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Úvod do problematiky

Pojmem kras označujeme území, jenž je charakteristické podzemním
odvodňováním a vysokým účinkem chemického rozpouštění hornin. Základní

faktory ovlivňující tvorbu krasových jevů jsou:

- mechanická a chemická rušivá činnost vody
- přítomnost rozpustných hornin

Prezentace objasňuje:
základní krasové geochemické procesy

tvorbu speleotém
hydrogeochemii skapových vod

vliv infiltrující vody na korozi vápenců



Rozpustné horniny, proces krasovění
- karbonáty (vápence, dolomity)
- evapority (halit, sádrovec)
- kvarcity

Hlavním předmětem této prezentace jsou chemické procesy probíhající v 
karbonátech resp. vápencích. Vápence, jako nejrozšířenější krasová

hornina, zaujímají 4% zemského povrchu. 

Krasovění je složitý fyzikálně chemický proces rozpouštění, který probíhá
v přírodním systému hornina-voda-vzduch. Míra rozpouštění je ovlivněna:

- koncentrací vodíkových iontů H+

- teplotou
- parciálním tlakem CO2

Parciální tlak CO2 je chápán jako objem CO2 ku celkovému objemu vzduchu



Velká Fatra, Slovensko 
(výrazně zkrasovělý=>denudovaný povrch)

Foto: P.Barák



CO2 – oxid uhličitý

Oxid uhličitý hraje hlavní roli při procesech:

- rozpouštění vápenců
- vysrážení hmot z krasových vod

Obsah CO2 rozpuštěného ve vodě udává kyselost vody a tvoří kyselinu
uhličitou.

Rozpouštění CO2 ve vodě (Henryho zákon): 

CO2 + H2O = H2CO3
*

Jako silná kyselina je H2CO3 zcela disociována:

H2CO3 = HCO3
- + H +



Rozpouštění vápenců, srážení CaCO3

Rozpouštění vápenců probíhá podle reakce:

H2O + CO2 + CaCO3 → Ca2+ + 2 HCO3
-

- CO2 obsažený v atmosféře je pohlcován srážkovou vodou. V ní se
rozpouští a vytváří kyselinu uhličitou

- vyšší parciální tlaky CO2 posunují rovnováhu doprava ve prospěch 
rozpouštění

Srážení, opačný proces:

Ca2+ + 2 HCO3
-→ H2O + CO2 + CaCO3

- odplynění CO2 vede přesycení vod oxidem uhličitým a k jeho 
úniku do atmosféry

- dochází ke krystalizaci kalcitu-sintru => růstu speleotém
- primární formou většiny speleotém jsou duté stalaktity => brčka



Speleotémy
Brčka => duté stalaktity, primární forma většiny speleotém

- jsou duté, vnitřní kapilárou je voda distribuována k ústí brčka
- jejich vnější průměr => 4-5mm, řízen rozměrem kapky – závislost na aktuálním

povrchovém napětí a částečně i na rychlosti skapu
- mohou dosahovat délky i několika metrů, často se lze setkat s dosud nevyjasněným

jevem, padání brček
- u jejich ústí, v oblasti přesycení, dochází k výměně CO2 s atmosférou=>srážení CaCO3

- brčko je tvořeno třemi vrstvami => A, B, C – jedinou pozorovanou složkou je kalcit

Vrstva A: extrémně jemnozrnný kalcitový agregát pravděpodobně vzniklý ukládáním 
CaCO3 ze speleoaerosolů na  již stávající stěně brčka, mocnost 0.1mm

Vrstva B: primární kostra brčka, nejpodstatnější část hmoty brčka, tvoří se zřejmě při 
nízkém přesycení z kapky na konci brčka => výměna CO2 mezi roztokem a
speleoatmosférou, mocnost 0.6 – 1mm

Vrstva C: vnitřní vrstva, nepravidelná, zrnitý agregát kalcitu, tvorba epizodně při velkém 
přesycení, mocnost 0.1 – 0.3mm



Podélný řez stěnou brčka. Výbrus, procházející světlo.

dle: J. Faimon a kol.



Němcovy jeskyně, Moravský kras
(speleotémy jsou zde zastoupeny v mnoha unikátních formách)

Foto: L. Barák



Brčka a excentrika v jeskyních Propasťovité bludiště a Pustožlebská Zazděná v Moravském 
krasu.

Foto: archiv ČSS, ZO 6-22 Devon



Jeskyně Okrouhlík, Moravský kras, speleotémy s absencí skapu – Foto: P. Barák

Důvodem absence skapu je pravděpodobně ucpání „mateřské pukliny“ klastickým materiálem 
a vznik nového „atraktoru“, který infiltrující vodu odvádí jinou cestou. Růst speleotém je tedy 

ukončen.



Hydrogeochemie skapových vod, koroze vápenců

V Moravském krasu dlouhodobě probíhá výzkum hydrogeochemie skapových vod na lokalitách 
Punkevní jeskyně, Amatérská jeskyně, Balcarka nebo Ochozská jeskyně. Krasové vody mimo CO2 

obsahují Ca2+, K+, Mg2+,Na+, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Cl-, SO4

2-, PO4
2-. Výzkumy prokázaly v naprosté

většině přesycení skapových vod ke kalcitu, jediný nenasycený skap byl lokalizován v Tunelové
chodbě v Punkevních jeskyní. Zajímavé jsou poznatky z výzkumů v Ochozské jeskyni týkající se 
koroze vápenců vlivem infiltrujících srážek:

- Místa s vyššími hodnotami skapu vykazovala v průměru o 10% větší hodnoty celkové tvrdosti 
než místa s nízkým skapem. 

- Odnos rozpouštěných vápenců je výrazně nejvyšší z jara. Z výzkumů vyplívá, že podmínkách 
zkrasovělých vápenců Moravského krasu jsou pro tvorbu vodních zásob rozhodující jarní
měsíce, zejména březen, duben a květen. Na sledované skapové lokalitě „Odpočívající
beránek“ představují tyto měsíce téměř 70% celkového ročního odnosu vápenců! 

- Teplá a vegetační část šesti měsíců červen–listopad naopak pouze cca 10%. 
- Doba nejvyšší koroze vápenců je rovněž obdobím nejvyšší tvorby sintru v jeskyni v průběhu 

roku. Jarní měsíce lze tedy považovat za období nejrychlejšího růstu krápníků v průběhu roku. 
- Z výzkumů plyne, že intenzita rozpouštění vápenců je cca 12,5mm za 1000 let. 
- Nasycenost infiltrujících srážkových vod CO2 a následná koroze vápenců je výslednicí

několika faktorů – teploty, koncentrace CO2 v půdním profilu a rychlosti infiltrace 



Trojitý strop, Propasťovité bludiště, Moravský kras – Foto: P.Minařík, P.Barák

Zajímavý útvar, shora sintrová kupa vysrážená z filmu prosakujících vod, pod ní trojitá lavice 
zespodu zdobená brčky. Každá její úroveň symbolizuje postupný pokles a nárůst sedimentárních 

výplní vlivem protékajících vod.



Jeskyně Okrouhlík, Moravský kras – Foto: L.Barák

Jeskyně představuje ponor srážkových vod ležící pod závrtem na zalesněné plošině. 
Téměř všude lze narazit na ostré škrapovité břity, které jsou výsledkem korozní činnosti 

prosakujících vod nasycovaných kyselými výluhy ze smrkových monokultur.



Amatérská jeskyně, Moravský kras
(Západní větev je typická rozlehlými dómy s bohatou výzdobou)

Foto: I. Audy
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To je vše, hezký den.
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