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Anotace 

První část této bakalářské práce se zabývá rešerší odborné literatury na témata zelené střechy, 

umělé mokřady a mokřadní střechy, konkrétněji schopností mokřadů čistit znečištěnou vodu, 

volbou substrátu a rostlin do mokřadu a vlivem mokřadu na okolí. V praktické části je navržen 

mokřadní žlab, součást konceptu hybridní mokřadně-extenzivní střechy. Tato práce se zabývá 

hydraulickým fungováním systému. Systém mokřadního žlabu se skládá ze dvou žlabů, většího 

vnějšího a menšího vnitřního, kde je menší žlab vložen do většího. Voda čerpaná do žlabu 

proteče nejprve vnitřní vanou s pórovitým materiálem a po dosažení maximální hladiny 

odtéká přes přelivnou hranu vnějšího žlabu. V praxi by přelévaná voda sloužila jako zálivka 

extenzivní zelené střechy. V rámci experimentální části práce byl proveden experiment pro 

změření pórovitosti keramzitu. V dalším experimentu byl zaznamenán průchod stopovače KCl 

částí žlabu s keramzitem. Dále byla zjišťována rovnoměrnost odtoku ze žlabu přes přelivnou 

hranu. Byly navrženy objemy denních pulzů vody při různých požadovaných dobách zdržení 

vody v mokřadním žlabu. Mokřadní žlab se z hydraulického hlediska jeví jako dobře navržený.  

Klíčová slova 

Zelená střecha, mokřadní zelená střecha, kořenová čistírna, keramzit   
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Abstract 

The first part of this bachelor‘s thesis focuses on a literature review of the topics of green 

roofs, constructed wetlands and wetland roofs, more specifically of the ability of wetlands to 

clean polluted water, the choice of substrate and plants for the wetland and the impact of the 

wetland on the surroundings. In the practical part, a wetland trough, a part of a hybrid 

wetland-extensive roof concept, is designed. This work focuses on the hydraulic functioning 

of the system. The wetland trough system consists of two troughs, a larger outer trough and 

a smaller inner trough, where the smaller trough is inserted into the larger one. The water 

pumped into the trough flows first through the inner trough with porous material and after 

reaching the maximum level, it flows out over the overflow edge of the outer trough. In 

practice, the overflow water would serve as watering of a extensive green roof. Within the 

framework of the experimental part of this thesis, an experiment was carried out to measure 

the porosity of expanded clay. In another experiment, the passage of a KCl tracer through the 

part of the trough with expanded clay was recorded. Furthermore, the uniformity of the 

outflow from the trough over the overflow edge was investigated. The volumes of daily water 

pulse at different residence time distribution in the wetland flume were designed. The 

wetland flume appears from a hydraulic point of view to be well designed. 

Key words 

Green roof, wetland roof, constructed wetland, expanded clay  
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1 Úvod 

Plocha měst se neustále zvětšuje a přírodní zelené plochy jsou nahrazovány nepropustnými 

plochami vytvořenými lidmi (Getter a Rowe, 2006). Dochází tak k rychlejšímu a 

kumulovanějšímu odtoku srážkových vod, ohřívání měst a vzniku tzv. tepelného ostrova měst. 

Se snahou navrátit do měst více zeleně vznikl koncept zelených střech. Zelené střechy jsou 

uměle vytvořené vegetační plochy na střechách budov, které zvyšují množství zeleně ve 

městech, vytváří prostor pro život živočichů, převážně hmyzu, zlepšují kvalitu ovzduší díky 

fotosyntéze, zmenšují hlučnost ve městě a energetickou náročnost budov a zvyšují estetickou 

hodnotu měst (Dvorak a Volder, 2010; Getter a Rowe, 2006; Shafique a kol., 2018).  

Zvyšující se množství lidí, kteří žijí ve městech, klade větší a větší nároky na likvidaci odpadních 

vod. Kanalizaci ohrožují intenzivní srážky, kdy může dojít k jejímu přeplnění. Oba tyto 

problémy může pomoci řešit umělý mokřad, který je k zadržování dešťové vody a čištění 

odpadní vody používán. Ve městech jsou však kladeny vysoké nároky na prostor a pro umělé 

mokřady často nezbývá místo. Proto se nabízí jako vhodné řešení umístění mokřadu na střechy 

budov. Toto řešení je označované jako mokřadní střecha.   

Pro maximální využití výhodných vlastností potřebují zelené střechy dostatečné množství 

zálivky, jelikož v dobách bez deště či bez jiné závlahy dochází k zástavě fotosyntézy, omezení 

evapotranspirace a tím částečně ztrácí tyto střechy svou schopnost ochlazovat prostředí a 

pohlcovat oxid uhličitý. Rostliny odumírají, některé sice jen dočasně do té doby, než opět 

získají dostatek vláhy, ale při jejím nedostatku ztrácí svou funkci a zelenou barvu. Není 

ekologicky ani ekonomicky výhodné tyto střechy zalévat pitnou vodou, protože se v budoucnu 

očekává její nedostatek a je snaha s ní šetřit. Vhodným zdrojem vody pro zálivku by mohly být 

odpadní vody z budov. Tyto vody je potřeba před užitím vyčistit tak, aby splňovaly hygienické 

podmínky a kvalitativní požadavky na závlahovou vodu. Mokřad má potenciál dostatečně 

vyčistit odpadní vody (Thomaidi et al., 2022) a zajistit tak pravidelnou zálivku extenzivní zelené 

střechy. Zároveň tak dojde k využití odpadní vody a zmenšení zatížení čistíren odpadních vod. 

Vzniká tak koncept hybridní mokřadně-extenzivní zelené střechy. 

Tato bakalářská práce navazuje na diplomovou práci Ing. Jana Pipty s názvem Návrh 

experimentální zelené střechy zavlažované šedou vodou. (Pipta, 2020) navrhl nerezový model 

mokřadně-extenzivní zelené střechy pro potřeby experimentálního výzkumu. Na jeho práci 
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navazovala diplomová práce Ing. Marka Petrejeho, který se zabýval návrhem inovativního 

substrátu (Petreje, 2021). Tato bakalářská práce navrhuje plastový mokřadní žlab, který by 

bylo možné v navrhované podobě použít na reálné zelené střeše. Tento žlab je určen 

k přečištění znečištěné vody a tato voda by z něj dále odtékala na extenzivní zelenou střechu, 

kterou by zavlažovala.   

V rámci této bakalářské práce byly provedeny tři experimenty. V prvním experimentu byla 

změřena vnitřní a meziagregátová pórovitost keramzitu. V dalším experimentu byl pozorován 

průchod stopovače KCl navrženým mokřadním žlabem. V posledním experimentu byla 

pozorována rovnoměrnost odtoku přes přelivnou hranu.   
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2 Cíle bakalářské práce 

Cílem teoretické části bakalářské práce bylo zpracovat rešerši na odborné články týkající se 

témat zelených střech a mokřadních střech. Cílem praktické části práce bylo navrhnout 

plastový mokřadní žlab, který bude součástí hybridní mokřadně-extenzivní zelené střechy. 

Návrh měl být proveden na základě předchozího výzkumu a vývoje konceptu. Déle měl být 

vykonán experiment na vyhodnocení rovnoměrnosti odtoku, na průchod stopovače KCl a na 

změření pórovitosti keramzitu. Také měl být navržen optimální režim čerpání vody do žlabu. 

Součástí práce také mělo být posouzení konstrukčního návrhu žlabu a jeho ekonomické 

zhodnocení.  
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3 Rešerše 

Rešerše odborné literatury byla provedena na témata šedá voda, její využití po přečištění jako 

zálivky, zelené střechy, umělé mokřady a mokřadní střechy. Jelikož se tato práce zabývá 

výhradně mokřadní částí konceptu mokřadně-extenzivní zelené střechy, byly vybrány tři 

experimenty na mokřadní střechy, které jsou blíže popsány v kapitolách 3.6, 3.7 a 3.8. 

3.1 Šedá voda 

Šedá voda je odpadní voda z domácnosti neobsahující fekální znečištění. Může to být tedy 

voda ze sprch, van, umyvadel, praček na prádlo a kuchyně (Mahmoudi a kol., 2021).  

V některých studiích je šedá voda dělena na světlou a tmavou. Světlá šedá voda je odpadem 

z méně znečištěných zdrojů jako sprchy, vany a umyvadla (Fowdar a kol., 2017). U tmavě šedé 

vody se předpokládá větší znečištění a tato voda pochází z kuchyňských dřezů, myček na 

nádobí a prádelen (Leiva a kol., 2021).  

Dle (Mahmoudi a kol., 2021) je 50 až 80% vyprodukované vody z domácností šedá voda a asi 

50 % tohoto množství je odpad ze sprch a van.   

Složení šedé vody se liší podle jejího původu. (Li a kol., 2009) uvádějí tabulku pozorovaných 

kvalitativních parametrů a jejich typické hodnoty u šedých vod (tabulka 1). 

Tabulka 1: Charakteristiky šedé vody dle (Li a kol., 2009) 

  Koupelna Prádelna Kuchyně Směs 
pH (-) 6.4-8.1 7.1-10 5.9-7.4 6.3-8.1 
TSS (mg/l) 7-505 68-465 134-1300 25-183 
Zákal (NTU) 44-375 50-444 298 29-375 
CHSK (mg/l) 100-633 231-2950 26-2050 100-700 
BSK (mg/l) 50-300 48-472 536-1460 47-466 
CN (mg/l) 3.6-19.4 1.1-40.3 1.1-40.3 1.7-34.3 
CP (mg/l) 0.11-48.8 ND-171 0.171 0.11-22.8 
Koliformní bakterie (KTJ/100 ml) 10-2.4·107 200.5-7·105 > 2.4·108 56-8.03·107 

Fekální kolif. b. (KTJ/ 100 ml) 0-3.4·105 50-1.4·103 - 0.1-1.5·108 
 

V šedé vodě se oproti vodám splaškovým nachází méně patogenních organismů, organických 

látek, hormonů a léčiv. Přesto však může být těmito látkami kontaminovaná. Kvůli vyšší 

koncentraci kosmetických produktů a čistících prostředků však obsahuje větší koncentraci 

těžkých kovů, celkového organického uhlíku a chlóru (Pradhan a kol., 2019).  
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3.2 Využití šedé vody jako zálivky 

V suchých obdobích bez srážek může být nedostatek vody pro závlahu zelených střech a tento 

fakt může omezovat výstavbu zelených střech v aridních oblastech (Thomaidi a kol., 2022). 

Alternativním zdrojem vody by mohla být šedá voda (Mahmoudi a kol., 2021).  

Umělé mokřady se zdají být vhodným řešením pro čištění šedých vod na místě jejich 

vyprodukování díky jejich efektivitě a levnému provozu (Thomaidi a kol., 2022). Více informací 

o umělém mokřadu je uvedeno v kapitole 3.4. 

Šedá voda však může být kontaminovaná bakteriemi a viry, některé se v ní mohou před 

vyčištěním množit a mohou představovat zdravotní riziko. V nepřečištěné šedé vodě může být 

obsažena například tyto patogeny: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Clostridium perfringens, Salmonella enterica, Giardia, Cryptosporidium cysts, a Legionella 

pneumophila (Blanky a kol., 2017).  

(Blanky a kol., 2017) ve své studii uvádějí, že využití přečištěné a chlorované šedé vody jako 

zálivky zahrady či na splachování nepředstavuje zvýšené riziko přenosu bakterie Legionella než 

při použití pitné vody. Ale u nepřečištěné nebo nedesinfikované šedé vody vyjádřili riziko o 1 

až 2 řády vyšší a kladou důraz na potřebu jejího kvalitního přečištění či dezinfekce před 

použitím.  

3.3 Rozdělení zelených střech  

Jsou rozlišované dva hlavní typy zelených střech – extenzivní a intenzivní. Intenzivní zelené 

střechy obsahují hlubší vrstvu půdy než střechy extenzivní a mohou tak na nich růst větší druhy 

rostlin a dřevin. Extenzivní střechy bývají méně náročné na údržbu. Různí autoři určují hodnotu 

hraniční hloubky půdy rozlišující extenzivní a intenzivní střechu odlišně. v tabulce 2 je uvedena 

specifikace jednotlivých typů zelených střech dle (Berndtsson, 2010) . 

Tabulka 2: Rozlišení intenzivních a extenzivních střech podle hloubky vrstvy půdy (Berndtsson, 2010). 

 

 

 

Intenzivní (mm) Extenzivní (mm) Zdroj 
150–1200 50–150 Kosareo and Ries (2007) 
150–350 30–140 Mentens et al. (2006) 
>100 <100 Wong et al. (2007) 
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Standardy pro navrhování zelených střech rozdělují zelené střechy podle různých kritérií. 

Podle nároků na péči a míry autoregulace dělí střechy také na intenzivní a extenzivní. K nim 

přidává ještě kategorii polointenzivní. Tyto typy se liší mocností souvrství využitelného pro 

kořenění rostlin. Extenzivní střecha má toto souvrství mocné 4 až 20 cm, polointenzivní 12 až 

90 cm a intenzivní 15 až 200 cm. Mocnost souvrství je závislá na typu rostlin, orientaci střechy 

ke světovým stranám, sklonu (Burian a kol., 2019).  

Podle kritéria přístupnosti dělí střechy na pochozí, nepochozí, pobytové. Podle převažující 

funkce na retenční, podporující biodiverzitu, kombinované s fotovoltaikou, pěstební. Podle 

skladby vegetačního souvrství na jednovrstvé a vícevrstvé. Podle sklonu na ploché, šikmé a 

strmé, a nakonec podle polohy a prostorové vazby na okolní rostlý terén na: v úrovni s 

parterem, v dotyku s parterem, bez dotyku s parterem (Burian a kol., 2019). 

3.4 Kořenová čistírna – umělý mokřad 

Kořenové čistírny, nebo také umělé mokřady, jsou systémy půd, pórovitých materiálů a rostlin, 

využívané k čištění odpadních vod. Existuje několik typů mokřadů, které se liší typem 

vegetace, tím jestli je hladina vody pod povrchem substrátu nebo nad ním a směrem průtoku 

vody mokřadem, který může být horizontální (obrázek 1) nebo vertikální (obrázek 2) (Vymazal, 

2010).  

 

Obrázek 1: Schematické uspořádání mokřadu s horizontálním průtokem (Vymazal, 2010)  
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Obrázek 2: Schematické uspořádání mokřadu s vertikálním průtokem (Vymazal, 2010) 

Znečištění z vody je v mokřadu odstraňováno chemickými a fyzikálními procesy při aerobních, 

anoxických a anaerobních podmínkách. Aerobní podmínky se vyskytují v blízkosti kořenů 

rostlin, které půdu dotují kyslíkem. Organické sloučeniny jsou rozloženy mikrobiální degradací 

převážně při anaerobních podmínkách u horizontálních mokřadů, u vertikálních mokřadů při 

aerobních. Aerobní podmínky jsou více přítomné v mokřadech s vertikálním průtokem, jelikož 

jsou navrženy s přerušovanou zálivkou, kdy je nová voda do systému čerpána až po průchodu 

předchozí dávky. Díky tomu probíhá difúze kyslíku do půdy, čímž vznikají lepší podmínky pro 

vznik nitrifikace. Pevné suspendované částice jsou zachycovány pomocí filtrace, adsorpce na 

substrát a sedimentace. Dusík je z vody odstraněn převážně denitrifikací. Pro dobré odstranění 

fosforu je nutné použít materiály s vysokou sorpční kapacitou, běžný mokřad jeho většinu 

nedokáže odstranit.  Funkce rostlin je převážně vytvoření vhodné prostředí pro růst bakterií, 

difúze kyslíku z kořenů do rhizosféry, příjem živin a tepelná izolace (Vymazal, 2010).  

3.5 Mokřadní střechy 

Mokřadní střechy se skládají ze čtyř hlavních částí. Nepropustná kořen vzdorná hydroizolace 

chrání skladbu střechu pod mokřadem před vlhkostí a kořeny. Další částí je substrát, který 

zajišťuje akumulační hloubku a vhodnou hydraulickou dobu zdržení čištěné vody a poskytuje 

prostředí pro růst vegetace a biofilmu (Zehnsdorf a kol., 2019b). Vhodné substráty jsou 

například písek, štěrk, zemina, perlit, vermikulit, keramzit, dřevěné uhlí, kuličky kyseliny 
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polymléčné (Nguyen a kol., 2021; Thomaidi a kol., 2022; Zapater-Pereyra a kol., 2013; 

Zehnsdorf a kol., 2019b). Při výběru substrátu je kladen důraz na jeho objemovou hmotnost, 

jelikož nesmí být překročena nosnost střechy. Místo substrátu mohou být použity také flísové 

pěstební rohože, které poskytují retenční kapacitu i prostor pro růst kořenů rostlin a jsou méně 

náročné na objem i na zatížení střechy. Tyto rohože mohou být použity i na střeše s nenulovým 

sklonem (Zehnsdorf a kol., 2019a). (Zehnsdorf a kol., 2019a) použili ve své studii rohož 

zadržující vodu s názvem Repotex D, která byly vyvinuta v Sächsisches Textilforschungsinstitut 

a je z materiálu polyethersulfon (PES).  

Vhodným materiálem může být také keramzit, který byl zvolen jako substrát pro experimenty 

v této bakalářské práci. Tento granulát z expandovaných jílů s nízkou hustotou je silný a lehký 

a jednotlivé částečky jsou tvaru podobného kouli. Je prodáván i v drcené formě. Chemické 

složení závisí na použité výchozí jílové surovině a jednotlivé druhy keramzitu se tak liší 

(Cheeseman a kol., 2005; Dordio and Carvalho, 2013; Mlih a kol., 2020).  

Další částí mokřadní střechy je prostor pro retenci vody, který může být současně i médiem 

pro růst rostlin. Poslední částí systému mokřadní střechy je vegetace, která přidá k evaporaci 

transpiraci rostlin. Vypařuje se větší množství vody než v systému bez rostlin, což má za 

následek ochlazování prostředí díky skupenskému teplu vypařování (Zehnsdorf a kol., 2019b).  

Rostliny musejí být voleny tak, aby vyhovovaly mokřadním podmínkám, jako jsou přesycená 

půda vodou a trvalé záplavové podmínky. Je také doporučováno, aby zvolené rostliny nebyly 

náročné na pěstování, byly trvalky, měly schopnost čistit odpadní vodu, byly levné, lokálně 

dostupné a estetické. Dále musejí být vhodné pro lokální podmínky v místě využití (Zehnsdorf 

a kol., 2019b).   

Mokřadní střecha může částečně bránit přehřívání budov v létě, jelikož voda přenáší teplo 

pomaleji než materiál střech a snižuje tak její teplotní výkyvy mezi dnem a nocí. Schopnost 

mokřadu zadržet větší množství vody je výhodná při nepravidelnosti srážek, jelikož tato voda 

může sloužit jako zálivka v sušších dnech (Song a kol., 2013). 

Na internetové stránce Web of Science bylo nalezeno 147 článku pod heslem wetland roof 

(mokřadní střechy). Většina článků však problematiku jen okrajově zmiňuje. Byly zvoleny tři 

články na téma mokřadních střech s provedenými experimenty, které jsou dále popsány 

(Nguyen a kol., 2021; Song a kol., 2013; Thomaidi a kol., 2022; Zehnsdorf a kol., 2019b).  
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3.6 Mokřadní střecha s vertikálním průtokem 

(Thomaidi a kol., 2022) provedl výzkum na ostrově Lesbos v Řecku, v typických středozemních 

klimatických podmínkách. Experiment trval jeden rok, od června 2020 do června 2021. Byl 

testován umělý mokřad s vertikálním průtokem, přesněji použitý substrát, hloubka, více druhů 

rostlin a vliv těchto prvků na schopnosti čistit šedou vodu.  

Ve výzkumu byly použity plastové květináče s průměrem 30 cm. Do každé nádoby bylo na dno 

umístěno jílové kamenivo (keramzit), které mělo bránit vyluhování substrátu nad ním. Na toto 

kamenivo byl umístěn substrát – perlit (s velikostí částic 1-5 mm) nebo vermikulit (0,5-3 mm) 

- v mocnostech 10 nebo 20 cm. Do substrátu byly umístěny tři druhy rostlin, A. halimus, P. 

myrtifolia a Geranium zonale, vždy po jednom kusu do jednoho květináče. Celkem bylo 

v experimentu využito 80 květináčů. 60 jich bylo naplněno a osázeno rostlinami (2 substráty, 

2 hloubky, 3 druhy rostlin, 5 kusů od každé možnosti) a 20 zůstalo neosázených jako kontrolní.  

Jako zálivku použili (Thomaidi a kol., 2022) syntetickou šedou vodu, která byla dodávaná do 

systému každých osm hodin. Tato syntetická šedá voda byla připravena každé 2-3 dny 

z šamponu, mýdla na ruce, hydratačního krému, deodorantu, pracího prostředku, rostlinného 

oleje, moči, kyseliny mléčné, jílu, fosforečnanu draselného a vody. Složení využívané vody je v 

Tabulka 3. Voda byla 30 minut před použitím na zálivku promíchána.   

Tabulka 3: Chemické vlastnosti syntetické šedé vody využívané v experimentu (Thomaidi a kol., 2022). 

Parametr 

Šedá voda  
průměr ± SD  

(množství 
vzorků) 

 
 

pH 8.0 ± 0.3 (19)  

Elektrická vodivost (mS/cm) 0.9 ± 0.2 (19)  

Zákal 53 ± 28 (17)  

CHSK (mg/l) 226 ± 60 (16)  

BSK5 (mg/l) 132 ± 36 (16)  

Celkové nerozpuštěné látky (mg/l) 38 ± 20 (16)  

Celkový dusík (mg/l) 10.1 ± 2.7 (8)  

Celkový fosfor (mg/l) 7.6 ± 2.4 (14)  

 

Po dobu 11 měsíců, kdy probíhal experiment bez recirkulace, byly odebírány vzorky z nátoku 

na zelenou střechu a odtoku z ní každý jeden až dva týdny. Během jednoho měsíce, kdy v rámci 

výzkumu probíhala i recirkulace přečištěné vody, byly vzorky odebírané dvakrát týdně.  
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Na odebíraných vzorcích byla testována biologická a chemická spotřeba kyslíku, celkové 

množství nerozpuštěných látek, zákal, dusík, fosfor. Bylo zjištěno, že oba druhy substrátů i obě 

hloubky půdy měly významný efekt na čištění šedé vody. Větší hloubka substrátu, 20 cm, měla 

za následek nižší hodnoty u všech měřených ukazatelů než při testování s hloubkou 10 cm. 

Vermikulit jako substrát vykazoval lepší čistící vlastnosti než perlit. Průměrné hodnoty CHSK 

na odtoku dosahovaly 125 mg/l až 138 mg/l u perlitu hloubky 10 cm. Oproti tomu u vermikulitu 

stejné tloušťky byla naměřena CHSK 45 mg/l až 79 mg/l. To může být zapříčiněno velikostí 

agregátů obou materiálu, jelikož byl použit vermikulit se zrny 0,5-3 mm a perlit velikosti 1-5 

mm. Menší zrna mají lepší čistící vlastnosti díky větší povrchové ploše a díky pomalejšímu 

proudění vody mezi nimi. U materiálů s menšími zrny je však větší riziko ucpání mezer mezi 

nimi. (Thomaidi a kol., 2022) ale během ročního experimentu takové potíže nepozorovali, 

upozorňují však na nutnost delšího výzkumu s nesyntetickou šedou vodou pro prokázání 

funkčnosti. 

(Thomaidi a kol., 2022) se také ve svém experimentu zaměřili na vliv rostlin v mokřadu na 

čištění odpadní vody. Zjistili, že u vzorků s 10 cm vrstvou substrátu je rozdíl na odstranění CHSK 

a nerozpuštěných látek patrný, vzorky se substrátem mocným 20 cm již nevykazovaly 

významné rozdíly mezi tím, jestli obsahovaly pouze substrát nebo i rostliny. Například na 

vzorcích s vrstvou vermikulitu mocnou 10 cm bylo pozorováno 70 % odstranění CHSK, 

obdobné vzorky s rostlinou Polygala myrtifolia odstranily 78 % CHSK a s Atriplex halimus 82 %. 

Rozdíl mezi vzorky s rostlinami a bez na odstranění celkového dusíku byl statisticky významný 

jen u A. halimus. Oproti systémům bez vegetace, kde bylo naměřeno odstranění celkového 

dusíku 36-37 %, bylo s touto rostlinou naměřeno odstranění celkového dusíku 52-53 %. Rozdíl 

v odstranění celkového fosforu nebyl mezi systémy s vegetací a bez vegetace pozorován. 

V posledním měsíci tohoto experimentu byl testován vliv recirkulace na odstranění zákalu, BSK 

a celkového dusíku. Zlepšení čištění bylo pozorováno převážně u kombinací substrátu a rostlin, 

u kterých byly tyto vlastnosti v měření bez recirkulace horší, tedy například vzorky s perlitem 

či s 10 cm vermikulitu. Vzorek s 20 cm perlitu a s rostlinou A. halimus, u kterého bylo v měření 

bez cirkulace odstranění zákalu 74 %, s recirkulací se toto zlepšilo na 89 %. Obdobně tomu bylo 

u odstranění celkového organického materiálu, kde došlo ke zlepšení z 76 % na 92 %.  Při 

zahrnutí technologie recirkulace dojde ke zvětšení prostorové náročnosti technických 
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vybavení zelené střechy, umožňuje použití hrubších materiálu, čímž omezuje riziko zanesení 

pórů (Thomaidi a kol., 2022). 

Substráty používané v zelených střechách jsou lehké materiály, oproti tomu v umělých 

mokřadech bývají těžší materiály, jako je písek a štěrk. Nižší hmotnost je u zelených střech 

důležitá kvůli maximálnímu možnému zatížení, kterým může na střešní konstrukci působit. Ze 

stejného důvodu byl v tomto experimentu zkoumán mokřad s vertikálním průtokem, který 

není konstantně saturovaný a je proto lehčí než mokřady s horizontálním průtokem (Thomaidi 

a kol., 2022).  

3.7 Mokřadní střecha s horizontálním průtokem  

(Nguyen a kol., 2021) také zkoumali účinnost čištění odpadních vod mokřadních střech, 

přesněji pozorovali vliv četnosti zálivky (průběžná, přerušovaná), materiálu kořenové vrstvy 

(písek, dřevěné uhlí) a přítomnost rostlin dvou druhů, Wedelia Trilobata a Axonopus 

Compressus. Výzkum probíhal ve venkovních podmínkách při roční průměrné teplotě 29,5 °C 

a roční srážkou 1400-2400 mm. Každý testovací kanál měl rozměry 0,6 × 0,15 x 1,8 m. Obrázek 

3 zobrazuje řez tohoto žlabu a jeho půdorys. 

 

Obrázek 3: Řez a půdorys testovacího kanálu (Nguyen et al., 2021) 



20 
 

Testovanou znečištěnou vodou byla odpadní voda ze septiku. Průměrná míra hydraulického 

zatížení testovaných kanálů byla 264 ± 17 m3 ha−1 den−1 s průměrnou mírou organického 

zatížení 48 ± 4 kg CHSK ha−1 den−1. 

Bylo změřeno, že růst biomasy u Wedelia Trilobata byl 4,7x větší než u Axonopus Compressus. 

Také byl zaznamenán větší růst biomasy u mokřadů s kořenovou vrstvou ze dřevěného uhlí 

oproti písku. Větší množství biomasy zvětšuje množství odstraněných nutrientů z vody 

(Nguyen a kol., 2021). Nebyl pozorován významný rozdíl mezi kontinuální a přerušovanou 

zálivkou na růstu rostlin. 

Odstranění CHSK však zálivkou ovlivněno bylo. Při průběžné zálivce došlo k odstranění 92 % 

CHSK, oproti tomu při přerušované zálivce 96 %. Podobně byla přerušovaná zálivka vhodnější 

i pro odstranění celkového dusíku a fosforu.  

Kanály s rostlinou Wedelia Trilobata vykazovaly lepší odstranění dusíku a mírně horší 

odstranění fosforu než Axonopus Compressus. 

3.8 Mokřadní střecha bez průtoku 

(Song a kol., 2013) provedli výzkum na střeše šestipatrové budovy v Soulu v Jižní Koreji. 

V experimentu pozorovali schopnost mokřadu snižovat vysokou teplotu střechy, potřebu 

zálivky mokřadu, životnost a funkci rostlin v různě zaplavených podmínkách a funkci mokřadu 

jako místo pro život živočichů. V tomto experimentu voda mokřadem neprotékala, byla pouze 

do mokřadu dotována při jejím nedostatku v něm.  

Byly použity čtyři druhy rostlin, Iris laevigata, Iris pseudoacorus, Aster koraiensis a Astilbe 

chinensis, které byly zvoleny pro svou nižší výšku, okrasnost květů a svou víceletost. Nižší výška 

měla zaručit, že rostliny nebudou bránit výhledu ze střech. Vytrvalé rostliny jsou méně 

náročné než jednoletky, jelikož není nutné každý rok sázet nové. Iris laevigata a Iris 

pseudoacorus (kosatce) byly také zvoleny pro své schopnosti čistit vodu. Rostliny obecně 

filtrují vzduch a zlepšují tak ovzduší v městských oblastech (Bolund and Hunhammar, 1999).  

(Song a kol., 2013) výzkum prováděli od května do října 2012, během kterého vykonali dva 

experimenty. První experiment probíhal v polypropylenových nádržích. Do dvaceti 

polypropylenových nádrží o vnitřních rozměrech 46.5 cm × 68.5 cm × 38.5 cm bylo umístěno 

po 25 rostlinách jednoho druhu na pěstebních rohožích. Pro každý druh použitých rostlin bylo 
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vytvořeno pět pokusných nádrží a pět prázdných nádrží bylo použito pro kontrolu. Nádoby 

byly naplněny vodou o hloubce 20 cm a voda byla poté doplňována, pokud hladina klesla pod 

10 cm.  

Pro druhý experiment byl vytvořen mokřad o rozměrech 2 m x 2 m z jezírkové fólie, která byla 

podepřená pytli se zeminou. Na fólii bylo navršeno 10 cm komerčního substrátu pro pěstování 

rostlin v zaplavených podmínkách značky Pungnong. Každý ze čtyř druhů byl umístěn do jedné 

čtvrtiny mokřadu v hustotě 30 rostlin/m2. Uprostřed mokřadu bylo umístěno 24 květináčů, 6 

od každého druhu rostlin, které byly umístěné tak, aby nedošlo k zaplavení těchto rostlin a 

mohlo se tak zkoumat i jejich chování při nezaplaveném stavu. 

Výkyvy teplot byly na střešním povrchu ve větším rozsahu než v mokřadu. V tomto 

experimentu byla změřena maximální teplota střešního povrchu (urethan) 38,0 °C, kdy ve 

stejný den měl mokřad teplotu 33,1 °C.  

Během 132 dní, během kterého výzkum probíhal, bylo nutné mokřad zalít jen třikrát. (Song a 

kol., 2013) uvádí porovnání s potřebou vody u běžných zelených střech. Zoysia japonica 

potřebuje alespoň 20,7 l/m2 zálivky denně. Během výzkumu bylo 109 dní bez srážky, což by 

znamenalo přibližně 2262 l/m2 zálivky za celou dobu experimentu (109 x 20). Nádoby 

z experimentu obsahovaly na počátku 200 l/m2 a bylo je taktéž potřeba zalít třikrát během 

celého experimentu, pokaždé 62,5 l/m2. Za celý výzkum tedy byla potřeba zálivky nádob menší 

než 400 l/m2. Zkoumané systémy tedy byly úspornější na spotřebu zálivkové vody než 

teoretická nemokřadní střecha a dokázaly lépe využít přírodní srážku. 

Bylo také pozorováno, jak zvolené druhy rostlin dokážou přežívat v různých závlahových 

podmínkách. Rostliny byly pozorovány po jednom, dvou a třech týdnech zaplavení, a také po 

5, 10 a 15 dnech bez zálivky (během těchto dní byly rostliny přikryty, aby nebyly zavlažované 

srážkou). Aster koraiensis a Astilbe chinensis špatně snášely oba extrémy. Po třech týdnech 

zaplavení přežilo jen přibližně 40 % A. koraiensis a 0 % A. chinensis. Už po deseti dnech bez 

zálivky zůstalo životaschopných 0 % obou těchto druhů. Oproti tomu zbylé dva testované 

druhy, I. laevigata a I. pseudoacorus, přečkaly oba extrémy ve 100 % exemplářů.  

Dle (Song a kol., 2013) vytváří mokřadní střechy vhodný prostor pro život ptáků a hmyzu. 

Pozorovali, že tyto organismy používali místo experimentu jako zdroj vody, úkryt a místo pro 

rozmnožování. Této výhody však využívají i různi škůdci, například komáři, jejichž nymf byl 
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pozorován hojný počet. V pilotní studii však nasadili do mokřadu 20 ryb – piskořů 

dálnovýchodních (Misgurnus anguillicaudatus) – a po šesti dnech již nenašli žádné komáří 

nymfy.  

Přestože zaplavování mokřadů omezuje množství plevele, které se dokáže na zelené střeše 

uchytit, nebrání růstu všech druhů nežádoucích rostlin a je tak i u tohoto typu zelených střech 

nutné jejich odstraňování (Song a kol., 2013).   

Mokřadní zelené střechy jsou těžší než běžné zelené střechy. Maximální zatížení střešními 

zahradami předepsané v Koreji, kde experiment probíhal, je 500 kg/m2. Hlavními složkami 

zatížení jsou saturovaná půda a voda. Saturovaná půda použitá ve výzkumu měla 16 

kg/(cm×m2), což znamená 160 kg/m2 pro půdu výšky 10 cm. Pokud by systém obsahoval ještě 

30 cm vysoký sloupec vody, nemělo by dojít k překročení maximálního předepsaného zatížení 

(Song a kol., 2013). 
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4 Praktická část 

4.1 Mokřadní žlab pro hybridní mokřadně-extenzivní zelenou střechu 

Pro cíle této bakalářské práce byl navržen žlab na umělý mokřad, který by v praxi fungoval 

v kombinaci s extenzivní střechou a dohromady by tvořily hybridní mokřadně-extenzivní 

zelenou střechu. Tento koncept vzniká v rámci projektu CAMEB Revozim. Funkce mokřadu má 

být přečištění znečištěné vody, například šedé vody, a použití takto ošetřené vody na zálivku 

extenzivní střechy. 

Při návrhu žlabu na mokřad jsem vycházela z diplomových prací Ing. Pipty a Ing. Petrejeho 

(Petreje, 2021; Pipta, 2020). Na obrázku 4 je zobrazeno uspořádání mokřadní a extenzivní části 

zelené střechy během experimentu provedeného v rámci diplomové práce Ing. Marka 

Petrejeho (Petreje, 2021).  

 

Obrázek 4: Mokřadně-extenzivní zelená střecha během experimentu z diplomové práce Marka 
Petrejeho (Petreje, 2021b), foto: Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., (16.7.2020) 

4.1.1 Návrh mokřadního žlabu 

Mokřadní žlab byl navržen jako jeden díl s několika komorami (nátok, část se substrátem a 

rostlinami, odtokový kanál a mrtvý prostor).  Rozložení žlabu je na obrázku 5 a rozměry 

jednotlivých částí při maximální hladině jsou zaznamenány v tabulkce 4. Objem V v tabulce 4 

představuje maximální možný objem jednotlivých částí (u části 2 je počítán celý objem 

prostoru, není uvažována přítomnost substrátu). Výkresy žlabu s přesnými rozměry jsou 

přiloženy k této bakalářské práci jako příloha 1. 

mokřadní žlab 

s mokřadními 

rostlinami 

extenzivní zelená 

střecha 
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Obrázek 5: Rozdělení žlabu na části: část 1 – nátok, část 2 – část s pórovitým prostředím a s rostlinami, 
část 3 – odtok z vnitřního žlabu, část 4 – odtokový kanál, část 5 – mrtvý prostor 

Tabulka 4: Rozměry částí žlabu a jejich objemy 

č. části: x [mm] y [mm] z [mm] Včásti [l] V [l] 
1 278 60 204 3.40 3.40 
2 294 1803 204 108.14 108.14 

3.1 340 15 204 1.04 
3.71 

3.2 340 37 212 2.67 
4.1 39 1954 212 16.16 

21.88 
4.2 15 1871 204 5.73 
5.1 340 15 204 1.04 

6.77 
5.2 15 1871 204 5.73 

   celkem: 143.89  
 

Aby bylo možné svařit žlab pro experiment v této bakalářské práci z plastu, byl žlab po 

konzultaci s panem Michalem Kro navržen ze dvou samostatných van, kdy se menší vkládá do 

větší.  Menší vana tak obsahuje komoru pro nátok vody a největší komoru ve žlabu pro 

substrát a rostliny. Mezi těmito dvěma komorami se nachází perforovaná deska. Z této menší 

vany voda protéká do vnější větší vany, ze které po dosažení maximální hladiny přetéká výřezy 

ve tvaru V z mokřadního žlabu do potenciální zelené střechy. Schéma směru toku v systému 

je zobrazeno na obrázku 6.  

Díky větším rozměrům tohoto návrhu než návrhu provedeného v rámci diplomové práce Ing. 

Pipty a také konstrukci ze dvou van již tento návrh bylo možné vyrobit z plastu (oproti 

navrhovanému kovu v dřívějších verzích tohoto konceptu (Petreje, 2021; Pipta, 2020)). Vnější 

rozměry větší z van jsou 425 × 2000 × 310 mm a menší vany jsou 340 × 1917 × 302 mm.  
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Obrázek 6: Schéma směru toku v navrhovaném mokřadním žlabu 

4.1.2 Výroba mokřadního žlabu 

S poptávkou výroby mokřadního žlabu pro experimenty v této bakalářské práci bylo osloveno 

přes deset svářečských firem, žádná však na poptávku neodpověděla kladně či by nebyla 

schopná výrobu provést v rozumném časovém termínu. Nakonec byl žlab vyroben firmou 

pana Michalem Kro svářením polypropylenových desek o tloušťce 8 mm. V místech svařování 

jsou navrženy přesahy materiálu 15 mm pro proveditelnost svaru. Foto žlabu z výrobny pana 

Kro je na obrázku 7.  

 

Obrázek 7: Mokřadní žlab v dílně pana Michala Kro (autor fotografie Michal Kro) 
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4.1.3 Příprava pro experimenty 

Před prováděním experimentů byla ověřována těsnost žlabu. Žlab v jednom spodním rohu 

protékal, tato závada byla snadno odstraněna. Poté byla část 2 (označení jednotlivých částí 

žlabu je na obrázku 5) naplněna dvěma 50litrovými pytli keramzitu značky Liapor velikosti 8-

16 mm. Do této části byly vsazeny rostliny sítina rozkladitá (Juncus effusus) a kyprej vrbice 

(Lythrum salicaria), od každé po pěti kusech. Na nátok a konec odtokového kanálu byla 

nainstalována peristaltická čerpadla (Ismatec Ecoline VC-360 a VC-380), která byla použita 

v experimentu popisovaní v kapitole 5.2. Experimenty probíhaly uvnitř budovy. Foto 

připraveného žlabu před počátkem experimentů je na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Mokřadní žlab s rostlinami v laboratoři ČVUT 
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5 Experimentální část 

5.1 Měření pórovitosti keramzitu 

5.1.1 Metodika měření pórovitosti 

Cílem tohoto experimentu bylo změřit vnitřní pórovitost a mezerovitost použitého materiálu. 

Pro měření byly z mokřadního žlabu odebrány tři vzorky keramzitu, každý o objemu 500 ml ( 

viz obrázek 9) volně nasypané a mírně zhutněné do kádinek o objemu 600 ml.  

 

Obrázek 9: Odebrané vzorky keramzitu o objemu 500 ml 

Tyto vzorky byly zváženy a jejich hmotnost včetně kádinek jsou zaznamenané v tabulce 5 pod 

označením ms‘. Jedná se o vzorky, které nejsou úplně suché. Poté byly kádinky doplněny 

vodou. Jelikož má keramzit nízkou hustotu, tak plave. Proto jsem jej zatížila špunty, aby byl 

celý jeho objem ponořen ve vodě. Takto připravené vzorky byly vloženy do vakuovací nádoby 

nejprve na čtyři hodiny, poté čtyři dny stály mimo vakuum a poté byly opět vloženy do vakua 

o tlaku cca 60 mBar na 48 hodin (obrázek 10). Vakuum mělo zajistit co největší nasycení 

materiálu vodou.  
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Během uplynulého týdne došlo k částečnému odpaření a také nasáknutí vody, a proto hladina 

ve vzorku klesla po rysku 400 ml a bylo nutné ji doplnit vodou tak, aby dosahovala rysky 

500 ml. Po doplnění hladiny byly vzorky zváženy a tyto hodnoty jsou zapsány v tabulce 5 pod 

označením ms+w. Dále byla slita volná voda ze vzorků a poté vzorky opět zváženy. Tyto hodnoty 

jsou označeny ms. Rozdíl hmotnosti nasyceného stavu s volnou vodou a hmotnosti vzorku po 

slití volné vody udává hmotnost vody obsažené mezi zrny keramzitu a je označen mw,m. Ze 

znalosti faktu, že vzorek měl objem 500 ml a ze znalosti hmotnosti volné vody lze dopočítat 

procentuální pórovitost mezi zrny keramzitu. Hustota vody ρ byla počítána jako 1 g·ml-1. 

Vzorky s nasyceným keramzitem byly poté vloženy do sušárny a při teplotě 105 °C byly sušeny 

po dobu sedmi dní (obrázek 11). Takto vysušený materiál byl poté zvážen a zjištěné hodnoty 

jsou označené md a opět zaznamenané v Tabulka 5. Rozdíl ms a md udává množství vody ve 

vnitřních pórech keramzitu a je označen mw,v.  

Obrázek 1: Zatížení vzorku špuntem a umístění vzorků do vakuovací nádoby 
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Obrázek 11: Sušení vzorků v sušárně (fotografie ze začátku sušení, konečná teplota byla 105 °C) 

  

𝑚 , = 𝑚 − 𝑚   (3.1) 

𝑚 , = 𝑚 − 𝑚   (3.2) 

𝑛 = 𝑚 , ∙   (3.3) 

𝑛 = 𝑚 , ∙    (3.4) 

𝑛 = 𝑛 + 𝑛    (3.5) 

ms‘ - hmotnost vzorku keramzitu (g) 

ms+w - hmotnost vzorku keramzitu s vodou (g)  

ms - hmotnost nasyceného keramzitu (g) 

mw,m - hmotnost vody mezi zrny keramzitu (g) 

nm - pórovitost mezi zrny keramzitu (-) 

ρ - hustota vody (g·ml-1) 

V - objem vzorku (ml) 

md - hmotnost vysušeného keramzitu (g) 

mw,v - hmotnost vody ve vnitřních pórech keramzitu (g) 

nu - uzavřená pórovitost (-) 

n - celková pórovitost (-) 
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5.1.2 Výsledky měření pórovitosti keramzitu 

Změřené a vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5. Střední hodnota meziagregétové 

pórovitosti nm byla vypočítána na 48,7 % a uzavřená pórovitost nu byla vypočítána na 32,3 %. 

Celková porovitost keramzitu je součtem těchto dvou pórovitostí a rovná se 81,0 %.  

Tabulka 5: Hmotnosti vzorků a výpočet pórovitosti 

veličina jednotky vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 
střední  

hodnota 
 

ms'  [g] 328.4 336.6 344.1 336.3  

ms+w [g] 723.3 711.7 717.6 717.5  

ms [g] 483.3 453.4 484.8 473.9  

mw,m [g] 239.9 258.3 232.8 243.7  

nm [-] 48.0 % 51.7 % 46.6 % 48.7 %  

md [g] 314.1 303.6 319.3 312.3  

mw,v [g] 169.3 149.9 165.5 161.5  

nu [-] 33.9 % 30.0 % 33.1 % 32.3 %  

n [-] 81.8 % 81.6 % 79.6 % 81.0 %  

 

5.2 Transport stopovače KCl žlabem 

5.2.1 Metodika experimentu s transportem stopovače KCl 

V dalším experimentu byl měřen transport stopovače KCl mokřadním žlabem. Cílem bylo 

vykreslit průnikovou křivku stopovače a poté vyhodnotit množství stopovače v systému 

zachycené. Zapojení experimentu je zobrazeno na obrázku 12. Nátok a odtok vody z a do žlabu 

je zajištěn dvěma peristaltickými čerpadly (Ismatec Ecoline VC-360 a VC-380). Odtok není 

ponechán přes přelivnou hranu, ale je odčerpáván z důvodu podmínek v laboratoři, kde 

nebylo možné přepadající vodu přes přelivnou hranu zachytávat. 
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Obrázek 12: Zapojení experimentu na transport stopovače KCl a směr toku vody žlabem 

Nejprve byl propláchnut systém žlabu tak, že byla do nátoku systému čerpána peristaltickou 

pumpou kohoutková voda a z konce kanálku pro přepad vody ze žlabu byla odčerpávána voda, 

která systémem prošla. Toto bylo prováděno do té doby, než byla konduktivita vody na 

začátku systému shodná s konduktivitou na konci..  

V dalším kroku bylo rozpuštěno 10 g KCl v 500 ml vody. Tento roztok měl konduktivitu 

29,29 mS·cm-1, která byla změřena konduktometrem. Konduktivita čisté (kohoutkové) vody 

byla 430 μS·cm-1. Roztok s 10 g KCl byl poté nalit do nátokové části žlabu (část 1), tedy do 

místa, ze kterého voda dále protéká přes perforovanou desku do části s pórovitým 

materiálem. Byl spočítán objem této nátokové části při hladině 16,9 cm ode dna vnitřního 

žlabu, což byla hladina pro provedení tohoto experimentu. Tento objem byl 2,82 l.  

Roztok byl pečlivě v nátokové části promíchán s vodou v ní obsaženou a byla zjištěna 

konduktivita v této části, která činila 4030 μS·cm-1.  

Před spuštěním čerpání vody do žlabu a v průběhu čerpání byla konduktivita měřena na pěti 

místech systému. Tato místa jsou zobrazena na obrázku 13. Měření probíhalo proti směru toku 

vody, tedy na začátku každého času měření byla konduktivita změřena nejprve v bodě 1 na 

konci odtokového kanálu, a nakonec v místě nátoku v bodě 5. Hodnoty těchto měření jsou 

zanesené tabulce 6 v čase 12:00:00.  



32 
 

 

Obrázek 13: Místa měření konduktivity v mokřadním žlabu 

V čase 12:05:00 byla spuštěna peristaltická pumpa, která do systému čerpala 0,0219 l·s-1. Poté 

byla každých alespoň pět minut měřena konduktivita ve žlabu, několikrát i v menších časových 

rozestupech, pokud byla v některém bodě změřena výrazněji jiná hodnota než v předchozím 

měření, což značilo průchod vlny s roztokem KCl. Počáteční doba každého měření, změřené 

hodnoty konduktivity, koncová doba měření a teplota měřená uprostřed části žlabu 

s keramzitem jsou zaneseny v tabulce 6. Průběh změřených hodnot konduktivity je také 

zobrazen v grafu na obrázku 14. Svislá osa na tomto grafu je v logaritmickém měřítku se 

základem 2. To bylo provedeno z důvodu výrazně vyšší počáteční hodnoty konduktivity v místě 

měření 5 oproti ostatním změřeným hodnotám. Pokud by nebylo použito logaritmické 

měřítko, průniková křivka KCl mokřadním žlabem by nebyla z grafu zřetelně čitelná. 

5.2.2 Výsledky experimentu s transportem stopovače KCl 

V tabulce 6 jsou zaznamenané změřené hodnoty konduktivity v pěti místech měření. Hodnoty 

konduktivit a jejich závislost na čase jsou zobrazeny v grafu na obrázku 14. Na tomto grafu lze 

pozorovat rychlost a způsob průniku stopovače systémem. Zahájení čerpání proběhlo v čase 

12:05:00. Z grafu je tedy patrné, že se první známky stopovače KCl projevily za pórovitým 

prostředím za 15 minut od spuštění čerpadel. Za dalších 5 minut byl stopovač zaměřen i 

v polovině (bod 2) a na konci (bod 1) odtokového kanálu. Hodnoty měření v bodech 1 a 2 jsou 

do času 12:30 velmi podobné, později je v bodě 1 měřena mírně větší konduktivita než v bodě 

2 až do času 13:25, po kterém už hodnoty opět téměř splývají. 1 hodinu 35 minut po spuštění 

čerpání vody bylo měření ukončeno a tento čas byl určen jako doba trvání transportu látky 

žlabem. 
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Tabulka 6: Měření konduktivity v pěti místech žlabu 

čas rozdíl 
časů 

konduktivita σ [μS·cm-1] 
čas rozdíl 

časů 

teplota 
1 
odtok 2 3 4 

5 
nátok °C 

12:00:00  - 443 437 445 444 4030 12:04:30  -   
12:05:00 0 440 445 447 438 1381 12:07:50 0 16.7 
12:10:00 0:05:00 435 442 448 443 678 12:11:45 0:03:55 16.9 
12:15:00 0:05:00 430 440 444 451 500 12:16:50 0:05:05 16.7 
12:20:00 0:05:00 434 436 491 650 454 12:22:05 0:05:15 16.5 
12:22:30 0:02:30 455 453 613 640 449 12:24:18 0:02:13   
12:25:00 0:02:30 670 720 698 690 445 12:27:30 0:03:12   
12:28:00 0:03:00 651 716 652 677 441 12:30:30 0:03:00 16.4 
12:30:40 0:02:40 751 716 635 645 442 12:32:40 0:02:10   
12:35:00 0:04:20 707 615 600 584 440 12:36:40 0:04:00 16.6 
12:40:00 0:05:00 655 615 550 552 441 12:41:50 0:05:10 16.7 
12:42:30 0:02:30 630 578 520 530 440 12:44:20 0:02:30   
12:45:00 0:02:30 639 550 521 523 443 12:47:30 0:03:10 17.1 
12:50:00 0:05:00 560 533 527 501 439 12:51:52 0:04:22 17.1 
12:55:00 0:05:00 561 490 500 485 438 12:57:15 0:05:23 16.5 
13:00:00 0:05:00 494 479 493 488 438 13:02:12 0:04:57 16.1 
13:05:00 0:05:00 515 509 485 477 439 13:07:10 0:04:58 15.9 
13:10:00 0:05:00 481 470 466 470 438 13:12:08 0:04:58 15.8 
13:15:00 0:05:00 489 470 468 450 440 13:17:45 0:05:37 15.9 
13:20:00 0:05:00 524 466 462 451 441 13:22:20 0:04:35 15.8 
13:25:00 0:05:00 460 451 453 457 439 13:27:00 0:04:40 16 
13:30:00 0:05:00 458 446 443 451 441 13:31:50 0:04:50 15.9 
13:35:00 0:05:00 466 455 450 453 441 13:36:51 0:05:01 16 
13:40:00 0:05:00 457 450 448 456 440 13:41:40 0:04:49   
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Obrázek 14: Graf změřených konduktivit v čase 
 

Na obrázku 15 je zobrazen průchod průnikové křivky se stopovačem KCl pórovitým prostředím 

žlabu (tj. pouze body 4 a 5). Zahájení čerpání proběhlo v čase 12:05. První známky stopovače 

KCl se projevily za pórovitým prostředím za 15 minut od spuštění čerpadel. Největší množství 

KCl proteklo v následujících deseti minutách, a poté se jeho množství ve vodě snižovalo až do 

času 13:15, což je jedna hodina a deset minut od počátku čerpání. Maximální konduktivita byla 

v bodě měření 4 změřena v čase 12:25, 20 minut od spuštění čerpadel. Od času 13:15 si jsou 

hodnoty měření v bodech 4 a 5 velmi podobné. 

 

Obrázek 15: Graf konduktivity měřené v části nátoku (bod 5) a po průchodu pórovitým prostředím (bod 
4) 
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5.3 Vyjádření koncentrace KCl ze změřené konduktivity 

5.3.1 Metodika vyjádření koncentrace KCl ze změřené konduktivity 

Byla předpokládaná lineární závislost konduktivity na koncentraci KCl ve vodě. Z tohoto 

předpokladu a ze dvou známých závislých bodů byl vynesen graf (obrázek 16). Známé závislé 

body jsou konduktivita počátečního roztoku 500 ml vody a 10 g KCl, a jeho koncentrace KCL.  

a konduktivita čisté vody, ve které je nulová koncentrace KCl.  Tyto body jsou zapsány 

v tabulce 7.  

Tabulka 7: Dva známé závislé body 

  

σ c 

[μS·cm-1] [mg·l-1] 

roztok 29290 20000 
čistá voda 430 0 

 

Grafem dvou známých bodů byla proložena lineární křivka spojnice trendu a byla zobrazena 

rovnice jejich závislosti. Podle této rovnice byla ze všech naměřených konduktivit vypočítána 

koncentrace. Hodnoty koncentrací jsou zapsány v tabulce 8.  

 

Obrázek 16: Dva známé body závislosti konduktivity a koncentrace a provedení spojnice křivky 
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5.3.2 Výsledky vyjádření koncentrace KCl ze změřené konduktivity 

Podle postupu v kapitole 5.3.1 byla ze zaměřených konduktivit v rámci kapitoly 5.2 vypočítaná 

koncentrace KCl v jednotlivých časech a bodech měření. Tabulka 8 tyto hodnoty zobrazuje. 

Z hodnot koncentrace v bodě měření 4 byl vytvořen graf (obrázek 17). Průběh koncentrace 

přímo odpovídá změřené konduktivitě, jelikož mezi nimi byla předpokládaná lineární závislost. 

Po počátečním zdržení stopovače v části s pórovitým prostředím došlo k prudkému vzrůstu 

koncentrace mezi časy 12:15 a 12:20. Maximální koncentrace nastala v čase 12:25 a 

dosahovala hodnot 180 mg·l-1. Poté se koncentrace v tomto místě až do konce měření 

snižovala, což značí odtok stopovače do dalších částí systému. 

Tabulka 8: Koncentrace KCl vypočítané za předpokladu lineární závislosti na konduktivitě 

čas 
rozdíl 
časů 

koncentrace c [mg·l-1] 
čas 

rozdíl 
časů 

teplota 
1 
odtok 2 3 4 5 nátok °C 

12:00:00  - 9.01 4.85 10.40 9.70 2494.80 12:04:30     
12:05:00 0 6.93 10.40 11.78 5.54 659.04 12:07:50 0 16.7 
12:10:00 0:05:00 3.47 8.32 12.47 9.01 171.86 12:11:45 0:03:55 16.9 
12:15:00 0:05:00 0.00 6.93 9.70 14.55 48.51 12:16:50 0:05:05 16.7 
12:20:00 0:05:00 2.77 4.16 42.27 152.46 16.63 12:22:05 0:05:15 16.5 
12:22:30 0:02:30 17.33 15.94 126.82 145.53 13.17 12:24:18 0:02:13   
12:25:00 0:02:30 166.32 200.97 185.72 180.18 10.40 12:27:30 0:03:12   
12:28:00 0:03:00 153.15 198.20 153.85 171.17 7.62 12:30:30 0:03:00 16.4 
12:30:40 0:02:40 222.45 198.20 142.07 149.00 8.32 12:32:40 0:02:10   
12:35:00 0:04:20 191.96 128.21 117.81 106.72 6.93 12:36:40 0:04:00 16.6 
12:40:00 0:05:00 155.93 128.21 83.16 84.55 7.62 12:41:50 0:05:10 16.7 
12:42:30 0:02:30 138.60 102.56 62.37 69.30 6.93 12:44:20 0:02:30   
12:45:00 0:02:30 144.84 83.16 63.06 64.45 9.01 12:47:30 0:03:10 17.1 
12:50:00 0:05:00 90.09 71.38 67.22 49.20 6.24 12:51:52 0:04:22 17.1 
12:55:00 0:05:00 90.78 41.58 48.51 38.12 5.54 12:57:15 0:05:23 16.5 
13:00:00 0:05:00 44.35 33.96 43.66 40.19 5.54 13:02:12 0:04:57 16.1 
13:05:00 0:05:00 58.91 54.75 38.12 32.57 6.24 13:07:10 0:04:58 15.9 
13:10:00 0:05:00 35.34 27.72 24.95 27.72 5.54 13:12:08 0:04:58 15.8 
13:15:00 0:05:00 40.89 27.72 26.33 13.86 6.93 13:17:45 0:05:37 15.9 
13:20:00 0:05:00 65.14 24.95 22.18 14.55 7.62 13:22:20 0:04:35 15.8 
13:25:00 0:05:00 20.79 14.55 15.94 18.71 6.24 13:27:00 0:04:40 16 
13:30:00 0:05:00 19.40 11.09 9.01 14.55 7.62 13:31:50 0:04:50 15.9 
13:35:00 0:05:00 24.95 17.33 13.86 15.94 7.62 13:36:51 0:05:01 16 
13:40:00 0:05:00 18.71 13.86 12.47 18.02 6.93 13:41:40 0:04:49   
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Obrázek 17: Koncentrace vypočítané pro bod měření č. 4 

V dalším výpočtu bylo zjišťováno, jak velké množství z 10 g KCl, které bylo do systému na 

začátku experimentu přidáno, odešlo ze systému. Tento výpočet je orientační, je totiž zatížen 

řadou nepřesností. Například měření konduktivity neprobíhalo v každém okamžiku, ale 

v několika minutových intervalech. Předpoklad lineární závislosti nemusí být úplně přesný.  

Nátok do žlabu měl průtok 0,0219 l·s-1. Z tohoto průtoku a času mezi dvěma měřeními byl 

vypočítán objem Vv, který byl za daný časový úsek do systému načerpán. Z průměru 

koncentrace jednoho měření a předchozího měření a ze znalosti objemu byla vypočítaná 

hmotnost KCl, která za danou dobu systémem protekla. Součtem těchto hmotností byla 

vypočítána konečná kumulativní hmotnost 6,807 g. Výpočet je uveden v tabulce 9 a graf 

kumulativní hmotnosti je zobrazen na obrázku 18. Na obrázku 18 je také zobrazen vyznačen 

bod, kdy došlo k průchodu 50 % stopovače. Došlo k němu v čase 12:48. V systému teoreticky 

zůstalo přes 3 g látky, které mohlo být částečně zachyceno pórovitým prostřením keramzitu. 

Část draslíku zůstala v segmentu žlabu s keramzitem zachycena jako kationt. Z grafu na 

obrázku 18 je patrné, že křivka nebyla na konci měření ještě ustálená. Je pravděpodobné, že 

by při delším měření došlo k vyplavení části stopovače, který v čase 13:40 ještě setrvával 

v systému. 
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Tabulka 9: Výpočet kumulativního množství KCl, které prošlo žlabem 

čas rozdíl 
časů 

Vv  c (bod 4) m kum m 

[l] [mg·l-1] [mg] [mg] 
12:00:00  - - 9.70 - - 
12:05:00 0 0.00 5.54 0.0 0.0 
12:10:00 0:05:00 6.58 9.01 47.9 47.9 
12:15:00 0:05:00 6.58 14.55 77.5 125.4 
12:20:00 0:05:00 6.58 152.46 549.6 675.1 
12:22:30 0:02:30 3.29 145.53 490.3 1165.4 
12:25:00 0:02:30 3.29 180.18 535.9 1701.3 
12:28:00 0:03:00 3.95 171.17 693.8 2395.1 
12:30:40 0:02:40 3.51 149.00 561.9 2957.0 
12:35:00 0:04:20 5.70 106.72 729.3 3686.4 
12:40:00 0:05:00 6.58 84.55 629.4 4315.8 
12:42:30 0:02:30 3.29 69.30 253.1 4569.0 
12:45:00 0:02:30 3.29 64.45 220.1 4789.0 
12:50:00 0:05:00 6.58 49.20 374.0 5163.1 
12:55:00 0:05:00 6.58 38.12 287.4 5450.4 
13:00:00 0:05:00 6.58 40.19 257.7 5708.1 
13:05:00 0:05:00 6.58 32.57 239.5 5947.6 
13:10:00 0:05:00 6.58 27.72 198.4 6146.0 
13:15:00 0:05:00 6.58 13.86 136.8 6282.8 
13:20:00 0:05:00 6.58 14.55 93.5 6376.4 
13:25:00 0:05:00 6.58 18.71 109.5 6485.8 
13:30:00 0:05:00 6.58 14.55 109.5 6595.3 
13:35:00 0:05:00 6.58 15.94 100.3 6695.6 
13:40:00 0:05:00 6.58 18.02 111.7 6807.4 

   suma: 6807.4 mg 
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Obrázek 18: Graf kumulativní hmotnostního toku 

 

5.4 Stanovení rovnoměrnosti přetékání přelivové hrany 

5.4.1 Metodika stanovení rovnoměrnosti přetékání přelivové hrany 

Kritériem pro návrh optimálního čerpání vody do žlabu je rovnoměrné přetékání přelivů. 

Přelivná hrana vnějšího žlabu má 32 malých trojúhelníkových přelivů. Tyto přelivy by 

teoreticky měly být všechny ve stejné výšce. Mírným nakloněním žlabu, chybou ve výrobě, 

nebo jinou drsností v určitém přelívku či například průtokem nečistoty určitým místem může 

dojít k porušení povrchového napětí vody v některém přelivu dříve než v jiném, což má za 

následek odtok vody v tomto místě. Při příliš malém průtoku by mohlo docházet k odtoku ze 

žlabu pouze v izolovaném místě a nebyla by pak zajištěna rovnoměrná zálivka zelené střechy 

dále v systému (jejíž návrh není součástí této bakalářské práce). 

Pro experiment pro zjištění rovnoměrnosti odtoku byla pod přelivnou hranu nainstalována 

hliníková fólie, která měla přepadající vodu navádět do 32 připravených kádinek (obrázek 19).  
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Obrázek 19: Příprava experimentu: hliníková fólie a připravené kádinky u žlabu 

V rámci experimentu byl do žlabu nalit pulz vody, přesněji dva litry vody za deset sekund, což 

představuje průtok 0,2 l·s-1 a byl pozorován odtok přes přelivnou hranu. Experiment byl 

proveden třikrát po sobě. Množství vody a časy průběhu jednotlivých měření jsou zaneseny 

v tabulce 10. Doba trvání experimentu je měřena od počátku pulzu po vážení vody 

v jednotlivých kádinkách. 

Tabulka 10: Množství vody čerpané v rámci tří měření a doba trvání experimentu 

číslo měření 1 2 3 
váha 5l barelu [g] 630 630 630 
váha barelu s přibližně 2 l vody [g] 2608 2604 2607 
váha nalité vody [g] 1978 1974 1977 
čas nalití pulzu do žlabu 11:52:00 12:40:00 14:00:00 
čas vážení 12:22:00 13:40:00 14:40:00 
doba trvání experimentu 0:30:00 1:00:00 0:40:00 

 

Největší průtok přes přelivy byl pozorován v prvních dvou minutách experimentu. Zbytek času 

voda přetékala pomalu jen přes několik přelivů, zato však po poměrně dlouhou dobu (přes půl 

hodiny). Poté, co voda přestala přetékat přes přelivy, byly jednotlivé kádinky zváženy a byla 

vypočítána hmotnost vody, která do dané kádinky přetekla. Tyto hmotnosti jsou uvedeny 

v tabulce Tabulka záznamu měření při experimentu pro stanovení rovnoměrnosti toku přes 

přelivnou hranu, která je v příloze této práce označena jako příloha 2.  
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5.4.2 Výsledky stanovení rovnoměrnosti přetékání přelivové hrany 

Z hmotností vody do systému načerpané a přeteklé do kádinek byla vypočítána ztráta vody 

během měření. V průběhu prvního měření došlo ke ztrátě přibližně 0,5 l vody, což je 

nezanedbatelné množství. Je možné, že tato ztráta je z důvodu nedostatečného nasycení 

prostředí vodou před začátkem experimentu, a z toho důvodu došlo k zachycení části pulzu 

v systému. Další dvě měření už byly se značně menší ztrátou. 

Na obrázku 20 jsou grafy zobrazující množství vody přeteklé do jednotlivých kádinek během 

tří proběhlých měření. Kádinka 1 je kádinka na začátku přelivné plochy (v experimentu měla 

tato kádinka označení 1.2) a číslem 32 je v grafu označena kádinka z experimentu s číslem 16. 

Tato kádinka byla na konci přelivné hrany.   
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Obrázek 20: Množství vody v jednotlivých kádinkách. Graf A - měření 1, graf B - měření 2, graf C - měření 
3 

Z grafů na obrázku 20  je patrné, že voda více přetékala v první polovině přelivné hrany a jejím 

středu. Významně vyniká čtrnáctá kádinka (v experimentu popsaná číslem 14.2). Čtrnáctý 

přeliv žlabu je tedy pravděpodobně níže než ostatní přelivy, a proto voda preferuje odtok 

tímto přelivem. Kádinky v okolí kádinky 14 zachytily menší množství vody, než jaké bylo pro 

kádinky v té části žlabu průměrné. Dalším vysvětlením velkého průtoku čtrnáctým přelivem by 

tedy mohlo být, že voda, která protekla přelivy u kádinek 11, 12, 13 a 15 částečně natekla do 

kádinky 14. Mohlo dojít ke spojení více okolností. Předpokládám však, že čtrnáctý přeliv je 
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opravdu mírně níže, jelikož tímto přelivem voda odtékala nejdéle ze všech přelivů. Přetékání 

vody přes přelivy je zobrazeno na obrázku 21. 

 

Obrázek 21: Přetékání vody ze žlabu přes přelivy 

Tabulka 11 zobrazuje některé statistické charakteristiky přelivů. Jsou v ní zaneseny střední 

hodnoty vody v kádinkách a také medián těchto změřených hodnot. Počet přelivů bez odtoku 

je podle očekávání nejvyšší u prvního měření, kde se jedná o 17 přelivů s nulovým průtokem. 

U měření 2 to bylo 13 přelivů a u třetího měření 14 přelivů.  

Tabulka 11: Charakteristiky přelivů 

měření 
střední hodnota 
vody v kádinkách  medián 

počet přelivů  
bez odtoku 

maximální odtok 
z jednoho přelivu 

% přelivů  
s odtokem 

  [g] [g]   [g]   
1 47 0 17 313 47 % 
2 61 26 13 363 59 % 
3 60 8 14 463 56 % 

 

5.5 Návrh optimálního čerpání vody do žlabu 

5.5.1 Návrh denního průtoku dle požadované doby zdržení 

Pro určení optimálního čerpání vody do žlabu byly nejprve vypočítány denní dávky vody pro 

doby zdržení τ = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 dní. V rámci této bakalářské práce není zjišťována 

konkrétní doba zdržení pro určitou šedou vodu, proto je výpočet proveden obecněji na rozsah 
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dob zdržení. Pokud by byla známá konkrétní znečištěná voda a její CHSK, bylo by možné 

spočítat potřebnou dobu zdržení a poté i denní dávku.  

Délka části žlabu se substrátem a rostlinami l je 1,8 m. Z této délky a z doby zdržení byla 

vypočítána střední pórová rychlost u podle rovnice 3.6. Meziagregátová pórovitost nm byla už 

dříve vypočítána jako 48,7 %. Násobením střední pórové rychlosti a meziagregátové 

pórovitosti získáme objemový tok q. Vynásobením objemového toku a plochou žlabu A, kterou 

by voda protékala, pokud by byl žlab prázdný (počítá se tedy celá plocha, ne pouze plocha 

pórů), byl vypočítán požadovaný průtok Q, kterým by měla být voda při dané době zdržení 

čerpána, pokud by byla čerpána neustále. Qd je denní dávka vody, která je vypočítána 

vynásobením Q a množstvím sekund v jenom dni. Tyto výpočty jsou shrnuty v tabulce 12. 

𝑢 =       (3.6) 

𝑞 =  𝑛 ∙ 𝑢    (3.7) 

𝑄 =  𝑞 ∙ 𝑎    (3.7) 

 

τ - požadovaná doba zdržení (dny) 

u - střední pórová rychlost (m·s-1) 

q - objemový tok (m·s-1) 

nm - meziagregátová pórovitost (-) 

Q - požadovaný průtok při neustáleném čerpání (m3·s-1) 

Qd - denní dávka vody  

 

Tabulka 12: Výpočet denní dávky podle požadované doby zdržení 

τ [dny] τ [s] u [m·s-1] q [m·s-1] Q [m3·s-1] Qd [l·den-1] 
3 259200 6.9E-06 3.4E-06 2.0E-07 17.5 
4 345600 5.2E-06 2.5E-06 1.5E-07 13.1 
5 432000 4.2E-06 2.0E-06 1.2E-07 10.5 
6 518400 3.5E-06 1.7E-06 1.0E-07 8.8 
7 604800 3.0E-06 1.4E-06 8.7E-08 7.5 
8 691200 2.6E-06 1.3E-06 7.6E-08 6.6 
9 777600 2.3E-06 1.1E-06 6.8E-08 5.8 

10 864000 2.1E-06 1.0E-06 6.1E-08 5.3 
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5.5.2 Návrh optimálního čerpání vody do žlabu podle dvou kritérií 

V této kapitole jsou stanoveny doby trvání denního pulzu podle dob zdržení. V kapitole 5.5.1 

byly navrženy denní dávky vody pro dané denní doby zdržení. Pokud by čerpání probíhalo bez 

přestání celý den, takový průtok by byl příliš malý a voda by tak přepadala ze žlabu pouze v 

nejnižším místě přepadu. Proto je navrhováno čerpání jako jeden pulz denně trvající desítky 

vteřin. 

V experimentu popsaném v kapitole 5.4 byl testován průtok 0,2 l·s-1. Pro návrh je tento průtok 

uvažován jako rovnoměrný a doby trvání denního pulzu při průtoku 0,2 l·s-1 jsou v tabulce 13 

označeny jako tp. 

Tabulka 13: Výpočet doby trvání denního pulzu tp 

τ [dny] τ [s] u [m·s-1] q [m·s-1] Q [m3·s-1] Qd [l·den-1] tp [s·den-1] 
3 259200 6.9E-06 3.4E-06 2.0E-07 17.5 87.6 
4 345600 5.2E-06 2.5E-06 1.5E-07 13.1 65.7 
5 432000 4.2E-06 2.0E-06 1.2E-07 10.5 52.6 
6 518400 3.5E-06 1.7E-06 1.0E-07 8.8 43.8 
7 604800 3.0E-06 1.4E-06 8.7E-08 7.5 37.6 
8 691200 2.6E-06 1.3E-06 7.6E-08 6.6 32.9 
9 777600 2.3E-06 1.1E-06 6.8E-08 5.8 29.2 

10 864000 2.1E-06 1.0E-06 6.1E-08 5.3 26.3 
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6 Diskuze  

V rámci této bakalářské práce byly provedeny tři experimenty. Cílem prvního experimentu 

bylo určit vnitřní a meziagregátovou pórovitost keramzitu, jelikož výrobce tuto charakteristiku 

neuvádí. Výrobce uvádí pouze mezerovitost 40-50 %, což je veličina, která odpovídá 

meziagregátové pórovitosti měřené v této bakalářské práci. Meziagregátová pórovitost volně 

nasypaného keramzitu byla vypočítána na 48,7 %, což odpovídá charakteristice uvedené 

výrobcem. Tato veličina je však velmi závislá na způsob navrstvení agregátů, respektive 

výsledné objemové hmotnosti. Pokud je materiál volně nasypaný, získáme jiné hodnoty, než 

pokud bude materiál setřesený či jinak hutněný.  

Měření vnitřní pórovitosti bylo pravděpodobně ovlivněno tím, že ani po sycení ve vakuu 

nedošlo k naplnění všech vnitřních pórů keramzitu. Některé uzavřené póry zůstaly 

nenaplněné, což dokazovalo plování některých zrn keramzitu i po vakuování. Jelikož byla tato 

vnitřní pórovitost měřena po slití volné vody ze vzorků, obsahuje její hodnota nejenom 

kapacitu vnitřních pórů, ale i objem vody ve filmu na povrchu zrn. Dále ve výpočtu jsem však 

použila jen meziagregátovou pórovitost a hodnota vnitřní pórovitosti tak experimenty a 

výsledky práce dále neovlivňuje. Vnitřní pórovitost o hodnotě 25 % měřenou podobným 

způsobem s vodou a vakuem (zkouška nasycení vakuem) uvádí (Roces a kol., 2021), což je to 

méně než 32,3 % naměřené v rámci této bakalářské práce. Jednalo se však o keramzit jiného 

výrobce a podmínky měření také pravděpodobně nebyly shodné s mým měřením. 

Výsledky experimentu s transportem stopovače KCl byly také ovlivněny některými okolnostmi, 

které mohly zkreslit výsledky. Například měření probíhalo většinou v pětiminutových 

intervalech, hodnoty v časech mezi měřeními jsou odhadnuty jako lineární závislost mezi 

dvěma měřeními. Všechny hodnoty byly měřeny jedním konduktometrem, který byl 

přemisťován mezi jednotlivými body měření.  

V další části byla počítána koncentraci stopovače v jednotlivých časech a místech měření ze 

změřené konduktivity. Byla předpokládání lineární závislost. Z takto vypočítané koncentrace 

byla počítána hmotnost KCl, která systémem prošla. Tento výpočet je zatížen řadou 

nepřesností. Jak již bylo zmíněno, měření konduktivity neprobíhalo v každém okamžiku, ale 

v několika minutových intervalech. Předpoklad lineární závislosti nemusí být úplně přesný. 

V systému podle výpočtu zůstalo přes 3 g látky, které mohlo být částečně zachyceno 
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pórovitým prostřením keramzitu. Část draslíku mohla zůst v keramzitu adsorbována jako 

kationt. Je pravděpodobné, že by při delším měření došlo k vyplavení části stopovače, který 

v čase 13:40 ještě setrvával v systému. Na grafu na obrázku 18 se křivka kumulativních 

hmotností zdá být neustálená. Jako konduktivita čisté vody byla odměřena konduktivita 

430 μS·cm-1, změřené konduktivity před čerpáním KCl do systému se pohybovaly v rozmezí 

437 až 445 μS·cm-1, což má za následek určení nějaké koncentrace KCl dle uvažované lineární 

závislosti i v místech, kde je jisté, že zatím žádná koncentrace KCl být nemůže. Jedná se tedy o 

jiné ionty, například vyplavované z keramzitu nebo půdy u rostlin. A ke stejné chybě mohlo 

dojít i na konci měření, kde se konduktivita pohybuje od 440 do 457 μS·cm-1. Není jisté, do 

jaké míry je zvýšená konduktivita způsobena přítomností KCl a do jaké míry je zkreslená jinými 

nečistotami. 

I další experiment, ve kterém byla pozorována rovnoměrnost odtoků přes přeliv, mohl být 

částečně ovlivněn podmínkami experimentu. Bylo zjištěno, že je vnitřní žlab s keramzitem při 

maximální hladině vody ve žlabu nadnášen. Toto bylo omezeno zatížením vnitřní vany miskami 

s pískem. Je také možné, že žlab nebyl přesně ve vodorovné pozici a jeho mírné naklonění 

mohlo mít a následek odtok vody ze žlabu převážně v první polovině a středu přelivné hrany. 

Čtrnáctý přeliv žlabu vykazoval největší odtoky, je tedy pravděpodobně níže než ostatní 

přelivy, a proto voda preferovala odtok tímto přelivem. Dalším vysvětlením velkého průtoku 

čtrnáctým přelivem by mohlo být, že voda, která protekla přelivy u kádinek 11, 12, 13 a 15 

částečně natekla do kádinky 14. Mohlo dojít ke spojení více okolností. Předpokládám však, že 

čtrnáctý přeliv je opravdu mírně níže, jelikož tímto přelivem voda odtékala nejdéle ze všech 

přelivů, což částečně vyvrací domněnku o dotování kádinky u čtrnáctého přelivu jinými přelivy. 

U návrhu optimálního čerpání vody do žlabu by bylo potřeba provést více experimentů 

s různými průtoky čerpání. Při průtoku 0,2 l·s-1, který byl zkoumán v experimentu na 

rovnoměrnost odtoků přes přeliv, voda přetékala přibližně přes polovinu přelivů. Bylo by 

vhodné otestovat více průtoků a pozorovat, jestli by byl odtok rovnoměrnější. Takové 

testování se předpokládá při instalaci v podmínkách reálné střechy při pokračování výzkumu. 

Výroba žlabu stála při kusové výrobě 18 295 Kč, při započtení ceny materiálu a práce. Na 

teoretický případ mokřadně-extenzivní zelené střechy o ploše 100 m2 (10 × 10 m), na které by 

byly umístěny mokřadní žlaby v liniích s odstupem 2 m, by bylo potřeba pořídit 25 takových 
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žlabů. Žlab pro experimenty v této práci byl naplněn dvěma 50litrovými pytli keramzitu Liapor 

8-16 mm. Jeden pytel stojí 192 Kč. Výpočet celkové ceny je v tabulce 14. 

Tabulka 14: Cena výroby 25 ks mokřadních žlabů 

  mokřadní žlab keramzit 
cena za ks 18 295 192 
počet ks 25 50 
cena celkem 457 375 9 600 

 

Cena za 25 žlabů s keramzitem je 466 975 Kč bez DPH. Podle (CZ Isolation, 2022) je cena za 

extenzivní zelenou střechu 1 358 Kč/m2 bez DPH, což je 135 800 Kč na 100 m2. Cena hybridní 

mokřadně-extenzivní zelené střechy by byla několikanásobně vyšší než cena extenzivní 

střechy, jelikož k ceně za výrobu žlabů by bylo potřeba připočítat náklady na čerpadlo, 

techniku pro rozvod a případnou předúpravu šedé vody, extenzivní část zelené střechy a další. 

Zároveň lze předpokládat, že při výrobě více kusů by cena jednotková cena za žlab byla nižší. 



49 
 

7 Závěr 

V rešeršní části této bakalářské práce je pojednáváno o umělých mokřadech, přečištění šedé 

vody umělými mokřady a konceptem mokřadních zelených střech. Jsou blíže popisovány tři 

experimenty s mokřadními střechami.  

V praktické části práce byl navržen a dán do výroby mokřadní žlab, jehož funkcí má být 

přečištění šedé vody a její využití na zálivku extenzivní zelené střechy. Tyto dvě části, mokřadní 

a extenzivní, tvoří dohromady hybridní mokřadně-extenzivní zelenou střechu. 

V experimentální části byla změřena meziagregátová pórovitost keramzitu 48,7 % a vnitřní 

pórovitost keramzitu 32,3 %, celková pórovitost je jejich součtem, což je 81 %.  

V dalším experimentu byl pozorován transport stopovače KCl systémem. Transport byl 

zaznamenán pomocí měření konduktivity. Průnikové křivky stopovače ukazují, že průchod 

prvních koncentrací stopovače částí s keramzitem trval přibližně 15 minut a průchod 

odtokovým kanálem asi 7,5 minuty. Dále bylo vypočítáno, že systémem bylo transportováno 

6,8 g KCl z počáteční dávky 10 g. Část látky pravděpodobně zůstala v podobě draslíkových 

kationtů navázána na keramzit.  

Dále byla zjišťována rovnoměrnost přetékání přelivové hrany. Při dodání pulzu vody o průtoku 

0,2 l·s-1 po dobu 10 s bylo pozorováno, že voda tekla přibližně polovinou přelivů s významnou 

dominancí odtoku čtrnáctým přelivem. 

Byly navrženy různé režimy čerpání. Pro různé doby zdržení vody v mokřadním médiu v 

rozmezí od 3 do 10 dnů byla vypočítána délka pulzu čerpacího pulsu při průtoku 0,2 l·s-1 od 26 

do 88 s. Je uvažován jeden pulz vody denně. 

Cena kusové výroby žlabu byla 18 295 Kč. Přílohy práce obsahují technické výkresy pro výrobu 

žlabu. Konstrukční vlastnosti žlabu byly v pořádku, na počátku žlab mírně v jednom roku 

protékal, tato závada šla však jednoduše odstranit. Problémem může být nadnášení vnitřního 

žlabu vodou obsažené ve žlabu vnějším. Tento problém by bylo potřeba dále řešit, buď 

zatížením vnitřního žlabu či jeho jiným upevněním tak, aby k nadnášení nedocházelo. 

Tato bakalářská práce vznikla v rámci dílčího projektu TN01000056 REVOZIM podpořeného 

prostřednictvím Centra pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB, podpořeného 

Technologickou agenturou České republiky. 
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