
Ochrana vod

v CHKO Moravský kras

Jitka Malá, Kateřina Schrimpelová a Antonín Tůma



2/20

Moravský kras, jak jej známe

Kolíbky u Rudic

Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně – lodní plavba

Propast Macocha

Sloupsko-šošůvské j.

http://www.ck-rekrea.cz/katalogy-data/images/atrakce/753/macocha_s.jpg
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Správa jeskyní České republiky
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Moravský kras, jak jej neznáme

Vývěr Jedovnického p.Pěna v Rudickém propadání

NL pod ČOV Březina



4/20

Osnova

 Základní charakteristika

 Systém ochrany přírody

 Voda v Moravském krasu

 Vlastní monitoring

 Hlavní problémy ochrany vod v CHKO

 Probíhající změny

 Jak dál?
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Základní charakteristika

 3–5 km široký
a 25 km dlouhý pruh 
devonských vápenců

 plocha 98 km2

Moravského
krasu

Vápence Moravského krasu
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Systém ochrany přírody

 CHKO od 1956

 Část CHKO na Listu 
mokřadů mezinárodního 
významu v rámci 
Ramsarské úmluvy

 2/3 CHKO v systému 
evropsky významných 
lokalit Natura 2000

 3 zóny ochrany

Moravský kras – mapa zonace
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Voda v Moravském krasu

 První výzkumy kvality vod r. 1876

 První rozsáhlejší monitoring chemismu 
vodních toků r. 1949

 Severní a střední část krasu: monitoring 
kolem let 1970 a 1998

 el. konduktivita

 organické látky

 živiny

Hostěnický potok nad ČOV
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Voda v Moravském krasu

Postupné zhoršování 
kvality vody,
zejména během 
posledních 20 let.

Rudické propadání (Jedovnický potok)
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Vlastní monitoring

Rudické propadáníNetopýrka

Lopač

 Severní

 střední

 jižní část MK



10/20

Kvalita vody toků před ponorem

Rudické propadáníHostěnické propadání
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Kvalita vody podzemních úseků toků

Býčí skála – Jedovnický p.Netopýrka - tok Netopýrka

Jan Moravec
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Vliv vyčištěných OV na kvalitu vody 
v tocích

Výpusť ČOV Březina Výpusť ČOV Hostěnice
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Hlavní problémy ochrany vod v CHKO

 Autochtonní vody

Podzemní přítok Tipeček – zdroj pitné vodyPR Mokřad pod Tipečkem

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/313/038574_05_194913.jpg



14/20

Hlavní problémy ochrany vod v CHKO

 Alochtonní vody

 Nechráněná povodí vodních toků 
mimo CHKO

 Rybníky

 Ne všechny obce mají ČOV a 
kanalizaci

 Jednotná kanalizace a obtok ČOV 
do recipientu nebo do podzemí

 Fosfor
Rybník Olšovec
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Hlavní problémy ochrany vod v CHKO

Alochtonní vody
mají přímý vliv

na krasové útvary
a prostředí jeskyní!

Ochozský potok před CHKO

Jedovnický potok před CHKO
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Probíhající změny

 Zastaralá ČOV 
Rudice nahrazena 
přečerpáváním OV 
na ČOV Jedovnice

Přehrážky pod ČOV, před propadánímBývalá ČOV Rudice
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Probíhající změny

Místo původní ČOV Rudice Přehrážky po odstavení ČOV

https://www.google.cz/maps

 Zlepšení situace Rudického potoka, 
ale část obce stále neodkanalizována
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Probíhající změny

 Odstraňování fosforu na ČOV Ostrov u Macochy

 Příprava nové zonace

Nově vzniklý závrt – Ostrov u Macochy
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Jak dál?

 Nové vymezení zón ochrany nejen s ohledem 
na krasové útvary, ale i na vodní toky

 Ochranná pásma zahrnující celá povodí 
přitékajících toků, přiléhající k CHKO

 Hospodaření s odpadními vodami:

 oddílná kanalizace

 odvádění OV všech obcí na ČOV

 odstraňování fosforu

 Zvyšování informovanosti místních obyvatel i 
turistů o možnostech ochrany vod v CHKO



Na shledanou v Moravském krasu!

Jitka Malá

Kateřina Schrimpelová

Antonín Tůma


