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Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu Podzemní vody v krasovém systému je 

stanovení dopadů antropogenní činnosti a klimatické změny 

na krasové hydrogeologické struktury 

v systému krasových území a jejich infiltračních oblastí.
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Hlavní cíl projektu
Projekt řeší problematiku potenciálně ohrožených zdrojů vod vázaných na 
vápencové struktury čtyř vybraných krasových oblastí ČR (Moravský kras, 
Hranický kras, Javoříčsko-Mladečský kras a Chýnovský kras) a dále definuje 
rozsah infiltračního zázemí a rizikových faktorů pro kvalitu a množství 
podzemní vody jak v oblasti krasu, tak i v infiltrační oblasti.
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Hlavní cíle projektu

• Cílem je přispět k ocenění a zejména k ochraně těchto zdrojů na základě návrhu 
nových metodických postupů opřených o starší i nově získané poznatky celého 
komplexu geovědních základních i inter-oborových disciplín. 

• Realizace projektu přinese zcela nový pohled na výskyt podzemní vody v krasu, 
protože budou nově definovány hydrogeologické struktury složené z hornin 
s krasovou propustností a sousedících hornin s propustností převážně 
puklinovou.

• Výstupy projektu umožní efektivnější rozhodování příslušných institucí (MŽP, 
AOPK, ČHMÚ atd.) ve vztahu k požadavkům na podzemní vody a pro cílenou 
ochranu nově definovaných hydrogeologických struktur.
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Dílčí cíle projektu

• Stanovení dopadů antropogenní činnosti a klimatické změny na krasové
hydrogeologické struktury v systému krasových území a jejich infiltračních
oblastí (Moravský kras, Hranický kras, Javoříčsko-Mladečský kras, Chýnovský
kras) ahrnuje tito činnosti:

• 1. Definování významu zóny přípovrchového rozvolnění hornin z oblasti dotace a
shrnutí a využití výsledků dosavadních a probíhajících pilotních projektů v
krasových oblastech, vyhodnocení probíhajících monitoringů.

• 2. Vymezení dosahu dotačního zázemí, odkud jsou podzemní vody drénovány do
krasových hydrogeologických systémů na základě studia geologických,
hydrogeologických, hydrologických a morfologických poměrů a souvislostí.
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Dílčí cíle projektu

• 3. Ověření a případná účelová aktualizace rozsahu a průběhu podzemních
krasových systémů a vymezení preferenčních cest přestupu podzemní vody po
tektonických zónách z dotačního zázemí do krasových systémů na základě
geologie a tektonického porušení horninových masívů, případně strukturní
analýzy hornin.

• 4. Vyhodnocení poznatků o vztazích mezi korozí speleotém, režimem
podzemních vod a jeskynním klimatem s cílem ochrany unikátní krasové výzdoby
a jeskynních ekosystémů.

• 5. Vyhodnocení a lokalizace reálné kontaminace krasového prostředí (dusičnany,
pesticidy a produkty jejich rozkladu, toxické kovy), stanovení podílu jejich
současného vstupu a historicky vzniklého zatížení.
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Dílčí cíle projektu

• 6. Stanovení vnosu kontaminujících látek (včetně bakterií) do zvodnělého
krasového systému pod různými typy využívané krajiny (pole, louky, různá
skladba lesa, zastavěné oblasti, hospodaření na rybnících) v závislosti na
způsobu vstupu vody do zvodnělého krasového systému a stanovení míry vnosu
kontaminujících látek z dotačních zázemí a vymezení rizika kontaminace
podzemních vod pocházejícího z antropogenní činnosti (např. deponie, doprava).

• 7. Sestavení hydrogeologického a hydraulického modelu chování podzemních 
vod v systému krasových území a jejich infiltračních oblastech.

• 8. Určení limitů antropogenního využití území (těžba, lesní hospodářství,
zemědělství, výstavba) a realizovatelných opatření v územích krasu a jejich
dotačních zázemích pro zajištění kvantitativní i kvalitativní stabilizace vodního
režimu a současných i potenciálních vodních zdrojů.

• 9. Definování vlivu velkých vodních děl v blízkosti či na okraji krasového území 
na vodní a hydrogeologický režim území a současné a potenciální vodní zdroje.
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Spolupracující organizace

Spolupracující organizace na projektu Voda v krasových oblastech:

- ÚGV PřF MU Brno 

- ČHMU 

- AOPK ČR

- Správa jeskynní ČR
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Na grafu jsou znázorněné změřené hladiny
z povodňové vlny v systému Amatérky, od
Sloupu - Staré Amatérky po Macochu.

Spolupráce s ČHMÚ
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Práce na projektu v roce 2021
Putovní výstava – Punkevní jeskyně
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Mezinárodní rok jeskyní a krasu
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Geologická mapa - Hranický kras
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Děkuji za pozornost


