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KVANTITATIVNÍ STOPOVACÍ ZKOUŠKY V MORAVSKÉM KRASU
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V letech 2005–2006 byla v Moravském krasu provedena ada stopovacích zkoušek kvantitativní 
metodou podle Fielda (2002). Cílem zkoušek byla aplikace uvedené metody do prost edí Moravského
krasu a zp esn ní informací o charakteru proud ní podzemní vody v krasových kanálech v tomto
území. Z provedených stopovacích zkoušek vyplývá, že tato kvantitavní metoda je dobrou pom ckou
p i studiu geometrie krasových kanál  a podmínkách proud ní vody v nich, nebo  p ináší pom rn
p esné informace z pr nikových k ivek (obr. 1A). Z provedených zkoušek vyplynuly d kazy
o obrovském objemu zatopených kanál  v okolí Macochy s pr m rným p í ným profilem až 30 m2

a byly potvrzeny rozsáhlé zatopené bo ní kanály mimo aktivní tok Punkvy v Amatérské jeskyni.
V systému Rudické propadání – Bý í skála byl zjišt n p ítok autochtonních vod p ed výv ry u Josefova
a ur eny parametry neznámých kanál  v této oblasti. Na toku í ky b hem povod ové situace v b eznu
2006 byla provedena zkouška, která p i tém  maximálním pr toku vod ur ila objemy kanál  až 
6000 m3 s p í ným profilem 4 m2. V tší ást pr toku se potom nedrenovala do podzemí, ale p enášel ji
periodický tok í ky. Podrobné výsledky jsou diskutovány v publikovaných láncích (Knížek et al.
2006, Knížek et al. 2007). Všechny zkoušky byly provedeny za úzké spolupráce s SCHKO Moravský
kras a základními informacemi SS p sobícími v Moravském krasu. 
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Obr. 1: A – pr nikové k ivky koncentrací uraninu z jednotlivých stopovacích zkoušek, B – injektáž 
uraninu do p ítoku Šolimovy mísy v Amatérské jeskyni.


