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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá možností využití umělé infiltrace v lokalitě Rožnov 

pod Radhoštěm v obdobích sucha. Umělá infiltrace spočívá v zavádění povrchové vody  

do vody podzemní, která je následně čerpána a použita pro vodárenské účely. V zájmové 

lokalitě již byla v minulosti tato technologie využívána závlahou z řeky Rožnovské Bečvy 

přes systém sedimentačních rybníků a závlahových kanálů, ale z důvodu zhoršení jakosti 

podzemní vody, byla následně zrušena. V rámci diplomové práce proběhl experiment  

v podobě terénního měření pomocí dvouválcového infiltrometru na 6 místech. Cílem práce 

bylo pomocí Philipových rovnic vyhodnotit propustnost zeminy v daném území.   

Klíčová slova: sucho, umělá infiltrace, Rožnovská Bečva, dvouválcový 

infiltrometr, propustnost 

 

SUMARRY  

This theses deals with the possibility of using artificial infiltration in Rožnov  

pod Radhoštěm during the drought. Artificial infiltration is the installation of surface water 

into underground water, which is subsequently pumped and used for waterwork purposes.  

At the site of interest, this technology has been used in the past by irrigation from the river 

Rožnovská Bečva via the system of sedimentary ponds and irrigation channels, but due  

to the deterioration of groundwater quality, it was subsequently canceled. In the context  

of the thesis there was an experiment in the form of field measurements using a double ring 

infiltrometer at 6 locations. The goal of the thesis was to evaluate the soil permeability  

in the given territory using Phillip´s equations.  

Key words: drought, artificial infiltration, Rožnovská Bečva, double ring 

infiltrometer, permeability 
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1 ÚVOD 

V současnosti je nejvíce medializovaným tématem změna klimatu a s ním 

přicházející i klimatický extrém v podobě sucha. Při výkyvech počasí dochází k poklesu 

hladiny podzemní vody (hlavně v letních měsících), která je jedním z nejdůležitějších 

vodních zdrojů využívaná k zásobování obyvatel. 

Jako účinné adaptační opatření proti suchu se využívá technologie umělé infiltrace, 

která je již v České republice využívána v obci Kárané. Tato metoda je založena  

na zavádění povrchové vody, přičemž jejím hlavním cílem je navýšit podzemní vody  

o určité množství, které je následně využíváno pro pitné účely. Před vybudováním této 

technologie je však nezbytně nutné znát nejrůznější charakteristiky půdy zájmového 

území. 

Diplomová práce se zabývá možnosti vybudování umělé infiltrace v lokalitě 

Rožnov pod Radhoštěm (projekt QJ 1620148) v suchých obdobích. V rámci terénního 

experimentu proběhlo 6 měření, při kterých bylo použito dvouválcového infiltrometru. 

Cílem bylo vyhodnotit za pomocí Philipových rovnic propustnost horninového podloží  

a porovnat vlhkost půdy před a po infiltraci. 

První kapitola je zaměřena na vodu v krajině, kde jsou popsány základní informace 

o rozdělení vod. Druhá kapitola pojednává o suchu, které se stává z důvodu globálního 

oteplování stále větší hrozbou. V České republice se globální změny projevují také častěji,  

a proto jsou v diplomové práci porovnány referenční a scénářové hodnoty teploty  

a vlhkosti vzduchu či úhrny srážek, které byly vyhodnoceny na základě klimatického 

modelu ALADIN/CLIMATE/CZ. Následující část je orientována na infiltraci povrchových 

vod včetně faktorů, které ovlivňují vsak, dále na typy umělé infiltrace a v neposlední řadě 

na možnosti metod, které se používají k vyhodnocení rychlosti infiltrace. V rámci dalších 

kapitol je již rozpracováno zájmové území, dále je vysvětlena metodika testů infiltrace 

pomocí dvouválcového infiltrometru, metodika výpočtů včetně analýzy dat  

a vyhodnocení naměřených a vypočítaných hodnot. 
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2 VODA V KRAJINĚ 

Hydrologický cyklus je označován jako stálý oběh povrchové a podzemní vody, 

který není možno zastavit anebo uměle vyvolat. Voda se na zemském povrchu vlivem 

slunečního záření ohřívá a vypařuje.  Z oceánů, moří, řek, jezer (evaporace) a transpirací 

rostlin se voda ve formě vodních par dostává do atmosféry. V chladnějším prostředí 

atmosféry začnou vodní páry kondenzovat, tvoří oblaka a v kapalné nebo pevné podobě 

dopadají na zemský povrch. Část vody se vsákne do půdy, část využije rostlinstvo, část 

srážek se opět vypaří a část se vlivem gravitace dostává zpět do řek, moří a oceánů,  

viz obrázek 1 (Ilavský, 2008). 

 

Obrázek 1 Koloběh vody 

 (vypracováno podle Ilavský, 2008) 

2.1 Hydrologická bilance 

Hydrologická bilance je sestavována pro jednotlivá povodí a dokonce pro státy. 

Základní veličiny jsou rozděleny dle prvků hydrologické bilance na dvě skupiny. Jedná se 

veličiny, které mají rozměr toků (výpar, základní odtok či srážky) a o veličiny,  

které udávají rozměr zásob (voda v tocích, sněhová pokrývka).  

Pro zjednodušeno bilanci lze využít rovnici (1):  

          , kde (1) 
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Hs = celková výška srážek [mm]; 

Ho = celková výška odtoku [mm]; 

Hv = celková výška výparu [mm]; 

R = změna výšky zásob v povodí [mm] (Chmelová). 

2.2 Rozdělení vod 

Voda se obecně dělí na dva základní typy dle svého výskytu, a to  

na povrchovou a podpovrchovou vodu.  

2.2.1 Povrchová voda 

Jedná se o vody, které se nalézají trvale nebo dočasně na zemském povrchu. 

Rozdělují se na vodu z atmosféry, oceány a moře, ledovce, řeky a jezera.   

Atmosférická voda vzniká v ovzduší z vodních par při poklesu teploty vzduchu 

pod rosný bod. Může se vyskytovat v podobě kapalné (déšť, rosa, mlha) či pevné (sníh, 

led, jinovatka). Rozeznávají se srážky horizontální a vertikální; horizontální se vytváří 

kondenzací vodních par na povrchu země a vertikální ve vyšších vrstvách atmosféry,  

jež poté dopadají na zemský povrch ve formě kapalné nebo pevné. Struktura atmosférické 

vody je ovlivněna složením atmosféry, dále také znečištěním, které je způsobeno emisemi 

a to zejména přírodního či antropogenního charakteru (Druhy vod, 2010). 

Moře a oceány zabírají většinu povrchu planety Země a jsou rozmístěny značně 

nerovnoměrně. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, 

Indický oceán, Severní ledový oceán a Jižní oceán. Každý z těchto oceánu má vlastní 

proudový systém, speciální geologické složení zemské kůry pode dnem a charakteristické 

vlastnosti vody. Okrajové části oceánu se nazývají moře (Kleczek, 2011). 

Ledovce se vytváří hromaděním sněhu, jež zůstává na jednom místě. Ten se 

postupně stlačuje a transformuje do ledu, což trvá i mnoho let. Ledovce se mohou 

pohybovat, rychlost je však ovlivněna jeho velikostí a dále také průtokem v daném místě. 

Ledovce lze považovat za pozůstatky z doby ledové. Vyskytují se převážně v polárních 

regionech, jako jsou například Antarktida a Grónsko (What is glacier?, c2018). 
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Řeky jsou zdrojem pitné a užitkové vody, ale zároveň slouží jako recipient 

splaškových a průmyslových odpadních vod. Vypouštění těchto vod však způsobuje jejich 

značné znečištění. Jedná se například o chemické a bakteriální znečištění, poškození 

biologického stavu či estetické závady. Ve srovnání s podpovrchovými vodami mají menší 

množství oxidu uhličitého. Hodnota pH se pohybuje obvykle u neznečištěných řek od 6,5 

do 8,5 a obsah rozpuštěných látek od desítek po stovky mg/l (Druhy vod, 2010). 

2.2.2 Podpovrchová voda 

Podpovrchová voda je důležitým zdrojem pro zásobování obyvatel, průmysl  

a zemědělství. Její existence je rozhodující pro mokřady a působí jako kompenzátor 

v obdobích sucha. Vody povrchové jsou dotovány právě touto vodou a jsou ovlivňovány 

jejími vlastnostmi. Kvalita podzemních vod, vodní ekosystém a přirozeně probíhající 

procesy v podloží jsou narušovány antropogenní činností, proto je velmi významná jejich 

ochrana, obnova a monitoring (Pytl, 2012). 

Podpovrchová voda se vyskytuje pod zemským povrchem, viz obrázek 2, ve všech 

podobách a skupenstvích. Rozděluje se podle původu na vadózní a juvenilní. Vadózní 

vzniká infiltrací srážkových a povrchových vod do půdy a juvenilní se tvoří kondenzací 

vodních par, které vystupují k povrchu z nitra Země (Ilavský, 2008). 

 

Obrázek 2 Podpovrchová voda 

(vypracováno podle Ilavský, 2008) 

Půdní voda je definována jako část podpovrchové vody, která se vyskytuje  

ve všech skupenstvích. Tato voda se ovšem převážně objevuje v aeračním pásmu, jež je 
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součástí spodní části půdního profilu, kde jsou póry vyplněné vodou  

i vzduchem (Chmelová).  

Půdní vody se rozdělují na základě sil, které převládají:  

 adsorpční voda je vázaná adsorpčními silami půdních a horninových částic. 

 Kapilární voda je obsažena v kapilárních pórech, jejichž velikost je  

pod 0,01 mm. Rozděluje se na zavěšenou (pochází z prosakující srážkové vody)  

a na podepřenou (vzlíná z vody podzemní). 

 Gravitační voda je v půdním profilu pouze na krátkou dobu (při dešti, tání, sněhu). 

Pohybuje se díky gravitačního působení ve větších nekapilárních pórech. Doplňuje 

za příznivých podmínek kapilární vodu (Urbancová, 2015). 

Dále se rozděluje z hlediska propustnosti a kvality horninového prostředí na vodu:  

 průlinovou, která vyplňuje prostory mezi částicemi nezpevněných  

a zpevněných sedimentů. Její pohyb je zapříčiněn gravitací, může být  

i pod tlakem. V průlinové vodě dochází k filtraci a vytváří plošně rozsáhlé zvodně. 

 Puklinová voda se objevuje v puklinách a trhlinách zpevněných hornin. Tyto 

prostory vznikají mechanickou činností – zvětráváním a rozpínáním. Netvoří 

souvislou vodní hladinu a nepřenáší hydrostatický tlak.  

 Posledním typem je krasová podzemní voda, která teče jako povrchový tok 

v krasových horninách malými vnitřními prostory. Tato voda není schopná filtrace, 

bývá však znečišťována vodou z povrchu a je bohatá na rozpuštěné látky 

(Chmelová). 

Podzemní voda je součástí podpovrchové vody a vyplňuje dutiny zvodněných 

hornin bez ohledu na to, jestli tvoří souvislou hladinu. Rozdělují se podle mineralizace 

(celkové množství rozpuštěných látek) a podle obsahu plynu na obyčejné a minerální.  

 Obyčejné podzemní vody jsou vody s nízkým obsahem rozpuštěných látek  

či plynů. Nesplňují žádné z kritérií pro minerální vodu. Chemické změny 

podzemních vod jsou výsledkem složitých procesů probíhajících v systému voda – 

hornina – atmosféra. Jedná se o procesy chemické, fyzikální a biochemické. 

 Minerální vody jsou chápany jako vody, které se od obyčejných podzemních vod 

odlišují svým původem, specifickým složením, fyzikálními vlastnostmi, atd. 
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Přírodní minerální vody a přírodní léčivé vody vyvěrají na zemský povrch a splňují 

kvalitativní požadavky, které příznivě působí na lidský organismus (Ilavský, 2008). 

2.3 Zásoby vody na Zemi 

Hydrosféra zahrnuje veškerou vodní hmotu na zemském povrchu. Celková plocha 

povrchu Země činí 510 mil. km
2
, z čehož tvoří oceány a moře 361 mil. km

2
 a pevnina  

149 mil. km
2
. Z těchto poměrů lze usoudit, že voda a povrch jsou rozděleny výrazně 

nerovnoměrně. Na severní polokouli připadá 155 mil. km
2
 vodní plochy a na jižní 

polokouli se nalézá 206 mil. km
2
, což se výrazně promítá do utváření klimatu a vodní 

bilance.  

V oceánech a mořích se vyskytuje 1 338 mil. km
3
 vody. Na pevnině se vody 

nachází podstatně méně, odhaduje se 47,9 mil. km
3
, z čehož je 35 mil. km

3
 sladké vody. 

Zásoby sladké vody se nalézají v ledovcích - 24 mil. km
3
; podpovrchové vodě -  

23,7 mil. km
3
, jezerech a řekách – 13,5 mil. km

3
, viz tabulka 1 (Voda na Zemi: Rozložení 

zásob vody na Zemi, 2014). 

Tabulka 1 Zásoba vody na Zemi 

(vypracováno podle Kleczek, 2011) 

 



Bc. Lucie Zbořilová: Umělá infiltrace v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm 

7 

2018 

3 SUCHO  

Sucho lze definovat jako deficit srážek k očekávanému normálu (dlouhodobá 

rovnováha mezi srážkami a evapotranspirací pro danou lokalitu) v atmosféře, v půdě  

a v rostlinách. Sucho je charakterizováno jako přírodní riziko, které se vyskytuje 

nepravidelně v obdobích podnormálních srážek s trváním od několika dní až po několik 

měsíců v prostoru a čase. Postihuje rozsáhlá území a vede k národohospodářským, 

humanitárním, zdravotním a ekologickým rizikům. Sucho bývá doprovázeno nadnormální 

teplotami vzduchu, nižší relativní vlhkostí, vyšším slunečním svitem a zmenšenou 

oblačností, což souvisí se změnou klimatu (Rožnovský, 2002; Sucho, 2015). 

Změna klimatu zahrnuje zásadní změny v rozložení vývoje počasí – nejčastěji jsou 

uváděny výkyvy teplot. Změny teplot vzduchu jsou do značné míry ovlivněny 

skleníkovým efektem. Sluneční záření má největší intenzitu v krátkých vlnových délkách  

a toto záření z větší části atmosféra propouští, takže většina záření dopadá na zemský 

povrch. Ohřátý povrch Země však stejné množství vyzařuje do kosmického vesmíru a část 

tohoto dlouhovlnného záření je odrážena zpět na zemský povrch atmosférickými plyny 

v horních vrstvách atmosféry ve výškách 5 až 10 km. Mezi tyto plyny se řadí oxid uhličitý, 

metan a ozón. Dle Kadrnožky byl skleníkový efekt v atmosféře vždy. Bez skleníkového 

efektu by totiž globální teplota byla o 30 – 40 °C nižší. Je však prokazatelné,  

že s příchodem průmyslové revoluce se koncentrace oxidu uhličitého rapidně zvýšila -  

z 280 ppm na 375 ppm, a na základě této skutečnosti došlo i ke zvýšení globální teploty  

za poměrně krátké období (Kadrnožka, 2006). 

Z obrázku 3 lze vyčíst, že globální teplota se od roku 1970 až po rok 2000 zvýšila  

o 0,8 °C a koncentrace CO2 v atmosféře zesílila o 50 ppm. Zvyšující se globální teplota 

sebou nese i jiné negativní dopady nežli sucho, souvisí i se zvyšováním hladiny moří, 

povodněmi či extrémní meteorologickými jevy (Kadrnožka, 2006). 

Do této problematiky se také zahrnují lokální a regionální zásahy člověka  

do krajiny. Jedná se například o výstavbu hrází, přehrad, napřimování toků, zástavby, 

vykácení lesů, a s tím související rychlý odtok vody z krajiny, špatné zadržování vody 

v půdě, pokles hladiny podzemních vod či ovlivnění ekosystému biotopu, atd. (Kadrnožka, 

2006). 
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Obrázek 3 Globální teplota a koncentrace CO2 1970 - 2000 

(vypracováno podle Kadrnožka, 2006) 

3.1 Projevy sucha 

Sucho se rozděluje na několik typů; meteorologické, hydrologické, zemědělské   

a socioekonomické, viz obrázek 4. 

Meteorologické sucho: je definováno jako období, ke kterému dochází vývojem 

meteorologických podmínek (dlouhodobým nedostatkem srážek, vysokými teplotami 

vzduchu, vysokou výparností). Definice tohoto typu sucha je specifická k dané oblasti, 

protože meteorologické podmínky jsou rozdílné na kontinentech, ve státech  

či v regionech (Kleczek, 2011). 

Hydrologické sucho: vyznačuje se poklesem až nedostatkem vodních zásob  

na ploše určité oblasti v daném časovém období. Frekvence a závažnost tohoto typu sucha 

je definována na povodí. Hydrologická bilance má v obdobích sucha nedostatek příjmové 

složky vody. Projevem je také snížení průtoku ve vodních tocích, snížení hladiny 

povrchové a podzemní vody či vysychání studánek (Kleczek, 2011). 

Zemědělské sucho: spojuje zemědělské dopady s různými charakteristikami 

meteorologického či hydrologického sucha se zaměřením na nedostatek srážek,  

na nedostatek půdní vody, na snížené hladiny podzemní vody, atd. Je také závislé  

na převládávajících povětrnostních podmínkách, biologických charakteristikách specifické 

rostliny, jejím stádiu růstu, fyzikálních a biologických vlastnostech půdy. Je nutné 
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zohledňovat proměnlivou náchylnost plodin v různých fázích vývoje; od jejich vzniku  

až po dospívání. Nedostatečná vlhkost může bránit klíčivosti porostu, což vede k nízkému 

počtu rostlin na hektar a ke snížení konečného výnosu (Types of drought, c2017). 

Socioekonomické sucho: je spojeno s nedostatkem pitné vody pro obyvatele  

či užitkové vody v sektoru průmyslovém. Tento typ sucha nastane, když poptávka překročí 

nabídku vody. Ve většině případů však vzrůstá poptávka po vodě v důsledku rostoucí 

populace a vyšší spotřeby na obyvatele. Dodávka se může zvýšit díky vylepšené výrobní 

účinnosti, technologii nebo konstrukci nádrže, která zvyšuje kapacitu úložiště povrchových 

vod (Types of drought, c2017). 

 

Obrázek 4 Přehledný diagram typů sucha 

 (vypracováno podle Types of drought, c2017) 

3.2 Metody stanovení sucha 

Sucho se posuzuje z hlediska plošného rozsahu, časové charakteristiky (začátek, 

konec) a intenzity. Hodnotí se pomocí indexů, které vyjadřují číselnou hodnotu. Indexy 

charakterizují odchylky srážek od normálu pro dané období. Dále se využívají srážková  

a teplotní data, pomocí nichž je vypočítaná evapotranspirace. Indexy mají řadu nedostatků, 
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např. nedokážou určit přesný začátek a konec sucha. Pracují pouze s měsíčními průměry 

(Rožnovský, 2002; Jestřábek, 2008). 

Mezi nejčastěji používané indexy patří Langův dešťový charakter, Minářova 

vláhová jistota, Končekův index zavlažení, Standardní srážkový index a Palmerův index 

závažnosti sucha.  

 Langův dešťový charakter 

Jedná se o nejstarší a nejjednodušší indikátor sucha. Výpočet vyjadřuje podmínky 

přirozené závlahy krajiny; důležitými činiteli jsou atmosférické srážky a teplota vzduchu, 

viz rovnice (2): 

  
 

 
, kde (2) 

f = Langův dešťový faktor [mm/°C]; 

R = průměrný roční úhrn srážek [mm]; 

t = průměrná roční teplota vzduchu [°C]. 

Nevýhodou tohoto indexu je, že nejsou brány ohledy na rozdělení srážek a teplot 

během roku a při výpočtu je možné získat stejné hodnoty dešťového faktoru i při odlišném 

klimatickém režimu. Na základě Langova dešťového charakteru byly vymezeny čtyři 

klimatické oblasti, viz tabulka 2 (Dufková). 

Tabulka 2 Rozdělení oblastí dle Langova dešťového charakteru 

(vypracováno podle Dufková) 

 

 Minářova vláhová jistota 

Minářova vláhová jistota charakterizuje vláhové poměry průměrného množství 

srážek za určité teploty v daném období a místě. Její výpočet je definován rovnicí (3):  

  
         

 
, kde (3) 

J = Minářův vláhový koeficient [mm/°C]; 
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R = průměrný roční úhrn srážek [mm];  

t = průměrná roční teplota vzduchu [°C].  

U Minářovy vláhové jistoty bylo vymezeno 7 oblastí, viz tabulka 3 (Dufková). 

Tabulka 3 Rozdělení oblastí dle Minářovy vláhovy jistoty 

(vypracováno podle Dufková) 

 

 Končekův index zavlažení 

Jedná se o index, který je aplikován k třídění a rajonizaci podnebí. Vzorec   

pro výpočet závlahy je vhodné navrhnout pro vegetační období (duben – září). Pro zjištění 

Končekova indexu zavlažení lze využít rovnice (4): 

   
 

 
               , kde (4) 

Iz = Končekův index; 

R = úhrn srážek za vegetační období (duben – září) [mm]; 

Δr = kladná odchylka množství srážek zimních měsíců (prosinec – únor)  

od hodnoty 105 mm [mm]; 

t = průměrná teplota za vegetační období [°C]; 

v = průměrná rychlost větru ve 14 hod za vegetační období [m/s]. 

Při vyhodnocování číselných hodnot se za suché oblasti označují ty, které mají 

záporný index zavlažení, viz tabulka 4. Index zavlažení platí pro standardní půdní poměry  

ve standardním reliéfu (Dufková). 
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Tabulka 4 Rozdělení oblastí dle Končekova indexu zavlažení 

 (vypracováno podle Dufková) 

 

 Standardní srážkový index 

Standardní srážkový index určuje pravděpodobnost výskytu srážek  

během sledovaného období. Je založen na sledování srážkové odchylky, která slouží  

pro vyjádření půdních vlhkostních podmínek a pro zjištění dopadu suchých epizod na říční 

průtoky a hladiny podzemních vod. Při výpočtu se nejprve stanoví rozdělení 

pravděpodobností z dlouhodobé řady pozorování a tyto hodnoty jsou následně převedeny 

na normované normální rozdělení. Zjištěné hodnoty se pohybují ± 1,96 (záporná hodnota 

představuje období s podprůměrnými srážkami) (Jestřábek, 2008). 

 Palmerův index 

Vypočet vychází z rovnice vodní bilance, která zahrnuje úhrn srážek za sledované 

období, obsah vody v půdě a potenciální evapotranspiraci. Palmerův index se počítá  

pro vegetační období i pro jednotlivé týdny. Využívá se pro měření půdní vlhkosti, je 

vhodný pro použití v zemědělství, a také umožňuje zachytit časové a prostorové rozložení 

pozorovaných epizod sucha (Jestřábek, 2008). 

3.3 Dopady sucha 

Dopady sucha postihují větší části území než jiná přírodní rizika. Kvantifikace škod 

způsobených suchem bývá velmi obtížná. Dopady jsou označovány jako přímé a nepřímé. 

Mezi přímé škody patří například snížená produkce plodin, lesních porostů a lesů, zvýšené 

nebezpečí vzniku požáru, snížené hladiny podzemních vod, zvýšená míra úmrtí dobytka  

a volně žijících živočichů. Tyto přímé dopady vyvolávají vznik nepřímých dopadů;  

to znamená, že snížená produkce plodin vede ke ztrátě příjmu v oblasti zemědělství, 

zvýšeným cenám potravin a dřeva, nezaměstnanosti, atd. (Part A. Drought Impacts, 2016). 
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 Ekonomické dopady 

Mnohé ekonomické dopady se vyskytují v zemědělství a souvisejících odvětvích,  

protože tyto sektory jsou závislé na zásobování povrchovými a podzemními vodami. 

Zemědělcům hrozí napadení úrody hmyzem, chorobami a větrnou erozí. Ztráta příjmu je 

dalším ukazatelem, který se používá při hodnocení dopadů sucha. Vede k nezaměstnanosti  

a k vyšším cenám za potraviny. V některých případech místní nedostatek určitého zboží 

vede k dovozu z jiné oblasti, která nebyla postižena suchem (Part A. Drought Impacts, 

2016). 

 Ekologické dopady 

Ekologické škody jsou důsledkem poškození rostlinných a živočišných druhů, 

jejich přirozeného prostředí, kvality ovzduší a vody, lesních požárů, ztráty biologické 

rozmanitosti a eroze půdy. Některé z těchto dopadů jsou krátkodobé a po skončení sucha 

se vrátí do normálu. Avšak mohou být i dlouhodobé a dokonce se mohou stát trvalými, 

např. ztráta mokřadů, jezer či vegetace. Narušení krajiny může vést k trvalé ztrátě 

biologické produktivitě (Gilbert, 2012). 

 Sociální dopady 

Sociální dopady zahrnují poškození zdraví a konflikty mezi uživateli vody.  

Nejčastějším problémem je migrace obyvatelstva do zemí, kde je vyšší nabídka „vodních 

zdrojů“. Migrace vytváří rostoucí tlak na sociální infrastrukturu městských oblastí,  

což vede ke zvýšení chudoby a dále také sociálních nepokojů (Part A. Drought Impacts, 

2016). 

3.4 Sucho v České republice 

Ve střední Evropě je sucho velmi často podceňovaným jevem, protože jeho dopady 

nejsou tak viditelné. Vyvíjí se pomalu a jsou rozloženy do větší zeměpisné oblasti  

než škody, které vyplývají z jiných přírodních katastrof. 

Česká republika se rozkládá na rozvodnici tří moří – Severního, Baltského  

a Černého. Její významnější toky odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem 

této skutečnosti je, že vodní zdroje ČR jsou závislé na dešťových a sněhových srážkách. Je 

tedy nutné šetrně hospodařit s vodou v krajině, říční síti, nádržích a s podzemními vodami 
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tak, aby byla využita ve všech odvětvích a přitom nebyla ohrožována kvalita životního 

prostředí (Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 2015). 

Sucho se na území ČR projevuje stále častěji v podobě hydrometeorologických 

extrémů. Příčiny sucha jsou spojeny s nedostatkem srážek, vysokými teplotami a velkým 

výparem, který se projevuje v deficitu půdní vlhkosti. Hydrometeorologické sucho je 

zapříčiněno tedy anomáliemi v atmosféře (Vyhodnocení sucha na území České republiky 

v roce, 2015). 

V tabulce 5 jsou porovnány hodnoty obnovitelných vodních zdrojů ČR v období 

2010 – 2016. Lze vyčíst, že ve sledovaném období se hodnoty položek snižovaly a to 

například u ročního odtoku až o polovinu, i když mezi jednotlivými obdobími docházelo 

ke kolísání. 

Tabulka 5 Obnovitelné vodní zdroje 2010 - 2016 na území ČR 

 (Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016, 1997) 

 

3.4.1 Vývoj klimatu 

Dle klimatického modelu ALADIN/CLIMATE/CZ lze do budoucna předpokládat 

růst teploty vzduchu, což povede ke zvýšenému výparu vody a zvýšení rizika výskytu  

a trvání sucha. V ČR se očekává změna rozložení srážkových úhrnů, a to v kombinaci se 

zvýšenou teplotou, představuje riziko nepříznivé hydrologické bilance v letním období  
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(z hlediska zajištění vody pro potřebu obyvatel a z hlediska ekologického stavu vodních 

útvarů) (Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 2015). 

 Teplotní charakteristiky 

Dle Pretela lze očekávat do roku 2099 postupný nárůst průměrných teplot. Tyto 

scénáře byly srovnány s referenčními hodnotami v etapě 1961 – 1990, kdy průměrná 

teplota dosahovala 7,3 °C. V prvním scénářovém období (2010 – 2039) se teplota vzduchu 

pravděpodobně zvýší o 1 °C a průměrná teplota bude 8,5 °C (již rok 2016 je 

charakterizován silně nadnormální teplotou, která se vyšplhala až na 8,7 °C). V etapě  

2040 – 2069 se očekává výrazné oteplení; nejvíc v jarních a letních měsících  

o 2,3 až 3,2 °C, na podzim o 1,7 až 2,1 °C a v zimě o 1,5 až 2,0 °C. V období posledním, 

2070 – 2099, se očekává oteplení v letních měsících průměrně o 4 °C a v zimě o 2,8 °C 

(Nároční akční plán adaptace na změnu klimatu, 2015; Zpráva o stavu vodního 

hospodářství České republiky v roce 2016, 1997). 

Na obrázku 5 jsou zachyceny průměrné měsíční teploty vzduchu v referenčních 

období a ve scénářových obdobích. Lze poukázat na postupné zvyšování teploty 

v jednotlivých měsících.  
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Obrázek 5 Měsíční průměrné teploty v referenčních a scénářových obdobích 

 (vypracováno podle Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu  

v ČR, 2015) 

 Srážkové poměry 

V ČR je problémem prostorové rozložení srážek, které je značně nerovnoměrné.  

Na základě modelu sucha podle Pretela lze očekávat v období 2010 – 2039 (rok 2016 byl 

srážkově normální, průměrný srážkový úhrn představoval 94 % normálu) a 2040 – 2069 

etapy, které jsou charakteristické poklesem srážek v zimě (převážně v Krkonoších, 

Českomoravské Vysočině, Beskydech) a to až o 20 %, na podzim dojde ke zvýšení. V létě 

opět začíná na území ČR dominovat pokles, který je výraznější v etapě 2070 – 2099,  

viz obrázek 6 (Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se 

změnou klimatu v ČR, 2015; Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 

2016, 2017). 
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Obrázek 6 Měsíční průměrné úhrny srážek v referečních a scénářových obdobích 

 (vypracováno podle Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu  

v ČR, 2015) 

 Vlhkost vzduchu a evapotranspirace 

Ve všech třech časových etapách je předpokládán mírný pokles relativní vlhkosti 

vzduchu. V prvním etapě 2010 – 2039 je očekáván pokles převážně na konci jara – květen. 

Ve scénáři 2040 – 2069 a 2070 - 2099 je relativní vlhkost vzduchu až abnormálně nízká 

v letních měsících, což souvisí se zvýšením teplot a sníženým množstvím srážkových 

úhrnů, viz obrázek 7.  
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Obrázek 7 Měsíční průměrné relativní vlhkosti vzduchu v referenčních a scénářových obdobích 

(vypracováno podle Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu  

v ČR, 2015) 

3.4.2 Adaptace České republiky na sucho 

První Rámcová úmluva OSN o změně klimatu byla přijata v roce 1992  

a v platnost vstoupila 21. března 1994. Jejím cílem bylo vytvořit předpoklady  

pro urychlenou stabilizaci koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Na základě této 

úmluvy byl sepsán tzv. Kjótský protokol o omezování globálních emisí skleníkových 

plynů. Po přijetí Kjótského protokolu vznikl v roce 1999 dokument Strategie ochrany 

klimatického systému Země v České republice. Po vstupu ČR do EU byla tato strategie 

aktualizována a nově přepracována jako Národní program na zmírnění dopadů změny 

klimatu v České republice, který se zaměřoval na snižování emisí skleníkového plynu  

a okrajově na opatření přizpůsobení se dopadům změny klimatu. V letech 2004 – 2006 

bylo provedeno porovnání stavu dosaženého od přijetí strategie a na základě 

nevyhovujících výsledků byla 26. října 2015 usnesením vlády ČR č. 861 schválena 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu, která je součástí Národního akčního plánu. 

Adaptační strategie a její obsah je zaměřený na jednotlivé socio-ekonomické sektory.  

Jedná se o:  

 lesní hospodářství; 
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 zemědělství; 

 vodní režim v krajině; 

 urbanizace krajiny; 

 biodiverzita; 

 zdraví a hygiena; 

 cestovní ruch.  

Hlavním cílem této strategie je zmírnit dopady změny klimatu, které sebou přináší 

např. dlouhodobé sucho, povodně, extrémní výkyvy počasí, zvyšování teploty. Dále je také 

důležité udržovat dobré životní podmínky a zachovat hospodářský potenciál pro budoucí 

generace. Na obrázku 8 je zachycen průběh adaptačního procesu pro ČR (Nároční akční 

plán adaptace na změnu klimatu, 2015; Strategie přizpůsobení se změně klimatu 

v podmínkách ČR, 2015). 

 

Obrázek 8 Adaptační proces v ČR 

 (Nároční akční plán adaptace na změnu klimatu, 2015) 
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4 INFILTRACE POVRCHOVÝCH VOD 

Infiltrace je proces, při kterém dochází k průsaku vody do půdy. Voda, která se 

infiltruje, se stává součástí vody podzemní. Nejdříve prosakuje aeračním pásmem a její 

pohyb je vertikální. V nasyceném pásmu dochází ke změně pohybu, mění se  

na horizontální. Infiltrace je také měřítkem míry, kolik vody je schopna půda adsorbovat. 

Rychlost infiltrace je dána nasyceností půdy, charakteristikami půdy a intenzitou 

dešťových srážek. Měří se infiltrometrem. Pokud půda již není schopná infiltrace, nastává 

odtok povrchové vody za předpokladu, že neexistuje žádná fyzická bariéra. Infiltrace je 

řízena gravitační a kapilární silou, viz obrázek 9 (Millis, 2012; Základní principy 

hydrogeologie, 2010). 

 

 

Obrázek 9 Pohyb vody v půdním prostředí 

 (vypracováno podle Pohyb vody v půdě, 2018) 

4.1 Faktory ovlivňující infiltraci 

Infiltrace je ovlivňována fyzikálními vlastnostmi půdy, průtokem podzemní vody, 

rychlosti vsaku do půdy, organickým složením půdy a vlhkostí půdy. 
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 Fyzikální vlastnosti půdy 

Mezi fyzikální vlastnosti půdy patří zrnitost. Klasifikuje se na základě  

procentuálního zastoupení jednotlivých velikostních frakcí zrn na půdní druhy. Půdní zrna 

o průměru nad 2 mm se nazývají skelet, pod 2 mm jemnozem, viz tabulka 6 (Urbancová, 

2015). 

Tabulka 6 Zrnitostní klasifikace půd používaná v ČR 

 (vypracováno podle Šálek, 1997) 

 

Dále je velmi důležitá pórovitost, která vyjadřuje objem volných prostor 

nezaplněných tuhou fází. Jedná se o poměr objemu pórů vyjádřených v % k celkovému 

objemu půdy, který se nachází v přirozeném stavu. Pórovitost se v praxi vyjadřuje  

rovnicí (5): 

  
  

  
     

     

  
, kde (5) 

P = pórovitost [%]; 

Vp = objem pórů [m
3
]; 

Vs = objem půdy [m
3
]; 

ρz = měrná hmotnost půdy [kg/m
3
]; 

ρd = objemová hmotnost půdy [kg/m
3
] (Šálek, 1997; Urbancová, 2015). 
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Schopnost horniny propouštět vodu se nazývá propustnost. Vztahuje se k ní pojem 

kolektor a izolátor. Kolektor je horninové prostředí, jehož propustnost je větší,  

a tudíž se v něm gravitační voda pohybuje snadno. Naproti tomu izolátor je horninové 

prostředí, jehož propustnost je menší a voda se pohybuje pomaleji. Propustnost je dána 

koeficientem filtrace, který je charakteristický pro každou zeminu, viz tabulka 7 

(Urbancová, 2015). 

Tabulka 7 Koeficient filtrace v závislosti na druhu zeminy 

(vypracováno podle Vyjádření hydrogeologa, c2009) 

 

 Průtok podzemní vody 

Odhad průtoku podzemní vody hydrogeologickým kolektorem je nejčastěji určen 

na základě Darcyho zákona, který je vyjádřen rovnicí (6):  

       , kde (6) 

Q = podzemní průtok [m
3
/s]; 

K – koeficient hydraulické vodivosti [m/s]; 

F = plocha profilu, kterým protéká podzemní voda [m
2
]; 

I = hydraulický gradient (Krásný, 2012). 
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 Rychlost vsaku do půdy 

Rychlost vsaku je charakterizující veličina, která definuje dobu infiltrace určitého 

objemu vody do půdy na dané ploše. Vypočítá se z rovnice (7):  

  
 

  
, kde (7) 

v = rychlost vsaku [m/s]; 

V = objem vody [m
3
]; 

A = plocha [m
2
]; 

t = čas [s]. 

Tato rychlost se také nazývá filtrační neboli makroskopická. Skutečná rychlost 

vody v pórech je velmi proměnlivá v závislosti na tvarech pórů (rozšíření, zakřivenost, 

atd.). Střední pórová rychlost se proto vypočítá z makroskopické rychlosti a z pórovitosti 

dle rovnice (8): 

   
 

 
, kde (8) 

vp = střední pórová rychlost [m/s]; 

v = makroskopická rychlost [m/s]; 

P = pórovitost (Kutílek, 1978). 

 Složení půdy 

Půda se skládá z půdních organismů a humusu. Mezi půdní organismy (edafon) se 

řadí bakterie, aktinomycety, houby, fytoedafon a zooedafon. Edafon hraje podstatnou roli 

v půdních procesech, kolobězích prvků či růstu rostlin.  Obecně se také nazývají pojmem 

destruenti, protože jejich úkolem je rozkládat odumřelou organickou hmotu na hmotu 

anorganickou. Neživá složka půdy, humus, je organická půdní hmota, která prochází 

neustálými změna. Z chemického hlediska se jedná o souhrn tmavě zbarvených 

organických dusíkatých látek, které mají kyselinovou povahu (Urbancová, 2015). 
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 Vlhkost půdy 

Obsah vody v půdě je důležitým kritériem, protože má vliv na růst rostlin. Zásoba 

vody v půdě se odvíjí podle intenzity srážek a hladiny podzemní vody. Podstatným znakem 

je schopnost půdy vodu zadržovat, což závisí na fyzikálních vlastnostech. K vyjádření této 

charakteristiky se používají půdní hydrolimity. Jedná se o maximální vodní kapacitu 

(maximální množství vody, které je schopna půda zadržet), polní vodní kapacitu (obsah 

vody v půdě po ztrátě vody gravitační) a bod vadnutí (rostliny jsou vystaveny trvalému 

nedostatku vody a následně vadnou) (Planeta 2004, 2004). 

4.2 Rozdělení infiltrace 

Infiltrace se rozděluje na přirozenou a umělou.  

4.2.1 Přirozená infiltrace 

Z hlediska hydrologického je nejvýznamnější infiltrace z dešťových srážek. 

Přirozená infiltrace závisí na vsakovací schopnosti půdy a také intenzitě srážek.  

Jestliže bude intenzita srážek vyšší než je schopnost půdy vodu infiltrovat, dojde 

k nasycení. Srážka se rozdělí na podíl, který doplňuje zásoby podzemní vody v profilu  

a na podíl vody, jež povrchově odtéká. Ta část srážkové vody, která se infiltruje, protéká 

půdním profilem, horninovým podložím a také rezervoáry podzemních vod. Průtok  

v půdním a pórezním prostředí je velmi pomalý ve srovnání s rychlostí povrchového 

odtoku a zpomaluje oběh vody. Toto zpomalení je však příznivý jev (Starý, 2005). 

4.2.2 Umělá infiltrace 

Umělé zdroje podzemních vod jsou vytvářeny doplňováním vody do kolektoru 

v důsledku lidské činnosti. Může docházet k samovolnému vzniku umělých zdrojů,  

ale mnohem častější jde o záměrné doplňování.  

 Samovolný vznik umělých zdrojů 

K samovolnému vzniku umělých zdrojů nastává především v urbanizovaných 

oblastech, ve kterých dochází k úniku z vodovodních a kanalizačních sítí. V městských 

aglomeracích se vytváří specifické hydrogeologické poměry a v zemědělských oblastech se 

často do podzemních vod dostávají přebytky vod, které byly použity na zavlažování. 
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Uměle vznikající zdroje mohou být z hlediska kvality neškodné, jako například úniky 

z vodovodních sítí. Převládají však nepříznivé dopady, např. kontaminované látky 

z kanalizací zhoršují jakost podzemních vod (Krásný, 2012). 

 Záměrná infiltrace 

Jedná se o vytváření umělých zdrojů, jejichž cílem je navýšit podzemní vody  

o určité množství na daném území, jež jsou využívány pro pitné účely.  Provádí se 

zaváděním povrchové vody (z řek, potoků, nahromaděných srážek či vodních nádrží)  

do vsakovacích nádrží či studní. Povrchová voda by však měla být před infiltrací upravena 

jednoduchými prostředky. Surová voda poté vsakuje do hydrogeologického kolektoru  

a odtud je čerpána ke konečné úpravě a následnému využití. Výhodou umělé infiltrace je 

snadná manipulace, a nevýhodou jsou vysoké provozní náklady (Tesařík, 1984; Bouwer, 

2002). 

4.2.2.1 Typy umělé infiltrace 

Technologie umělé infiltrace se rozděluje na dvě základní skupiny. V prvém 

případě se jedná o to, že voda zasakuje na místě, ze kterého je i následně čerpána  

pro využití. V druhém případě dochází k infiltraci a k čerpání vody na místech 

vzdálenějších. Můžou se vyskytovat větší úniky a ztráty, na druhé straně je však výhodou 

využití filtrační schopnosti horninového prostředí a zvyšování kvality infiltrované vody, 

viz obrázek 10 (Hrkal, 2016a). 

 

Obrázek 10 Základní technologické postupy umělé infiltrace 

(Hrkal, 2016a) 
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Způsoby zasakování povrchové vody do podzemí se rozdělují na: 

 bodový – infiltrační vrty nebo studně lze využít na místě, kde cílová zvodeň je 

překryta mocnějším izolátorem. 

 Liniové stavby, příkopy, infiltrační jámy – tyto stavby lze použít k infiltraci 

mělkých zvodní a také tam, kde povrchové vrstvy vykazují nízkou propustnost. 

Zařízení by měla být zakryta, aby byla chráněna před zvířaty a lidskou aktivitou. 

Infiltrační jámy a příkopy jsou nákladná zařízení a dokážou infiltrovat jen určité 

množství vody. Je tedy vhodné jejich využití jen v případě, kdy struktury jsou  

již jen v podobě opuštěných lomů či štěrkoven. 

 Plošný způsob – využívá se v případech zvodně s volnou hladinou, viz obrázek 11, 

která se nachází blízko povrchu. Faktor, který ovlivňuje efektivitu provozu, je 

sedimentace a zanášení dna nádrže. Lze ho však eliminovat např. pokrytím dna 

vrstvou středně zrnitého písku, který působí jako filtr a odstraňuje nerozpuštěné 

látky (Hrkal, 2016a). 

 

Obrázek 11 Umělá infiltrace – volná hladina 

(Strnadová, 1999) 

Nejúčinnější variantou umělé infiltrace je břehová infiltrace, která je přímou 

metodou získání vodárenského zdroje. Je tvořena studnami, které jsou uspořádány blízko 

zdroje povrchové vody, viz obrázek 12. Odebírané množství vody je ovlivněno filtrační 

kapacitou břehů – průtok v řece bývá však mnohonásobně větší, než odebírány objem.  

Oproti přímému odběru povrchové vody jsou snížené nároky na úpravu jímané vody 

(Hrkal, 2016a). 



Bc. Lucie Zbořilová: Umělá infiltrace v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm 

27 

2018 

 

Obrázek 12 Princip břehové infiltrace 

(Hrkal, 2016a) 

Na celém světě je využívaná celá řada technologií umělé infiltrace, která funguje  

jako součást protipovodňové ochrany a také jako zařízení, jenž v období sucha navyšuje 

zásoby podzemní vody. Jedná se o vsakovací nádrž, zemní hráze, podzemní hráze  

a polopropustné hráze (Heviánková, 2016).   

 Vsakovací nádrže - využívají se pro zasakování povrchových vod. V letních 

měsících je dno nádrže zanášeno, a proto je nutné obnovovat jeho propustnost 

výměnou filtračního materiálu. Každá vsakovací nádrž je tvořena napouštěcím 

objektem s vodoměrem a dálkově ovládaným regulačním šoupětem, které se 

nachází ve středu. Dále jsou nádrže tvořeny monolitickými deskami  

ve sklonu 1:1,5. Jsou také opatřeny vjezdem pro mechanismy, které se používají  

při čištění a doplňování písku. Čištění se provádí sejmutím horní 3 – 5 cm vrstvy 

písku, vyvezením na skládku a doplněním nového písku. Nevýhodou nádrží je 

promrzaní hladiny vod v zimních měsících. Existují také vsakovací nádrže 

vybudované napříč korytem vodního toku. Tento typ snižuje rychlost proudění  

ve vodním toku a také chrání před sesuvem půdy, viz obrázek 13 (Strnadová, 1999; 

Hrkal, 2016a). 
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Obrázek 13 Vsakovací nádrž vybudována napříč korytem vodního toku 

(Hrkal, 2016a) 

 Zemní hráze – jsou umístěny v morfologicky členitém terénu. Hráz je založena  

ve skalním podloží přes celou šířku koryta, viz obrázek 14, aby zpomalila přívalové 

povodně. Hrubší materiál se usazuje a hromadí za hrází. K zajištění odtoku 

jemnozrnného materiálu je nutné, aby byl zajištěn dostatečný přetok (Hrkal, 

2016a). 

 

Obrázek 14 Zemní hráze 

(Hrkal, 2016a) 

 Podzemní hráze – v aluviálních zvodních je možno vybudovat k zadržení vody 

podzemní hráze. V místech, kde nepropustné podloží omezuje průtok, je 

vybudován příkop, který zasahuje přes celé koryto a je vyplněn materiálem 

s nízkou propustností. Tímto způsobem je výrazně omezen odtok podzemní vody, 

která je následně čerpána studněmi nebo vrty. Na obrázku 15 je vyobrazena 

podzemní hráz (Hrkal, 2016a). 
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Obrázek 15 Podzemní hráze 

(Hrkal, 2016a) 

 Polopropustné hráze – voda se postupně a řízeně vypouští potrubím do proudu 

řeky, prostoru infiltrace a doplňuje zásoby podzemních vod, viz obrázek 16. 

Polopropustné hráze se budují ze štěrkových stěn a s potrubím, které vede skrz 

přehradu. Výhodou je to, že zadržují prudké přívalové vody (Hrkal, 2016a). 

 

Obrázek 16 Polopropustné hráze 

(Hrkal, 2016a) 

4.2.2.2 Podmínky pro vybudování technologie umělé infiltrace 

Pro vybudování úspěšné technologie umělé infiltrace je nutné splnit podmínky 

geologické, hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické.  

Geologické podmínky jsou dány horninami, které vytváří pro umělou infiltraci 

vhodné prostředí na základě propustnosti. Nejlépe jsou využitelné horniny s koeficientem 

filtrace 10
-3

 až 10
-5

 m/s. Důležité je, aby v místě umělé infiltrace byl velký retenční prostor,  

který umožní zdržení vody v horninovém prostředí.  
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Hydrogeologické podmínky jsou vhodné tam, kde spádové poměry území umožní 

umělou infiltraci v určité vzdálenosti od jímacího objektu. Nejvhodnější jsou široké údolní 

nivy.  

Hydrologické poměry vyhovují v případě, že jsou k dispozici kvalitní povrchové 

vody v potřebném množství. Co se týče hydrochemických podmínek, voda určená  

pro umělou infiltraci nesmí být zakalená a sedimentující látky nesmí být přítomny  

ve větším množství než 10 – 20 mg/l.  Je nutné, aby infiltrovaná voda neobsahovala těžce 

odbouratelné látky a teplota nepřesahovala 25 °C (Tesařík, 1984). 

4.2.2.3 Umělá infiltrace v zahraničí a v ČR 

 Umělá infiltrace v zahraničí 

Z historického hlediska sahá umělá infiltrace až do starověkého Egypta, kde se 

voda z Nilu rozváděla umělými kanály na pole v rámci zemědělské činnosti a doplňovala 

do studní.  

V Evropě se objevují první publikace o umělé infiltraci okolo roku 1877. Největší 

uplatnění si našla zejména v Německu, kde byla vybudována řada zařízení, která se 

osvědčily i v dlouhodobém provozu. Dalšími zeměmi, kde je umělá infiltrace velmi 

rozšířená, je Švédsko a Švýcarsko. Technickému postupu umělého zasakování 

povrchových vod do vod podzemních je využíváno také například v Jižní Kalifornii,  

kde soustava umělých nádrží umožňuje infiltraci přívalových vod horských toků. Zvýšené 

množství zásob podzemních vod je pak využíváno k zavlažování na 50 tis. ha 

zemědělských pozemků (Zadržování vody v krajině – cesta ke komfortu, 2017; Hrkal, 

2016b). 

Technické uspořádání umělé infiltrace si prošlo postupným vývojem. První 

zařízení, jež bylo vybudováno, nevyžadovalo kromě mechanického usazování žádnou další 

úpravu. Vzhledem k malému znečištění povrchových vod byla vyhovující malá doba 

zdržení infiltrující se vody mezi vsakovacím a jímacím objektem. Se vzrůstající potřebou 

vody pro zásobování obyvatelstva a zvyšujícím se znečištěním bylo nutné před infiltraci 

zařadit stupeň předúpravy surové vody. Jako příklad lze uvést umělou infiltraci  

ve Wiesbadenu. V současné době je uplatňován složitý technologický postup. Po odběru 

vody z Rýna projde surová voda usazovacími nádržemi, kde se zachytí hrubší splaveniny. 
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Poté je voda provzdušněna a zavedena do zásobních nádrží. Za nimi je dávkován chlorid 

železitý spolu s aktivním práškovým uhlím. Následuje proces flotace a poté vlastní proces 

infiltrace, při níž je doba zdržení 50 – 60 dní. Jímaná voda je opět provzdušněna, projde 

pomalými pískovými filtry a teprve následuje chlorování, po kterém je voda přiváděna 

 ke spotřebiteli (Hrkal, 2016b). 

 Umělá infiltrace v ČR 

Od roku 1968 začala využívat káranská vodárna vodu získanou umělou infiltrací. 

K zajištění hladiny povrchové vody pro odběr byl vybudován pohyblivý jez na řece Jizeře, 

který je tvořen hrubými a jemnými česlemi. Surová voda je gravitačním systémem 

dopravována do čerpací stanice a odtud dále putuje na úpravnu vody, která představuje 

mechanickou filtraci, kde se využívají pískové rychlofiltry. Posléze se voda čerpá  

do vsakovacích nádrží (celková plocha 70 000 m
2
), kde dno je tvořeno vrstvou štěrkopísků 

a pracuje jako pomalý filtr. Další procesy, jako zvýšení tvrdosti, vyrovnání alkality, 

acidity, vyrovnání teploty, již probíhají v horninovém prostředí v podzemí v hloubkách  

15 – 20 m po dobu zhruba 50 dní. Pro jímání vody se využívají vrtané studny a spouštěné 

studny s horizontálními sběrači. Ze studní je voda přiváděna do hlavní čerpací stanice 

Káraný, kde je již jen hygienizována – chlorování. Aktuální výroba pitné vody  

ze systému umělé infiltrace činí 400 až 500 l/s (Skalický; Vodárna v Káraném, c2017). 

Celý proces umělé infiltrace v Kárané je znázorněn na obrázku 17. 

 

Obrázek 17 Princip umělé infiltrace vodárny v Kárané 

 (Zadržování vody v krajině - cesta k vodnímu komfortu, 2017) 
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Mimo vodárny v Kárané se umělá infiltrace využívala koncem 80. let také v Luhu  

u Sušice, ve Frýdku-Místku, v Rožnově pod Radhoštěm či v Kněžpoli u Uherského 

Hradiště (Hrkal, 2016b). 

4.3 Metody měření rychlosti infiltrace 

Infiltrometry jsou zařízení, které se používají k měření rychlosti infiltrace vody  

do půdního prostředí. Na základě geologického a hydrogeologického průzkumu zájmového 

území se stanoví, jaký druh infiltrace je nejvhodnější. Pro infiltrometry je rozhodující 

charakter propustnosti mezi místem infiltrace a hladiny podzemní vody (Heviánková, 

2016). 

 Tlakový infiltrometr 

Jedná se o Mariottův typ, který pracuje na mechanicko - hydraulickém systému. Je 

vyroben z nekorodujícího materiálu jako je mosaz, PVC či teflon. Toto zařízení je tvořeno 

infiltračním válcem, který je opatřený samostatným vodoznakem. Vodoznak kontroluje 

konstantní výšku vody v infiltrometru a čas jejího dosažení po zatopení plochy 

v infiltračním válci vodou. Infiltrační válec je vyroben z oceli a jeho povolená hloubka 

zaražení je 10 cm. Tlakový infiltrometr, viz obrázek 18, je lehce obsluhovatelný, avšak 

jeho data jsou poměrně nepřesná (Matula, 2018). 

Tvarová rovnice (9) zní: 

         
 

 
       , kde (9) 

d = hloubka zaražení infiltračního válce [cm]; 

a = vnitřní poměr infiltračního válce (7,5 cm) (Baťková, 2013). 
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Obrázek 18 Jednoduchý tlakový infiltrometr 

 (vypracováno podle Baťková, 2013) 

 Jednosondová metoda 

Měření jednosondovou metodou se provádí v lokalitě, kde je dostupná hladina 

podzemní vody v měřené vrstvě. Měření je rychlé, nenáročně na obsluhu a přístrojové 

vybavení. Při samotném měření je sonda vyvrtaná do hloubky pod hladinu podzemní vody,  

ve které se sledují změny půdních charakteristik. Vyčkává se do rovnovážného stavu,  

a poté je podzemní voda čerpána z vrtu a to nejčastěji čerpadlem. Následně se zaměří 

konečná hladina po odčerpání a vypočítá se hydraulická vodivost (Baťková, 2013). 

 Kruhový Mini Disk 

Zařízení měří nenasycenou hydraulickou vodivost. Infiltrometr se skládá ze dvou 

komor, které jsou situovány v jedné trubici a na začátku měření jsou obě naplněny vodou. 

Trubička v horní komoře reguluje tlakovou výšku, při které je voda infiltrována  

a spodní komora je kalibrována, viz obrázek 19. Porézní disk tvoří spodní část 

infiltrometru, a protože má malý průměr, snadno se umisťuje na povrch půdy (Baťková, 

2013). 
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Obrázek 19 Kruhový Mini disk 

 (vypracováno podle Baťková, 2013) 

 Tenzometry 

Jedná se o zařízení, které je běžně používané. Tenzometry měří sací tlak půdy,  

tzn. sílu, kterou rostliny jsou nuceny překonat, aby mohly čerpat vodu z půdy, a také měří 

sílu, která určuje distribuci půdní vlhkosti a transport roztoků půdou. Tenzometr se skládá 

z trubice, na jejíž spodní části se nachází polopropustná membrána a v horní části je 

opatřena víčkem a manometrem, viz obrázek 20. Měření je časově náročné a taky poměrně 

nákladné (Baťková, 2013). 

 

Obrázek 20 Tenzometr 

 (vypracováno podle Baťková, 2013) 
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 Dvouválcový infiltrometr 

Jedná se o klasickou metodu měření infiltrace. Je využívaná například pro návrh 

sportovních hřišť či izolačních vrstev skládek komunálního odpadu. Infiltrometr zjišťuje 

hydraulickou vodivost a sestává ze dvou válců; vnitřní a vnější, které jsou zaraženy  

do země, viz obrázek 21.  Ve vnitřním válci se provádí měření, a úkolem vnějšího válce je 

zachovávat svislost proudnic ve vnitřním válci. Ve vnitřním válci je také umístěna 

děrovaná deska, která je tvořena dvěma hroty. Tyto hroty slouží k odečítání poklesu 

hladiny (Baťková, 2013). 

 

Obrázek 21 Dvouválcový infiltrometr 

 (Baťková, 2013)  



Bc. Lucie Zbořilová: Umělá infiltrace v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm 

36 

2018 

5 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Jímací území Rožnov pod Radhoštěm se nachází v Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy. Je situováno v pravobřežní části údolní nivy Rožnovské Bečvy,   

jež se nachází při severovýchodním okraji města Rožnov pod Radhoštěm. Jímací objekty  

a infrastruktura prameniště je ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Vsetín a. s. Na obrázku 

22 je zaznačena zájmová oblast.  

 

Obrázek 22 Zájmová lokalita, 1:8000 

 (Rožnov pod Radhoštěm, c2017) 

5.1 Přírodní poměry jímacího území 

 Geomorfologická a geologická charakteristika 

Okolí zájmové lokality náleží ke třem geomorfologickým celkům. Jedná se  

o Moravskoslezské Beskydy, Rožnovskou brázdu a Vsetínské vrchy. Geologicky patří 

jímací území do oblasti karpatského flyšového pásma, které je zastoupeno fatálně-

tektonickými jednotkami; podslezská, slezská, předmagurská a magurská. Nejbližší okolí 

jímacího území spadá do slezské jednotky – stáří střední křída – oligocén. Slezská jednotka 

je zastoupena godulskými vrstvami. Na horninové komplexy karpatského flyše nasedají 

kvartérní pokryvné útvary.  Významné zastoupení mají sutě a svahové uloženiny, údolní 

niva Rožnovské Bečvy je vyplněna fluviálními hrubozrnnými štěrky až štěrkopísky  

(Dubánek, 2005). 
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Na obrázku 23 je zaznačeno zájmové území z hlediska geologických poměrů. 

Světlá modra barva charakterizuje eratém – kenozoikum, útvar – kvartér, horniny – písek, 

štěrk, typy horniny – sediment nezpevněný, soustava – Český masiv.  

 

Obrázek 23 Geologické zaměření jímacího území, 1:50000 

(Geologická mapa) 

 Hydrogeologické charakteristiky 

V zájmovém území se podzemní voda váže na kolektor s volnou hladinou 

kvarterních štěrků Rožnovské Bečvy v mocnosti 3 – 4 m. Náplavy Rožnovské Bečvy jsou 

dobře propustné a jsou prostředím s rychlým oběhem podzemní vody. Hladina podzemní 

vody se nachází asi 2 – 3 m pod úrovní okolního terénu. Na směr proudění podzemní vody 

má vliv průběh podloží štěrků vzhledem k velkým propustnostem kvartéru. Podloží 

kvartérních sedimentů je tvořeno jílovcem a pískem (Dubánek, 2005). 

 Hydrologická charakteristika a ukazatele Rožnovské Bečvy 

Hlavním tokem v zájmové oblasti je Rožnovská Bečva. Rožnovská Bečva pramení  

na severních svazích Vysoké v nadmořské výšce 1024 m n. m. Řeka Bečva má dvě 

zdrojnice, a právě Rožnovská Bečva je tou menší. Větší se nazývá Vsetínská Bečva a stéká 

se s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziřící. Rožnovská Bečva je dlouhá 37, 6 km  

a průměrný roční průtok se pohybuje okolo 2,72 m
3
/s. Z levé strany do ní přitéká 

Solanecký potok a Hážovický potok, z pravé strany Kněhyně, Dolnopasecký potok, 

Zuberský potok či Krhovský potok. Číslo hydrologického řádu činí 4-11-01-1040,  

viz obrázek 24. Správcem Rožnovské Bečvy je povodí Moravy (Sobotka, 2014; 

Chromíková). 
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Obrázek 24 Číslo hydrologické řádu, 1:25000 

(Mapa VH a ochrana vod, c2018) 

V tabulce 8 jsou uvedeny ukazatele řeky Rožnovské Bečvy.  

Tabulka 8 Ukazatele Rožnovské Bečvy 

(Chromíková) 

 

 Pedologická charakteristika 

Na obrázku 25 je zaznačeno jímací území z hlediska pedologického. Zájmová 

oblast se zařazuje do typu – fluvizemě, což vyjadřuje zelená barva. Tento druh se 

vyznačuje tím, že se vytváří v nivách řek a potoků. Pro říční nivy je charakteristické,  

že jsou pravidelně zaplavovány povodňovou vodou. Fluvizem se vyznačuje vrstevnatostí  

a nepravidelným rozložením organických látek s obsahem < 5 % (Fluvizem, c2014). 
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Obrázek 25 Pedologická mapa, 1:15000 

 (Půdní mapa) 

 Klimatická charakteristika 

Dle Tolasze se zájmová lokalita zařazuje do oblasti CH-7, která je charakteristická 

počasím mírně chladným. Průměrná roční teplota dosahuje 7,5 °C; v letních měsících se 

pohybuje okolo 17,5 °C a v zimních měsících - 3,5 °C.  Ve vegetačním období (duben – 

září) spadne asi 550 mm srážek (Tolasz, 2007). 

5.2 Historie prameniště 

Vodní zdroj pitné vody pro město Rožnov pod Radhoštěm bylo postaveno 

v polovině minulého století nad městem v údolní nivě u řeky Rožnovská Bečva. Byla 

navržena koncepce 4 jímacích studní, násoskového řádu s úpravnou vody. Kvůli nárůstu 

potřeby vody pro město a okolní obce musel být tento systém doplněn o další jímací 

studny. V 70. a 80. letech nastal prudký rozvoj města – výstavba závodu Tesla a bytová 

výstavba. Následkem toho bylo vyžadováno další rozšíření zdrojů pitné vody nad přirozené 

možnosti prameniště. Potřebu vody (množství 110 – 115 l/s) bylo možné zajistit 

vybudováním umělé infiltrace pomocí závlahy jímacího území vodou z řeky Bečvy  

přes systém sedimentačních rybníků a závlahových kanálů. Úpravna vody nebyla 

využívaná z důvodu nevyhovující kapacity. Koncem 80. let byla vybudována nová čerpací 

stanice, která sloužila pro čerpání vody do vodojemů Kozinec a Skanzen II.  

Vodní zdroj Rožnov pod Radhoštěm zásoboval i další lokality  

jako Zubří, Vidče, Vigantice, Hutinsko. Více jak polovina pitné vody byla spotřebována 
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v průmyslové činnosti. Toto přetěžování prameniště se projevilo ve zhoršení kvality surové 

vody, a to zejména v senzorických, fyzikálních a biologických ukazatelích. Úprava vody  

ve zdroji sloužila pouze na úpravu pH (alkalizace vápenným mlékem)  

a desinfekci plynným chlorem. V letech 1996 – 1997 bylo jímací území postiženo 

povodněmi, což mělo negativní dopad na funkci umělé infiltrace.   

V roce 1999 bylo zprovozněno dříve vybudované propojení vodovodu města  

na centrální skupinový vodovod Vsetín, zdrojem je údolní nádrž Stanovice. Voda z údolní 

nádrže Stanovice je rozváděna skupinovým vodovodem přes Vsetín, Valašské Meziřící  

do města Rožnov pod Radhoštěm. Tímto propojením je zásobována polovina Rožnovska, 

není umožněno však zásobování severní částí města a skupiny obcí po Hutinsko Solanec 

(E-mailová korespondence s Jitkou Chromíkovou, 12. 10. 2017; Korabík). 

5.3 Rekonstrukce vodního zdroje a úpravny vody 

V roce 2005 proběhla celková obnova prameniště, která byla zaměřená na zlepšení 

jakosti podzemní vody a byla změněna koncepce jejího odběru. V západní části prameniště 

bylo vybudováno nové jímání podzemní vody, které je tvořeno z jímacích zářezů severní 

větve (délka 112,5 m), jižní větve (délka 121,5 m) a střední sběrné studny, jež jsou uloženy 

v hloubce 5 m pod úrovní terénu. Na jímacím zářezu jsou vybudovány 4 revizní šachty 

z potrubí DN 400. Ze sběrné studny je podzemní voda čerpána ponornými čerpadly  

na pískovou filtraci úpravny vody.  

K umělé infiltraci byly využívány infiltrační nádrže (rybníky), jež byly zásobovány 

povrchovou vodou z řeky Rožnovská Bečva a k jímání vody byly vybudovány jímací 

studny – dohromady 14. Technologie umělé infiltrace však byla zrušena z důvodu zhoršení 

jakosti podzemní vody a zůstaly ponechány pouze jímací studny HV-10, HV-11, HV-13  

a HV-14. Z původních 4 infiltračních rybníků byl zachován pouze rybník R1 s úpravou 

vtokové části a severního břehu, rybník R2 byl zasypán, rybníky R3 a R4 byly zasypány 

pouze zčásti a využívají se jako průtočné mokřady. Mezi rybníky R1 a R3 byl proveden 

propust s objektem regulace průtoku při okraji mokřadního rybníku R3. Mezi upravenými 

mokřadními rybníky R3 a R4 byl vybudován otevřený kanál s propustkem pod obslužnou 

komunikací prameniště, jenž je vyložený lomovým kamenem (Pytl, 2012; Dubánek, 2005). 
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Na obrázku 26 jsou zaznačeny využívané jímací studny HV-10, HV-11, HV-13, 

HV 14 a rybníky R1, R3 a R4 včetně již dnes zasypaného rybníku R2.  

 

Obrázek 26 Jímací území - jímací objekty 

 (Dubánek, 2005) 

5.4 Úpravna vody 

Technologie úpravy vody sestává z pískové filtrace, filtrace s náplní GAU,  

úpravy pH a hygienického zabezpečení. Písková filtrace využívá dva filtry z nerezové oceli 

společně s kontinuálním praním. Následuje filtrace s náplní granulového aktivního uhlí 

(GAU). Náplň aktivního uhlí odstraní z vody veškeré stopové prvky, které mohou 

negativně ovlivnit chuťové vlastnosti vody. Alkalizace vody je prováděna filtrací na dvou 

filtrech s náplní polovypáleného dolomitu (PVD). Hygienické zabezpečení je řešeno tak, 

aby nebyla ovlivněna přirozená kvalita podzemní vody. Základní desinfekce je řešena UV 

zářičem a dalším stupněm dávkování chlordioxidu (E-mailová korespondence s Jitkou 

Chromíkovou, 12. 10. 2017; Pytl, 2012). 

5.5 Podzemní voda 

Surová podzemní voda jímaná z prameniště je nízké až střední celkové 

mineralizace, slabě kyselé reakce. Voda je velmi měkká až měkká (0,54 – 0,78 mmol/l). 

Dále má nízký obsah chloridů, síranů a dusičnanů (1,1 – 7,4 mg/l) (Dubánek, 2005). 
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Další ukazatele jsou uvedeny v tabulce 9.  

Tabulka 9 Ukazatele podzemní vody 

(Chromíková) 

 

5.6 Ohrožení množství a jakosti podzemní vody 

Pro zdroj pitné vody Rožnov pod Radhoštěm bylo vyhlášeno ochranné pásmo I.  

a II. stupně. V rámci I. stupně vymezeného ochranného pásma (plochy – 113 ha) je 

důležitá údržba pozemku, kterou zajišťuje provozovatel. Musí být také oplocen  

a zatravněn. V II. pásmu jsou dány podmínky zonací CHKO Beskydy, což souvisí 

s nakládáním s odpadními vodami, komunálními odpady a obhospodařováním pozemků. 

Hlavním rizikovým faktorem ohrožení jakosti podzemní vody je poloha zdroje, 

která se nachází v inundaci Rožnovské Bečvy, pro kterou je charakteristický častý 

povodňový stav (Dubánek, 2005; Pytl, 2012). 

5.7 Stav hladiny podzemní vody v místě jímacího území 

Na obrázku 27 je zaznačen stav hladiny podzemní vody podle pravděpodobnosti 

překročení hladiny ve vrtu na území České republiky pro duben 2018. Stav sucha je 

charakterizován kategoriemi závažnosti odvozené dle referenčního období 1981 – 2010. 

Stav hladiny na jímacím území Rožnov pod Radhoštěm byl vyhodnocen jako silně 

podnormální, protože pravděpodobností překročení dosahovalo 85 – 95 % (Týdenní 

hodnocení (weekly evaluation), 2018). 
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Obrázek 27 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech (duben 2018) 

(Týdenní hodnocení (weekly evaluation), 2018) 

5.8 Využitelnost vodního zdroje 

Vodní zdroj Rožnov pod Radhoštěm zásobuje obyvatelstvo pitnou vodou v rámci 

skupinového vodovodu severní část města Rožnov pod Radhoštěm – Zubří – Vigantice – 

Hutinsko Solanec.  

Na obrázku 28 jsou zachyceny odběry podzemní vody v prameništi od roku 1960  

až po rok 2010. Aktuální provozní odběry se pohybují okolo ročního průměru 35 l/s  (Pytl, 

2012; Chromíková). 
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Obrázek 28 Odběr podzemní vody v prameništi 

(vypracováno podle Pytl, 2012) 
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6 METODIKA TESTŮ INFILTRACE A METODIKA 

VYHODNOCENÍ 

Pro stanovení infiltrační schopnosti půdy na zájmové lokalitě Rožnov  

pod Radhoštěm bylo využito dvouválcových infiltrometrů a následně byla naměřená data 

vyhodnocena za použití Philipových rovnic infiltrace. 

6.1 Terénní měření  

Terénní měření spočívalo ve využití metody dvou ocelových válců, které se 

umisťují na rovném terénu. V rámci výzkumu bylo využito 3 dvouválcových infiltrometrů,  

které byly soustředěny do tvaru trojúhelníku. Celkem bylo provedeno 6 měření, což je 

zaznačeno na obrázku 29. 

 

Obrázek 29 Situační mapa 

(vypracováno podle E-mailová koresponce se Silvií Heviánkovou, 26. 3. 2018) 

Nejprve byly vybrány pozice pro umístění válců. Pro měření byly použity 

infiltrometry o průměrech 28/53 cm, 30/57 cm a 32/57 cm. Válce byly zatlučeny  

do hloubky 10 cm do terénu. Po zaražení válců byla šetrně odstraněna případná vegetace. 

Měření bylo provedeno ve vnitřním válci. Úloha vnějšího válce spočívala v zabraňování 

vsakování vody do stran. Pro odečty bylo použito ocelového metru, který byl zatlučený  

cca 10 cm do země. 
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Vlastní pokus, viz obrázek 30, spočíval v zatopení vnitřního válce, kdy voda byla 

nalita na hodnotu 20 cm a tehdy se na stopkách začal měřit čas rychlosti infiltrace.  

Po vsaku, kdy půda infiltrovala 2 cm, byla hladina dolita opět na 20 cm. Tento proces se 

opakoval, dokud půda nebyla plně nasycena a již nebyla schopna infiltrace. Hladina vody 

ve vnějším válci byla během experimentu udržována ve stejné úrovni jako u vnitřního 

válce. Čas měření byl zapisován do formuláře a následně byly tyto hodnoty použity  

pro výpočet.  

 

Obrázek 30 Dvouválcový infiltrometr při experimentu 

(E-mailová korespondence s Petrou Malíkovou, 21. 3. 2018) 

V rámci měření byly také odebrány vzorky pro stanovení vlhkosti půdy z hloubky 

15 cm před a po infiltraci. 

6.2 Metodika vyhodnocení 

Naměřená data byla vyhodnocena za použití Philipových rovnic infiltrace. Tento 

model je založen na empirických parametrech, které vychází z pozorování při experimentu. 

Kumulativní infiltrace byla vypočítaná dle rovnice (10) a rychlost infiltrace  

dle rovnice (11):  

               , kde (10) 

i (t) = kumulativní infiltrace [cm/s]; 

S = sorptivita [cm/s
0,5

]; 
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t =  čas [s]; 

A = parametr [cm/s]. 

                  , kde (11) 

v (t) = rychlost infiltrace [cm/s]; 

S = sorptivita [cm/s
0,5

]; 

t = čas [s]; 

A = parametr [cm/s] (Baťková, 2013). 

6.2.1 Analýza dat 

Nejprve byla změřená data upravena a to tak, že čas měření, byl přepočítán  

na sekundy. Dalším krokem při výpočtu bylo zjistit plochu na základě rovnice (12)  

a objem infiltračního válce dle rovnice (13): 

       , kde (12) 

S = plocha válce [cm
2
]; 

π = matematická konstanta = 3,14; 

r = poloměr válce [cm]. 

        , kde (13) 

V = objem válce [cm
3
]; 

π = matematická konstanta = 3,14; 

r = poloměr válce [cm]; 

h = výška [cm].  

Infiltrační plocha byla následně přepočítaná na výšku zainfiltrované vody. 

Při výpočtu a hledání parametru S a A bylo využito metody nejmenších čtverců,  

a to pomocí funkce ŘEŠITEL v MS Excelu, která vyhodnotila hodnoty S a A, a to 

takovým způsobem, že byla hledána taková přímka (popsána rovnicí 10), která prokládala 

přímkovou část naměřených dat a co nejméně se lišila (což bylo ověřeno v grafech). 
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Zjištěné parametry byly poté využity pro výpočet rychlosti infiltrace a nasycené 

hydraulické vodivosti dle rovnice (14): 

   
 

 
, kde (14) 

K = nasycená hydraulická vodivost [cm/s]; 

A = parametr [cm/s];  

m = konstanta o hodnotě 2/3 (Baťková, 2013). 

Všechny výpočty byly vytvořeny v MS Excelu a jsou uvedeny v příloze. 

6.2.2 Stanovení propustnosti zeminy 

K vyhodnocení propustnosti byla využita tabulka z ČSN 721020 - Laboratorní 

stanovení propustnosti hornin, ve které jsou porovnány hodnoty hydraulické vodivosti 

v závislosti na typu zeminy. V současnosti je tato norma však nahrazena normou ČSN 

17892 – Laboratorní zkoušky zemin; část 11: Stanovení propustnosti zemin  

při konstantním a proměnném spádu. Tabulku tato norma již neobsahuje, ale stále je 

platná, viz tabulka 10 (Baťková, 2013). 

Tabulka 10 Propustnost zeminy 

(vypracováno podle Baťková, 2013) 
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6.2.3 Stanovení vlhkosti zeminy 

Vzorky byly zpracovány dle postupu uvedeného v ČSN 17892 Geotechnický 

průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zeminy – část 1: Stanovení vlhkosti.  

Na základě rovnice (15) byla následně zjištěna procentuální vlhkost zeminy:  

   
     

  
    , kde (15) 

w = vlhkost vzorku [%]; 

m1 = hmotnost navážky před sušením [g]; 

m2 = hmotnost vysušeného vzorku [g] (ČSN 17892-1 Getechnický průzkum  

a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti, 2015). 
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7 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V rámci analýzy byly sestrojeny kumulativní infiltrační křivky pro jednotlivá místa 

měření. Jak již bylo zmíněno v metodice, naměřené hodnoty byly analyzovány na základě 

Philipových rovnic. V naměřených a vypočítaných hodnotách byla rozhodující hodnota r
2
, 

která říká, že součet druhých mocnin odchylek obou přímek musí být  

co nejmenší, tzn. shodovat se v 90 %. Odchylka byla proto minimální. 

Na obrázku 31, obrázku 32, obrázku 33, obrázku 34, obrázku 35 a obrázku 36 je 

vyhodnocena kumulativní infiltrace změřená a vypočítaná v závislosti na rychlosti 

infiltrace. 

Nejdéle probíhalo měření 1, které trvalo 3:50:51, další měření byla provedena 

v rozmezích časů: 2:00:20, 1:18:14, 1:06:25, 1:04:42 a 1:03:54.  

 

 

Obrázek 31 Vyhodnocení - 1. měření 
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Obrázek 32 Vyhodnocení - 2. měření 

 

 

Obrázek 33 Vyhodnocení - 3. měření 
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Obrázek 34 Vyhodnocení - 4. měření 

 

 

Obrázek 35 Vyhodnocení - 5. měření  
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Obrázek 36 Vyhodnocení - 6. měření 

 

Ze sestrojených grafů (viz obrázek 31 – 36) lze vyčíst, že kumulativní infiltrace 

změřená byla při experimentu 1 a 2 odlišná v závislosti na čase měření, zatímco  

při experimentu 3, 4, 5 a 6 dosahovala již vyvážených hodnot – cca 70 cm/h. 

 Dále lze poukázat na to, že rychlost infiltrace byla zpočátku měření pohotovější  

a postupně dostála stabilního stavu, tzn. že půda dosáhla ustálené rychlosti. 

7.1 Vyhodnocení propustnosti zeminy 

Na základě nalezených parametrů S a A byla vypočítaná hydraulická vodivost  

pro jednotlivá místa měření. Propustnost zeminy byla vyhodnocena dle metodiky uvedené 

v předchozí kapitole. Lze konstatovat, že v zájmové lokalitě se řadí zemina dle relativní 

propustnosti do kategorie - velmi propustná až propustná. Pro propustnou zeminu je 

specifický písek a štěrky s příměsí jemnozrné zeminy (5 – 15 %) a pro zeminu velmi 

propustnou je charakteristický písek a štěrky dobře a špatně zrněné (< 5 %).  

V tabulce 11 jsou zaznamenány hodnoty zjištěné hydraulické vodivosti.  
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Tabulka 11 Vyhodnocení propustnosti na základě hydraulické vodivosti 

 

7.2 Vyhodnocení vlhkosti půdy 

Z obrázku 37 lze vyčíst, že při experimentu byla navýšena vlhkost půdy  

a v některých případech se jednalo až o dvojnásobek.  

 

Obrázek 37 Vyhodnocení vlhkosti v jednotlivých místech měření 

7.3 Vyhodnocení ustálené rychlosti infiltrace 

Jak již bylo zmíněno, každé měření probíhalo do doby, kdy půdy již nebyla 

schopna infiltrovat povrchovou vodu. V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty ustálené 

rychlosti infiltrace. 
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Tabulka 12 Vyhodnocení ustálené rychlosti 

 

Z tabulky 12 lze vyčíst, že největší ustálenou rychlost infiltrace mělo měření 6,  

při němž bylo dosaženo 1,04184 cm/min. Naopak nejmenší ustálená rychlost byla 

vyhodnocena pro měření 1, když se jednalo o 0,12075 cm/min.   
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8 ZÁVĚR 

V minulosti byla technologie umělé infiltrace v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm 

využívaná, ale z důvodu zhoršení jakosti podzemní vody, byla zrušena. Na základě 

rekonstrukce úpravny vody, která proběhla v roce 2005, je možné opětovné využití 

technologie umělé infiltrace s využitím povrchového zdroje Rožnovské Bečvy 

kvůli obdobím sucha a dosažení požadované kvality jímané vody. Před vybudováním je 

však nutno znát charakteristiky půdy zájmového území. 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit infiltrační schopnost půdy. Při terénním 

experimentu bylo použito dvouválcových infiltrometrů, které se využívají pro stanovení 

rychlosti infiltrace. Celkem proběhlo 6 měření. V rámci analýzy byly také odebrány půdní 

vzorky před a po infiltraci pro určení vlhkosti zeminy. 

S naměřenými hodnotami bylo pracováno v programu MS Excel, kde za použití 

Philipových rovnic infiltrace byla vypočítaná hydraulická vodivost pro jednotlivá místa 

měření – 0,00279 cm/s, 0,00539 cm/s, 0,01948 cm/s, 0,01869 cm/s, 0,01935 cm/s  

a 0,02232 cm/s. Dle normy ČSN 721020 bylo vyhodnoceno, že zemina se na základě 

vypočítaných hodnot hydraulické vodivosti zařazuje do kategorie velmi propustná  

až propustná, pro něž je specifický vysoký obsah písku a štěrku, jež se v lokalitě nachází. 

Dále také byly provedeny laboratorní zkoušky dle normy ČSN 17892, 

 při kterých byla stanovena procentuální vlhkost zeminy před a po infiltraci. Ze zjištěných 

hodnot lze konstatovat, že po měření rychlosti infiltrace došlo k navýšení, a to  

až na dvojnásobek.  

Na základě analyzovaných výsledků lze říci, že studovaná oblast vykazuje vysoký 

potenciál pro vybudování technologie umělé infiltrace. Splňuje geologické podmínky,  

které jsou dány propustností zeminy = hydraulickou vodivostí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a. s. = akciová společnost 

cm = centimetr 

č. = číslo 

ČR = Česká republika 

EU = Evropská Unie 

ha = hektar 

hod = hodina 

km = kilometr 

km
2
 = kilometr čtvereční 

km
3
 = kilometr krychlový 

l = litr 

m = metr 

m
2
 = metr čtvereční 

m
3
 = metr krychlový 

mg = miligram 

mil. = milion 

mm = milimetr 

mmmol = milimol 

OSN = Organizace Spojených Národů 

ppm = parts per milion (částice na jeden milion) 
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