které neumoţňují přítok podzemních vod do 

Moravského krasu. Při nadměrném zkrasovění vápence dochází k pohlcování 

atmosférických sráţek i alochtonních vod v okolí výše poloţených míst. Hydrologický 

význam souvrství vápenců se odvíjí od jejich tektonického porušení, stupně zkrasovění, 
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litologického charakteru, mocnosti a plošného rozsahu (Musil, 1993). Na východním okraji 

Moravského krasu jsou zdrojem vody taktéţ puklinové vody ve vilémovských vápencích. 

2.4.1 Hydrologie  

 Moravský kras je dělen na části severní, střední a jiţní v závislosti na třech 

odvodňovacích systémech. V severní části Moravského krasu je hlavním tokem řeka 

Punkva s přítoky Sloupský potok a Bílá voda. Povodí Punkvy má plochu 170 km
2
. 

Sloupský potok se propadá do podzemí ve Starých skalách u Sloupsko-šošůvských jeskyní 

a bílá voda se ztrácí v ponorech Nové Rasovny. Střední část krasu je odvodňována 

Křtinským a Jedovnickým potokem. Plocha povodí střední části je 70 km
2
. Ochozský, 

Hádecký a Hostěnický potok jsou hlavními zdroji odvodnění jiţní části Moravského krasu 

a toto povodí má plochu 76 km
2
 (Hromas a kol., 2009). 

2.4.2 Hydrogeologie 

Voda má sílu přetvářet kras, modelovat ho a posléze i ničit. Podzemní voda 

vyskytující se v krasových dutinách je charakteristická turbulentním prouděním, kdy 

vyplňuje různé typy spojitých podzemních dutin, od průlin (mezi zrny zpevněných i 

nezpevněných klastických sedimentů), puklin (ve zpevněných horninách), aţ po krasové 

dutiny (v rozpustných horninách). Původně byly krasy studovány jako povrchový 

fenomén, a proto se pro jejich klasifikaci pouţívaly povrchové tvary včetně míry 

zkrasovění. Toto však nebylo ideální, a proto se v posledních desetiletích klade důraz na 

míru a charakter změny původní porózity, protoţe právě ta vede ke vzniku krasových 

kanálů a nakonec i jeskyní. Zásadní rozdíl mezi krasovým a nekrasovým prostředím 

spočívá především v tom, ţe v nekrasovém prostředí je porózita předurčena charakterem 

horniny (litologií, vrstevnatostí), tektonickým postiţením (zvrásnění, rozpukání) nebo 

přípovrchovým zvětráváním a pro kras je typické přetváření, původně málo propustné 

pukliny, vodou tvořící rozšíření vrstevních spár a pórů (Hromas a kol., 2009). 

Krasová voda se všeobecně pokládá za podzemní vodu nacházející se v krasových 

dutinách, cirkulující v exokrasové a endokrasové zóně masívu rozpustných hornin. 

Výsledné sloţení krasových vod závisí na chemickém sloţení vody, která do karbonátů 

přitéká, na stupni otevření struktury vzhledem k CO2, na sloţení karbonátů a na 

přítomnosti vedlejších minerálů (Pačes, 1983). Vodu tvoří vody sráţkové a tavné, vsakující 
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z povrchu krasového území do rozpustných hornin ze sousedících nerozpustných formací. 

Dále pak vody toků ponorných, vtékajících do krasového území z nekrasového okolí 

(alochtonní krasová voda), jejichţ zvláštní sloţkou mohou být hlubinné vody krasové 

termální. (Panoš, 2001).  

Krasová voda se vyskytuje v třech základních vertikálních zónách, které určují její 

výsledné sloţení. Jsou to zóny epikras, vadózní a freatická. 

Epikras je nejsvrchnější část zvětralé zóny karbonátové horniny se zvýšenou 

pórovitostí a propustností. Rozkládá se nejblíţe skalnímu povrchu, ve kterém je masiv 

rozpustný. Vody do epikrasu lehce infiltrují, jejich výstup je však pomalejší, čímţ se tvoří 

vysutý kolektor, který je poměrně stabilním zdrojem skapových vod (Panoš, 2001). 

Druhou zónou je zóna vadózní – nenasycená, která se vyvíjí s pokračujícím 

zkrasověním. Jedná se o infiltrační prostor pod hladinou podzemní vody a je vymezena 

nahoře nejvyšší hladinou podzemní vody a dole nejniţší hladinou podzemní vody. Póry 

jsou zde vyplněny jak vodou, tak převáţně vzduchem. Vadózní voda je charakteristická 

intenzivním horizontálním i vertikálním pohybem a její hladina je postupně sniţována. 

Freatická zóna se nachází pod hladinou podzemní vody. Zde jsou všechny póry vyplněny 

vodou a není zde výraznější aktivní krasovění (Hromas a kol., 2009).  

Freatická zóna (zóna horizontální cirkulace podzemních vod) obsahuje vody 

vznikající z vadózních vod a tyto dva systémy fungují současně a vzájemně se ovlivňují. 

Voda je v hydrografickém pásmu nasycená trvale (pásmo freatické). V krasu je hladina 

podzemních vod velmi nepravidelná a nesouvisle vytvořená. Voda obíhá v malých 

hloubkách pod povrchem terénu a je dosaţitelná poměrně mělkými studněmi (Panoš, 

2001).   

2.5 Klimatické poměry oblasti 

Moravský kras se rozléhá v mírně teplé klimatické oblasti zobrazené v Klimatické 

oblasti Moravského krasu (obr. 1). Příznivost podnebí v této oblasti je pro faunu a flóru 

zřetelně ovlivněna intenzitou dopadajícího slunečního záření. Sluneční svit je maximální 

v srpnu v severní části Moravského krasu a v květnu v jiţní části. Významnou klimatickou 

charakteristikou je oblačnost, kdy nejvyšší průměrné hodnoty jsou v prosinci a nejniţší 

v září. Z hlediska průměrných ročních teplot - 8,4 ˚C je nejteplejší jiţní část krasu, 
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v severní části můţeme počítat s průměrnou roční teplotou vzduchu okolo 6,5 ˚C. 

Nejteplejším měsícem je bezesporu červenec. Průměrné měsíční teploty mají významný 

vliv na období vegetace rostlinstva (Internet 3). Ovlivňují procesy krasovění, větrání a 

reţim podzemních a povrchových vod. 

V Moravském krasu se nachází místo se zvláštními klimatickými podmínkami, 

jakým je jeskyně Rasovna označovaná jako Ledová chodba. K tomuto jevu dochází proto, 

ţe mrazivý vzduch proniká v zimních měsících do vstupních partií jeskyní. Voda 

prosakující do prostor pak zamrzá a dochází ke tvorbě ledových krápníků. Studený vzduch 

je těţší neţ teplejší, a proto můţe natékat do níţe poloţených míst, depresí, které směřují 

šikmo dolů do jeskyní, avšak pouze výjimečně. V jeskyních jiţ chladný vzduch nemá kde 

uniknout, a proto vznikají Ledové chodby (Zajíček, 2007). Z hlediska sráţkových poměrů 

můţeme Moravský kras, převáţně část severní a střední, zařadit mezi vlhčí místa České 

republiky. Mnoţství sráţek, spadajících na danou plochu, je v ročních porovnáních značně 

proměnlivé. V nejsušších letech spadne v krasu aţ 50 % sráţek, v nejvlhčích letech bylo 

naměřeno téměř 150% průměrného ročního úhrnu sráţek v oblasti (Hromas a kol., 2009). 

 

Obr. 1 Mapa klimatické oblasti Moravského krasu.  
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2.6 Charakteristika studované lokality  

2.6.1 Geologie a geomorfologie Harbeššké plošiny 

Harbešsko-vilémovická plošina v nadmořské výšce 485 – 500 metrů patří do severní 

části Moravského krasu, která se nazývá Suchdolské plošiny. Jedná se vápencovou plošinu 

rozléhající se na 6,4 km
2 

plochy mezi obcemi Laţánky, Vilémovice a Jedovnice zobrazené 

ve Vymezení lokality Harbešská plošina (obr. 2). V údolí mezi křtinskými vápenci 

Moravského krasu a břidlicemi drahanského kulmu vede geologická hranice. Hranice tvoří 

ze severozápadu Suchý ţleb a z jihu Laţánecký ţleb. Plošina na jihozápadním okraji obce 

Vilémovice je rozdělena krátkou depresí na dvě samostatné morfologické jednotky, menší 

Vilémovickou na severu a větší Harbešskou na jihu. Vilémovské vápence macošského 

souvrství budují Harbešsko-vilémovickou plošinu a na východě přecházejí v úzký pruh 

křtinských vápenců líšeňského souvrství, kde také leţí tenké čočky spodnokarbonských 

ostrovských břidlic a prachovců rozstáňského souvrství (Hromas a kol., 2009). 

 

Obr. 2Mapa vymezení lokality Harbešská plošina. 
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Pro Harbešsko-vilémovickou plošinu jsou charakteristické puklinové a zlomové 

systémy, patrné především na orientaci závrtových řad příčně ve směru sevorozápad aţ 

jihovýchod. Původ plošiny není jasný. Dle P. Ryšavého (1954) je abrazní tvar Harbešské 

plošiny vytvořen v době miocenního moře. Dle K. Absolona (1970) je plošina 

klasifikována jako fosilní polje, coţ jsou velké uzavřené sníţeniny na krasovém povrchu 

s většinou výraznými okrajovými svahy a s plochým dnem, které však můţe být nerovné a 

můţe se sklánět různým směrem (Smolová, Vítek, 2007). 

Pravděpodobně jde o erozně-denudační rovinu jako u všech plošin Moravského 

krasu. Téměř celá je pokryta několik metrů mocnou vrstvou sprašových hlín, po které jsou 

roztroušeny křemencové valouny nápadné především v západní části. Byly zjištěny i 

v závrtech. Jejich přítomnost je vázána na oblasti do nadmořské výšky kolem 500 m 

(Přibyl, 1971). 

Na plošině je celkově 80 závrtů, z toho je nejvíce mísovitých a trychtýřovitých 

závrtů a dále pak ponorných závrtových údolí, přičemţ na některé z nich navazují aţ 100 

m hluboké propasti. 

V roce 1909 J Knies vydal první podrobný popis závrtů včetně mapy vyhotovené v 

měřítku 1:25 000. Pár slepých údolí s ponory občasných toků, jako jsou Cihelna, 

Kajetánův, Kubův závrt, vznikly na geologické hranici devonských vápenců a 

spodnokarbonských břidlic.  

Morfologicky zajímavý je dvojzávrt u silnice Laţánky-Vilémovice. Dále je 

významný závrt Člupek, nejblíţe Společňáku s nově objevenou jeskyní. Skupinu 

Společňák tvořilo původně 15 závrtů nepravidelně rozloţených ve větší společné depresi 

(Přibyl, 1971). 

Poslední zajímavou závrtovou skupinou Harbešsko-vilémovické plošiny jsou 

Laţánecké závrty. Celkem 22 závrtů se v řadě táhne od Konrádova dvora na Harbechách 

ke skupině v délce cca 1400m. Závrty vykazují rysy od klasických mísovitých aţ 

trychtýřovitých závrtů k závrtovým ţlíbkům a propojeným závrtům. 

Závrty a jeskyně na Harbešsko-vilémovické plošině výrazně negativně ovlivňuje 

intenzivní zemědělská činnost v silně zkrasovělých zónách včetně pouţívání hnojiv a 

pesticidů, kultivace půdy aţ k hranám závrtů a mnohdy i zahrnování nově propadlých 

závrtů. Připravovány jsou podklady k územní ochraně závrtových skupin a řad pro jejich 
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vyhlášení přírodní památkou. Ve skupině Harbešsko-vilémovické plošiny je evidováno 12 

jeskyní (Hromas a kol., 2009). 

2.6.2 Hydrologie Harbešské plošiny 

V Moravském krase byla jiţ velká část podzemí odkryta, avšak stále je mnoho míst 

(jeskyní nebo částí známých systémů), která čekají na své objevitele. V podzemí severní 

části krasu se ukrývá stále jedno bílé, neprobádané místo na mapě. Kromě hydrografického 

systému Punkvy se v této oblasti nachází ještě druhý systém ostrovských a vilémovických 

vod, který se svým hydrografickým významem moc neliší od probádaných komplexů 

Punkvy nebo Jedovnického potoka (Zajíček, 2007).  

Z tohoto systému jsou známy jen zlomky v oblastech ponorů a vývěru. Hluboké a 

těsné sifony, bahno, tuny sedimentů či neprůlezné pukliny, stejně jako některé přítoky, 

stěţují přístup speleologům. Velkou krasovou záhadu naznačuje torzo mohutné tunelové 

chodby v Harbešské jeskyni pod Laţánecko-vilémovickou plošinou, které rozděluje 

Rudické propadání a staví tak nepřekonatelné překáţky, i kdyţ lze předpokládat objevy 

jeskynního systému řádově v kilometrech. Důkazem jsou koryta po krasových řekách před 

třetihorní mořskou záplavou, které proudily jinými směry neţ dnes a tvoří tak nepoznaný 

rozsáhlý jeskynní systém (Zajíček, 2007). 

2.6.3 Charakteristika Harbešské jeskyně v závrtu Společňák 

 Harbešská jeskyně, jak uţ jsem výše uvedla, se nachází na plošině Laţánecko-

vilémovické, která je v nadmořské výšce 485 – 500 m. Závrt Společňák, který leţí 

v nadmořské výšce 477,5 m, odvádí tak jako několik dalších, sráţkovou vodu do podzemí, 

a to díky málo mocnému půdnímu pokryvu plošiny. Na jeho dně je vytvořen vchod, jenţ je 

vidět na obr. 3 a je situován jiţně od silnice Laţánky-Vilémovice, asi 1000 m 

severozápadně od Straţné. Pod závrtem Společňák, který je okrouhlého obrysu a 

trychtýřovitého kotlovitého tvaru o průměru 40 m a hloubce 7 m, vede šachtovité ústí 

Harbešské (Hromas a kol., 2009). 
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Obr. 3 Umělý vchod do Harbešské jeskyně na dně závrtu Společňák (foto autorka). 

Jeskyni v roce 1925 objevili místní lidé tak, ţe si na Harbešské plošině, která je 

posetá desítkami závrtů, povšimli toho, ţe při přívalu deště v největším závrtu plošiny 

Společňáku rychle mizí vody. Prokopáním jen metr hluboké ucpávky odkryli ústí propasti 

o hloubce 80 m, končící dómem, který je dnes druhou největší podzemní prostorou 

v republice. Dóm má délku 105 m a připomíná obrovskou tunelovou chodbu. Předpokládá 

se, ţe je pozůstatkem předbádenského jeskynního systému, kterým protékaly podzemní 

vody mezi propastí Macochou a Jedovnickou kotlinou (Zajíček, 2010). V roce 1929 byla 

jeskyně profesorem Absolonem zpřístupněna a ing. Feitlem zmapována. Jeho plán 

zahrnuje ovšem pouze přístupový komín a horizontální prostory (obr. 4) na dně jeskyně 

(Přibyl, 1964). 
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Obr. 4 Podélný profil Harbešské jeskyně podle K. Feitla (Přibyl, 1964). 

Aţ v letech 1944 a 1948 bylo podniknuto Speleologickým klubem v Brně několik 

exkurzí do jeskyně. V roce 1969 byl prováděn poslední výzkum a od toho roku se 

Harbešská jeskyně stala pracovištěm oddělení pro výzkum krasu GÚ ČSAV v Brně 

(Přibyl, 1968). 

Po velké povodni a kerném sesuvu roku 1970 v závrtu Společňák byly zavalené 

vstupní partie vyztuţeny betonovými skruţemi. Poté byly zahájeny vlastní průzkumné 

práce na lokalitě Harbeššká jeskyně. 

V současné době je jeskyně zpřístupněna stabilními kovovými ţebříky (obr. 5). 

Vstupní puklinovitý komín, který je silně korodovaný, ústí třemi svislými stupni v hloubce 

65 m do Střední chodby (Přibyl, 1971). 

     

Obr. 5 Kovové žebříky (foto autorka). 
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V jeskyni se nacházejí tři jeskynní patra, která se odlišně vyvíjela na Vilémovicko-

laţánecké plošině. První patro se nachází v nadmořské výšce 420 m. Setkáváme se zde 

s domněnkou, ţe Střední chodba (Hala) a Galerie jsou z nejstarší předkvarterní jeskynní 

úrovně na Harbešské plošině. Dóm Hala je se svými rozměry (délka 65 m, šířka 30 m a 

výška 15-30 m) jednou z největších jeskynních dutin Moravského krasu. Příčinou byl 

protékající aktivní tok, po jehoţ vymizení byly prostory do značné míry vyplněny 

fluviálními sedimenty. Strop i stěna jsou dokonale erodovány. V Galerii najdeme 

krápníkové výzdoby staré několik generací (obr. 6), ve Střední chodbě je rovněţ stará 

krápníková výzdoba a uvnitř duté krápníkové výzdoby je moţné najít třeba přeměněné 

zvětraliny (Přibyl, 1971). 

     

Obr. 6 Krápníková výzdoba v galerii (foto autorka). 

Galerii a Halu rozčleňuje mnoho oken a komínů, které ovšem nebyly pro svoji 

nepřístupnost blíţe prozkoumány. Výjimka se týká pouze tří nejvyšších komínů, které 

vyúsťují pod Střední chodbou, které byly prozkoumány. Jedná se o komín Neptunistů, 

Teurlaiho a Teckeřinův, které se nacházejí na Galerii a kde se vlivem zřícení spojily 

svrchnější a spodnější části jeskynní dutiny.  

Ve směru 135˚ se nachází výrazná puklina, kde vznikl Teurlaiho komín, který je 

nejmohutnější a je kolmý k hlavnímu průběhu Galerie a Haly. Komín je zpřístupněn úzkou 

chodbou přecházející po pár metrech v síňku, která je zcela zaplněna psamitickými 

fluviálními sedimenty. Byl prozkoumán aţ do výšky 40 m. Jeho stěny zdobí krápníky. 

V celém jeho průběhu lze pozorovat intenzivní skap vody. Komín tvoří odtokovou cestu 

atmosférických vod z povrchu do krasového podzemí (Přibyl, 1968). 
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Teckeřin komín vznikl rovněţ na puklině v úhlu 135˚ a je značně členitý 

s intenzivním skapem. Krápníkové sloupy vytvářejí iluzi několika samostatných dílčích 

komínů. Charakter a funkce Teckeřinova komínu jsou podobné jako u Teurlaiho. 

Třetím ze zmíněných prozkoumaných komínů je komín Neptunistů, který je jedním 

z největších v Harbešské jeskyni. Nachází se v jiţní části jeskyně, kterou uzavírá mohutný 

zával, nad nímţ se otevírá Neptunistů komín. Charakterizují ho dva samostatné komíny 

spojující se ve stropě ve výšce 6 m v jeden mohutný komín. Vrstva jílovitých sedimentů o 

mocnosti 5 aţ 10 cm, která pokrývá stěny komínu, ztěţuje jeho průzkum. Skalní bloky po 

všech stěnách komínu podléhají častému řícení díky intenzivnímu korodování. Komín byl 

prozkoumán do výšky 20 m a kvůli intenzivní destrukci stěn jiţ další průzkum nebyl 

proveden (Přibyl, 1968). 

V druhém patře jeskyně, které je v úrovni 400 m n. m., se nachází mohutná 

předkvartérní chodba - Hala, kterou kdysi protékal tok. Po jeho vymizení se začaly 

v jeskyni ukládat fluviální sedimenty, zvláště psamiticko-pelitické. Jako většina největších 

krasových dutin v Moravském krase nevznikla Harbešská jeskyně zvětšováním prostor 

řícením, její původ lze označit jako fluviální. Rozměry jeskyně vedly k představám, ţe tok 

protékající jeskyní byl mohutný, coţ je charakteristické pro jeskyně značného stáří.  

V třetím patře, které představuje nejniţší jeskynní úroveň 360 m n. m., najdeme 

v hloubce 120 m pod Harbešskou plošinou jeskynní systém Mrtvého propadání, který 

odvodňuje většinu plošiny směrem k Malému výtoku Punkvy (Hromas a kol. 2009). 

Systém Mrtvého propadání začínal v Hale 35 m dlouhou horizontální chodbou, jejíţ 

nejniţší místo se v roce 1970 po prokopání šachtice stalo východiskem objevu nového 

jeskynního systému. V systému se nachází neznámý tok vyvěrající a mizící v malých 

sifonech, který odtéká v hloubce 120 m pod povrchem plošiny neznámými prostorami 

k Malému výtoku. Tento fakt byl ověřen zkouškou provedenou 29. prosince 1970, kdy byl 

odtokový sifon Mrtvého propadání obarven 2 kg fluoresceinu. 17. ledna se barvivo 

objevilo v Malém výtoku. Vzorky z Macochy a vývěru Punkvy byly negativní. Vzdušná 

vzdálenost odtokového sifonu v Harbešské jeskyni od Malého výtoku je 1100 m (Přibyl 

1971). Dalšímu průzkumu hlavního prostoru nazvaného Hala brání z jedné strany nízká 

neprůlezná puklina, ze strany druhé mohutný zával, a proto se speleologové dosud marně 

snaţí proniknout do prostor za závalem v Hale prokopáním dalších závrtů na plošině. 
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V dnešní době je Harbešská jeskyně významná právě proto, ţe je jedinným 

jeskynním systémem, který se nachází pod Harbešskou plošinou. Představuje část dosud 

neprobádaného jeskynního systému, a proto je vyuţívána k objasnění 

paleohydrografických poměrů severní a střední části Moravského krasu, dále k poznávání 

starých forem podzemního zkrasovění a k určování stáří jeskynních výplní (Přibyl, 1964). 
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3. SKAPOVÉ VODY V MORAVSKÉM KRASU 

Skap lze popsat jako proces pohybu kapek vody, které na začátku prosakují 

průlinami a puklinami matečné rozpustné horniny a na konci padají jeskynním prostorem.  

Voda skapová, jinak řečeno voda krasová odkapová, je voda krasová vadózní 

prosakující vertikálně a kapající do volných dutin a jeskyní, obvykle v pravidelných 

intervalech (Panoš, 2001). Nasycená voda krasová je lokalizována v karbonátových 

horninách a představuje stabilní roztok, v němţ se za daných podmínek (teploty, tlaku, 

obsahu CO2 aj.) rozpustilo maximální mnoţství matečné horniny. Voda krasová nasycená 

není schopna dalšího rozpouštění, pokud nedojde ke změně podmínek, jako je mísení různě 

nasycených roztoků za normálního tlaku vzduchu (Panoš, 2001).  

Doba kontaktu neboli rychlost prostupu vody horninou má vliv na koncentraci CO2 

ve vodách. Pokud je rychlost prostupu vody vysoká, pak je vysoká cirkulace, a CO2 ve 

vodě pak nemusí dosáhnout rovnováhy s kalcitem. Pokud je oběh vody pomalejší a voda je 

silně dotována CO2, je dosaţena rovnováha s kalcitem za maximální koncentrace vápníku. 

Na druhou stranu, pokud voda cirkuluje pomalu v prostředí s nízkým obsahem CO2, 

ustaluje se rovnováha s kalcitem při nízké koncentraci vápníku. Lze konstatovat, ţe 

charakteristickým rysem u těchto vod je pH stoupající do alkalické oblasti (Pačes, 1983). 

Z některých krápníků skapává voda i v průběhu dlouhých suchých období. 

V nenasycené zóně, která se nachází uvnitř skalního masívu nad vodní hladinou, ovlivňují 

kapilární síly z velké části proudění vody. Kapilární síly způsobují nepoměr klesání obsahu 

vody v hornině ke propustnosti prostředí, tzn. jeden řád poklesu obsahu vody v hornině 

způsobí pokles propustnosti prostředí pro vodu o několik řádů. Různorodost propustnosti 

prostředí při nízkém obsahu vody lze popsat příkladem jemného písku, propustnějšího neţ 

hrubozrnný štěrk (v prostředí nasyceném vodou je to obráceně). V nenasycené zóně se o 

několik řádů pomaleji šíří i hydraulická odezva (např. zvýšení skapu z krápníku po 

deštích). Kapilární jevy v půdě a epikrasu mají rozhodný vliv na skapávání vody v 

krápnících i během dlouhodobého sucha nebo v pomalém klesání vydatnosti pramene 

(Hromas a kol., 2009). Tzv. „kapilární tlak― nejčastěji ovlivňuje vznik pokroucených 

krápníků, kdy je skapová voda vytlačována do boku a tímto směrem také krápník roste. 
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Existence kapiláry je nadále zachována a další změny směru růstu ovlivňují pevné příměsi 

přinesené skapovou vodou (Zajíček, 2007). 

Pro srovnání hodnot skapových vod z jiných lokalit Moravského krasu uvádím 

stručný přehled minim a maxim dosaţených hodnot pro prvky porovnatelné s touto 

diplomovou prací. Tab. 1 a 3 se zabývají skapovými vodami Punkevních jeskyní a data 

v nich obsaţená, jsou získaná z bakalářských prací z let 2006 a 2009 a autoři pracovali 

většinou s přejatými daty z let 2003 aţ 2006. V tab. 2 jsou zobrazena data z Amatérské 

jeskyně, které jsou z bakalářské práce z roku 2009 a data jsou přejata z let 2003 a 2004. 

Podle Konečné I. (tab. 1) byly provedeny odběry skapových vod v Masarykově 

dómě ze čtyř skapů v letech 2003/2004. Období odběrů je rozděleno na únor – červenec, 

kdy byly naměřeny niţší koncentrace porovnatelných prvků. Maximálních hodnot bylo 

dosaţeno v měsících srpen – říjen. 

Tab. 1 Konečná I. (2009) – Masarykův dóm, Punkevní jeskyně 2003/2004. 

 

Podle Dobešové B. (tab. 2) byly odběry skapových vod provedeny v Amatérské 

jeskyni v letech 2003 – 2004. Skapové vody byly odebírány ze tří skapů. Tab. 2 uvádí 

rovněţ hodnoty maxim a minim jednotlivých prvků. 

Tab. 2 Dobešová B. (2009) – Amatérská jeskyně 2003 – 2004. 

 

Dle Šuláka M. (tab. 3) byly provedeny odběry skapových vod v Tunelové chodbě v 

letech 2003 - 2006. Odběry byly prováděny ze dvou skapů. Minimální hodnoty 



Lenka Lindovská: Geochemie skapových vod v Harbešské jeskyni. 

2012                                                                                                                                                                  24 

 

jednotlivých prvků byly naměřeny v měsících únor – červenec a maximální v měsících 

srpen – prosinec. 

Tab. 3 Šulák M. (2006) – Tunelová chodba, Punkevní jeskyně 2003 – 2006. 

 

Data těchto bakalářských prací budou srovnávány a graficky zobrazeny s daty autora 

v kapitole Výsledky. 

3.1 Růst speleotém ze skapových vod 

Hlavní výzdobou jeskyní jsou krápníky, které jsou tvořeny kalcitem – uhličitanem 

vápenatým (CaCO3), sráţejícím z vody, který skapává ze stropů a stěn podzemních dutin. 

Voda, protékající vápencovým horninovým masivem obohacená o rozpuštěný CO2, 

rozpouští vápenec podle vztahu:  

CaCo3 + H2O + CO2  Ca
2+

 + 2HCO3 3.1 

Z opačného směru rovnice lze vyčíst, ţe z nenasycených skapových vod CO2 uniká 

v podzemních dutinách a dochází pak ke krystalizaci kalcitu a k narůstání krápníků. 

Na tvorbu krápníků (obr. 7) má velký vliv rozpustnost matečné karbonátové horniny 

i klimatické podmínky oblasti, kde se jeskyně nachází. Projevuje se to například tím, ţe 

v chladnějších oblastech najdeme výrazně menší počet krápníků, nebo zde chybí úplně. 
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Obr. 7 Krápníky Harbešské jeskyně (foto autorka). 

Rychlost růstu krápníku záleţí na mnoha faktorech, jako je rychlost odkapávající 

vody, její přesycení či výška skapu. Na obr. 8 jsou znázorněny jednotlivé stádia vzniku 

krápníků. Kresby číslo 1 a 2 znázorňují brčka, kresby 3 a 4 zobrazují stalaktity a stalagmity 

a kresby 5 a 6 stalagnáty. Na kresbách 1 aţ 5 lze pozorovat padající kapky vody. 

 

Obr. 8 Schématické znázornění jednotlivých stádií vzniku krápníků (Kumpera a kol., 1988). 

Krápníky, které jsou tvořené čistým kalcitem, jsou bílé nebo průhledné. Můţou být i 

barevné. Barevnost ovlivňují látky rozpuštěné ve skapových vodách a patří mezi ně oxidy 

ţeleza (barví sintry do hněda a červena) a manganu (barví sintry do šeda aţ černa), 

pocházející z povrchu krasu. Mezi méně časté minerály vyskytující se v našich jeskyních 

patří opál, chalcedon, křemen, magnezit, sádrovec, apatit, baryt a další. K minerálům, 

transportujícím vodními toky do jeskyň z okolních nekrasových oblastí, se řadí např. jílové 

minerály.  
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Destrukce krápníků a jejich negativní ovlivnění jsou podmíněny změnou teplot i 

sloţením vzduchu v podzemí. Rozpouštění výzdoby můţe být způsobeno také 

znečištěnými látkami ze zemědělských hnojiv. Taktéţ přirozené procesy, související se 

změnami rovnováhy v nasycení skapových vod kalcitem, vedou k destrukci krápníkové 

výzdoby (Hromas a kol., 2009). 

Krápníky slouţí jako přírodní archivy, kde jsou uloţené informace o klimatu a 

prostředí v geologické minulosti (Pačes, 1983). Ze stalagmitů a sintrových vrstev je moţné 

pomocí analýz stabilních izotopů kyslíku a uhlíku zjistit teplotu vzduchu a sráţek, hustotu 

vegetace na povrchu krasu v době nárůstu krápníku. Stáří krápníků a sintrů se určuje 

radiometrickými metodami. 
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4. PRINCIPY GEOCHEMICKÉHO MODELOVÁNÍ 

Procesy probíhající v přirozeném i člověkem ovlivněném prostředí se dají vyjádřit 

geochemickým modelováním. Pochopením základních vlastností přírodních systémů 

společně s dodáním chemických analýz lze dojít k uspokojivým výsledkům modelovaných 

systémů. 

Za základní nástroj modelování lze povaţovat Geochemist´s Workbench (GWB) 

skládající se ze souborů komerčních programových modulů. Vyuţíváme je v oblastech 

geochemie, hydrogeologie, hydrochemie, geologie a dalších, kde lze modelovat různé 

problémy. Jedny přímo vypočítávají a vyhodnocují zadaný problém, jiné poskytují 

grafický výstup. 

Podstata modelování úloh obsaţených v této diplomové práci je stejná jak 

v programech typu GWB tak například ve volně šiřitelném programu US Geological 

Survey s označením PHREEQC (Zeman – nepublikovaná práce). 

Pro geochemické modelování přírodních procesů je program efektivní jako nástroj 

pro analýzu naměřených dat, ověřování hypotéz, návrh dalších experimentů a návrh 

optimálních schémat terénních měření. Lze modelovat typickou situaci „co se stane, 

kdyţ …―, a tak můţeme dojít k pochopení podstaty procesů a předvídat další vývoj 

systému. Z hlediska obsahu a podstaty je třeba modelování reálných systému rozdělit na 

dva směry. 

Geochemickým modelováním lze určit, jestli je studovaný systém v rovnováze. 

Pokud studovaný systém v rovnováze není, pak program určí, k jakým změnám v systému 

dojde, aby této rovnováhy dosáhl. Změna podmínek, tedy teploty, tlaku a sloţení (vstup 

nebo výstup látek do a ze systému) můţe vést k tomu, ţe je minima Gibbsovy funkce 

dosaţeno pro jiný stav systému a systém bude mít tendenci svůj stav změnit. Geochemické 

modelování určuje, při známé hodnotě Gibbsovy funkce, jaký vliv má závislost změny 

teploty, tlaku a sloţení (vstup nebo výstup sloţek do nebo ze systému) na jeho procesy, 

které se v systému odehrávají (Zeman – nepublikovaná práce). 
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4.1 Geochemické modely a jejich rozdělení 

Geochemické modely charakterizují migraci nečistot v chemických reakcích. Stále 

jsou vyvíjeny nové geochemické modely, které dokáţou řešit sloţité spojené transporty.  

Geochemické rovnováţné modely (GEM) pracují s termodynamickou rovnováhou a 

geochemickými kinetickými modely, které zahrnují časový faktor (Schwarzová, 2004). 

Rovnováţné modely se dělí do tří skupin, a to na modely speciační, hmotnostní 

(inverzní modelování) a kinetické (reakční modely). Práce se zabývá pouze speciačními 

modely, proto jsou rozvedeny dále v textu. Jedním ze slabých míst těchto modelů je, ţe 

program předpokládá chemickou rovnováhu v roztoku a další problém spočívá také 

v nedostatku kinetických dat pro mnoho geochemických procesů. GEM je zaloţen na 

předpokladu znalostí průtokové linie, pokud tedy označené body podzemní vody nejsou 

hydraulicky spojeny, pak GEM nebude fungovat.  

První skupinou patřící do GEM jsou modely speciační, které jsou nejjednodušší z 

rovnováţných modelů, neboť je zde známé sloţení podzemních vod. Speciační model 

počítá distribuci rozpouštěných druhů mezi volnými ionty a vodnými celky a také indexy 

nasycení (SI) pro minerály. Informace o distribuci rozpuštěných druhů jsou důleţité pro 

hodnocení rizik kontaminací kovů, protoţe toxicita kovů záleţí na jejich speciaci 

v roztoku. (Šráček, Zeman, 2004). Stupeň indexu nasycení (saturation index) se vypočítá 

dle vztahu: 

SI  4.1 

kde: 

Q je iontový součin aktivit ionů účastnících se reakce, tzv. reakční kvocient a Ksp je 

součin aktivit ionů při dosaţení rovnováhy, tzv. rovnováţná konstanta.  

Platí: 

SI > 0 => roztok je nasycený vůči dané pevné látce a ta se bude sráţet. 

SI = 0 => roztok je v rovnováze 

SI < 0 => roztok je nenasycený a látka se bude rozpouštět (Zeman – nepublikovaná 

práce). 
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Mezi pokročilejší programy včetně speciačních modelů patří program WATEQ4F, 

program SIMUL, program PHREEQC for Windows a program GWB. Data z výstupu 

modelu jsou vyuţívány k vytvoření rovnováţného modelu studovaného systému s reakcí 

cesty a k interpretaci kinetických křivek, které jsou potřebné k vypočtení rozpustnosti nebo 

konstanty rychlosti růstu.  

Skrze rovnováţné modely je moţné sledovat vývoj v přírodním systému z hlediska 

reakce cesty z nenasycených nebo přesycených zón k rovnováţnému bodu. Model je 

vytvořen ve dvojrozměrném systému (x,y) (Schwarzová, 2004). 

V tomto modelu se vyskytují některé problémy s aplikací. Výpočty např. vycházejí 

z termodynamické rovnováhy a nezahrnují faktor času, dále pak jsou rovnováţné konstanty 

definovány jen pro čisté minerální fáze, které se vyskytují v přírodě zřídka, další problém 

je při sloţení s organickými látkami (Merkel, Friedrich, 2008). 

4.2 Program PHREEQC 

Pro svou diplomovou práci pouţívám program PHREEQC (Parkhurst, Appello, 

1999), který je pouţíván pro simulaci variant reakcí a procesů v přírodní vodě nebo při 

laboratorních experimentech. Tento program je zaloţen na iontových asociacích vodného 

modelu. Pouţívá se při určení speciace a výpočtech indexu nasycení, pro dávkování reakcí 

a jednorozměrné transportní výpočty, dále pak při inverzním modelování (Internet 4). 

S pomocí programu PHREEQC simulujeme rovnováţné reakce např. koncentrace 

kalcitu ve vodě a počítáme indexy nasycení zkoumaných roztoků. 

Do programu PHREEQC jsou vkládána data naměřená v Harbešské jeskyni (pH, 

teplota) a dále hodnoty z laboratorního rozboru skapových vod (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, SO4

2-
, 

Cl
- 
, NO3-, CO3

2-
, HCO3- a PO4

3-
).  
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Nejvíce se však zaměřuji na hodnoty PO4
3-

 a NO3-, které reprezentují antropogenní 

ovlivnění skapových vod zemědělskou činností, jelikoţ se závrt Společňák nachází 

uprostřed pole (obr. 9), na kterém dochází k intenzivní zemědělské činnosti. V roce 2011 

bylo pole oseto kukuřicí, která se hnojí přípravky bohatými obzvláště na fosforečnany a 

dusičnany. Do závrtu pak stéká kontaminovaná voda z polí, která proniká do podzemí. 

     

Obr. 9 Závrt Společňák (foto autorka). 
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5. METODIKA 

Pro splnění účelu této práce bylo nutné provést terénní měření. Studovaná lokalita se 

nachází na území CHKO Moravský kras, jejímţ správcem je Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS se sídlem v Blansku. Odběr vzorků 

skapových vod byl realizován v podzemních prostorách Harbešské jeskyně, která je 

veřejnosti nepřístupná. Odběry vzorků byly autorem práce uskutečněny v měsíci srpnu a 

říjnu 2011, další data byla přejata od Mgr. Moniky Ličbinské, Ph.D. (jaro 2011) a Ing. 

Kristýny Šebkové, Ph.D. (podzim 2010 a zima 2011).  

5.1 Terénní měření  

Do prostor Harbešské jeskyně se vstupuje betonovou skruţí ze závrtu Společňák na 

Vilémovické plošině (obr. 10).  

 

Obr. 10 Nákres lokalizace Harbešské jeskyně (Ličbinská, 2011). 

Zatravněný závrt je uprostřed dlouhodobě obdělávané zemědělské půdy. Od vstupu 

se do podzemních prostor sestupuje po několika ţebřících, přičemţ sestup je rozdělen do 

několika pater. Při sestupu po ţebřících byl proveden odběr ze čtyř skapů (skapy 1, 2, 3, 4 

obr. 11.). Na dně propasťovité jeskyně se nachází dóm Hala. Zde byly odebrány vzorky 

dalších tří skapů (skapy 5, 6, a 8 obr. 11). Hala plynule přechází v prostor zvaný Galerie, 

kde byly umístěny nádoby posledních dvou měřených skapů (skapy 7 a 9 obr. 11). 
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Obr. 11 Odběrná místa Harbešské jeskyně v závrtu Společňák znárorněná na nákresu z Musila, (1993). 
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Skapová voda byla na všech odběrných místech shromaţďována v plastových 

nádobách, ze kterých byla odebrána do tlustostěnných plastových vzorkovnic. Po odebrání 

všech vzorků bylo provedeno měření fyzikálně-chemických parametrů vod v prostorách 

Haly. Měření zahrnovalo zjištění pH, teploty, salinity, TDS (obsah veškerých rozpuštěných 

pevných látek v roztoku), odporu a měrné vodivosti. Měření pH a teploty bylo provedeno 

pomocí pH metru 315i (WTW). Další hodnoty byly naměřeny pomocí digitálního 

konduktometru GMH 3430. Přístroj 315i (WTW) bylo nutné před měřením zkalibrovat. 

Pouţité přístroje jsou zachyceny na obr. 12. 

 

Obr. 12 Přístroj 315i (WTW) a přístroj GMH 3430 (Internet 5 a 6). 

5.2 Laboratorní rozbory – chemická analýza vzorků 

Odebrané vzorky skapových vod byly následně analyzovány v laboratoři Ústavu 

geologických věd PřF MU Brno dle standardních metod (AAS, molekulová 

spektrofotometrie). Vypočítané analytické chyby jsou niţší neţ 5%. 

5.3 Geochemické modelování 

Data získána z měření v jeskyni a z chemických analýz, byla vkládána do programu 

PHREEQC. Jednalo se o teploty, pH, alkality, koncentrace Ca
2+

 ionů a dalších
 
ionů, 

obsaţených ve skapové vodě. Výstupem z programu byly jak hodnoty indexů nasycení pro 

hledané minerály, tak aktivity sledovaných ionů ve studovaných vzorcích vod. 
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5.4 Význam působení fosforečnanů a dusičnanů na skapové vody 

Práce byla zaměřena na sledování dusičnanů a fosforečnanů ve skapových vodách 

Harbešské jeskyně, u které je odůvodněná obava z kontaminace skapových vod těmito 

prvky z intenzivní zemědělské činnosti v jejím nadloţí. 

Zaměření se na hodnoty na PO4
3-

 a NO3- v práci je opodstatnitelné jiţ z historického 

hlediska. Počátky intenzivního zemědělského vyuţívání údolních niv spadají 

pravděpodobně do období do 8. - 9. století n. l., kdy tato intenzivní zemědělská činnost 

slouţila jako zdroj obţivy pro ţelezářskou výrobu.  

Vznikem stálých osad na přelomu 1. a 2. tisíciletí začalo zúrodňování krasových 

plošin. K  zintenzivnění zemědělské výroby dochází přelomem 17. – 18. století, kdy se 

zakládaly s přílivem obyvatelstva nové vesnice. Na krasových plošinách představovaly 

závrty váţnou překáţku v plynulém hospodaření a to se projevilo zaoráváním a jinými 

způsoby likvidace, které se prováděly ještě v 70. letech 20. století (Hromas a kol., 2009). 

Od poloviny 20. století se zintenzivnila zemědělská výroba, kdy se hojně začalo 

vyuţívat průmyslových hnojiv, které byly vyplavovány z povrchových vrstev půdy a 

pronikaly skapovými vodami do jeskynních systémů. Pod zemědělskými pozemky pak 

můţe být obsah dusičnanů ve skapech v porovnání se skapy pod lesem aţ desetinásobný a 

obsah chloridů aţ trojnásobný. 

Zatravnění ploch v zónách nad jeskynními systémy, kde byly dříve rozorané závrty a 

kde docházelo k intenzivnějším průsakům, bylo uskutečněno v letech 1987 – 1989. 

Největší změny nastaly na Ostrovské plošině, sousedící s Harbešskou plošinou, nad 

systémem Amatérské jeskyně. V současné době převládá na krasových plošinách orná 

půda. V roce 2003 došlo k významnému zlomu, kdy bylo ve prospěch stabilních trvalých 

trávních porostů zatravněno 178 ha orné půdy a dalších 262 ha orné půdy bylo vyloučeno 

z pěstování plodin náročných na hnojení a pesticidy (kukuřice a okopaniny) a podíl 

obilovin byl sníţen na maximálně 50 % (Hromas a kol., 2009). Od roku 2004 realizují 

zemědělci agroenviromentální opatření spočívající v pěstování meziplodin, v zatravnění 

orné půdy a v osevních postupech ochranných zón jeskyní, které pozitivně působí jak na 

krasové jevy, tak i na zemědělskou krajinu Moravského krasu. 
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6. VÝSLEDKY  

Tato práce zpracovává výsledky jednak z dat autorových, jednak z přejatých.  

6.1 Skapové vody 

Na studované lokalitě byly provedeny odběry skapových vod a následně pak měřeny 

fyzikálně chemické parametry. Dále byly provedeny laboratorní analýzy těchto vzorků.  

6.1.1 Fyzikálně chemické parametry 

Jedná se o výsledky z odběrů ze skapových vod v Harbešské jeskyni provedené 

v období srpen a říjen 2011. Hodnoty získané terénním měřením jsou uvedeny v tab. 4.  

Tab. 4 Hodnoty fyzikálně chemických parametrů ze skapových vod Harbešské jeskyně. 

 

Neobsazené pole v tab. 4 (skapy 4, 7, 9) znamenají neprovedená měření v daných 

termínech, jelikoţ byly vyschlé. Z tab. 5 je moţné poukázat na hodnoty salinity, které se 

téměř nemění (rozdíl nejniţší a nejvyšší hodnoty je 0,1) a nedochází tudíţ k jejich 

ovlivnění obdobím. Taktéţ hodnoty pH (rozdíl nejniţší a nejvyšší hodnoty je 0,7) a odporu 

(rozdíl nejniţší a nejvyšší hodnoty je 1,0 kΩ) se zásadně nemění. Hodnoty TDS (rozdíl 

nejniţší a nejvyšší hodnoty je 203 mg/l) a vodivosti mají hodnoty rozdílné jak 
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v jednotlivých skapech za různá období, tak mezi skapy navzájem, přičemţ u vodivosti lze 

konstatovat rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší hodnotou 204 µS. Teplota vzorků, tak jako 

ostatní fyzikálně chemické parametry, byla měřena přímo v místě odběru v jeskyni. Skapy 

jsou číslovány tak, jak bylo sestupováno do jeskyně, a proto lze konstatovat, ţe směrem 

sestupu se teplota vzorků sniţuje. Teplota kolísala mezi skapy i mezi obdobími vzorkování 

od 8,4 do 10,3 °C (obr. 13). 

 

Obr. 13 Histogram teploty skapových vod 

6.1.2 Výsledky laboratorních analýz  

V této podkapitole budou srovnávány skapové vody v závislosti na místě odběru (9 

skapů) a období, kdy byl odběr proveden (říjen 2010; leden, červen, srpen, říjen 2011), a to 

především z hlediska výsledků laboratorních (tab. 5). 

 

 

 

 

 



Lenka Lindovská: Geochemie skapových vod v Harbešské jeskyni. 

2012                                                                                                                                                                  37 

 

Tab. 5 Naměřená data z odběrů za hydrologický rok 2011. 

 

Kromě klíčových ukazatelů (pH, vodivost, fosforečnany, dusičnany, vápník) je 

nutné okomentovat i ostatní naměřené komponenty. Z tab. 5 je patrné, ţe ani jeden skap 

neobsahuje všechny hodnoty z pěti období. Nejvíce hodnot je uváděno pro skapy 2, 3, 7, 8. 

Hodnoty TDS jsou u prvního skapu mezi 410 a 441 mg/l. Další skapy mají v rozdílech 
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hodnot v rámci měření za období větší rozptyl a rozdíly hodnot jsou mezi 89 a 226 mg/l. 

Nejvyšší hodnoty TDS byly naměřeny na podzim 2010 (skap 7), nejniţší pak na podzim 

2011 (skap 2). Hodnoty HCO3-, neboli alkality, byly nejvyšší na podzim 2011 (skap 1) a 

nejniţší na jaře 2011 (skap 2). Nejvyšší hodnoty draslíku byly naměřeny na podzim 2011 

(skap 3), nejniţší hodnoty pak na jaře 2011 (skap 8). Nejvyšší hodnoty horčíku byly 

naměřeny na podzim 2011 ve skapu 1 a to na 33,2 mg/l. Kromě skapů 2, 3 a 4, kde byly 

naměřeny hodnoty horčíku nad 20 mg/l ve stejném období, se koncentrace hořčíku 

pohybovala pod 15 mg/l dle jednotlivých skapů a období. Nejniţší hodnoty horčíku byly 

naměřeny na podzim 2010 (skap 3). Hodnoty chlóru byly nejvyšší jako v předešlých 

případech na podzim 2011 (skap 8), kdeţto nejniţší byly naměřeny na podzim 2010 (skap 

1). Hodnoty síranů hodně kolísaly dle ročních období i dle jednotlivých skapů. Nejvyšší 

hodnoty byly naměřeny v zimě 2011 ve skapu 6 a to na 181 mg/l, nejniţší hodnoty byly 

naměřeny na podzim 2011 ve skapu 2 a to na 23 mg/l. Rozdíl hodnot maximálních a 

minimálních tak činil 158 mg/l. Posledním méně důleţitým komponentem jsou uhličitany, 

jejich hodnoty byly povětšinou nulové. Pouze ve třech skapech byly naměřeny hodnoty 

v rozmezí 6,8 – 4 mg/l. Rovněţ tab. 5 obsahuje molární poměry Ca/Mg, které se 

pohybovaly v rozmezí 3,2 aţ 61,8 mg/l a molární poměry Mg/K, které byly niţší, 

pohybujíc se v rozmezí 0,3 aţ 22,5 mg/l. Z těchto hodnot je zřejmé kolísání hodnot těchto 

poměrů, přičemţ nezáleţí na období odběru ani na umístění jednotlivých skapů. 

Pro posouzení vývoje skapových vod v rámci hydrologického roku (říjen 2010 – 

říjen 2011) byly vybrány hodnoty pH a vodivosti jednotlivých skapů. Z laboratorní analýzy 

byly vybrány pro grafické posouzení vývoje skapů dusičnany, fosforečnany a vápník.  

Dle tab. 5 je patrné, ţe pH skapových vod se ve skapech umístěných při sestupu do 

jeskyně příliš nemění. Výjimkou je skap 4, rozdíl hodnot pH v závislosti na období odběru 

činí 1,4. V posledních třech skapech (7, 8, 9), se pak rozdíl pH hodnot pohybuje v rozmezí 

1,6 – 2,3, coţ znamená, ţe pH skapových vod je v nejniţších místech jeskyně ovlivněné 

termínem odběru nejvíce. Z tab. 5 lze pozorovat, ţe skapová voda nabývá nejniţší hodnoty 

pH (6,2 skap 9) na podzim 2010. Z následujícího histogramu (obr. 12) je moţné vyčíst, ţe 

nejmenší hodnoty pH ve skapových vodách, pohybující se v rozmezí 6,2 – 7,5, byly 

naměřeny v tomtéţ období (podzim 2010), a tudíţ je lze povaţovat z větší míry za kyselé 

(5 skapů z 8), přecházející v mírně zásadité (max hodnota 7,5). Taktéţ na podzim 2011 

byly, v porovnání s ostatními obdobími, naměřeny pH hodnoty skapových vod niţší. 
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Pohybovaly se v rozmezí 6,8 – 7,4. Proto lze konstatovat, ţe jsou hodnoty pH podzimních 

obdobích niţší neţli naměřené hodnoty pH v zimním, jarním a letním období.  

V jarním i letním období hodnota pH skapových vod neklesla pod hodnotu 7,1 a 

proto lze říci, ţe v těchto obdobích je skapová voda mírně zásaditá s hodnotami od 7,1 do 

8. Největší hodnota pH 9,1 byla naměřena v zimním termínu odběru ve skapu 8, kdy se 

hodnoty pH pohybovaly v rozmezí 7,8 – 9,1 a tudíţ v tomto období byla zásaditost 

skapových vod nejvýraznější. Vývoj pH hodnot za tyto období zobrazuje celkový 

histogram (obr. 14).  

 

Obr. 14 Histogram pH (říjen 2010 – říjen 2011). 

Z tab. 5 je zřejmý rozdíl vodivostí v závisloti na jednotlivých skapech a období 

odběru. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny na podzim 2010 (skap 7) v hodnotě 832 µS. 

Nejniţší hodnoty vodivosti byly naměřeny na podzim 2011 v hodnotě 372 µS (skap 2). 

Hodnoty vodivosti (obr. 15) se pohybují v odběrných místech při sestupu do jeskyně 

(skapy 1, 2, 3, 4) v rozmezí 372 – 465 µS.  Avšak výjimku zde tvoří hodnoty podzimu 

2010 (730 µS, 545 µS) ve skapech 3 a 4, které významně převyšují hodnoty ostatních 

období. Kolísající tendence vodivosti dosahují skapy v dómech a jsou závislé na době 

odběru, kdy na podzim 2010, zima 2011 jsou hodnoty vyšší a v letním niţší.  
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Obr. 15 Histogram naměřených hodnot vodivosti (říjen 2010 – říjen 2011). 

Tab. 5 obsahuje hodnoty vápníku, jehoţ hodnoty jsou největší na podzim 2010 (skap 

5) a nejmenší jsou na jaře 2011 (skap 2). Z histogramu (obr. 16) je patrné, ţe skapy 

umístěné blíţe k povrchu mají niţší hodnoty vápníku (s výjimkou skapu 3 podzim 2010), 

neţ skapy umístěné v dómech, aţ na nízkou hodnotu ve skapu 7. 

 

Obr. 16 Histogram naměřených hodnot vápníku (říjen 2010 – říjen 2011). 
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Nejvyšší hodnoty dusičnanů dle tab. 5 byly naměřeny v koncentraci 120,1 mg/l na 

podzim 2011 (skap 9). Nejniţší hodnoty dusičnanů (13 mg/l) byly naměřeny na podzim 

2010 (skap 1), coţ můţe být způsobeno sráţkovou vodou, která splachuje dusičnany do 

dolních partiích jeskyně, kde se uchytí. Rozdíl mezi největší a nejmenší naměřenou 

hodnotou je 107,1 mg/l. Z histogramu (obr. 17) je rovněţ patrné, ţe skapy blíţící se 

k povrchu mají niţší hodnoty dusičnanů, neţ skapy umístěné v dómech. Výjimkou je 

podzim, kdy byly naměřeny hodnoty dusičnanů oproti jiným obdobím větší, je to z toho 

důvodu, ţe pravděpodobně dochází k proplachování masívu. 

 

Obr. 17 Histogram naměřených hodnot dusičnanů (říjen 2010 – říjen 2011). 
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V tab. 5 je viditelná nizká hodnota fosforečnanů v měřených skapech, přičemţ 

hodnoty měření jsou pouze ze tří období (obr. 18). Nejvyšší hodnoty byly naměřeny na 

podzim 2010 ve skapu 9 a to v hodnotě 5,00E-01 mg/l. Hodnoty fosforečnanů pod mezí 

detekce byly naměřeny ve skapech 3, 4 ,5 ,7 na podzim 2010 a v zimě 2011 ve skapech 6, 

9, 7. Nejniţší naměřená hodnota byla naměřena ve skapu 2 na podzim 2011 v hodnotě 

9,15E-06 mg/l. Příčinou vysokého rozptylu dat je nejspíše pouţití různých druhů analýz ve 

vícero laboratořích, které byly prováděny v různém období. 

 

Obr. 18 Histogram naměřených hodnot fosforečnanů (říjen 2010 – říjen 2011). 

6.1.3 Kritická analýza výsledků  

 Výsledky získané měřením skapových vod v Harbešské jeskyni jsou srovnávany 

s výsledky jiných autorů z lokalit v Punkevních jeskyních a Amatérské jeskyně.  

Z  dat, která zpracovává tato diplomová práce, byly vybrány prvky (Ca
+
, HCO3-, pH, 

Cl
-
, NO3-), jejichţ minima a maxima za hydrologický rok 2011 zobrazuje tab. 6. Odběry 

byly prováděny převáţně z devíti skapů, avšak v jednotlivých obdobích bylo naměřeno 

rozdílné mnoţství dat v závislosti na počtu odběrných míst, který byl u  přejatých dat niţší. 

Pro lepší transparentnost při porovnání minim a maxim bylo zvoleno období říjen 2010 – 
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říjen 2011 zahrnující 5 odběrných termínů (24.10.2010, 20.1.2011, 5.6.2011, 22.8.2011, 

18.10.2011). 

Tab.6 Minima a maxima za hydrologický rok 2011 (Harbešská jeskyně). 

 

Koncentrace prvků uvedené v tab. 6 naměřené v Harbešské jeskyni jsou znázorněny 

v následujícím grafu (obr. 19). 

 

Obr. 19 Minima a maxima hodnot, Harbešská jeskyně (říjen 2010 – 2011).  

V porovnání s Amatérskou jeskyní, je maximální hodnota alkality v  Harbešské 

jeskyni (318,8 mg/l) mnohem niţší, neţli byla naměřena v Amatérské jeskyni (652,7 mg/l), 

jak znázorňuje obr. 20.  
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Obr. 20 Minima a maxima hodnot, Amatérské jeskyně (2003 – 2004). 

Při porovnání minim a maxim pH hodnot, je pH Amatérské jeskyně v maximální 

(7,8) a v minimální (7,5) hodnotě téměř stejné, rozdíl hodnot je tudíţ nepatrný. Kdeţto 

v Harbešské jeskyni dochází k velkému rozdílu maxim a minim pH hodnot, který je roven 

hodnotě 2,91, který je lépe vidět v tab. 6. Hodnoty vápníku, a to jak v minimální tak 

maximální hodnotě naměřené v Habešské jeskyni, jak uvadí tab. 6, jsou ve srovnání 

s hodnotami Amatérské jeskyně (max 109 mg/l , min 208,4 mg/l ) rovněţ niţší.  

Při porovnání hodnot Punkevních jeskyní s hodnotami Harbešské jeskyně, je vhodné 

nejprve srovnat naměřené hodnoty skapových vod v rámci Punkevních jeskyní, neboť byly 

provedeny odběry ze dvou míst a to v Masarykově dómě (tab. 1) a v Tunelové chodbě (tab. 

3). K názornějšímu porovnání těchto dat, které jsou uvedeny ve třetí kapitole, byl vytvořen 

graf (obr. 21) zobrazující naměřené hodnoty. 
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Obr. 21 Graf vývoje naměřených hodnot Punkevních jeskyní. 

Z grafu je moţné vyčíst, ţe při srovnání odběrných míst byla nejniţší (56,9 mg/l) a 

nejvyšší (194,8 mg/l) koncentrace vápníků naměřena v Tunelové chodbě. Nejniţší hodnoty 

alkality byly rozdílné pouze o 10 jednotek, vyrazný rozdíl se projevil aţ v nejvyšší hodnotě 

(552,1 mg/l), která byla naměřena v Tunelové chodbě. Nejmenší hodnoty pH (6,9) a 

nejvyšší (8,3) byly naměřeny v Tunelové chodbě. Hodnoty chlóru byly měřeny pouze 

v Tunelové chodbě v rozmezí 2,4 aţ 5,3 mg/l spolu s dusičnany, jejich hodnoty se 

pohybovaly od 4,2 do 9,3 mg/l. 

Na posledním obr. 22 jsou srovnávány hodnoty Punkevních jeskyní a Harbešské 

jeskyně. Z grafu lze vyčíst, ţe hodnoty minim a maxim obou jeskyní jsou obdobné aţ na 

hodnoty maxim dusičnanů, které jsou u Harbešské jeskyně mnohem vyšší neţ u 

Punkevních jeskyní, coţ můţe způsobovat intezivnější zemědělská činnost nad závrtem 

Společnák, který je situován uprostřed pole odbědělávaného intenzivní zemědělskou 

činností. 
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Obr. 22 Graf srovnání naměřených hodnot Punkevních jeskyní a Harbešské jeskyně.  

6.2 Zpracování chemických analýz  

Chemické analýzy skapových vod v Harbešské jeskyni jsou prezentovány pomocí 

programových modulů hydrochemického programu Geochemist´s Workbench (GWB) 

(Zeman – nepublikovaná práce). 

Hodnoty z října 2010 jsou zobrazené v Piperově diagramu na obr. 23. V trojúhelníku 

zobrazujícím rozloţení kationů lze pozorovat, ţe všechny skapy  mají hodnoty Mg
2+

 niţší 

neţ 30 % a hodnoty Ca
2+

 vyšší neţ 80 %, přičemţ skap 3 má nejniţší hodnoty Mg
2+

 a 

nejvyšší hodnoty Ca
2+

. V trojúhelníku zobrazujícím rozloţení anionů jsou všechny skapy 

v intervalu 30 – 70 % Cl
-
 a 30 – 60 % SO4

2-
. Z kosočtverce je patrné, ţe převládají kationy 

Ca + Mg oproti Na + K a aniony SO4 + Cl mají menší procentuální zastoupení (30 – 50 %) 

neţ HCO3 + CO
3
, které jsou v intervalu 50 – 70 %. 
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Obr. 23 Piperův diagram – monitorovací období říjen 2010. 

Pro období leden 2011 byl z naměřených hodnot sestaven graf na obr. 24, z něhoţ 

je patrné, ţe celkové hodnocení naměřených koncentrací je ovlivněno menším počtem 

odběrových míst (4 skapy). Pro kationy opět platí, ţe koncentrace vápníku jsou mnohem 

vyšší neţ koncentrace hořčíku. Pro aniony platí, ţe hodnota Cl
-
 je niţší neţ hodnota SO4

2-
. 

Pro obrazec kosočtverce platí, ţe hodnoty Ca + Mg jsou mnohem vyšší neţ Na + K a 

hodnoty SO4 + Cl a HCO3 + CO3 se pohybují okolo 50 %, aţ na skap 4, u kterého je rozdíl 

vyšší. 

 

Obr. 24 Piperův diagram – monitorovací období leden 2011. 
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V červnu 2011 (obr. 25) byl monitoring skapových vod realizován rovněţ ze čtyř 

skapů, přičemţ je patné, ţe hodnoty koncentrací hlavních ionů z tohoto období jsou téměř 

totoţné pro skapy 3, 7 a 8. V kosočtverci koncentrace SO4 + Cl dosahovaly 30 % aţ 45 % 

a HCO3 + CO3 45 aţ 70 %. Hodnoty Ca + Mg oscilovaly okolo 90 %, coţ znamená, ţe 

hodnoty Na + K oscilovaly okolo 10 %. Hodnoty v trojúhelnících jsou obdobné jako u 

předešlých dvou Piperových diagramů. 

 

Obr. 25Piperův diagram – monitorovací období červen 2011. 

Následující graf (obr. 26) zobrazuje naměřené koncentrace ve skapových vodách za 

srpen 2011. V trojúhelníku pro kationy jsou hodnoty obdobné jako u předešlých 

Piperových diagramů. V trojúhelníku pro aniony je rozptyl hodnot skapů vyšší a to od 0 do 

25 % pro Cl
-
 a od 0 do 40 % pro SO4

2-
. V kosočtverci se hodnoty Ca + Mg pohybují od 90 

% do necelých 100 %. Hodnoty SO4 + Cl se pohybují od 0 do 40 %, coţ znamená, ţe 

hodnoty HCO3 + CO3 jsou v intervalu od 60 do 100 %. 
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Obr. 26 Piperův diagram – monitorovací období srpen 2011. 

V období říjen 2011 byly naměřeny koncentrace prvků, které znázorňuje 

následující graf (obr. 27). Oproti podzimu 2010 jsou hodnoty v trojúhelníku kationů pro 

Mg
2+

 o 10 % niţší a pro Ca
2+

 o 10 % vyšší. V trojúhelníku anionů se hodnoty liší tak, ţe 

hodnoty Cl
-
 jsou v intervalu 5 – 25 % a hodnoty SO4

2-
 od 10 do 30 %. V kosočtverci jsou 

hodnoty Ca + Mg opět nad 90 %, coţ znamená, ţe hodnoty Na + K jsou pod 10 % a 

hodnoty SO4 + Cl jsou v intervalu 10 aţ 35 %, coţ znamená, ţe hodnoty HCO3 + CO3 jsou 

v rozmezí 65 aţ 90 %. 

 

Obr. 27 Piperův diagram – monitorovací období říjen 2011. 
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Dále byla získána data prezentována pomocí Stiffeho diagramů vytvořených pro 

jednotlivé skapy z průměrných hodnot jednotlivých parametrů za všechna monitorovaná 

období. Na obr. 28 lze vidět, ţe skapy 1 a 2 se téměř shodují, rozdíly v koncentracích jsou 

u obou skapů nepatrné, aţ na parametr HCO3- + CO3, kdy u skapu 1 je o jednotku větší neţ 

u skapu 2.  

 

Obr. 28 Stiffeho diagramy pro skap 1 a 2. 

Následující diagramy (obr. 29) znázorňují průměrné hodnoty naměřených parametrů 

ve skapech 3 a 4. Rozdíl naměřených koncentrací je vidět opět u anionů HCO3- + CO3, 

jejichţ koncentrace je ve skapu 4 o jednotku větší neţ ve skapu 3. 

 

Obr. 29 Stiffeho diagramy pro skap 3 a 4. 

 

V dalších diagramech (obr. 30) jsou zobrazeny průměrné hodnoty naměřených 

parametrů ve skapech 5 a 6. Hodnoty naměřené u těchto skapů jsou téměř shodné, aţ na 

hodnoty chloridů a síranů, které jsou u skapu 6 větší neţ u skapu 5. 
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Obr. 30 Stiffeho diagramy pro skap 5 a 6. 

Rovněţ následující diagramy (obr. 31) názorně zobrazují, ţe naměřené hodnoty jsou 

téměř shodné v obou skapech (7 a 8). Výjimkou je hodnota koncentrace vápníku a síranů, 

která je u skapu 7 větší neţ u skapu 8. 

 

Obr. 31 Stiffeho diagramy pro skap 7 a 8. 

Následující diagram (obr. 32) znázorňuje naměřené hodnoty jednotlivých parametrů 

ve skapu 9, které jsou podobné se skapem 6 na obr. 30. Výjimkou jsou hodnoty síranů, 

které jsou u skapu 9 vyšší. 

 

Obr. 32 Stiffeho diagramy pro skap 9. 
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7. DISKUSE  

V centru pozornosti jsou migrační schopnosti vápníku za reálných podmínek 

v jeskyni, nasycenost skapů v závislosti na monitorovacím období z hlediska vegetačního 

cyklu a určení vlivu zemědělství v nadloţí jeskyně na krasové procesy. 

7.1 Migrační schopnosti vápníku 

DIAGRAMY Eh- pH 

Eh-pH diagram na obr. 33 je sestrojen pro vodný roztok s vápníkem o koncentraci 

Ca
2+

 = 9 mg/l, coţ odpovídá nejniţší koncentraci ionu Ca
2+

 v krasových vodách. Lze vidět, 

ţe po dosazení maximální koncentrace vápníku 174,3 mg/l naměřené v říjnu 2010 ve skapu 

5 v Harbešské jeskyni se diagram výrazně nezmění. Dojde pouze k rozšíření stability 

kalcitu na úkor rozpuštěného ionu Ca
2+ 

(obr. 34). 

   

Obr. 33 a 34 Eh-pH diagramy převládající stability vápníku pro vodný roztok s koncentrací Ca
2+

 9 mg/l a 

174,3 mg/l. 

Obohatíme-li roztok s koncentrací vápníku 174,3 mg/l o sírany (SO4
2- 

= 100 mg/l) i 

hydrogenuhličitany (HCO3
-
 = 250 mg/l), coţ odpovídá průměrným koncentracím ve 

skapových vodách Harbešské jeskyně, systém se bude vyvíjet následovně (obr. 35): 

v oxidačních podmínkách do pH 4 bude přítomen stabilní minerál sádrovec, při niţších 

hodnotách Eh a alkalickém pH se objevuje pole stability minerálu kalcitu (obr. 35). 
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Obr. 35 Eh-pH diagram převládající stability vápníku pro vodný roztok s koncentrací Ca
2+

 174,3 mg/l, 

síranů 100 mg/l a hydrogenuhličanů 250 mg/l. 

AKTIVITNÍ DIAGRAMY  

Rozpustnost Ca
2+

 v závislosti na pH je na obr. 36. Uţ od velmi nízkých koncentrací 

vápníku (9 mg/l) se bude vápník vyskytovat jako volný ion Ca
2+

, teprve v alkalickém 

prostředí se začne komplexovat na CaCO3(aq). Při vyšších koncentracích vápníku se bude 

vápník sráţet jako minerál kalcit. 

 

Obr. 36 Diagram závislosti rozpustnosti Ca
2+

 na pH při pCO2 = 10
-3,5

. 

Pokud do roztoku s vápníkem přidáme sírany a hydrogenuhličitany, změní se 

diagramy závislosti rozpustnosti Ca
2+

 na pH podle obr. 37. 
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Obr. 37 Diagram závislosti rozpustnosti Ca
2+

 na pH při koncentraci  

HCO3
-
 = 250mg/l a SO4

2-
  = 100 mg/l (pCO2 = 10

-3,5
). 

Při nízkých koncentracích síranů, kdy budou dominantním anionem v roztoku iony 

HCO3
-
, se budou při nízkých koncentracích vápníku vytvářet vodné komplexy CaHCO3

+
 a 

CaCO3(aq) v závislosti na pH roztoku. Při vyšších koncentracích Ca
2+

 a nízkém pH se 

vápník bude sráţet ve formě sádrovce, při pH > 4,5 pak jako kalcit (obr. 37). 

 Rozpustnost vápníku v závislosti na pH ovlivňují kromě síranových a 

hydrogenuhličitanových anionů i další přítomné kationy, především hořčík a ţelezo. 

V těchto případech se objevují pole stability dalších pevných fází – kromě sádrovce, se 

objevuje pole stability odpovídající tuhým roztokům vápenatohořečnatých karbonátů a 

vápenatoţelezitých oxidů a hydroxidů. Jedná se o vysráţení těchto látek v podobě povlaků, 

sintrů, krust apod. Tyto případy ale mohou nastat pouze při koncentraci Fe
3+

 ≥ 15 mg/l a 

Mg
2+

 ≥ 65 mg/l. 

 Dusičnany a fosforečnany neovlivňují rozpustnost vápníku v koncentracích, 

v jakých je monitorujeme v krasových vodách. Jak naznačují modely, tyto iony se 

nepodílejí na destrukci krasové výzdoby v Harbešské jeskyni, a to ani přesto, ţe je tato 

jeskyně zatěţována intenzivní zemědělskou činností v jejím nadloţí. 
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7.2 Nasycenost skapů 

Hodnoty saturačních indexů jsou vypočítány pomocí programu PHREEQC. 

Termodynamickým kritériem potenciálního růstu kalcitových speleotém je index nasycení 

vzhledem ke kalcitu. Index nasycení je hlavně funkcí pH, koncentrace Ca a karbonátových 

sloţek (alkality), z toho důvodu jsou pro přehlednost a doplnění součástí tab. 7. Výsledky 

saturačního indexu SIkalcit všech monitorovaných skapů v Harbešské jeskyni jsou uvedeny 

v tab. 7. 

Tab. 7 Indexy nasycení (říjen 2010 – říjen 2011)  

 

Z tab. 7 je zřejmé, ţe hodnoty SIkalcit v jednotlivých skapech vykazují sezonní 

výkyvy. V prvních čtyřech skapech, nacházejících se při sestupu do jeskyně nejblíţe 

povrchu, se index nasycení pohybuje v rozmezí od -0,45 aţ do 0,83. Jedná se tedy o 

sezónně nenasycené a přesycené skapové vody. Příčinou nestálostí hodnot SI ve skapech 

můţe být skutečnost, ţe jsou to skapy kolísavé, které většinou výrazně reagují na sráţkové 

eventy na povrchu, coţ indikuje dobré propojení s povrchem. Chemismus těchto skapů je 

tedy výrazně ovlivněn jak sloţením sráţkových vod, tak diferencí sráţek procházejících 

půdním horizontem, kde se tyto vody obohacují o např. huminové látky. Přesto rychlá 
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reakce kolísavých skapů na sráţkovou událost nemusí být vţdy spojena s přímou 

komunikací s povrchem, ale s tzv. visutou zvodní a pístovým efektem (Tooth, Fairchild, 

2003). To je zřejmě důvodem rozkolísanosti hodnot SI u skapů s větší mocností 

vápencového masívu nad nimi. 

  Pouze ve skapu 5, který se nachází před Galerií (pár metrů od sestupového 

ţebříku), byly skapové vody ve všech obdobích nenasycené, jejich SIkalcit dosahoval hodnot 

od -0,11 do -0,44. Nejpravděpodobnějším důvodem nenasycení tohoto skapu je mixování 

dvou typů vod během jejich infiltrace vápenci (Schwarzová, Faimon, 2006) v poměru, kde 

dominují nenasycené vody nad krasovými přesycenými ke kalcitu.  

Ve skapech 6, 7 a 8, které se nacházejí v Galerii, byl vypočítaný index nasycení 

kladný v rozpětí od 0,16 do 1,09. To indikuje přesycení skapových vod za období jaro, léto 

a zima. Na podzim 2011 byly skapové vody nenasycené SI = -0,23 ve skapu 6 a SI = -0,6 

ve skapu 8. Ve skapu 7 byl vypočten index nasycení na zápornou hodnotu -0,34 na podzim 

2010. Záporné hodnoty indexu SI na podzim mohou být dány vyššími sráţkovými úhrny 

v podzimních měsících a skutečností, ţe zemědělská činnost je zaměřena na intenzivní 

pouţití hnojiv, a to především kejdy a chlévské mrvy právě v tomto období. Dochází tedy 

k průniku vod nebohacených o látky vymyté z půdního profilu do vod v epikrasu, kde 

způsobí sezónní pokles nasycenosti skapových vod. 

Poslední skap, umístěný taktéţ v Galerii (skap 9), má kladné hodnoty indexu 

nasycení 0,69 pouze v zimním období. Na jaře a v létě nebyl bohuţel monitorován 

z důvodu nedostatku nakapané vody pro chemické analýzy. Na podzim 2010 má záporný 

index v hodnotě -0,64 a na podzim 2011 v hodnotě -0,24.  

Z předešlých odstavců plyne, ţe skapové vody vykazují ve sledovaném období 

nenasycenost vzhledem ke kalcitu ve všech skapech pouze z podzimních termínů odběrů 

2011. Těmto výsledkům odpovídá i mírně kyselé aţ neutrální pH, které se pohybovalo 

v rozmezí od 6,2 do 7,2 (tab. 7). Taktéţ na podzim 2010 bylo zjištěno nenasycených pět 

skapů z osmi. Pro záporné hodnoty SIkalcit se pH pohybovalo v rozmezí od 6,2 do 6,8, pro 

kladné hodnoty SIkalcit  bylo rozmezí hodnot naměřeno od 7,3 do 7,5. Důvodem 

nenasycenosti všech skapů mohou být vyšší sráţkové úhrny v podzimních obdobích, kdy 

dochází k průsaku sráţkové vody přes zoranou půdu aţ do zóny epikrasu, kde dojde 

k naředění krasových vod a poklesu pH. 
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V létě byly čtyři ze sedmi skapů přesycených. Hodnota jejich pH se pohybovala od 

7,2 do 7,3 (tab. 7). V nenasycených skapových vodách bylo pH naměřeno v rozmezí 7,1 – 

7,2. Tato informace ukazuje, ţe nasycení skapů není přímo závislé jen na pH, ale dalšími 

faktory jsou i koncentrace vápníku a hodnota alkality, teplota a mocnost masívu, kterým 

voda prostupuje. 

Ze zimních termínů byly odběry prováděny u šesti skapů, ale pouze ze čtyř skapů 

byly realizovány analýzy a měření parametrů, na základě kterých byl vypočítán index 

nasycení. Skapové vody byly vzhledem ke kalcitu přesycené, pH se pohybovalo od 7,8 do 

9,1.  

Z jara byly odběry skapových vod provedeny opět jen ze čtyř skapů, z nichţ pouze 

v jednom byla vypočtena záporná hodnota saturačního indexu, která byla ale velmi nízká  

(-0,08). Ostatní skapy z jarního termínu odběru vykazovaly přesycenost skapových vod ke 

kalcitu, ale i kladné hodnoty SI byly nízké (0,03 – 0,35), jejich pH bylo naměřeno 

v rozmezí od 7,8 do 8 (tab. 7).  

Vzájemné porovnání zprůměrovaných parametrů skapových vod z jednotlivých 

stanovišť poskytuje podle očekávání těsnější korelace mezi SI a pH (R
2
 = 0,856), SI a Ca 

(R
2 

= 0,912), resp. SI a alkalitou (R
2
 = 0,874). Tyto korelace však v rámci jednotlivých 

skapových vod nefungují. Hodnoty korelačních koeficientů, vyjádřené jako R
2
, jsou pro 

korelaci mezi SI a Ca průměrně ~ 0,218, resp. ~ 0,226 pro korelaci SI a alkalitu. To 

naznačuje, ţe řídícím faktorem přesycení budou jiné parametry neţ stupeň mineralizace. 

Obecně lze uvést, ţe SIkalcit skapových vod Harbešské jeskyně jsou sezónně závislé. 

Hodnoty SIkalcit ovlivňuje také mocnost nadloţí nad místem odběru skapové vody. Skapové 

vody ze skapů na dně propasťovitého závrtu v hloubce cca 100m jsou častěji přesycené ke 

kalcitu a mají rovněţ nejvyšší kladné hodnoty SIkalcit. 
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7.3 Vliv zemědělské činnosti na krasové procesy v Harbešské 

jeskyni 

Výzkum skapových vod byl zaměřen na porovnávání hodnot chemického sloţení, 

přičemţ největší důraz byl kladen na hodnoty dusičnanů a fosforečnanů, jakoţto prvků 

dominujících v hnojivech. 

Kromě vápníku a karbonátových sloţek je vliv ostatních rozpuštěných sloţek na 

karbonátové rovnováhy extrémně malý. Za zmínku stojí vliv síranů, které díky komplexům 

jako CaSO4
0
 nepatrně sniţují aktivitu volného Ca

2+
. Ještě menší je efekt komplexů jako 

CaHPO4 nebo MgHCO3
+
. Koncentrace Mg

2+
, který by mohl způsobovat inhibici růstu 

kalcitu, jsou malé a nepředpokládáme, ţe by se tento vliv uplatňoval. Zvýšené koncentrace 

dusičnanů sice indikují antropogenní znečištění (zřejmě důsledek hnojení), avšak 

modelování ukázalo, ţe ovlivnění karbonátových rovnovah je minimální.  

Na základě naměřených dat bylo zjištěno, ţe skapové vody v Harbešské jeskyni 

nebyly za hydrologický rok 2010 - 2011 ovlivněné intenzivní zemědělskou činností. 

Koncentrace fosforečnanů a dusičnanů byly velice nízké a hydrochemické modelování 

ukazuje, ţe se tyto prvky nepodílejí na destrukci krasové výzdoby v Harbešské jeskyni.  
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8. ZÁVĚR 

 Mobilitu vápníku ovlivňuje pH společně s přidanými koncentracemi síranů a 

hydrogenuhličitanů a to tak, ţe do pH 4 bude přítomen stabilní minerál sádrovec, při 

alkalickém pH a při niţších hodnotách Eh se objevuje pole stability minerálu kalcitu, coţ 

je doloţeno grafy. 

 Rozpustnost vápníku v závislosti na pH ovlivňuje nízká a vysoká koncentrace 

vápníku. Při nízké koncentraci se vápník vyskytuje jako volný ion Ca
2+

 a začíná se 

komplexovat na CaCO3 (aq) aţ v alkalickém prostředí, při vyšší koncentraci Ca
2+

 se 

vápník bude sráţet jako minerál kalcit. Rozpustnost vápníku v závislosti na pH ovlivňují 

taktéţ síranové a hydrogenuhličitanové aniony. Je to dáno tím, ţe při nízkých 

koncentracích síranů, kdy budou dominantním anionem v roztoku iony HCO3
-
, se budou 

při nízkých koncentracích vápníku vytvářet vodné komplexy CaHCO3
+
 a CaCO3(aq) 

v závislosti na pH roztoku. Při vyšších koncentracích Ca
2+

 a nízkém pH se vápník bude 

sráţet ve formě sádrovce, při pH > 4,5 pak jako kalcit. Rozpustnost vápníku v závislosti na 

pH ovlivňují rovněţ přítomné kationy jako je hořčík a ţelezo, kde se v přítomnosti těchto 

kationů objevují pole stability dalších pevných fází – kromě sádrovce. Dále se objevuje 

pole stability odpovídající tuhým roztokům vápenatohořečnatých karbonátů a 

vápenatoţelezitých oxidů a hydroxidů. Jedná se o vysráţení těchto látek v podobě povlaků, 

sintrů, krust, které mohou nastat pouze při koncentraci Fe
3+

 ≥ 15 mg/l a Mg
2+

 ≥ 65 mg/l. 

 Skapové vody odebírány ze skapů nacházejících se nejblíţe povrchu, byly sezónně 

nenasycené. Nestálost hodnot SI můţe způsobovat to, ţe se jedná o skapy kolísavé, jejichţ 

chemismus můţe být ovlivněn jak sloţením sráţkových vod, tak i diferencí sráţek, které 

procházejí půdním horizontem, kde se tyto vody obohacují o např. huminové látky. 

 Dlouhodobě nenasycený byl skap, který byl umístěn pár metrů od sestupového 

ţebříku dole v Galerii. Nenasycení tohoto skapu bylo nejspíše způsobeno mixováním dvou 

typů vod během jejich infiltrace vápenci, ve kterém dominují nenasycené vody. 

 Z větší části přesycené skapy se nacházely na dně závrtu v dómu Hala. Pro tyto 

byly rovněţ vypočítány i nejvyšší kladné hodnoty SI. Nenasycení skapových vod u těchto 
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skapů se projevilo pouze v podzimních měsících a bylo pravděpodobně způsobeno vyšším 

úhrnem sráţek a intenzivní zemědělskou činností prováděnou právě v tomto období. 

 Vliv zemědělské činnosti na skapové vody Harbešské jeskyně nebyl prokázán, 

jelikoţ koncentrace fosforečnanů a dusičnanů byly velice nízké a nepodílely se proto na 

modifikaci krasových procesů, coţ ukazuje i hydrogeochemické modelování. Kromě 

vápníku a karbonátových sloţek je vliv ostatních rozpuštěných sloţek na karbonátové 

rovnováhy extrémně malý. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Pro názornou ukázku byl k práci přiloţen výstup hydrogeochemického modelu 

PHREEQC monitorovaného skapu v jednom období, který tvoří přílohu 1. 


