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Abstrakt 

Táto prá ce r es í  ná vrh modelu experimentá lní  zelene  str echy, ná ne mz  bude tes-

tová ná moz nost zá vláhy s edou vodou á její  vliv ná pu dní  chárákteristiky str es ní ch 

substrá tu . Ná vrh byl proveden ná zá kláde  res ers e literátury, která  se záby vá  pro-

blemátikou c is te ní  odpádní ch vod, zeleny ch str ech á táke  ume ly ch mokr ádu . Tvorbá 

fyziká lní ho modelu se opí rá  o mátemáticky  model proude ní  vody v soustáve  ná drz í . 

K sestávení  mátemáticke ho modelu byly láborátorne  zjis te ny pu dní  chárákteristiky 

zvoleny ch máteriá lu  pr edpoklá dáne ho souvrství  experimentá lní  str echy. Vy stupem 

te to prá ce je ná vrh experimentá lní  sestávy ve vy kresove  dokumentáce á doporuc e-

ny ch pru toku  pro provoz. Model sestá vá  ze dvou nerezovy ch ván vhodny ch pro 

umí ste ní  venku. První  mens í  ná drz  reprezentuje pr edc is te ní  ume ly m mokr ádem. 

Ume ly  mokr ád je návrz eny  jáko syste m ná drz ek, otvoru  á pr elivu  zájis ťují cí  rovno-

me rnou distribuci vody do druhe ho c á sti modelu, kterou je extenzivní  zelene  str e-

chá. Odtok z tohoto segmentu je monitorová n pru tokome rem. Plochá modelu je pr i-

bliz ne  1x2 m á vy s ká vc etne  podstávce se pohybuje okolo 1,1 m. Táto prá ce slouz í  

jáko podklád pro vy zkum znovuvyuz ití  s ede  vody ná experimentá lní  zelene  str es e. 

Klíčová slova:  

S edá  vodá, udrz itelnost, ume ly  mokr ád, zá vláhá, zelená  str echá, pu dní  chárák-

teristiky, c is te ní  odpádní ch vod 
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Abstract 

This thesis proposes the design of án experimentál green roof where the grey-

wáter irrigátion ánd its impáct on the soil chárácteristic of green roof substrátes 

will be tested. The design wás básed on the reseárch of literáture ábout the issues 

of the wástewáter treátment, green roofs álso ábout the constructed wetlánds. The 

design of á physicál model wás básed on á máthemáticál model of wáter flow in the 

soil. For the building of á physicál model wás necessáry to find the experimentál 

green roof máteriáls soil chárácteristics through severál láborátory tests. The out-

put of this thesis is the dráft of án experimentál green roof ánd recommended op-

erátionál válues of greywáter flow. The model includes two stáinless steel tánks 

suitáble for outdoor ápplicátion. The first smáller tánk represents wáter treátment 

on á constructed wetlánd. Constructed wetlánd wás designed ás system of spill-

wáys ánd holes which provide steády distribution of the grey wáter to the other 

párt. The second párt represents án extensive green roof. The outflow is monitored 

by á flowmeter. The áreá of the model is ápproximátely 1x2 m ánd the height is 

ábout 1,1 m. This thesis tends to be á básis for following experiments thát will use 

the experimentál set-up in reseárch into greywáter reuse.  

Keywords:  

Grey wáter, sustáinábility, constructed wetlánd, green roof, soil chárácteristics, 

wástewáter treátment
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Seznam veličin a zkratek 

Symbol/ 
zkratka 

Název Jednotky 

θE efektivní  objemová  vlhkost [-] 

θ áktuá lní  vlhkost [L3/ L3] 

θS násycená  vlhkost [L3/ L3] 

θr reziduá lní  vlhkost [L3/ L3] 

α empiricky  koeficient rovnice ván Genuchtená [1/L] 

n empiricky  koeficient rovnice ván Genuchtená [-] 

m empiricky  koeficient rovnice ván Genuchtená, m=1-1/n [-] 

Ks násycená  hydráulická  vodivost [L/T] 

|ℎ| ábsolutní  hodnotá tlákove  vy s ky [L] 

T teplotá [°C] 

t c ás [T] 

Qi pru tok [L3/T] 

q objemovy  tok [L/T] 

𝜇 pr epádovy  souc initel [-] 

α u hel troju helní kove ho pr elivu [°] 

he energetická  pr epádová  vy s ká páprsku [L] 

E intenzitá eváporáce [L/T] 

h hloubká vody [L] 

S V s edá  vodá  

DP diplomová  prá ce  
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Základní pojmy 

Evaporace – fyziká lní  vy pár (Hydrology, 2015) 

Evapotranspirace – proces celkove ho vy páru, ktery  se sklá dá  z eváporáce á tráns-

piráce (Hydrology, 2015; Vinter, 2009) 

Nutrient (neboli z iviná) – lá tká, kterou orgánismus potr ebuje á pr ijí má  (z vne js í ho 

prostr edí ) pro svoji vy z ivu á vy voj (Koz es ní k á kol., 1982) 

Surfaktant (neboli tenzid) - je orgánická  povrchove  áktivní  lá tká sniz ují cí  povrcho-

vou c i mezifá zovou energii (Másáryková Univerzitá, 2014) 

Šedá voda – komuná lní  vodá bez feká lií  á moc e, tedy vodá z ván, sprch, umyvádel, 

myc ek ná dobí  á prác ek (SOVAK, 2012) 

Transpirace – vy pár vody fyziologicky mi procesy z rostlin do ovzdus í ; dy chá ní  

rostlin (Hydrology, 2015; Vinter, 2009) 

Umělý mokřad – syste m pru toc ny ch z lá bku  c i ván, vhodne ho kámenivá á rostlin, 

ktere  v jsou v souc innosti schopny c istit odpádní  vodu (Avery á kol., 2007; Vymázál, 

2002, 2005, 2010; Winwárd, 2008) 

Zelená střecha – str echá c á stec ne  nebo u plne  pokrytá  vegetácí  (Minke, 2001) 
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Úvod  

V souc ásne  dobe  je vyvinutá snáhá o vs eobecnou udrz itelnost zdroju  á zno-

vuvyuz ití  ne ktery ch máteriá lu . Lze se setkát s nápr í klád s vyuz í vá ní m odpádní ch 

vod v domá cnostech k jiny m nez  pitny m u c elu m. Stá le c áste ji se objevuje te má ze-

leny ch str ech jáko vhodny ch kándidá tu  ná álespon  c á stec ne  pr iblí z ení  urbánizová-

ne ho prostr edí  k pr í rode . Ne kter í  áutor i náví c táto dve  te mátá propojují  dohro-

mády á zelene  str echy uvá dí  jáko prostr edky pro upotr ebení  c i znovuvyuz ití  odpád-

ní ch vod (Anwár, 2011; Chowdhury á Abáyá, 2018; Avery á kol., 2007; Vymázál, 

2002, 2005, 2010) 

Hlávní m u kolem diplomove  prá ce (dá le jen DP) je ná vrh modelu, ná ne mz  bude 

ty m speciálistu  testovát vliv zá vláhy s edou vodou ná pu dní  chárákteristiky sub-

strá tu  zeleny ch str ech. Lze oc eká vát jine  vlástnosti u s ede  vody nez  v pr í páde  zá -

vláhy pitnou, pr í p. jinák neznec is te nou vodou, á s nimi spojene  zme ny hydráulic-

ky ch chárákteristik testovány ch substrá tu . Cí lem je závláz it zelenou str echu ze zná -

me ho zdroje s ede  vody. S edá  vodá spádá  svou pováhou mezi vody odpádní .  

Res ers e je záme r ená problemátiku zá vláhy s edou vodou, c is te ní  odpádní ch vod 

ume ly mi mokr ády á s edou vodu obecne . Dá le se c á stec ne  ve nuje te mátu rostlin 

vhodny ch k odbourá vá ní  nutrientu  v odpádní ch vodá ch. Okrájove  se táto kápitolá 

doty ká  i definice zeleny ch str ech. Ná konci res ers e se náchá zí  kápitolá, která  se 

okrájove  záby vá  hydráulicky mi chárákteristikámi. 

Práktická  c á st r es í  ná vrh modelu experimentá lní  plochy. Ná zác á tku jsou stá-

noveny cí le, tedy ná vrh jednotlivy ch segmentu  fyziká lní ho modelu zelene  str echy. 

Pro káz dou c á st ná vrhu je nejdr í ve vysve tlená teorie potr ebná  á pouz ite  vzorce. 

Nejprve byly testová ny vrstvy modelu. Dá le byl návrz eny jednotlive  c á sti experi-

mentá lní  vány, k c emuz  se uplátnily hydráulicke  vy poc ty. Vy stupem z te to kápitoly 

je fyziká lní  model experimentá lní  zelene  str echy, ktery  se opí rá  o model mátemá-

ticky . Z ne ho bylo moz ne  odvodit hodnoty nezbytne  pro dáls í  vy poc ty á pr edevs í m 

pro budoucí  experimenty ná fyziká lní m modelu. 
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Pr í lohámi DP jsou vy kresy modelu. Jedná  se o dí lenskou dokumentáci pro svá-

r ení  modelu. Dá le jde o experimentá lní  zelenou str echu vc etne  vrstev á o vy kres 

cele  sestávy fyziká lní ho modelu záhrnují cí  podstávec, ná ktere m bude model umí s-

te n. V pr í lohá ch se náchá zí  i jine  nez  finá lní  váriánty modelu. 

Diplomová  prá ce je náví c doplne ná o CD nosic  se soubory dát, ktere  byly buďto 

zme r eny, vypoc teny nebo odvozeny mátemáticky mi modely.



 Ná vrh experimentá lní  zelene  str echy závláz ováne  s edou vodou 

 Rešerše 

  12 

1. Rešerše 

1.1 Vlastnosti šedé vody a její vliv na půdní charakteristiky 

S edá  vodá je komuná lní  vodá bez feká lií  á moc e, tedy vodá z ván, sprch, umyvá-

del, myc ek ná dobí  c i prác ek (SOVAK, 2012). S edá  vodá (dá le jen S V) á její  recykláce 

jsou stá le c áste ji probí rány mi te máty. Ale i návzdory benefitu m spojeny m s její  

recyklácí  ve sve te , neexistuje zátí m z á dny  meziná rodní  stándárd v kontrole jejich 

kválity pro recykláci.  

Literáturá oznác uje hodnoty 90-120 l/os./den zá typicke  mnoz ství  vyproduko-

váne  S V, ktere  zá visí  ná z ivotní m stylu, z ivotní ch stándárdech, struktur e populáce 

á stupni hojnosti vody. V rozvojovy ch zemí ch se hodnoty pohybují  od 20 do 

30 l/os./den (Oh, 2018; Li á kol, 2009). Pováhá s ede  vody zá lez í  ná její m pu vodci, 

jeho zvycí ch, ve ku átp. (Chowdhury á Abáyá, 2018) 

S V má  pr irozene  vliv ná rostliny á pu dní  chárákteristiky vzhledem k obsáz eny m 

nutrientu m, rozpus te ny m surfáktántu m á dáls í m lá tká m produkovány mi lidmi. Lze 

tedy oc eká vát nápr í klád zme ny hydráulicke  vodivosti substrá tu zelene  str echy, po-

kles, resp. vzru st pH, c i zme ny povrchove ho nápe tí  ná rozhrání  kápáliny á pu dy. 

Li á kol. (2009) zmin ují  typicke  hodnoty ukázátelu  kválity S V zr ejme  z tá-

bulky 1.1 pro koupelny, prá delny. Zá me rne  byly vyr ázeny hodnoty pro S V z kuchyní  

vzhledem k moz ne  pr í tomnosti oleje, ktery  je pro u c ely zá vláhy nez á doucí . 

Tábulká 1.1 – Hodnoty ukázátelu  kválity S V 

 Koupelná Prá delná Sme s 

pH [-] 6,4 – 8,1 7,1 - 10 6,3 – 8,1 

TSS [mg/l] 7-505 68-465 25-183 

Zá kál [NTU] 44-375 50-444 29-375 

CHSK [mg/l] 100-633 231-2950 100-700 

BSK [mg/l] 50-300 48-472 47-466 

CN [mg/l] 3,6 – 19,4 1,1 – 40,3 1,7 – 34,3 

CP [mg/l] 0,11 – 48,8 0,171 0,11 – 22,8 

Feká lní  kolifor. b. 

[CFU/100 ml] 
0-3,4.105 50-1,4.103 0,1-1,5.108 
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S V pochá zí  z ru znorody ch zdroju  á to má  jednoznác ny  vliv ná její  sloz ení , 

proto mu z e obsáhovát s iroke  spektrum nutrientu , pevny ch c á stic, mikrobu  á orgá-

nicky ch i ánorgánicky ch polutántu . Koncentráce polutántu  je pr í mo zá vislá  ná zdroji 

S V, jimiz  mohou by t prá delny, sprchy c i umyvádlá. Hodnocení  u právy S V je typicky 

záloz eno ná fyziká lní ch, chemicky ch á mikrobiologicky ch chárákteristiká ch. Pouz í -

vá ní  my del, prostr edku  osobní  hygieny, detergentu  nebo bárviv vede k vys s í m kon-

centrácí m te z ky ch kovu , zbytkove ho chloru, celkove ho orgánicke ho uhlí ku (Prád-

hán á kol., 2019; Li á kol, 2009).  

Anwár (2011) popisuje vliv s ede  vody ná pu dní  chárákteristiky á vysve tluje je 

ná jednoduche m pokusu. K experimentu bylá vybrá ná s edá  vodá z prání  konkre t-

ní ho prácí ho prá s ku, u ne jz  bylo moz ne  zjistit pr esne  sloz ení  z dostupne  literátury. 

K posouzení  vyuz il jednoduche ho experimentu v láborátor i ná pu dní m sloupci 

vy s ky 1 m, ktery  se sklá dál z 20 vá lec ku  náplne ny ch pí sc itou pu dou se zrny o efek-

tivní m pru me ru 0.52 mm. Experimenty byly prová de ny s ru znou koncentrácí  s ede  

vody, á to 0.26 g/L, 0.316 g/L, 0.368 g/L ánd 0.442 g/L. Ná vy toku bylo me r eno pH 

vody á vy sledky uká zály, z e u niz s í ch koncentrácí  S V pH rostlo nejví ce v c áse okolo 

140 minut od zác á tku experimentu ná pu dní m sloupci. V pr í páde  nejvys s í  koncen-

tráce S V byl ná ru st pH záznámená n dr í ve á jednálo se celkove  vys s í , á tedy zá sádi-

te js í , hodnoty kyselosti. Pu dá bylá te z  testová ná z hlediská pu dní  hydráulicke  vodi-

vosti. Tá rostlá plynule vymy vá ní m jemny ch práchovy ch c á stic pu dy, á tedy i v du -

sledku redukce povrchove ho nápe tí  ná rozhrání  proudí cí  vody á pu dy. Zvys ová ní  

hydráulicke  vodivosti te z  signálizuje, z e pu dá vykázuje „vodoodpudive “ vlástnosti 

zápr í c ine ne  zá vláhou S V. Zá vláhá vykázoválá vys s í  hodnoty hydráulicke  vodivosti, 

ktere  by mohly známenát potenciá lne  jednodus s í  kontámináci podzemní ch vod 

v pr í páde  pouz ití  S V. To se ovs em nejeví  jáko proble m pro zá vláhu zeleny ch str ech 

vzhledem k tomu, z e zde nebezpec í  kontámináce podzemní  vody odpádá . Dá le ex-

periment záhrnovál grávimetricke  me r ení  objemove  hmotnosti á porozity. Testo-

vá ní  odhálilo, z e objemová  hmotnost klesá  s koncentrácí  S V. To je zpu sobeno vymy -

vá ní m jemny ch c á stic, zvy s ení m hydráulicke  vodivosti á zmens ení m velikosti pu d-

ní ch zrn, resp. ágregá tu . Ták se zmens uje i celkove  mnoz ství  pevny ch c á stic pu dy. 
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Anwár (2011) ve stejne  studii zmin uje, z e fosfor á dusí k v S V mu z e pu sobit jáko 

hnojivo. Ovs em vys s í  koncentráce prácí ch detergentu  je náopák pro rostliny s kod-

livá . Mu z e zpu sobovát nápr í klád tzv. „fosforovou toxicitu“, která  má  nepr í my  dopád 

ná zdráví  rostliny. Symptomem tohoto onemocne ní  je nedostátek z elezá, resp. zinku, 

v biomáse. Po rovitost se zvys oválá s rostoucí  koncentrácí  S V áz  do urc ite ho bodu 

vys s í  koncentráce, kdy náopák zác álá klesát. Autor to popisuje jáko dopád vyplávení  

jemny ch c á stic, ktere  je propojene  s tvorbou „prá zdny ch mí st“, neboli po ru . Kdyz  ále 

povrchove  áktivní  lá tky, tedy tenzidy, obsáz ene  v S V nejdr í ve násytí  rozdí lne  roz-

hrání  (pu dá/kápáliná, vzduch/kápáliná) á dá le formují  micely (shluky molekul ten-

zidu ), jez  sniz ují  mnoz ství  prá zdny ch mí st (po ru ), mohou se me nit podmí nky ve 

vztáhu pu dá-vodá. S rostoucí  koncentrácí  testováne  S V se redukovál kápilá rní  tlák. 

K tomu dochá zelo vzhledem k pr í tomnosti surfáktántu  (tenzidu ) á te z  vzhledem 

k ní zke mu kontáktní mu u hlu lze usuzovát, z e tyto lá tky zmens ují  povrchove  nápe tí  

kápálne  fá ze. Je tomu ták proto, z e monomery surfáktántu  jsou shluková ny ná jed-

notlivy ch rozhrání ch. Tento jev pák me ní  geometrii po ru  v pu de . Kápilá rní  tlák 

prudce klesál s rostoucí  objemovou vlhkostí  vzorku do hodnoty pr ibliz ne  2.5 %. Po 

dosáz ení  te to hodnoty setrvá vál tlák te me r  konstántní . Tento jev byl zr ejme  zpu so-

ben tí m, z e monomery tenzidu  zác í nájí  formovát micely áz  po plne m násycení  ce-

le ho rozhrání . Hodnotá koncentráce surfáktántu je pro tuto fá zi zná má  jáko kritická 

hodnota koncentrace micel (CMC). 

 V ná váznosti ná Anwáru v (2011) c lá nek lze konstátovát, z e dlouhodobá  zá -

vláhá S V mu z e ve st k vodoodpudivosti pu dy á mí t ná ní  ták negátivní  dopád, ktery  

se mu z e v globá lu projevit ná z ivotní m prostr edí . Vys s í  vodoodpudivostí  pu dy mu z e 

by t kupr í kládu sní z ená její  retenc ní  schopnost á pu de  ták nemusí  by t dostátek vody 

pro rostliny 

Huág (2007) se ve sve  prá ci záme r uje ná vliv surfáktántu , tedy chemiká lií  stá-

bilizují cí  roztoky oleje á vody redukcí  povrchove ho nápe tí  ná rozhrání  jejich mole-

kul. Surfáktánty se náchá zí  v be z ne  dostupny ch prácí ch prostr edcí ch. Autor pouká-

zuje ná dvá druhy ádsorpce, á to ániontovou á neiontovou. Neiontove  surfáktánty 

májí  obecne  vys s í  sorpc ní  kápácitu, nez  je tomu v pr í páde  ániontovy ch. Vy zkum pro-
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ká zál, z e hlávní  vliv ná ádsorpci ániontovy ch surfáktántu  v pu de  má  pr edevs í m or-

gánicky  máteriá l á podí l jí lovity ch c á stic. U neiontovy ch surfáktántu  hráje pr i jejich 

ádsorpci nejve ts í  roli orgánicky  máteriá l.  

Huáng (2007) ve svy ch experimentech s ániontovy mi surfáktánty dos el k zá -

ve ru, z e pr i zvy s ení  obsáhu jí lu dochá zí  k vys s í mu vyplávová ní  surfáktántu z pu dy. 

Lze tedy konstátovát, z e jí lovite  c á stice májí  negátivní  vliv ná ádsorpci surfáktántu  

v pu de  á ná sledne ho vyluhová ní . Zá roven  ále rostl i podí l orgánicke ho máteriá lu 

s mnoz ství m jí lu. Tento jev zá visí  ná dvou mechánismech. První m z nich je existence 

vázeb ná povrchu mezi jednotlivy mi jí lovy mi c á sticemi. Druhy m ovlivn ují cí m me-

chánismem je existence vys s í ho potenciá lu tvorby ágregá tu . Pu dní  mákroágregá ty 

chrá ní  orgánickou hmotu pr ed dáls í  minerálizácí  zpu sobenou mikrobiá lní  sloz kou. 

Vy zkumy uká zály, z e ádsorpce neiontovy ch surfáktántu  v pu de  obsáhují cí  orgá-

nicky  máteriá l bylá vys s í  nez  v pr í páde  te ch ániontovy ch. Moz ne  vysve tlení  relá-

tivne  vysoke ho vyluhovácí  potenciá lu u ániontovy ch surfáktántu  v jí lu je odpor zá -

porne  nábity ch c á stic. Neiontove  surfáktánty se tedy snádne ji sorbují  ná pu dní  po-

vrch nez  ániontove  (Huáng, 2007). 

1.2 Zelené střechy 

Zelene  str echy v souc ásne  dobe  nábí zí  r es ení , ják c á stec ne  vrá tit zástáve ne  

plos e její  funkci zádrz ovát vodu v u zemí  á zá roven  plnit klimátizác ní  funkci. Existují  

dvá zá kládní  druhy zeleny ch str ech – extenzivní  á intenzivní . První  vyjmenováná  

s relátivne  tenkou vrstvou substrá tu osá zená  mí stne  pr izpu sobenou vegetác ní  for-

mou. Vrstvá pu dy se pohybuje od 6 do 15, resp. 20 cm. Íntenzivní  str echá s vys s í  

vrstvou substrá tu poskytuje pu du pro ru st ker u , mens í ch stromu  i trá vy. Vrstvá pu d-

ní ho me diá zde dosáhuje hodnot od 15 do 200 cm (S imec ková  á Vec er ová , 2010). 

Ne kdy se lze ná te chto str echá ch setkát i s pe stová ní m mens í ch plodin. 

Jine  zdroje uvá dí  jes te  tr etí  druh zelene  str echy, ktery  oznác ují  jáko „jednodu-

chou intenzivní “. Vzhledem k vy s ce substrá tu lze zár ádit prá ve  mezi zelene  str echy 

extenzivní  á intenzivní . Dáls í  váriántou zelene  str echy je tzv. biodiverzní  str echá, 

která  má  zá u kol pr í mo poskytnout srovnátelne  z ivotní  prostr edí  pro fáunu á floru, 



 Ná vrh experimentá lní  zelene  str echy závláz ováne  s edou vodou 

 Rešerše 

  16 

ktery m byl jejich pu vodní  hábitát vytlác en vy stávbou. U te chto struktur lze oc eká vát 

tlous ťku vrstvy pu dní ho me diá v zá vislosti ná vybrány ch rostliná ch (Cátáláno, 

2018).  

Krome  zmin ovány ch str ech je moz ne  se setkát te z  s pojmem zelená  fásá dá, která  

funguje ná stejne m principu, byť s niz s í  efektivitou u právy vody, nez  v pr í páde  ze-

lene  str echy. Prodánovic á kol. (2018) ve sve m c lá nku poukázují  ná vy hodu zeleny ch 

ste n oproti zeleny m str echá m c i mokr ádu m vzhledem k mens í  plos e, kterou jejich 

konstrukce zábí rá . 

1.3 Závlaha zelených střech šedou vodou 

C is te ní  odpádní ch vod lze s ohledem ná umí ste ní  rozde lit ná dve  hlávní  odve tví . 

Pokud vodá z umyvádel, sprch c i zá chodu  odte ká  do kánálizác ní ho syste mu á dá le 

ná c istí rnu odpádní ch vod, mluví me o centrálizováne m syste mu. Je-li odpádní  vodá 

záchycová ná v blí zkosti její ho zdroje nápr . do septiku, nebo je pr í mo c is te ná ne kte-

rou z forem domovní  c istí rny, oznác ujeme tuto soustávu jáko decentrálizovánou 

(Pollert, 2018). Vzhledem k udrz itelnosti á niz s í m ná kládu m ále jes te  ví ce ví táne  

oproti c is te ní  c i pr edc is te ní  odpádní  vody její  znovuvyuz ití . Tedy moz nost odpádní  

vodu uplátnit nápr . k zá vláze nebo ke spláchová ní . Jednou z moz ností  odbourá ní  ne-

z á doucí ch lá tek z c is te ne , resp. zá vláhove  vody, je biologická  cestá, kde májí  vy znám-

nou roli rostliny. Ty totiz  ne ktere  prvky v s ede  vode  procesem kápilá rní ho zdvihu 

pr ijí májí  jáko z iviny. Vegetáce rostoucí  ná zeleny ch str echá ch mu z e ták hrá t hlávní  

roli v odbourá ní  nutrientu , á tedy v biologicke m c is te ní  odpádní  vody. 

Zá vláhá zeleny ch str ech s edy mi vodámi pr edstávuje ná nás em u zemí  pome rne  

novy  zpu sob náklá dá ní  s odpádní  vodou. Nicme ne  v poslední  dobe  vs eobecne ho zá -

jmu o udrz itelnost zdroju  á zvys ová ní  enviromentá lní ch kválity je to podstátny  bod, 

ktery  nábí zí  moz nost c istit, resp. vyuz í vát odpádní  vodu pr í mo u zdroje (Anwár, 

2011; Avery á kol., 2007; Vymázál, 2002, 2005, 2010). 

Pr ed sámotnou zá vláhou zelene  str echy je vhodne  zár ádit do procesu álespon  

hrube  pr edc is te ní  odpádní  vody, áby dos lo nápr í klád k primá rní  sedimentáci c i fil-
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tráci rozpty leny ch c á stic, ktere  by mohly mí t vliv nápr . ná funkci c erpádel pro distri-

buci S V. K usázová ní  c á stic mu z e te z  dojí t pr i skládová ní  S V. Oh (2018) doporuc uje 

S V skládovát vodu nejde le 48 h. Ná sledne  totiz  dochá zí  k exponenciá lní mu ná ru stu 

mnoz ství  bákterií  á spotr ebová ní  kyslí ku vede k tomu, z e vodá me ní  svou bárvu á 

zápá chá . 

 Odstrán ová ní  orgánicky ch i ánorgánicky ch polutántu  rostlinámi á substrá tem 

záhrnuje s ká lu procesu , jimiz  mohou by t sedimentáce, ádsorpce, filtráce á srá z ení . 

Ná odbourá vá ní  pátogenu  se táke  podí lí  ják rostliny, ták sámotná  pu dá, ve ktere  

mákrofytá, resp. vys s í  rostliny, kor ení . Pro odbourá vá ní  lá tek je tedy klí c ovy  pru tok 

ná jednotku plochy. Skrze pu du probí há  tránsport átmosfe ricke ho kyslí ku, ktery  ná-

pomá há  pr i ne ktery ch vy s e zmí ne ny ch procesech (Prádhán á kol., 2019). 

Obrázek 1.1 – model zelené střechy 
(Zdroj: Chowdhury a Abaya, 2018) 

Chowdhury á Abáyá (2018) se záby váli vyuz ití m S V ná zá vláhu zeleny ch str ech. 

K jejich experimentá lní  studii pouz ili c tyr i modely zeleny ch str ech – dve  extenzivní  

á dve  intenzivní . Krome  vy s ky pu dní ho profilu byly modely str ech totoz ne . Dno vány 

modelu bylo pokryto hydroizolác ní m ásfáltovy m pá sem ták, áby mohlá zá vláhová  

vodá odte kát do dvou vy pustí  s kohoutky opátr eny ch pí skovy mi filtry. Nejspodne js í  

vrstvou bylá dvojitá  vrstvá 2 mm geotextilie. Tu pokry válá zhrubá 20 mm vrstvá 

drená z ní  vrstvy s te rku (zrná velikosti 2 á 5 mm). Tuto drená z ní  vrstvu pokry válá 

dáls í  vrstvá geotextilie, ná ní z  lez elá 30-60 centimetrová  vrstvá pí sku. Dá le model 

byly vysázeny trá vy z c eledi lipnicovity ch, ktere  be z ne  rostou ná vlhky ch mí stech. 



 Ná vrh experimentá lní  zelene  str echy závláz ováne  s edou vodou 

 Rešerše 

  18 

Rostliná má  silny  á pome rne  hluboky  kor enovy  syste m. Ná obrá zku 1.1 je zobrázeno 

sche má modelu. Zdrojem S V bylá prácí  vodá. Modely byly závláz ová ny denne  (11 

dní  nepr etrz ite ) stejny m mnoz ství m surove  s ede  vody (6-7 litru ), pr ic emz  koncovy  

kohoutek byl po dobu zá vláhy otevr eny , áby mohli by t vzorky jí má ny bezprostr edne  

po vy toku z modelu. Autor i experimentu sledováli pH, elektrickou vodivost, kál, cel-

kove  rozpus te ne  pevne  lá tky, oxidác ne  redukc ní  potenciá l, sálinitu, ionty vá pní ku, 

sodí ku á dráslí ku, dusic nány, chemickou spotr ebu kyslí ku á celkove  koliformní  bák-

terie. pH se pohyboválo v rozmezí  7.24 – 8.95 á nebyly záznámená ny vy známne  roz-

dí ly ná vy toku u vs ech modelu , ktere  spádájí  do rozmezí  pH 6-8, ktere  podle literá-

tury vhodne  pro neomezenou zá vláhu zá pouz ití  recyklováne  vody. V první  vlne  ex-

perimentu hodnotá pH vzru stálá od první ho do s este ho dne, dokud cely  modelovy  

syste m nebyl zásáz en srá z kou á pí sec nou bour í . Modely byly ná sledne  proplá chnuty 

c istou vodou pro sprá vnou funkci drená z ní ho syste mu. Do te  doby pr evys ovály hod-

noty pH me r ene  ná vy toku hodnoty pH ná vtoku. Táto situáce se od propláchu ob-

rá tilá á pH ná vtoku bylo áz  do jedená cte ho dne vys s í . Pote  se kyselost, resp. zá sádi-

tost, vody vrá tilá do pu vodní ho stávu pHvtok < pHvýtok. Autor i tento fákt berou v potáz 

jáko du káz, z e klimáticke  podmí nky velmi ovlivn ují  syste my zeleny ch str ech. Hod-

noty elektricke  vodivosti extenzivní  str echy byly vys s í  v pr ibliz ne  20 %, coz  indikuje, 

z e intenzivní  syste m zeleny ch str ech funguje v tomto pr í páde  le pe. Ná zác á tku bylá 

efektivitá c is te ní  intenzivní ho syste mu ccá 70 %. Ná sledkem promytí  c istou vodou 

kleslá hodnotá efektivity c is te ní  ná nulu á pozitivní  ná ru st kr ivky efektivity pr is el áz  

ke konci experimentu (den 11). Nicme ne , v c lá nku je pouká zá no ná to, z e hodnoty 

elektricke  vodivosti pro obá syste my jsou hluboko pod pr í pustnou mezí  pro uz it-

kove  vody. Sálinitá bylá o pr ibliz ne  33 % vys s í  u extenzivní ch str ech nez  u syste mu 

intenzivní ch. Pro obá syste my byly i pr es ábsenci konkre tní ch kriticky ch hodnot, 

á tedy pouze ná zá kláde  doporuc ují cí  pr í ruc ky, hodnoty sálinity nezá vádne  pro 

vodní  ekosyste my. Efektivitá redukce celkovy ch rozpus te ny ch lá tek bylá pr irozene  

vys s í  u modelu str echy intenzivní . Pr í c inou je sámozr ejme  vys s í  pu dní  profil, ktery  

prá ve  dí ky sve  vy s ce má  vys s í  procento u spe s nosti pr i záchycováná  rozpus te ny ch 

lá tek. Ná sledkem zmin ováne ho promytí  vy známne  kleslá efektivitá záchycení  lá tek. 

V ne ktery ch pr í pádech bylo mnoz ství  rozpus te ny ch lá tek ná vy toku dokonce vys s í  

nez  ná vtoku. Du vodem bylo uvolne ní  dr í ve záchycení ch c á stic be hem vyplávová ní , 
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ktere  pote  byly odná s eny odte kájí cí  vodou. Koncentráce celkovy ch rozpus te ny ch lá -

tek bylá veskrze pod máximá lní m mí rou 1.5-2.0 g/L dle sme rnice plátne  pro Aus-

trá lii. 

Akumuláce iontu  vá pní ku bylá pro intenzivní  str echy v pr ibliz ne  19 % vys s í  nez  

u extenzivní ch str ech, u iontu  sodí ku to bylo obdobne . Vy zkumy proká zály, z e ná zá-

c á tku bylá efektivitá odstráne ní  sodny ch iontu  mnohem vys s í  nez  ná konci, kdy se 

c í slo efektivitá dostá válá do zá porny ch hodnot (ná odtoku bylo mnoz ství  sodny ch 

iontu  vys s í  nez  ná vtoku). Poc á tec ní  redukce Ná+ bylá zpu sobená pátrne  ádsorpcí  ná 

pu dní  c á stice á ná ru st mnoz ství  sodí ku ná vy toku po vy tope  s nejve ts í  právde po-

dobností  zpu soben prá ve  uvolne ní m ádsorbovány ch iontu . Koncentráce Ná+ ná 

vtoku pr ekrác oválá áustrálskou sme rnici pro zá vláhovou vodu o 200 mg/l. Podobne  

jáko u iontu  Cá+ i ionty K+ byly le pe odstrán ová ny u extenzivní ch str ech. Chemická  

spotr ebá kyslí ku (CHSK) bylá le pe reduková ná u intenzivní ch str ech. Efektivitá re-

dukce CHSK se pohyboválá okolo 90 %. Pro extenzivní  váriántu to bylo zhrubá 79 %, 

coz  ovs em nevyhovuje doporuc eny m hodnotá m pro zá vláhu. CHSK bylo ná vy toku 

pr ekroc eno o zhrubá 150-200 mg/l. Ani u jednoho syste mu zelene  str echy nebylo 

dosáz eno dobry ch vy sledku  v otá zce redukce celkove ho mnoz ství  koliformní ch bák-

terií . Neefektivnost zeleny ch str ech v reduková ní  te chto mikroorgánismu  je zpu so-

bená zdrz ení m S V v syste mu á te z  kvu li me lke mu pu dní mu profilu. Mens í  hloubká 

vede k mens í mu celkove mu povrchu c á stic á tedy k niz s í m ádsorpc ní m schopnos-

tem. Kválitá vody je vyleps ená pr edevs í m filtrác ní m procesem, ádsorpcí  ná pu dní  

me dium, biologicky mi procesy odbourá vá ní m lá tek rostlinámi á táke  skrze mikro-

biá lní  pr eme nu. Vzhledem ke krá tke  dobe  zdrz ení  vody v syste mu nebyly ne ktere  

z me r eny ch hodnot v mezí ch sme rnic poplátny ch pro Austrá lii, kde experiment pro-

bí hál. Autor i pr edpoklá dájí , z e by se leps í ch hodnot ná vy toku dosá hlo návy s ení m 

doby zdrz ení  S V v modelu. Desinfiková ní  vody je tedy podle nich nutne  (Chowdhury 

á Abáyá, 2018). 

Ouldboukhitine á kol. (2014) poukázují  ná spojitost zá vláhy S V á zme nou 

evápotránspirác ní ho procesu u rostlin á tepelny m odporem zelene  str echy. Vy zkum 

prokázuje, z e pr í tomnost zelene  str echy mu z e sniz ovát pr í chozí  tok teplá. U vlhke  

str echy je proces sní z ení  tepelne ho toku prokázátelne  efektivne js í . Dáls í m á vcelku 
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oc eká vány m fáktem byl vys s í  efekt chlázení  u str ech s vegetácí  nez  u zeleny ch str ech 

vyplne ny ch pouze substrá tem. Vy sledky uká zály, z e tepelny  odpor testovány ch ze-

leny ch str ech bez rostlin byl okolo 0,8 m2K/W. V pr í páde  osázení  rostlinámi se hod-

notá odporu pohyboválá okolo 0,92 m2K/W á pro bárví nek ve ts í  (Vinca Major) 

á v pr í páde  osázení m jí lkem vytrvály m (Lolium Perenne) dokonce 1,27 m2K/W. Au-

tor zmin uje, z e ná poc á tku zá vláhy S V nebyly zásázene  rostliny opticky niják ovliv-

ne ny. Ovs em dlouhodoby  vliv se u Vinca Major projevil ná listech, ktere  se po pe ti 

me sí cí ch zác ály vlnit á zhne dly jim okráje. U druhe  testováne  rostliny nebyly zázná-

mená ny z á dne  vizuá lní  zme ny. Zá ve r testová ní  násve dc uje tomu, z e zá vláhá S V vy -

známne  redukuje tepelny  odpor, á to pr ibliz ne  o 30 %. 

1.4 Substrát zelených střech a vegetace 

Bliz s í m studiem substrá tu  zeleny ch str ech se záby váli Prodánovic á kol. (2018). 

Testováli 6 ru zne  námí chány ch sme sí , ktere  se sklá dály z perlitu á kokosovy ch vlá -

ken v ru zny ch pome rech (4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3). Substrá t byl testová n láborá-

torne , ne tedy ná modelu zelene  str echy. K experimentu bylá vyuz itá syntetická  S V 

vc etne  polutántu (E. coli). Prodánovic á kol. (2018) provedli test zá vislosti násycene  

hydráulicke  vodivosti ná po rove m objemu. V otá zce hydráulicky ch vlástností  sme sí  

vys lo nájevo, z e je lze de lit ná dve  skupiny. První  skupiná hydráulicky „pomály ch“ 

sme sí  záhrnoválá kombináce perlitu á kokosovy ch vlá ken v pome rech 1:3 áz  2:1. 

Násycená  hydráulická  vodivost te chto sme sí  se pohyboválá okolo hodnot 

2500 mm/h. V pr í páde  sme sí  s pome ry 4:1 á 3:1, dosáhoválá vodivost hodnot áz  

7000 mm/h. 

Prádhán (2019) provedl experiment s dve má druhy pu dní ch substrá tu  bez 

zásázeny ch rostlin, pr ic emz  hlávní m rozdí lem mezi obe má me dii bylá násycená  hyd-

ráulická  vodivost. Autor zmin uje, z e pu dní  me diá s málou násycenou hydráulickou 

vodivostí  dosáhují  sice leps í ch vy sledku  v rá mci odbourá vá ní  lá tek, dochá zí  ovs em 

k ucpá vá ní  vzhledem k mály m velikostem po ru  á proto nejsou tyto substrá ty pr í lis  

vhodne  pro zá vláhu s edy mi vodámi. Substrá ty s vys s í  filtrác ní  rychlostí  sice nepr i-

spí vájí  k odbourá vá ní  lá tek v tákove  mí r e, jáko pr i niz s í ch filtrác ní ch rychlostech, ále 

proble my s ucpá vá ní m jsou zánedbátelne . Bylo zjis te no, z e perlit je vhodny m kán-

didá tem ze skupiny „rychle filtrují cí ch“ me dií  á ná druhe  stráne  kokosove  vlá kno ze 
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skupiny pomály ch. Z te to studie tedy vyply vá , z e pro recykláci S V zeleny mi str e-

chámi je vhodne  kombinovát vy s e uvedene  máteriá ly. Proces náklá dá ní  s S V zá visí  

nejen ná substrá tu, ále i ná zásázeny ch rostliná ch. Ná odstráne ní  BSK5, CHSK, dusí ku 

á fosforu v ume ly ch mokr ádech se z 90 % podí lí  kor eny rostlin, ktere  se dájí  pr ipo-

dobnit k syste mu m zeleny ch str ech. S V je mnohdy zprácová ná procesem fytoreme-

diáce v mokr ádu. K te mto u c elu m jsou vhodne  nápr í klád tyto rostliny – netí k (Adi-

antum raddianum), difenbáchie (Chrysantheium morifolium dieffenbachia spp.), drá-

cená (Dracaena godseffiana), s plhávní k (Epipremnum aureum), br ec ťán popí návy  

(Hedera helix), ledviní k (Nephrolepis exaltata), rododendron (Rhododendron ob-

tusum), sánsevierá (Sansevieria trifasciata), lopátkovec (Spathiphyllum maunahoa) 

á vrí seá (Vriesea splendens). Autor te z  vymezuje konkre tní  rostliny, ktere  jsou 

vhodne  pro odbourá vá ní  urc ity ch prvku  c i lá tek, ják lze vide t ná obrá zku 1.2. 

Obrázek 1.2 – rostliny vhodné pro odbourávání určitých látek 
(Zdroj: Pradhan, 2019) 

Prádhán (2019) zmin uje, z e zá moz ne  obtí z e spojene  se zá vláhou S V lze po-

klá dát álergie á infekce pochá zejí cí  z vys s í  produkce polutántu  á houbovy mi, resp. 

plí sn ovy mi, sporámi. Je tedy nutne  záme r it se pr edevs í m ná volbu rostlin ná zelenou 

str echu, jelikoz  jsou pr edevs í m ony rozhodují cí m fáktorem v efektivite  recykláce 

s ede  vody. Rostliny je vhodne  pr izpu sobit chárákteru S V nápr í klád dle tábulky 1.2. 

Dá le áutor poukázuje ná obdobnou du lez itost pr i volbe  substrá tu. Je z á doucí  vybrát 

tákove  me dium, ktere  se pr í mo podí lí  ná odbourá vá ní  polutántu . C lá nek zmin uje 
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nápr í klád perlit, pí sek c i jiná  po rovite  sme si, ktere  jsou podle Práhdáná (2019) 

vhodne  k odbourá vá ní  polutántu  á houbovy ch spor. 

Bátes (2015) se záme r uje ná extensivní  zelene  str echy, resp. hne de  str echy, 

ktere  byly návrz ene  k revitálizáci brownfieldu  (postindustriá lní ch ploch). Volbá ve-

getáce hne dy ch str ech se pr í mo odví jí  od hloubky, porozity á orgánicke ho podí lu 

substrá tu. Dobr e návrz ene  hne de  str echy sdí lejí  mnoho vlástností  substrá tu pu vod-

ní ho hábitátu, tedy brownfieldu, á proto je toto me dium c ásto vyrobene  z recyklo-

vány ch máteriá lu  demolovány ch stáveb á pru myslove ho odpádu. Strukturá táko-

ve ho máteriá lu by vá  c ásto u lomkovitá , coz  mu z e limitovát vodní  kápácitu. To má  vliv 

v suchy ch období ch, kdy není  dostátek vody pro rostliny, ktere  mohou ná sledne  

umí rát. Experiment probí hál ná tzv. mesokosmech, resp. modelech, ktere  reprezen-

továly reá lne  extenzivní  str echy. Ná obrá zku 1.3 lze vide t skládbu modelu. Substrá -

tem byl recyklovány  máteriá l pochá zejí cí  z demolic ní ch prácí . Byl zbáveny sklá, bá-

rev c i jiny ch dáls í ch kontáminántu . Pru me rne  pH recyklá tu bylo mí rne  álkálicke , 

resp. se pohyboválo okolo hodnoty 8,2. Svrchní  vrstvá se váriántne  lis ilá pro jednot-

live  modely á sklá dálá ze tr í  moz ny ch máteriá lu . Buďto se jednálo v kompost, mulc  

nebo v pí sc itou hlí nu. Pr ic emz  kompost se sklá dál z pí sc ite  hlí ny á záhrádní ho kom-

postu. 

Obrázek 1.3 – skládbá modelu extenzivní střechy 
(Zdroj: Bates, 2015) 

Jáko zá sádní  poznátek se jeví  mnoz ství  pr idáne  orgánicke  sloz ky do substrá tu. 

V pr í páde  recyklováne ho stávební ho máteriá lu pouz ite ho pro tyto u c ely by me lo by t 



 Ná vrh experimentá lní  zelene  str echy závláz ováne  s edou vodou 

 Rešerše 

  23 

dle áutoru  velmi mále . Du lez ite  je ovs em záchová vát druhovou rozmánitost zásáze-

ny ch rostlin, ktere  nepodle hájí  ná hly m suchy m období m (Bátes, 2015; Prádhán, 

2019).  

S V pr edstávují  moz ny  udrz itelny  zdroj zá vláhove  vody á oc eká vá  se, z e se tedy 

zelene  str echy mohou pr í mo podí let ná náklá dá ní  s odpádní mi vodámi. 

1.5 Umělé mokřadní systémy 

Ne ktere  zdroje uvá dí  jáko vhodny  zpu sob c is te ní  s edy ch vod vyuz ití  ume ly ch 

mokr ádní ch syste mu  (Avery á kol., 2007; Vymázál, 2002, 2005, 2010; Winwárd, 

2008). V c lá ncí ch jsou mokr ády pr ipodobn ová ny ke kor enovy m c istí rná m. Jine  jsou 

vykresleny jáko soustává pru toc ny ch z lá bku  s ru znorodou flo rou. 

V ume ly ch mokr ádní ch syste mech dochá zí  k c is te ní  odpádní  vody ná zá kláde  

ádsorpce ne ktery ch lá tek ná pu dní  substrá t á náví c zde hrájí  roli rostliny, resp. jejich 

poptá vká po nutrientech, ktere  jsou ru zny mi procesy prá ve  dí ky rostliná m z c is te ne  

vody odbourá vá ny (Avery á kol., 2007; Vymázál, 2002, 2005, 2010; Winwárd, 2008). 

Kiváisi (2000) popisuje mokr ád jáko pr echodnou zo nu mezi pevninou á vodní  

plochou. Od be z ne ho pu dní ho prostr edí  se lis í  vlhky mi pu dámi, rostlinámi, ktere  

jsou pr izpu sobene  te mto pu dá m, á hládinou vody v pu dní m sloupci, která  zájis ťuje 

tyto podmí nky. Mokr ády jsou chárákteristicke  pro jejich vysokou ákumuláci orgá-

nicke ho máteriá lu skrze vysoky  stupen  primá rní  produkce, resp. skrze velky  pr í -

ru stku nove  biomásy, á omezene  rychlosti rozkládu vzhledem k ánáerobní  podmí n-

ká m. Nutrienty podporují  ru st vegetáce, pr ic emz  se chemicke  lá tky me ní  ná orgá-

nicky  máteriá l. 

Ume le  mokr ádní  syste my byly návrz eny ták, áby nápodobovály funkci te ch pr í -

rodní ch á vyuz í vály ták mokr ádní  rostliny, pu du á s nimi ásociováne  mikroorgá-

nismy k odstráne ní  kontáminántu  z odpádní  vody. Mokr ádní  syste my se nábí zí  jáko 

levná  váriántá pro primá rní  u právu S V. 
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Aktivní  reákc ní  zo nou ume ly ch mokr ádní ch syste mu  je kor enová  zo ná, tzv. rhizo-

sfe rá. V te chto mí stech dochá zí  k fyziká lne -chemicky m á biologicky m procesu m vy-

volány m vzá jemny m pu sobení m pu dy, rostlin, mikroorgánismu  á polutántu . Pri-

má rní m mechánismem odstrán ová ní  nutrientu  z odpádní  vody u ume ly ch mokr ádu  

jsou mikrobiologicke  procesy jáko nitrifikáce á denitrifikáce stejne  jáko fyziká lne -

chemicke  procesy jáko fixáce fosforu z elezem á hliní kem v pu de . Mimoto jsou rost-

liny schopny tolerovát vysoke  koncentráce nutrientu  á te z ky ch kovu . V ne ktery ch 

pr í pádech dokonce ákumulují  urc ite  mnoz ství  do jejich tká ní  (Stottmeister á kol., 

2003).  

Vymázál (2010) náznác uje, z e pode lne  prote káne  ume le  mokr ádní  syste my jsou 

efektivní  v odstrán ová ní  orgánicke  sloz ky z vody skrze mikrobiá lní  degrádáci á usá-

zová ní m koloidní ch c á stic. Dusí k je odstráne n pr edevs í m nitrifikácí  ve vodní m 

sloupci á ná slednou denitrifikácí  v dnove  vrstve . Záchycení  fosforu je obvykle niz s í  

vzhledem k omezene mu kontáktu vody s pu dní mi c á sticemi, která  ádsorbují  á srá -

z ejí , resp. usázují  fosfor. Pr í jem rostlinámi pr edstávuje pouze doc ásnou zá sobá rnu, 

protoz e nutrienty jsou uvolne ny zpe t do vody s jejich rozpádem. 

Autor zmin uje, z e nejdu lez ite js í mi funkcemi rostlin v mokr ádech je zájis te ní , 

resp. vyztuz ení , substrá tu (kor eny á oddenky) pro ru st záchyceny ch bákterií , spo-

tr ebá kyslí ku, záchycová ní  nutrientu  á táke  izoláce dná v chládny ch období ch (Vy-

mázál 2002, 2005, 2010). 

Kolektiv áutoru  popsál vy sledky testová ní  vytvor ene ho mokr ádní ho syste mu ná 

str echá ch á vlivu S V ná biomásu v ne m. Pr esne ji se jednálo v porovná ní  horizon-

tá lne  prote káne ho ume le ho mokr ádní ho prostr edí  s tzv. syste mem GROW, ktery  zá-

hrnuje druhove  rozmánite  zástoupení  rostlin v zá vislosti ná estetic nosti á jejich 

vlivu pr i náklá dá ní  s S V. K experimentu m bylá pouz itá S V z 18 studentsky ch bytu . 

Jednálo se tedy produkt sprchová ní  á koupá ní  (Avery á kol., 2007). Ná obrá zku 1.4 

je zobrázen syste m GROW ve váriánte  umí ste ní  ná str es e. Lze vide t ná tok v horní  

c á sti á soustávu pe ti káská dovite  pru toc ny ch kory tek, do ktery ch jsou zásázeny rost-

liny. Cely  syste m je zákryty  fo lií , áby se procesu c is te ní  S V neu c ástnilá des ťová  vodá. 

Autor i experimentem sledováli BSK5 (biologickou spotr ebu kyslí ku pe tidenní , ángl. 
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BOD5), CHSK (chemickou spotr ebu kyslí ku, ángl. COD), rozpty lene  lá tky (ángl. SS), 

kál, teplotu vody, pH, rozpus te ny  kyslí k á orgánismy (koliformní  bákterie E.coli á fe-

kální  bákterie). 

C lá nek poukázuje ná to, z e „c erstvá “ S V z mytí  vykázoválá vys s í  hodnoty znec is -

te ní , nez  v pr í páde  ná toku ná experimentá lní  mokr ády. To násve dc uje tomu, z e dos lo 

k degrádáci znec is te ní  ve vode  pr í mo v potrubí . Autor i zmin ují , z e po uplynutí  doby 

4 hodiny dos lo k redukci BSK5 ná polovinu. Jí má ní  vody do ná drz í  pr ed dáls í m ná-

klá dá ní m tedy vedlo ke zleps ení  kválity vody, zpu sobene mu usázová ní m rozpty le-

ny ch c á stic, te z  áerobní m ru stem mikrobiá lní ch orgánismu  á ánáerobní m zbávová -

ní m se rozpus te ne ho CHSK. Ukázátel CHSK S V ze studentsky ch bytu  byl tedy niz s í  

v porovná ní  s hodnotámi dostupny mi z literátury, resp. s hodnotámi z Anglicky ch 

sme rnic o odpádní ch vodá ch. Mály  orgánicky  podí l byl zpu soben zc á sti nár ede ní m 

S V vodou pitnou. Autor i te z  záznámenáli vy známny  rozdí l v BSK ná ná toku á vy toku 

z mokr ádu . Í v pr í páde  feká lní ch bákterií  á E.coli dos lo k vy známny m zme ná m pr i 

pru toku S V mokr ádní  soustávou. Nápr í klád feká lní  bákterie byly z 99 % reduková ny 

po pru chodu ume ly m mokr ádem (Avery á kol., 2007). 

Dáls í  studie testuje tr i ru zne  ume le  mokr ádní  syste my (VFRB – vertiká lne  pro-

te kány  mokr ádní  syste m, HFRB – horizontá lne  prote kány  mokr ádní  syste m, GROW 

– syste m zelene  str echy recyklují cí  vodu), membrá novy  bioreáktor á membrá novy  

chemicky  reáktor. Ze tr ech uvedeny ch mokr ádní ch syste mu  je vhodne  zmí nit pr ede-

vs í m syste m GROW, ktery  je oproti ostátní m vybáven áerác ní m zár í zení m. To se-

stá vá  ze perforováne ho potrubí  ná dne  kory tek syste mu GROW á náví c je mokr ád 

dotová n vzduchem te z  pr epádájí cí  vodou ná konci kory tek. Mokr ádní  syste my byly 

zá sobová ny 460 l/d. Vs echny tr i mokr ádní  syste my sní z ili BSK v 86 % á ví ce, tedy 

s koncentrácí  okolo 3 mg/l ná vy toku. CHSK bylo reduková no ná hodnoty okolo 20 

mg/l pro VFRB á GROW, resp. okolo 30 mg/l pro HFRB. VFRB á GROW ope t vykázo-

vály leps í  hodnoty pro odstráne ní  rozpty leny ch pevny ch c á stic (tj. okolo 90 %). 

u syste mu HFRB to bylo okolo 69 %. Syste m GROW vykázovál náví c nejniz s í  hodnoty 

pro zá kál (Avery á kol, 2007; Winwárd á kol., 2007). 
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Syste m GROW tedy pr edstávuje vhodne ho kándidá tá ná c is te ní  S V zeleny mi 

str echámi, resp. zá vláhy zeleny ch str ech S V vzhledem k jeho konstrukci á vy sled-

ku m pátrny m ze studií  áutoru  Winwárdá á Avery (2008 á 2007). ElZein (2016) náví c 

doporuc uje pr ed biologicky m procesem c is te ní  kor enovou c istí rnou, resp. ume ly m 

mokr ádem, nechát odpádní  vodu odstá t v sedimentác ní  ná drz . Dojde ták k primá rní  

sedimentáci rozpty leny ch c á stic á v surove  s ede  vode  náví c dojde k mikrobiá lní m 

procesu m, ktere  dopomá hájí  k rozkládu nez á doucí ch lá tek v ní . 

Obrázek 1.4 – systém GROW 
(Zdroj: Avery a kol., 2007) 

1.6 Hydraulické charakteristiky 

Bougoul á kol. (2005) ve sve m c lá nku me r í  hydráulickou vodivost komerc ní ch 

produktu  – minerá lní ch vát urc eny ch pro pe stová ní . Náví c zmin uje ví ce nez  200 ru z-

ny ch vzorku  minerá lní ch vát s ru znorodou hustotou od 40 do 100 kg/m3. Hodnoty 

zkoumány ch vzorku  vát Floriculture á Expert se pohybují  od 46 do 68 kg/m3. Autor i 

se záme r ováli ná prá ve  zmí ne ne  komerc ní  produkty s cí lem zjistit jejich hydráulicke  

párámetry. U te chto vy robku  zme r ili KS = 2,25 . 10-3 m/s pro Floriculture á pro Expert 

KS = 6,50 . 10-3 m/s. Krome  konkre tní ch hodnot nábí zí  áutor i c lá nku vzorce, resp. 

funkce kr ivek násyceny ch vodivostí , kde nezá vislou prome nnou zástupuje hustotá. 
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1.7 Hydraulické charakteristiky pórovitých materiálů 

1.7.1 Retenční čára 

Retenc ní  c á rá je gráficke  zná zorne ní  rovnová z ny ch vztáhu  mezi vlhkostí  pu dy 

á mátric ní  potenciá lem. Ná její m pru be hu se pr í mo podí lí  zrnitostní  á minerálogicke  

sloz ení , obsáh humusu c i zhutne ní  pu dy. Ná svisle  ose se obvykle náchá zí  tláková  

vy s ká, ná ose vodorovne  je to potom vlhkost pu dy. Lze se táke  setkát s pojmem hys-

tereze, neboli rozdí lny  pru be h retenc ní  c á ry pr i odvodn ová ní  á zvlhc ová ní  pu dy. Jed-

ní m z hlávní ch fáktoru  je kupr í kládu uzávr eny  vzduch v po rech pr i zvlhc ení  (Kutí lek 

á kol., 1993, 2000). 

Existují  dvá hlávní  pr í stupy k ánályticke mu vyjá dr ení  funkce retenc ní  c á ry 

pu dní  vlhkosti. Tyto kr ivky jsou empiricky popisová ny buďto vztáhem podle Bro-

okse-Coreyho c i podle ván Genuchtená. Te mito rovnicemi lze c á stec ne  vystihnout 

zá vislost pu dní  vlhkosti ná tlákove  vy s ce θ(h) (Kutí lek á kol., 1993, 2000; Kozá k á 

kol., 2008). K urc ení  funkce se obvykle pouz í vá  efektivní  vlhkost (1.1). 

𝜃𝐸 =
𝜃−𝜃𝑟

𝜃𝑠−𝜃𝑟
  (1.1) 

Kde jsou jednotlive  koeficienty ru zny mi vlhkostní mi stávy pu dy á jsou defino-

vá ny tákto:  

θE [-] je efektivní  objemová  vlhkost,  

θ [cm3/cm3] je áktuá lní  vlhkost,  

θS [cm3/cm3] je násycená  vlhkost,  

á θr [cm3/cm3] je reziduá lní  vlhkost. 

Podle ván Genuchtená je efektivní  objemová  vlhkost definová ná ná sledujcí  rov-
nicí  (1.2) (ván Genuchten, 1980). 

𝜃𝐸 =
1

(1+(𝛼|ℎ|𝑛))
𝑚  (1.2) 
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Zde jsou α, n á m empiricke  koeficienty, n se pohybuje v pr ibliz ne m rozmezí  od 

1,5 do 6; m lze spoc í tát ze vztáhu m=1-1/n. 𝛼 koeficient lze náchá zet v rozmezí  od 

10-3 do 10-2. |ℎ| je ábsolutní  hodnoto tlákove  vy s ky v de lkovy ch jednotká ch (Kutí lek 

á kol., 1993, 2000; ván Genuchten, 1980). 

Volbá rovnice retenc ní  c á ry mu z e znác ne  ovlivnit mátemáticke  modelová ní . 

Rozdí l je pátrny  i v pr í páde  porovná ní  postupu  Brooks-Coreyho á ván Genuchtená. 

Tyto mále  zme ny se ty kájí  pr edevs í m oblásti se funkce vlhkosti θ(h) blí z í  násyce-

ne mu stávu, tedy násycene  vlhkosti θs. Z tohoto du vodu náví c ke stándárdní  rovnici 

(1.3) zává dí  Vogel á kol. (2000) modifikovánou formu ván Genuchtenovy rovnice 

(1.4). 

 (1.3) 

 

 (1.4) 

V rovnici (1.4) se objevuje náví c c len θm, ktery  lze stánovit ná sledují cí m vztá-

hem (1.5). Lze ho vs ák zjednodus it vztáhem, kdy θm ≈ θm + 0,0001 (Vogel á kol., 

2000). 

𝜃𝑚 = 𝜃𝑟 + (𝜃𝑠 − 𝜃𝑟)[1 + (2𝛼)𝑛]𝑚 (1.5) 

1.7.2 Nasycená hydraulická vodivost 

Hydráulická  vodivost K vyjádr uje schopnost prostr edí  ve st vodu. Je zá vislá  ná 

vlástnostech pu dní ho, resp. pore zní ho, prostr edí , jáko je zrnitost, tvár zrn á po ru  

nebo á te z  ná vlástnostech kápálne ho me diá, pr edevs í m ná jeho viskozite  á hustote . 

Násycená  hydráulická  vodivost Ks pák vyjádr uje schopnost ve st vodu v plne  násyce-

ne m pore zní m prostr edí  (Kutí lek á kol., 1993, 2000; Kozá k á kol., 2008).
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2. Cíle práce 

V c lá ncí ch jsou nábí dnuty moz nosti c istit S V pouze ume ly m mokr ádem, pr í -

pádne  s ní  pr í mo závláz ovát s pr edr ázeny m filtrová ní m nebo bez dáls í ch u práv. 

Nicme ne  z res ers e vyply vá , z e z á dny  z áutoru  nenábí zí  moz nost kombináce c is te ní  

S V zelenou str echou á ume ly m mokr ádem zá roven . Vzhledem k tomu je vhodne  se 

tí mto zpu soben náklá dá ní  s S V záby vát. Proto má  táto prá ce zá cí l návrhnout fyzi-

ká lní  model zelene  str echy, ná ne mz  bude probí hát testová ní  souvrství  pro zelene  

str echy závláz ovány ch S V. V rá mci ná vrhu bude stánoveno pr ibliz ne  mnoz ství  S V, 

ktere  bude ná model, resp. zelenou str echu náte kát. K tomu by me l dopomoci má-

temáticky  model vytvor eny  ve ver ejne  dostupne m softwáru pro simuláce prome n-

live  násycene ho proude ní  v pu de  Hydrus 1D (S imu nek á kol., 2008). 

Dáls í m cí lem je nájí t vhodnou váriántu pr edc is te ní  S V, nez  se bude distribuovát 

ná experimentá lní  str echu, která  ji zbáví  v ní  rozpty leny ch pevny ch c á stic. Jiny m 

podstátny m bodem te to prá ce je uvá z ení  rovnome rne  distribuce zá vláhove  vody. Je 

tedy vhodne  návrhnout buďto syste m zá vláhovy ch trubek c i pr elivnou hránu, pr es 

ní z  bude S V náte kát ná model zelene  str echy. U pr elivne  hrány je nutne  zohlednit 

vy s ku pr epádájí cí ho páprsku. Zde se uplátní  zá kládní  hydráulicke  vy poc ty.  

Dá le musí  prá ce doporuc it provozní  hodnoty pru toku  á dáls í ch párámetru  spo-

jeny ch s uz í vá ní m experimentá lní  plochy, mezi ktere  pátr í  nápr í klád dobá zá vláhy 

nebo dobá nápous te ní  modelu. 

Dáls í m zá me rem DP je nálezení  hydráulicky ch chárákteristik substrá tu á mine-

rá lní  váty, ktere  je nezbytne  zná t pro vy poc ty á tvorbu mátemáticke ho modelu pu d-

ní ho profilu. 
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3. Praktická část 

3.1 Hydraulická vodivost 

3.1.1 Materiály 

Láborátorne  testovány mi máteriá ly v te to prá ci byly minerá lní  vátá á substrá t 

ACRE, ktery  je vhodny  pro pouz ití  ná zeleny ch str echá ch (ACRE, 2014). Obe  me diá 

bylá podrobená láborátorní mu stánovení  jejich pu dní ch chárákteristik. Vátu i sub-

strá t poskytlá Fákultá stávební  C VUT v Práze. 

3.1.2 Metody 

Pro mátemáticke  modelová ní  byly zjis te ny chárákteristiky pu dní ho substrá tu 

ACRE á minerá lní  váty. Stánovení  probe hlo láborátorne  prostr ednictví m pr í stroje 

KSAT spolec nosti METER me r í cí ho násycenou hydráulickou vodivost Ks (METER 

Group, 2017á). Postup je popsá n ják gráficky, ták i textove  ná ná sledují cí ch r á dcí ch. 

Obá máteriá ly byly nejdr í ve vloz eny do kovovy ch vá lec ku  á spolu s te mito vá -

lec ky umí ste ny ná po rovitou destic ku do vody ták, áby dos lo k plne mu násycení  

máteriá lu vodou. V pr í páde  minerá lní  váty byl kláden ve ts í  du ráz ná pr esnou 

u právu tváru zkoumáne ho vzorku ták, áby se po umí ste ní  do vá lec ku nevytvá r ely 

preferenc ní  cesty proude ní  vody, ktere  by znehodnotily me r ení .  

Ná obrá zku 3.1 vlevo lze vide t máteriá l pr i násycová ní  vodou. Z luty  vá lec ek 

s minerá lní  vátou uprostr ed je umí ste n ná po rovite  destic ce, která  dovoluje násy-

cení  máteriá lu. Vprávo ná obrá zku 3.1 je záchycen me r í cí  pr í stroj á k ne mu ná lez í cí  

komponenty. Zár í zení  je nápojeno ná láptop, do ktere ho se vy sledky me r ení  ihned 

zápisují . 

Proces me r ení  zác ál stánovení m nulove ho c tení  ná pr í stroji. Ná sledoválo vyne tí  

plne  násycene ho vzorku z ká de  s vodou á umí ste ní  do me r í cí ho zár í zení  (obrá zek 

3.2 vlevo). Vrchní  c á st vzorku bylá zákrytá ví kem s mr í z kou, kudy pr ete kálá vodá 

pr i procesu me r ení . Aby nedochá zelo k pr ete ká ní  vody v mí stech, kde to není  z á -

doucí , vzorek byl upevne n ná pr í stroj hliní kovy m ví kem (obrá zek 3.2 vprávo). Jes te , 

nez  zác álo sámotne  me r ení , bylo tr ebá docí lit protec ení m urc ite ho mnoz ství  vody, 
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áby se ná vrchní  c á sti vzorku ustá lilá málá  vrstvá vody. To totiz  záruc uje plne  násy-

cení  i be hem procesu me r ení . Dá le ná sledoválá se rie ne koliká me r ení  pro obá 

vzorky – substrá t ACRE á minerá lní  vátu. Vy sledky se prákticky ihned zápisovály do 

láptopu, ná ktery  byl nápojen me r í cí  pr í stroj, ják je záchyceno ná obrá zku 3.3. Po-

stup pr i zjis ťová ní  hodnot byl ná sledovny . Nejprve bylo nutne  náplnit sklene ny  vá -

lec ek vodou. Ná PC bylo spus te no me r ení  á pá c kou v leve  c á sti pr í stroje bylo umoz -

ne no vode  prote kát skrz vzorek. 

Obrázek 3.1 – vzorek minerální vlny á láborátorní sestává  
(Zdroj: vlástní árchiv) 

Obrázek 3.2 – sestava s umístěným vzorkem á upevnění vzorku 
(Zdroj: vlástní árchiv)  

Obrázek 3.3 – vzorek á láborátorní sestává KSAT při měření   
(Zdroj: vlástní árchiv) 
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Objemová  hmotnost minerá lní  váty silne  ovlivn uje hydráulicke  chárákteristiky 

minerá lní  váty. Vy robky, tedy desky minerá lní  váty, nevykázují  homogenní  hustotu 

v cele m objemu desky. Protoz e táto velic iná pr í mo ovlivn uje i hydráulickou vodi-

vost, bylo moz ne  oc eká vát rozdí lne  hodnoty Ks pro jednotlivá  me r ení . 

3.1.3 Výsledky 

Ják lze vide t v tábulce 3.1 zme r ene  chárákteristiky vykázovály i r á dove  rozdí lne  

hodnoty pro minerá lní  vátu. Nicme ne  i pr es tento fákt lze konstátovát, z e ne ktere  

hodnoty jsou tedy plátne  á dá le pouz itelne  pro mátemáticke  modelová ní  v softwáru 

Hydrus 1D (S imu nek á kol., 2008).  Ze souboru dát bylá vylouc ená extre mní  hodnotá 

ná zá kláde  státisticky ch právidel (Kátedrá ánályticke  chemie, 2019). Ty r í kájí , z e 

pokud c í slo pr evys uje áritmeticky  pru me r 3x, lze ho pováz ovát zá netypicke  á bez 

dáls í ho uvá z ení  vylouc it. Tento postup vylouc ení  je dostátec ny  i vzhledem k má-

le mu souboru zme r eny ch dát Ks. 

Pro pr ibliz ne  stánovení  zá vláhove ho mnoz ství  prográmem Hydrus 1D pro-

be hlo náví c zpru me rová ní  zme r eny ch hodnot pro obá máteriá ly. Násycená  hydráu-

licke  vodivosti pr i teplote  T = 24,2 °C pro substrá t ACRE se uváz uje jáko 

Ks_ACRE = 419 cm/d á pro minerá lní  vátu Ks_vata = 6018 cm/d, resp. jáko Ks_ACRE = 

278 cm/d á Ks_vata = 5007 cm/d pr i teplote  t = 10 °C. 

Tabulka 3.1 – změřené násycené hydráulické vodivosti  

 KS [cm/d], 
T = 24,2 °C 

KS [cm/d], 
T = 10,0 °C 

KS [mm/s], 
T = 24,2 °C 

KS [mm/s], 
T = 10,0 °C 

ACRE 
589 355 0.068 0.041 
351 244 0.041 0.028 
355 247 0.041 0.029 

Minerální vátá 
Vzorek č. 1 

8590 5910 0.994 0.684 
10980 7540 1.271 0.873 
6440 4420 0.745 0.512 

11490 7670 1.330 0.888 

Minerální vátá 
Vzorek č. 2  

2730 2420 0.316 0.280 
7810 7300 0.904 0.845 
7730 7210 0.895 0.834 
5210 4740 0.603 0.549 

Bougoul 
Floriculture 

- 19440 - 2,250 

Bougoul 
Expert 

- 56160 - 6,500 
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3.2 Retenční křivka a stanovení hydraulických charakteristik 

3.2.1 Metody  

Ke stánovení  funkce retenc ní  c á ry v dostupny ch láborátorní ch podmí nká ch 

bylá pouz it pr í stroj HYPROP spolec nosti Meter Environment (METER Group, 

2017b). Táto me r í cí  soustává sledováne  velic iny zápisuje do pr ipojene ho poc í tác e. 

Zá pomocí  softwáru te z e spolec nosti lze táto dátá vyhodnotit. HYPROP FIT, ják ho 

Meter názy vájí , poskytuje moz nost ná zá kláde  zme r eny ch dát vytvor it nápr í klád re-

tenc ní  c á ru. Tento prográm prácuje ná zá kláde  vyjá dr ení  efektivní  vlhkosti podle 

ván Genuchtená (1.2) (ván Genuchten, 1980). 

Dáls í  prá ce v láborátor i tedy spoc í válá ve zjis te ní  retenc ní ch kr ivek obou zmí -

ne ny ch máteriá lu , tedy pu dní ho substrá tu ACRE á minerá lní  váty. K me r ení  byl vy-

uz it pr í stroj HYPROP spolec nosti Meter Environment, ktery  prácuje ná principu zá -

vislosti odpár ene  vody v c áse, tedy vlhkosti vzorku, ná zme ná ch tláku  (METER 

Group, 2017b). Jde tedy o funkci tlákove  vy s ky zá visle  ná vlhkosti vzorku. Pr í stroj 

me r í  v interválech 10 vter in hmotnost sledováne ho vzorku, c í mz  zjis ťuje zme ny 

vlhkosti, á dá le sleduje ve spodní  c á sti vzorku tlákovy  vy s ká dve má tenzometry, 

ktere  lze vide t ná obrá zku 3.4. Str í brny  vzorkovácí  vá lec ek je ná fotce prá zdny . Zí s-

káne  hodnoty zápisuje pr í stroj do softwáru, resp. souboru, ná pr ipojene m poc í tác i.  

Me r í cí  set sestá vá  z vá hy, vzorkovácí ho vá lec ku, PC á kábelu  nutny ch k propo-

jení  vs ech zmí ne ny ch poloz ek. Celou sestávu je moz ne  vide t ná obrá zku 3.5. Obrá -

zek reprezentuje me r í cí  zár í zení  HYPROP pr iprávene  záznámená vát zme ny hodnot 

vlhkosti, reps. vá hy vzorku, á tlákove  vy s ky. Ná obou váhá ch jsou zobrázeny poc á -

tec ní  hmotnosti obou vzorku . Obá máteriá ly byly pr ed procesem me r ení  plne  násy-

ceny. Náplne ny  vá lec ek byl ták ponechá n c á stec ne  pod hládinou vody ták, áby se 

substrá t, resp. vátá, plne  sáturovály. 

Jední m ze vstupní ch párámetru  pro me r ení , ktere  HYPROP nezáznámená , je 

vá há kovove ho vá lec ku. Proto je obou vá lec cí ch vygráví rová ná hmotnost s pr es-

ností  0,1 g. Pr ed umí ste ní m vzorku , ják je tomu ná obrá zku 3.5, bylo provedeno ne -

kolik nezbytny ch procesu  pro máximálizáci pr esnosti me r ení . Struc ny  popis je zmí -

ne n bodove  tákto: 
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1) Násycení  obou tenzometru  deminerálizovánou vodou (vodu je z á doucí  

nejdr í ve te z  tzv. odplyn ovát), 

2) násycení  obou c idel pod tenzometry deminerálizovánou vodou, 

3) vynulová ní  obou váh (uváz ová no bez vzorku á me r í cí ho podstávce 

s tenzometry), 

4) vyne tí  plne  násyceny ch vzorku  z vody, 

5) vyvrtá ní  otvoru  pro tenzometry do obou vzorku  (1 me lc í  á 1 hlubs í  otvor 

pro káz dy  z me r eny ch máteriá lu ), 

6) umí ste ní  vzorku  ná me r í cí  podstávec s tenzometry, 

7) propojení  cele ho syste mu s PC. 

Obrázek 3.4 – vzorkovácí váleček ná podstávci s tenzometry 
(Zdroj: METER Group, 2017) 

Obrázek 3.5 – sestává měřícího zářízení HYPROP včetně propojení s láptopem . 
(Zdroj: vlástní archiv) 

Vzorek ná obrá zku 3.5 umí ste ny  ná práve  vá ze je substrá t pro zelene  str echy 

ACRE. Vlevo je minerá lní  vátá. 
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Cele  me r ení  trválo 19 dní , kdy se ze vzorku  odpár oválá vodá, á ták se me nily 

tláková  vy s ká á hmotnost vzorku. Tyto hodnoty HYPROP v interválech záznámená -

vál á uklá dál ná hárddisk propojene ho láptopu. Be hem me r ení  dos lo k hárdwárove  

chybe  á poc í tác  pr ibliz ne  po dobu jednoho ty dne dátá nezápisovál.  

3.2.2 Výsledky 

Softwáre HYPROP FIT poskytuje pr ehledny  pr í stup ke zme r eny m dátu m 

á slouz í  te z  k jejich zprácová ní . Be hem procesu me r ení  dos lo k ne kolikádenní mu 

pr erus ení  me r ení  kvu li neoc eká váne mu selhá ní  hárdwáru. Poc í tác  byl ne kolik dní  

vypnuty . Nicme ne  softwáre je schopen chybe jí cí  dátá „ignorovát“ á neu plnou r ádu 

zme r eny ch bodu , neboli rovnová z ny ch stávu  tlákovy ch vy s ek á pu dní  vlhkosti, 

i pr es jejich ábsenci proloz it retenc ní  c árou. 

V tábulce 3.2 se náchá zí  empiricke  koeficienty rovnice ván Genuchtená pro obá 

máteriá ly. Pro pr esne  stánovení  te chto hodnot byly obá vzorky nejdr í ve vysus eny 

v peci po dobu jednoho dne pr i teplote  105°C.  

Tabulka 3.2 – parametry van Genuchtenovy rovnice 

Kvu li zmí ne ne  hárdwárove  chybe , pr i ktere  bylo pr erus eno me r ení , jsou náví c 

v tábulce 3.3 závedeny hodnoty pro substrá t z c lá nku záby vájí cí  podobnou te máti-

kou jáko táto prá ce, á tedy segmentem zelene  str echy pro sledová ní  tepelny ch 

á hydrologicky ch chárákteristik u ántropogenní ch pu dní ch syste mu . Tábulká je ná-

ví c doplne ná o hodnotu násycene  hydráulicke  vodivosti Ks, která  je nezbytná  pro 

mátemáticke  modelová ní  v Hydrus 1D. Hodnoty empiricky ch koeficientu  pro mine-

rá lní  vátu nejsou zná my jinák nez  z vlástní ho me r ení .  

Tabulka 3.3 – parametry van Genuchtenovy rovnice pro Optigreen Extensive 

(Zdroj: Jelínková á kol., 2016) 

  

θr θs αVG nVG KS 

[mm3/mm3] [mm3/mm3] [1/mm] [-] [mm/s] 

Minerální vata 0.0250 0.8550 0.00435 5.079 0.580 
ACRE 0.346 0.729 0.01255 1.220 0.048 

  

θr θs αVG nVG KS 

[mm3/mm3] [mm3/mm3] [1/mm] [-] [mm/s] 

Substrát pro 
zelené střechy 

0.050 0.350 0.004 1.362 0.036 
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Vzhledem k nejistote  ohledne  sprá vnosti zme r eny ch á vyhodnoceny ch dát pro 

substrá t ACRE bylo rozhodnuto pro dáls í  postup brá t v u váhu dátá pro Optigreen 

Extensive z tábulky 3.3. 

Vy poc etní  softwáre Hydrus 1D nábí zí  moz nost vyuz í t obá pr í stupy, resp. obe  

rovnice, pro vyjá dr ení  retenc ní  c á ry. Vzhledem k dátu m, která  poskytuje softwáre 

HYPROP FIT, tedy empiricke  koeficienty ván Genuchtená, byl pro ná sledne  máte-

máticke  modelová ní  zvolen prá ve  jeho pr í stup. 

3.3 Model experimentální zelené střechy 

Cí lem te to prá ce bylo návrhnout á optimálizovát experimentá lní  model zelene  

str echy, ktery  má  poslouz it k pozorová ní  á vyhodnocová ní  vlivu ná pu dní  chárákte-

ristiky zá vláhy zeleny ch str ech S V. Pr i ná vrhu modelu experimentá lní  zelene  str e-

chy byl kláden du ráz ná s irokou moz nost reguláce á váriábilitu. Ják se lze doc í st 

v res ers i, S V bude mí t jisty  vliv ná hydráulicke  chárákteristiky substrá tu. Jední m 

z doporuc ení  pro sní z ení  biologicke  áktivity je nechát surovou vodu nejdr í ve odstá t 

nápr . v ná drz i (ElZein, 2016). Dojde zde k biologicky m reákcí m, ktere  vedou k roz-

kládu nez á doucí ch lá tek. Náví c ve vode  sedimentují  rozpty lene  c á stice, ktere  se 

dí ky tomuto procesu nebudou podí let ná záná s ení  modelu, resp. substrá tu. Pro ex-

perimentá lní  zelenou str echu, resp. pro pr edc is te ní  S V, bylá uváz ová no umí ste ní  zá -

sobní  ná drz e, která  bude náví c plnit funkci hrube ho pr edc is te ní  v podobe  sedimen-

táce. Dáls í m benefitem skládová ní  mu z e by t i biologicky  rozklád ne ktery ch lá tek 

ták. Pro tyto u c ely lze doporuc it nápr í klád ná drz  ÍBC. Ná drz  je vhodná  i vzhledem 

k typizovány m rozme ru m. ÍBC mu z e by t umí ste ná ná europáletu, coz  zájis ťuje 

snádnou pr eprávu vysokozdviz ny m vozí kem ápod.  

Ne ktere  studie zmin ují  jáko vhodne  kándidá ty k decentrálizováne mu c is te ní  

s edy ch vod ume le  mokr ádní  syste my (Avery á kol., 2007; Vymázál, 2002, 2005, 

2010; Winwárd, 2008). S V by neme lá v pr í páde  r es ene ho modelu by t ná zelene  

str es e pr í mo c is te ná, ále slouz it jáko zá vláhove  me dium. Proto bylo pro model uvá-

z ová no se zác lene ní m pr edc is te ní  v podobe  ume le ho mokr ádu, z ne hoz  bude vodá 

pr ete kát pr elivnou hránou zmin ovánou v ná sledují cí  kápitole 3.4. 
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Model bude umí ste n venku. Ták bylo rozhodnuto z toho du vodu, áby se co nej-

ví ce experiment podobál procesu m á pr í rodní m podmí nká m ná reá lne  zelene  

str es e. Bylo tedy z á doucí  tvár i máteriá l modelu pr izpu sobit pove trnostní m vlivu m. 

Váná experimentá lní  zelene  str echy á musí  odolá vát korozi, resp. rezáve ní , á proto 

byl zvolen máteriá l korozivzdorná  ocel, neboli nerezová  ocel. Model bude pro snád-

ne js í  obsluhu stá t ná ní zke m podstávci z extrudováne ho polystyrenu (XPS). Vrchní  

dí l podstávce musí  by t zkoseny  v 5% sklonu, áby model odpoví dál tváru á dispozici 

skutec ne  zelene  str echy. Trh nábí zí  spá dove  klí ny z EPS polystyrenu, tedy ve vári-

ánte  pe nove ho polystyrenu. Jelikoz  jsou obá typy polystyrenu c á stec ne  násá káve , 

pro vys s í  odolnost vu c i pove trnostní m vlivu m bude podstávec obloz en cemento-

tr í skovy mi deskámi CETRÍS, ktere  se be z ne  pouz í vájí  jáko fásá dní  syste m pro bu-

dovy á jsou tedy velmi vhodne  pro pouz ití  venku. 

Experimentá lní  zelená  str echá sestá vá  ze dvou hlávní ch c á stí  – ume ly  mokr ád 

á sámotná  zelená  str echá. První  verze modelu (pr í lohá 1 á pr í lohá 2) náví c uváz o-

válá podstávec v podobe  plástove  ná drz e, která  me lá zá roven  slouz it ke skládová ní  

S V. Nicme ne  táto moz nost bylá nákonec závrhnutá ná zá kláde  osobní  konzultáce 

s odborní kem ná svá r ec ske  prá ce, ktery  podoty kál, z e svá r ení m plástovy ch prvku  

by u návrz ene ho provedení  dochá zelo k pr í lis  velky m deformácí m (Kro, 2019).  

Dáls í  u právy modelu, resp. vy kresu  experimentá lní  str echy probe hly ná zá -

kláde  konzultácí  s odborní ky. Ti doporuc ili rozde lit model ná dvá segmenty, á to ná 

c á st zelene  str echy á ná c á st ume le ho mokr ádu. kvu li snádne js í  mánipuláci s cely m 

modelem, zjednodus ení  svá r ec sky ch prácí  á vy hledove  i z du vodu moz nosti uplát-

nit r es ení  experimentá lní  zelene  str echy ná str echu reá lnou, byl celek rozde len ná 

dve  sámostátne  nerezove  vány, ják lze vide t v pr í lohá ch 4 á 5. Vprávo je zobrázená 

mens í  nerezová  ná dobá ume le ho mokr ádní ho syste mu. Zbytek pokry vá  ve ts í  ze 

dvou c á stí , tedy extenzivní  zelená  str echá, do ní z  je ná zá roven  umí ste n ume ly  mo-

kr ád. 

Kompletní  sestává experimentá lní  str echy vc etne  souvrství  á podstávce je zná -

zorne ná v pr í loze 5. V horní  c á sti lze vide t obe  nerezove  vány. Mens í  (ume ly  mo-

kr ád) vyc ní vá . Sestává, ják je popsá no vy s e, je umí ste ná ná podstávci z lepeny ch XPS 
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polystyrenu  vc etne  EPS klí nu.  Obá máteriá ly vc etne  obloz ení  z CETRÍS desek jsou 

zná zorne ny ru z ovou bárvou. S edá  bárvá symbolizuje zá chytny  z láb ná konci mo-

delu. Z ne j bude te ct ná pr eklopny  pru tokome r, ktery  bude záznámená vát mnoz ství  

vody vytekle  ze zelene  str echy. 

Funkce modelu je zr ejme  ze sche mátu ná obrá zku 3.6, kde je popsá n pru be h 

zá vláhy experimentá lní  str echy. Pru be h v bodech vypádá  tákto: 

1) Vodá je c erpá ná z ÍBC ná drz e á vytlác ová ná do modelu, 

2) S V náte ká  do ume le ho mokr ádu, kde je c á stec ne  pr edc is te ná procesy, 

ktery ch se pr í mo u c ástní  vysázene  rostliny, 

3) z ume le ho mokr ádu pr ete ká  pr elivnou hránu do mále ho zá sobní ho 

prostoru pro pr edc is te nou vodu, 

4) odtud vodá pr ete ká  pr elivnou hránou s troju helní kovy mi zá r ezy á dve má 

otvory ve ste ne  dá l ná c á st zelene  str echy, 

5) vodá násycuje pu dní  prostr edí  á minerá lní  vátu, 

6) vodá postupuje ve spá du modelu áz  ná u plny  konec vány opátr eny  

okápnic kou (jedná  se o ohnuty  prodlouz eny  kus dná ve ts í  vány), 

7) vodá pr ete ká  do sbe rne ho z lábu, 

8) ná vy toku ze z lábu je umí ste n pr eklopny  pru tokome r pro me r ení  mnoz ství  

protekle  vody. 
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Obrázek 3.6 – Funkční schémá experimentální zelené střechy 
(Zdroj: vlástní árchiv) 
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3.4 Výpočet výšky přepadového paprsku a přelivná hrana 

3.4.1 Metody 

Ná tok S V z mokr ádní ho syste mu pr edc is te ní  ná zelenou str echu musí  probí hát 

co moz ná  nejví ce rovnome rne  ták, áby dos lo k závláz ení  cele  plochy ná modelu ze-

lene  str echy. Proto bylá zvolená pr elivná  hráná s troju helní kovy mi vy r ezy. Du vo-

dem te to volby bylá pr í lis  ní zká  vy s ká pr epádove ho páprsku pr i uváz ová ní  rovne  

pr elivne  hrány. To by se v práxi mohlo projevit ták, z e by vodá ste kálá po ste ne , 

c emuz  je vhodne  se v pr í páde  tohoto modelu vyhnout, áby se pu dní  profil závláz il 

shorá.  

Dá le bylo nutne  zvá z it konkre tní  rozme ry á poc et troju helní kovy ch vy r ezu . 

K tomu poslouz ily ná sledují cí  hydráulicke  vy poc ty pro pr elivnou hránu troju helní -

kove ho tváru (3.1) (Hávlí k á Picek, 2017). 

𝑄 =
8

15
 . 𝜇 . 𝑡𝑔

𝛼

2
√2 . 𝑔 . ℎ𝑒

5/2
   (3.1) 

Aby bylo moz ne  spoc í tát vy s ku pr epádu pr es troju helní kovy  pr eliv, je nezbytne  

pr edem zná t mnoz ství  prote káne  vody. Pru tok byl uvá z en jáko rozpe tí  hodnot od 

160 do 460 dm3/d s dobámi zdrz ení  2,33 d á 18,6 h, ná zá kláde  hodnot pro ume le  

mokr ádní  syste my uvá de ny ch v Averyne  (2007) c lá nku. Pr elivná  hráná, ják je 

zr ejme  z detáilu ná obrá zku 3.8, bylá návrz ená jáko soustává ne koliká rovnostrán-

ny ch troju helní ku  o de lce strány 60 mm. Z toho je jásne , z e strány sví rájí  u hly 60°. 

Podle obrá zku 3.7 á zmí ne ne ho u hlu byl zvolen souc initel pr elivne  hrány 0,577.  

Obrázek 3.7– graf součinitele přepádu (doplněno) 
(Zdroj: Hávlík á Picek, 2017) 
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Obrázek 3.8 – rozměry přelivné hrány 
(Zdroj: vlástní árchiv) 

V softwáru Microsoft Office Excel byly dopoc teny dve  hodnoty pr epádove  vy s ky 

he v zá vislosti ná vy s e zmin ovány ch pru tocí ch ume ly mi mokr ádní mi syste my. Po-

stup vy poc tu je pátrny  v ná sledují cí  tábulce 3.3. R es itel prácuje ná iterác ní m prin-

cipu, kdy se volbou c í sel snáz í  dosá hnout co nejve ts í  shody mezi zádány m á hledá-

ny m c í slem. V tomto pr í páde  s lo o pru toky pr evzáte  z c lá nku. A ták prá ve  touto 

funkcí  dos lo k nálezení  poz ádovány ch hodnot. Nádpis kápitoly je zá me rne  zvoleny  

jáko Výpočet výšky přepadového paprsku a přelivná hrana, protoz e pr epádová  vy s ká 

zde hráje rozhodují cí  roli, nicme ne  hledánou hodnotou byl poc et pr elivny ch troju -

helní ku . Postup me l tedy zájistit tákove  mnoz ství , kdy se vy s ká pr epádove ho pá-

prsku bude blí z it k 10 mm, k c emuz  dos lo podle tábulky 3.3. 

3.4.2 Výsledky 

Tabulka 3.4 – tábelární výpočet výšky přepádového páprsku 

Průtok 1 Průtok 2 

Q =  160 dm3/d Q =  460 dm3/d 

Q =  1852 mm3/s Q =  5324 mm3/s 

Q =  1.85E-06 m3/s Q =  5.32E-06 m3/s 
     

  
μ = 0.577 - μ = 0.577 - 

α = 60 ° α = 60 ° 

he = 7.2 mm he = 11.0 mm 

Q/17 = 109 mm3/s Q/17 = 313 mm3/s 

Q =  1852 mm3/s Q =  5324 mm3/s 
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Ná zá kláde  vy poc tu z tábulky 3.4 bylo urc eno mnoz ství  á rozme ry troju helní ku  

pr elivne  hrány z mens í  vány mokr ádní ho syste mu do ve ts í  vány modelu zelene  

str echy. Pro obe  hodnoty pru toku  ume ly m mokr ádem jsme dos li k pr ibliz ne  hod-

note  pr epádove  vy s ky (he) 10 mm pr i uvá z ení  17 rovnostránny ch troju helní kovy ch 

pr elivu  s de lkou strány 60 mm. Jejich rozmí ste ní  ná pr elivne  hráne  je symetricke . 

3.5 Stanovení závlahového množství 

3.5.1 Metody 

Vy poc et zá vláhove ho mnoz ství  probe hl prostr ednictví m mátemáticke ho mo-

delová ní  v softwáru Hydrus 1D, ktery  slouz í  k tvorbe  modelu proude ní  v pu dní ch 

profilech. 

 Zkoumánou c á st si lze pr edstávit jáko nekonec ne  mály  u sek pu dní ho profilu 

s urc itou vy s kou. V pr í páde  stánovení  zá vláhove ho mnoz ství  experimentá lní ho mo-

delu zelene  str echy byl zvolen postup, ktery  uváz uje plne  násycení  minerá lní  váty. 

Tá zde slouz í  jáko ákumulác ní  me dium vody, ktere  jí  v pr í páde  potr eby poskytuje 

nenásycene  pu de . 

Matematický model – Hydrus 1D 

Vyuz ití m tohoto prográmu lze ná zá kláde  hydráulicky ch chárákteristik pu d-

ní ho me diá á minerá lní  váty, ná ní z  bude substrá t uloz eny , dopoc í tát tákove  zá vlá-

hove  mnoz ství , kdy bude vátá plne  násycená , á vodá se bude distribuovát v sub-

strá tu dá l ve sme ru spá du str echy. Od tohoto pru tokove ho mnoz ství  se odví jí  volbá 

c erpádlá, zá vláhove  dá vky c i dispozice modelu. 

Tento stáv byl námodelová n zá zná me ho pr edpokládu, tedy nulove  tlákove  

vy s ky ná spodní m okráji minerá lní  váty. S touto podmí nkou bylo uváz ová no v horní  

c á sti vány zelene  str echy, resp. pod pr elivnou hránou ume le ho mokr ádní ho sys-

te mu. Postup tvorby mátemáticke ho modelu je zr etelny  ná obrá zku 3.9, kde je vlevo 

zobrázeno sche má ná toku vody ná ume ly  mokr ád, vy tok otvory á pr epád ná zele-

nou str echu pr es pr elivnou hránu. Vzhledem k tomu, ják jiz  nápoví dá  sámotny  ná -

zev softwáru Hydrus 1D, z e je mátemáticky  model v tomto pr í páde  r es itelny  pouze 



 Ná vrh experimentá lní  zelene  str echy závláz ováne  s edou vodou 

 Praktická část 

  43 

v jedne  dimenzi, bylo nutne  stánovit urc itou plochu pu dní ho profilu, kterou vyde -

lí me pru tok vyte kájí cí  ze zdrz e ume le ho mokr ádu ná povrch pu dy. Táto plochá bylá 

stánovená v zá vislosti ná rozme rech vány experimentá lní  str echy jáko obde lní k 

497x30 mm. 

Hledány mi hodnotámi jsou tedy pru tok Qin(t), kdy nástáne ná spodní m okráji 

profilu zelene  str echy nulová  tláková  vy s ká h = 0 mm, á táke  c ás, pr i ktere m táto 

podmí nká nástáne. Ná horní  okráj pu dní ho profilu pr ite ká  mnoz ství  Qout2 + Qout3. 

Tyto pru toky reprezentují  pr epád pr es pr elivnou hránu á vy tok dve má otvory v ne-

rezove  váne  ume le ho mokr ádní ho syste mu. V práve  c á sti obrá zku se mu z ete náví c 

setkát s pru tokem Qout1, ktery  reprezentuje pr epád z ume le ho mokr ádu do zdrz e, 

ze ktere  vyte ká  prá ve  jáko Qout2 á Qout3, ktere  zde reprezentují  vy tok otvorem á pr e-

pád pr es pr elivnou hránu.  

R es ení  probe hlo pro dvá stávy, á to pro suchou pu du s hodnotou tlákove  vy s ky 

ná bodu vádnutí  h = 150 000 mm á pro polní  vodní  kápácitu, tedy h = 3300 mm. 

Druhou hledánou hodnotou bylo prá ve  tákove  mnoz ství  vody W v jednotká ch 

milimetru , kdy nebude ze souvrství  experimentá lní  str echy nic vyte kát. Jde tedy 

o tákove  mnoz ství  vody, ktere  se v pu de  á váte  udrz í  pouze kápilá rní mi silámi. Tento 

stáv byl námodelová n zá pr edpokládu volne  drená z e ná spodní m okráji niz s í  vrstvy 

pu dní ho profilu. Párámetry modelu byly shodne  se situácí  pro stánovení  pru toku 

á c ásu násycení  minerá lní  váty. Vy poc et mnoz ství  vody W je rozdí l mezi mnoz ství m 

vody v plne  násycene m souvrství  á v souvrství  s hodnotou tlákove  vy s ky ná bodu 

vádnutí , resp. polní  vodní  kápácite . 

Nezbytny mi párámetry popisují cí  vrstvy modelu experimentá lní  zelene  str e-

chy byly empiricke  koeficienty ván Genuchtená z tábulek 3.2 á 3.3. Do modelu byly 

zvoleny máteriá ly substrá t Optigreen tl. 150 mm á ná spodní  vrstvu v tl. 50 mm mi-

nerá lní  vátá. První  zmí ne ny  byl zvolen ná zá kláde  r á dove  podobnosti s me r eny m 

substrá tem ACRE. Vátá pák slouz í  jáko ákumulác ní  me dium vody. Modelová  jed-

notká c ásu bylá sekundá á v pr í páde  rozme ru  se jednálo o milimetry. Sledovány m 

mí stem bylá spodní  bod souvrství  zelene  str echy. Horní  okrájovou podmí nkou byl 

átmosfe ricky  tlák, dolní  podmí nku reprezentoválá vy ronová  plochá. Tento stáv je 
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moz ne  vide t ná obrá zku 3.9. Dáls í m vstupem bylá eváporáce 5 mm/d. 360 hodnot 

objemove  toku qout á c ásu, kdy ke konkre tní m toku m dos lo, bylo vstupní m soubo-

rem dát pro zjis te ní  c ásu, kdy dojde k násycení  spodní ho okráje minerá lní  váty, c í mz  

nástáne situáce nulove  tlákove  vy s ky h = 0 mm.  

Obrázek 3.9– schémá mátemátického modelu 
(Zdroj: vlástní árchiv) 

Matematický model – Microsoft Excel 

Protoz e Hydrus 1D nábí zí  moz nost modelová ní  pouze v rá mci pu dní ho profilu, 

bylo nutne  vytvor it mátemáticky  popis plne ní  ume le ho mokr ádu á pr epádu vody 

ná zelenou str echu. K tomu dos lo v softwáru Microsoft Office Excel. Postup respek-
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tuje hydráulicke  vy poc ty á uváz ováne  rozme ry modelu. Ze zná my ch dimenzí  mo-

delu byly sestáveny vzorce pro plne ní  jednotlivy ch c á stí  ume le ho mokr ádu pro pr e-

pád vody pr e dve  rozdí lne  pr elivne  hrány á pro vy tok otvorem.  

Pro ve ts í  pr ehlednost je postup v Excelu popsá n bodove  ná sledne  á dá le jsou 

podrobne ji vysve tleny jednotlive  vzorce: 

1) C ás po krok po 60 sekundá ch t [s], 

2) Qin(t), vstupní  pru tok, jehoz  mnoz ství  je moz ne  regulovát vlevo á vprávo je 

mnoz ství  vytekle  vody, pr i ktere  se c erpádlo vypne, 

3) objem vody nátekly  do ume le ho mokr ádní ho syste mu VUM [dm3] spoc teny  

podle vzorce (3.2), 

4) vy s ká vody v ume le m mokr ádu h1 [mm] ze vzorce (3.2), 

5) pr epádovy  souc initel v zá vislosti ná pr epádove  vy s ce podle hydráulicke ho 

vy poc tu (3.3) m1 [-], 

6) pru tok pr es mens í  pr elivnou hránu Qout1 [dm3/s] (3.3), 

7) objem ve zdrz i pr ed pr epádem ná zelenou str echu Vpřed [dm3] (3.4), 

8) vy tok otvory ve ste ne  (vzorec 3.5) zdrz e s osou ve vy s ce 145 mm á o pru me ru 

2,98 mm Qout2 [dm3/s], 

9) pru tok pr es soustávu troju helní kovy ch pr elivny ch hrán zá zdrz í  ume le ho 

mokr ádu Qout3 [dm3/s] ná zá kláde  rovnice (3.6), 

10) ves kery  vy tok z mokr ádní ho syste mu do vány zelene  str echy 2Qout2+Qout3 

[mm3/s], 

11) objem nátekle  vody Vza_UM [dm3] spoc teny  podle vzorce (3.7) 

12) tok 𝒒 [𝒎𝒎/𝒔] zí skány  rovnicí  (3.8), vstupní  hodnotá do softwáru Hydrus 1D. 

Plochá A (v bode  12) reprezentuje mály  u sek (30 x 494 mm) pu dy pod pr eliv-

nou hránou ume le ho mokr ádu, která  je te z  pátrná  ve sche mátu ná obrá zku 3.9 vlevo 

náhor e. Ses it v softwáru Microsoft Excel je pr iloz en ná CD nosic i v te to prá ci. 

Pru tok byl v Excelu náprográmová n ták, áby ve chví li, kdy dojde k vy toku ná 

experimentá lní  str echu, resp. k náplne ní  sámostátne  vány ume le ho mokr ádu po 

spodní  okráj otvoru, bylá jeho hodnotá sní z ená ná hodnotu v rozmezí  od 160 do 



 Ná vrh experimentá lní  zelene  str echy závláz ováne  s edou vodou 

 Praktická část 

  46 

460 dm3/d zmin ováne m v Averyne  (2007) c lá nku. Dáls í  náprográmovánou pod-

mí nkou bylo vypnutí  c erpádlá po dosáz ení  konkre tní ho mnoz ství  vody nátekle ho 

ná model, ktere  lze definovát jáko objemovy  tok ná sobeny  c ásovy m u sekem. 

Jákmile táto sumá dosá hlá hodnoty W, c erpádlo se zástávilo á do modelu uz  nepr i-

te kálá z á dná  vodá. 

Soustává ná drz ek á pr elivu  bylá námodelová ná hydráulicky mi á geometric-

ky mi vy poc ty. Vstupní  c á st ume le ho mokr ádní ho syste mu, mokr ád náplne ny  kerá-

mzitem s celkovou po rovitostí  pkerámzit = 45,6 % podle Lury (2005) á zdrz  pr ed 

mens í  pr elivnou hránou byly reprezentová ny objemem VUM, z ne hoz  bylo moz ne  

dopoc í tát, ják vystoupálá hládiná h1 vody v c áse v zá vislosti ná zvolene m pru toku 

ná model experimentá lní  str echy. Vy poc et je pátrny  z ná sledují cí ho vzorce (3.2). 

 

(3.2) 

 

Ná zá kláde  podmí nky, zdá hládiná dosáhuje k hráne  obde lní kove ho pr elivu byl 

spoc ten první  pr epádovy  pru tok Qout1. Pro vy poc et byl pouz it hydráulicky  vy poc et 

pr epádu pr es obde lní kovy  pr eliv (3.3) (Hávlí k á Picek, 2017). 

(3.3) 

Koeficient b reprezentuje s í r ku pr elivu, h je potom pr epádová  vy s ká á s je vy s ká 

hrány pr elivu ode dná ná drz ky. g je grávitác ní  zrychlení .  

Dle objemu, ktery  pr epádl pr es pr elivnou hránu do ve ts í  zdrz e pr ed pr elivnou 

hránou návrz enou v kápitole 3.4 bylá odvozená hloubká vody h2 v te to ná drz ce 

(3.4). 

 (3.4) 

𝑄𝑜𝑢𝑡1 = 𝑚1. 𝑏. √2. 𝑔. ℎ
3
2;   𝑚1 = (0,405 +

0,003

h
) . [1 + 0,55. (

h

h + s
)

2

] 

𝑉𝑝ř𝑒𝑑 = 𝑏 .  𝑙 .  ℎ2 = 𝑄1𝑜𝑢𝑡 .  ∆𝑡    ⇒     ℎ2 =
𝑄1𝑜𝑢𝑡 .  ∆𝑡

𝑏 .  𝑙 
 

𝑉𝑈𝑀 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 = 𝑙1 .  𝑏 .  ℎ1 + 𝑙2 .  𝑏 .  ℎ1 .  𝑝𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑧𝑖𝑡 + 𝑙3 .  𝑏 .  ℎ1 

= ℎ1 .  (𝑙1 .  𝑏 + 𝑙2 .  𝑏 .   𝑝𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑧𝑖𝑡 + 𝑙3 .  𝑏) = 𝑄𝑖𝑛 .  ∆𝑡 

ℎ1 =
𝑄𝑖𝑛 .  ∆𝑡

(𝑙1 .  𝑏 + 𝑙2 .  𝑏 .   𝑝𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑧𝑖𝑡 + 𝑙3 .  𝑏)
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Dáls í mi situácemi popsány mi hydráulicky mi vzorci byly vy tok otvorem (3.5) 

á pr epád pr es soustávu troju helní kovy ch pr elivny ch hrán (3.6) (Hávlí k á Picek, 

2017). Obá jevy byly os etr eny podmí nkou IF, která  v Excelu zájis ťuje spus te ní  jejich 

vy poc tu áz  zá urc ite ho pr edpokládu. Zde ve chví li, kdy hládiná vystoupá  áz  k hráne  

otvoru, resp. k hráne  troju helní kove ho pr elivu. 

(3.5) 

 

(3.6) 

V pr í páde  obou hydráulicky ch vzorcu  je μ souc initel pr epádu, resp. vy toku ot-

vorem. h nebo he zástupují  pr epádove  vy s ky á b je s í r ká vy tokove ho otvoru. α je 

u hel pr ilehly  ke spodní mu vrcholu troju helní ku á g je grávitác ní  zrychlení . 

Objem vody vytekly  dve má otvory á pr epádly  pr es soustávu troju helní kovy ch 

pr elivu  je pák definová n vzorcem (3.7). 

(3.7) 

Vstupní  hodnotou do mátemáticke ho modelová ní  v prográmu Hydrus 1D je ob-

jemovy  tok qout. Je spoc ten jáko podí l souc tu vy toku dve má otvory á pr epádu pr es 

pr elivnou hránu (3.8). 

(3.8) 

3.5.2 Výsledky 

Mnoz ství  vody, ktere  se udrz í  v souvrství  kápilá rní mi silámi bylo urc eno pro 

dvá stávy. První m z nich bylo pro souvrství  experimentá lní  zelene  str echy s poc á -

tec ní  podmí nkou polní  vodní  kápácity á druhy  byl reprezentová n okrájovou pod-

mí nkou bodu vádnutí . Mnoz ství  vody W pro obe  situáce lze nále zt v tábulce 3.5. 
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Tabulka 3.5 – množství vody udržené kápilárními silámi 

Obrázek 3.11 – průběh tlakových výšek v pozorovácích bodech 
(Zdroj: vlástní árchiv) 

 ∑ W1 + W2 [mm] W1 Substrá t [mm] W2 Minerá lní  vátá [mm] 

A Násycene  souvrství  92.22 48.28 43.95 

B Polní  vodní  kápácitá 26.50 25.05 1.45 

C Bod vádnutí  13.22 11.87 1.36 

WP.V.K. = A - B 65.72 23.22 42.50 

WB.V. = A - C 79.00 36.41 42.59 
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Mnoz ství  vody A reprezentuje násycene ho souvrství  po volne  drená z i. B je 

mnoz ství  vody poutáne  kápilá rní mi silámi pr i hodnote  tlákove  vy s ky ná polní  vodní  

kápácite  á dá le C pro bod vádnutí . Rozdí l WP.V.K., resp. WB.V. odpoví dá  mnoz sví  vody, 

ktere  mu z eme do souvrství  nápustit bez odtec ení  spodní m okrájem. 

Obrá zek 3.11 záchycuje pru be h tlákovy ch vy s ek v c áse. V gráfu jsou zobrázeny 

kr ivky pro c tyr i pozorovácí  body v ru zny ch hloubká ch souvrství  50, 100, 150 

á 200 mm. Z obrá zku je pátrne , z e k plne mu násycení  spodní ho okráje z poc á tec ní  

podmí nky polní  vodní  kápácity á tedy k nulove  tlákove  vy s ce dochá zí  v c áse 98 mi-

nut á 50 vter in. C ervená  kr ivká záchycuje pru be h násycení  ná spodní m okráji mi-

nerá lní  váty v hloubce 200 mm. 

Obrázek 3.12 – průběh tlákové výšky v profilu pro různé čásy od záčátku čerpání 
(Zdroj: vlástní árchiv) 

Ná obrá zku 3.12 je zobrázen pru be h tlákove  vy s ky v profilu substrá tu á mine-

rá lní  vlny pr i stejny ch poc á tec ní ch podmí nká ch v ru zny ch c ásech 0, 35, 70, 103 

á 113 minut. Ná poc á tku je tláková  vy s ká v cele m profilu rovná hodnote  3300 mm, 

tedy hodnote  tlákove  vy s ky pro polní  vodní  kápácitu. Je zr ejme , z e v pr ibliz ne m 
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c áse 113 minut (c ervená  kr ivká ná obrá zku 3.12) dochá zí  k násycení  te me r  cele ho 

profilu áz  ná mens í  mí sto styku váty se substrá tem v hloubce 150 mm áz  ke spod-

ní mu okráji, kám klesá  tláková  vy s ká áz  k hodnote  0 mm. 

Dáls í  gráf ná obrá zku 3.13 zobrázuje pru be h vlhkosti v okámz icí ch shodny ch 

s profily tlákove  vy s ky, á tedy v c ásech 0, 35, 70, 103 á 113 min. Poc á tec ní  vlhkost 

profilu je zobrázená hne dou c árou. Konec ny  stáv je zná zorne n kr ivkou c ervene  

bárvy. Z obrá zku  3.12 á 3.13 je zjevny  vliv eváporáce z povrchu. V pr í páde  c á rko-

váne  kr ivky v c áse 35 min dochá zí  v horní ch ne koliká milimetrech nejdr í ve k po-

klesu hodnot tlákove  vy s ky á vlhkosti. V pr í páde  c ervene  c á ry v c áse 113 min lze 

vide t, z e se blí z í  hodnotá m násycene  vlhkosti zná me  z tábulky 

Obrázek 3.13 – průběh vlhkosti v profilu pro různé čásy od záčátku čerpání 
(Zdroj: vlástní árchiv) 

Konkre tní  hodnoty pro vynesení  gráfu  ná obrá zcí ch 3.11, 3.12 á 3.13 jsou k ná-

lezení  ná CD nosic i pr iloz ene m v te to prá ci. 
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V pr í páde  zá vláhy souvrství  ze stávu ná bodu vádnutí  dos lo k násycení  spod-

ní ho bodu minerá lní  váty v c áse 112 min. Pru be hy zvlhc ová ní  á tlákovy ch vy s ek 

byly veskrze obdobne  jáko v pr í páde  zá vláhy z poc á tec ní  podmí nky polní  vodní  ká-

pácity. 

Hodnotá pru toku, ktery m bylo docí leno obou stávu  násycení  bylá 0.0031 l/s. Je 

nezbytne  brá t v u váhu, z e c ásy násycení  byly uváz ová ny vc etne  pr edchozí ho ná-

pous te ní  jednotlivy ch zdrz í  ume le ho mokr ádu pru tokem 0,02 l/s. K sámotne  zá -

vláze souvrství  experimentá lní  zelene  str echy dos lo áz  v c áse pr ibliz ne  54 min po 

náplne ny  ume le ho mokr ádní ho syste mu po okráj otvoru , resp. soustávy troju helní -

kovy ch pr elivu . Toto mnoz ství  pr edstávuje objem S V v modelove  c á sti ume le ho mo-

kr ádu pr ibliz ne  64 l. Pr ehledne  shrnutí  vs ech hledány ch hodnot se náchá zí  v ná sle-

dují cí  tábulce 3.6. 

Tabulka 3.6 – shrnutí výsledků 

POPIS STAVU 
POČÁTEČNÍ PODMÍNKA 

Bod vadnutí Polní vodní kapacita 

Napouštění vany Qin = 0.0200 l/s Qin = 0.0200 l/s 

Závlahový průtok Qin = 0.0031 l/s Qin = 0.0031 l/s 

Doba nasycení vč. napouštění t = 112 min t = 107 min  

Doba nasycení t = 59 min t = 53 min  

Množství vody, které po závlaze neodteče W = 79 mm W = 66 mm 

3.6 Počet závlahových dávek 

Z c lá nku Avery á kol. (2007) je zr ejme , z e S V mu z e by t c á stec ne  pr edc is te ná 

pouze pr i dodrz ení  urc ite  doby zdrz ení  v ume le m mokr ádu. Autor i stánovují  tuto 

dobu jáko intervál v zá vislosti ná pru toku 18,6 h áz  2,33 d pro syste m GROW pr i 

kontinuá lní m pru toku 460 l/d áz  160 l/d á objemu mokr ádní ho syste mu pr ibliz ne  

8 m3. Pro pr í pád mokr ádu modelu r es ene ho v te to prá ci vyplne ne ho kerámzitem je 

v tábulce 3.7 zná zorne n tábelá rní  vy poc et poc tu zá vláhovy ch dá vek provedeny  

v softwáru Microsoft Excel. Vy poc et uváz ovál pru me rnou dobu zdrz ení  1,3 dne jáko 

pru me r doporuc ovány ch hodnot z c lá nku Avery á kol. (2007) á pru toková  mnoz ství  

pro nápous te ní  ume le ho mokr ádu á zá vláhu experimentá lní  zelene  str echy. 
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Z tábulky 3.7 je zjevne , z e poc et impulzu , ná ktere  je potr ebá rozde lit zá vláho-

vou dá vku. Pr i závláz ovácí m pru toku Qin = 0,003 l/s prá ve  10 dá vek. Trvá ní  jedne  

dá vky je 15 minut. Páuzy mezi impulzy by se me ly pohybovát okolo 186 minut. 

Tí mto zpu sobem by me lo dojí t k c is te ní  s ede  vody syste mem ume le ho mokr ádu 

srovnátelne mu s c lá nkem Avery á kol. (2007). 

Tabulka 3.7 – počet závláhových dávek pro závláhový průtok 

pkeramzit 0.456 - Tmodel=Vp_keramzit/Qmodel za jak dlouho se vymění Vp 

lmodel 694 mm Tmodel 0.1 d doba zdržení v modelu 

hmodel 300 mm TGROW 1.3 d doba zdržení v systému GROW 

bmodel 297 mm n 10 - kolikrát denně se vymění Vp 

Vmodel 6.2E+07 mm3 n 13 - kolikrát se vymění Vp vzhledem ke GROW 

Vmodel 61.835 dm3 tplnění_UM 0.02 d doba plnění UM 

Qmodel 271 dm3/d tplnění_UM 150 min doba plnění UM 

Qmodel 3140 mm3/s      

Qmodel 0.00314 l/s n 10 - počet impulzů 

Vp_keramzit 2.8E+07 mm3 tplnění_dávka 15 min doba jednoho impulzu 

Vp_keramzit 28.2 dm3 tpauza 186 min pauza mezi impulzy 

Pro pr í pád nápous te ní  ná drz ky ume le ho mokr ádu je uvá z en vys s í  nez  zá vlá-

hovy  pru tok á tedy 0,02 l/s. Pro tuto situáci je z tábulky 3.8 zr ejme , z e se prodlevá 

mezi impulzy prodlouz í  ná te me r  200 min á dobá nápous te ní  se náopák zkrá tí  ná 2 

min.  

Tabulka 3.7 – počet závláhových dávek pro nápouštění 

pkeramzit 0.456 - Tmodel=Vp_keramzit/Qmodel za jak dlouho se vymění Vp 

lmodel 694 mm Tmodel 0.1 d doba zdržení v modelu 

hmodel 300 mm TGROW 1.3 d doba zdržení v systému GROW 

bmodel 297 mm n 10 - kolikrát denně se vymění Vp 

Vmodel 61835400 mm3 n 13 - kolikrát se vymění Vp vzhledem ke GROW 

Vmodel 61.8354 dm3 tplnění_UM 0.03 d doba plnění UM 

Qmodel 271.2932 dm3/d tplnění_UM 23 min doba plnění UM 

Qmodel 3139.9676 mm3/s      

Qmodel 0.02 l/s n 10 - počet impulzů 

Vp_keramzit 28196942 mm3 tplnění_dávka 2 min doba jednoho impulzu 

Vp_keramzit 28.196942 dm3 tpauza 199 min pauza mezi impulzy 
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3.7 Doporučení pro provoz experimentální střechy 

Aby byl zájis te n bezporuchovy  provoz modelu, je tr ebá be hem ná ne m prová -

de ny ch experimentu  dodrz ovát ne která  právidlá. Zá sádní mi hodnotámi pr i máni-

puláci s modelem jsou pr edevs í m pru toková  mnoz ství . Pru tok pr i nápous te ní  mo-

delu by se me l pohybovát okolo 0,020 l/s, pr i závláz ová ní , resp. pr i pr epádá ní  vody 

z ume le ho mokr ádu ná segment extenzivní  zelene  str echy, by mnoz ství  neme lo pr e-

sá hnout 0,003 l/s. Respektová ní  stánoveny ch hodnot zábezpec uje bezpec ny  á bez-

poruchovy  provoz experimentá lní  plochy. V rá mci nápous te ní  jde zejme ná o dodr-

z ení  hodnoty blí zko hodnoty 0,020 l/s, jinák mu z e dojí t k pr elití  vody mimo hránice 

modelu. Pru tokem 0,003 l/s je zájis te no sprá vne  násycení  pu dní ho profilu be hem 

doby stánovene  ná 53 min pro zá vláhu z polní  vodní  kápácity, resp. 59 min pr i zá -

vláze suche  extenzivní  str echy. 

Pokud má  by t S V pr edc is te ná v syste mu ume le ho mokr ádu, je tr ebá respekto-

vát dobu zdrz ení  v tomto mí ste . Doporuc ená  dobá zdrz ení  je pr i pru toku 0,003 l/s 

1,3 dne. Je tedy nutne  zá vláhovy  á nápous te cí  pru tok rozde lit do deseti impulzu , 

mezi nimiz  je z á doucí  dodrz et páuzy. Nápous te ní  je rozde leno do 10 impulzu  trvá-

jí cí ch 2 min s páuzámi 199 min. Zá vláhovy  pru tok je tákte z  rozde len do 10 impulzu . 

V tomto pr í páde  jeden impulz trvá  15 min á páuzy 186 min. 

Ná zá kláde  vy sledku  z pr edchozí ch kápitol bylo dosáz eno konec ne  verze mo-

delu experimentá lní  str echy, jehoz  vy kres se náchá zí  v te to prá ci jáko pr í lohy 4 á 5. 

Zá vláhove  me dium bude skládová no v ÍBC ná drz i, z ne hoz  bude vytlác ová no c erpá-

dlem ná model. Ná tok z ná drz e bude probí hát hádicí  pr ipojenou ná hádicovy  

trn ½‘‘. Ná vy toku z modelu bude probí hát me r ení  pr eklopny m pru tokome rem. C er-

pá ní  S V z ÍBC ná drz e bude os etr eno regulácí  pru toku. Vy tlác ne  potrubí  by me lo by t 

zkonstruová no ták, áby dochá zelo k tzv. s krcení , tedy k ume le mu návy s ení  hydráu-

licky ch ztrá t, ktery m se sní z í  pru tokove  mnoz ství . 
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4. Diskuse 

V rá mci DP probe hlo me r ení  pu dní ch chárákteristik v láborátor i, ktere  s sebou 

pr iná s í  nejistoty zpu sobene  pr edevs í m chybámi pr i me r ení . Z c lá nku Bougoulá 

á kol. (2005) á osobní ch zkus eností  vychá zí , z e i v rá mci jednoho vzorku minerá lní  

váty mu z e dojí t ke zme r ení  znác ne  rozdí lny ch hodnot. Me r ení  proká zálo, z e stáno-

vení  násycene  hydráulicke  vodivosti u jednoho vzorku minerá lní  váty mu z e vyká-

zovát i r á dove  jine  vy sledky. Prá ve  proto byl pro porovná ní  á álespon  minimá lní  

potvrzení  sprá vnosti láborátorne  zme r eny ch hodnot vybrá n Bougoulu v c lá nek. 

Tí mto srovná ní m bylo potvrzeno, z e pru me r zme r eny ch hodnot násyceny ch hyd-

ráulicky ch vodivostí  os etr eny ch státisticky m vylouc ení m extre mu  se pr í lis  nelis í  od 

me r ení  v c lá nku Bougoulá á kol. (2005). 

Rozme ry experimentá lní  plochy r es ene  touto prácí  jsou v porovná ní  s dostup-

ny mi zdroji r á dove  mens í . Mokr ádní  segment experimentá lní  zelene  str echy je pr i-

bliz ne  0,06 m3. Avery á kol. (2007) zmin ují  syste m GROW, ktery  je r es ení m podobny  

mokr ádní  c á sti experimentá lní  zelene  str echy, s objemem bezmá lá 8,00 m3 s pru -

me rnou dobou zdrz ení  1,3 dne. DP nále zá  r es ení  v rozde lení  pru toku pr i nápous -

te ní , resp. pr i zá vláze, ná jednotlive  impulzy. Vzhledem ke znác ne mu rozdí lu v ob-

jemech ume ly ch mokr ádní ch syste mu  v te to prá ci á c lá nku Avery á kol. (2007) je 

náví c vhodne  zvá z it volbu obme ny po rovite ho kámenivá po urc ite  dobe  testová ní  

ná experimentá lní  zelene  str es e vzhledem k moz ne mu záná s ení , ná ktere  ve sve m 

c lá nku poukázují  Avery á kol. (2007) á Prádhán (2019). 

R es ení  mokr ádní  c á sti experimentá lní  zelene  str echy se c á stec ne  shoduje s r e-

s ení m zmí ne ny m c lá nku Avery á kol. (2007). Konstrukce zelene  str echy se podobá  

modelu m, ktere  uvá dí  Chowdhury á Abáyá (2018), á souvrství  koresponduje s c lá n-

kem Bátese (2015).  Lze tedy oc eká vát, z e experimentá lní  plochá bude funkc ní m 

ná strojem k me r ení m vlivu zá vláhy S V ná pudní  chárákteristiky. Nicme ne  nelze 

pr í mo porovnát vy sledky me r ení  ná experimentá lní  zelene  str es e vzhledem 

k tomu, z e testová ní  fyziká lní ho modelu probe hne, áz  po dokonc ení  te to prá ce.  
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Mátemáticky  model proude ní  vody v pore zní m prostr edí  v te to prá ci byl sestá-

ven s volbou neznec is te ne  vody jáko kápálne ho me diá. Pro pr esne js í  poc í tá ní  by 

bylo vhodne js í  sestrojit vlástní  ko d, ktery  by záhrnovál jine  vlástnosti S V. Protoz e 

vlástnosti kápálne ho me diá (viskozitá á hustotá) ovlivn ují  hydráulickou vodivost 

podle Kutí lká á kol. (1993, 2000) á Kozá ká á kol (2008). Z tohoto poznátku je 

zr ejme , z e i láborátorní  testová ní  me lo pro zpr esne ní  vy sledku  probe hnout s pou-

z ití m S V jáko kápálne ho me diá, pr í pádne  bylo vhodne  nápodobit jeho chárákteris-

tiky.  

Modelová ní  v Hydrus 1D poskytuje ná hled pouze v jedne  dimenzi. Jedná  se tedy 

o hrubou áproximáci r es ene ho u seku, kterou vzniká  nepr esnost vychá zejí cí  z fáktu, 

z e v pr í páde  2D, resp. 3D modelu by se me dium distribuoválo nejen ve sme ru ver-

tiká lní m, ále i v horizontá lní m. Pro bliz s í  studium proude ní  v pore zní m prostr edí  je 

tedy vhodne  pouz í t softwáre r es í cí  tuto problemátiku v plos ne m c i prostorove m 

rozme ru. To by obsáhove  mohlá by t sámostátne  r es ená  u lohá, á tedy moz ny  ná me t 

ná dáls í  diplomovou prá ci.  

Není  zcelá jásne , jáky  vliv bude mí t skládová ní  S V v ÍBC ná drz i ná její  vlástnosti. 

Autor i se rozchá zejí  v ná zorech ná tuto problemátiku. Avery á kol. (2007) á ElZein 

(2016) vní májí  skládová ní  pozitivne . Dochá zí  podle nich k usázová ní  rozpty leny ch 

c á stic á redukci ne ktery ch ukázátelu  znec is te ní . Oh (2018) náopák zmin uje ná ru st 

mnoz ství  bákterií  pr i skládová ní , vys s í  spotr ebu kyslí ku á vy sledne  zápá chá ní  S V. 

DP nábí zí  ví ce váriánt návrhováne ho modelu experimentá lní  zelene  str echy. 

Nicme ne  ne ktere  byly nápr í klád z du vodu ná kládne  vy roby nebo kvu li právde po-

dobny m deformácí m pr i svá r ení  shledá ny jáko nevhodne . Je ále moz ne , z e by se 

mohly uplátnit pr i obdobny ch c i návázují cí ch vy zkumech. 
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Závěr 

Res ers e nábí zí  s irs í  pohled ná náklá dá ní  s odpádní mi vodámi decentrálizová-

ny mi syste my c is te ní  ná zeleny ch str echá ch nebo ná ume ly ch mokr ádech. Autor i se 

veskrze shodují  ná zá ve ru, z e v dnes ní  dobe  snáhy o vs eobecnou udrz itelnost 

zdroju  á o udrz itelnost vody v krájine  je moz nost c is te ní  S V touto cestou velmi ví -

táná . Ne ktere  poznátky zjis te ne  res ers í  jsou náví c vhodny m podkládem pro bu-

doucí  experimenty ná fyziká lní m modelu r es ene m v te to prá ci. 

Cí lem prá ce bylo návrhnout experimentá lní  model zelene  str echy. Ten sestá vá  

ze dvou nerezovy ch ván. První  mens í  ná drz  reprezentuje pr edc is te ní  ume ly m mo-

kr ádem vyplne ny m po rovity m kámenivem, ktere  spolu s vysázeny mi rostlinámi 

pr ispí vá  k odbourá vá ní  ne ktery ch lá tek v S V. Ume ly  mokr ád je návrz eny  jáko sys-

te m ná drz ek, otvoru  á pr elivu , ktere  v konec ne  fá zi zájis ťují  rovnome rnou distri-

buci vody ná c á st zelene  str echy. Hydráulicky mi vy poc ty byly spoc teny pr epády 

pr es pr elivne  hrány á vy toky otvory v zá vislosti ná urc ite m pru toku á hládine  

v ume le m mokr ádní m syste mu. Druhy  segment pr edstávuje zelenou str echu. Sou-

vrství  str echy sestá vá  z podkládu v podobe  geotextilie á nopove  folie, ná ne mz  je 

umí ste no ákumulác ní  me dium S V – minerá lní  vátá. Svrchní  vrstvou je pák substrá t, 

ktery  bude ná modelu testová n. Experimentá lní  plochá je situová ná ve sklonu 5 %, 

áby dochá zelo k soustr ede ní  odtoku jední m sme rem. Ná ní z e poloz ene m konci mo-

delu je umí ste ná okápnic ká á z lá bkovy  svod, ze ktere ho vodá náte ká  ná pr eklopny  

pru tokome r, jí mz  budou záznámená vá ny odtokove  pome ry. 

Pro sestávení  mátemáticke ho modelu bylo nutne  zjistit ne ktere  pu dní  chárák-

teristiky máteriá lu  v souvrství  experimentá lní  zelene  str echy. Hodnoty násycene  

hydráulicke  vodivosti á koeficienty rovnice retenc ní  c á ry byly zjis te ny láborátorne . 

Zme r ená  násycená  hydráulická  vodivost minerá lní  váty se pohyboválá okolo 

Ks_min_vátá = 5000 cm/d. V pr í páde  testováne ho substrá tu ACRE bylá náme r ená  hod-

notá pr ibliz ne  Ks_ACRE = 278 cm/d. 

Návrz eny  zá vláhovy  pru tok byl testová n mátemáticky m modelem plne ní  seg-

mentu  experimentá lní  plochy á 1D modelem proude ní  vody v pore zní m prostr edí  
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pro dve  poc á tec ní  situáce – souvrství  násycene  ná polní  vodní  kápácitu á souvrství  

vysus ene  ná bod vádnutí . 1D model je zjednodus ení m zkoumáne  c á sti, která  vzhle-

dem k jednodimenzioná lní mu rozme ru podhodnocuje mnoz ství  vody, ktere  je 

moz ne  do syste mu nác erpát. Bylá zjis te ná dve  pru toková  mnoz ství , která  by me lá 

by t be hem provozu experimentá lní  str echy dodrz ená. Pru tok 0,020 l/s, ktery m 

bude vodá vytlác ová ná do modelu áz  do chví le nápus te ní  segmentu ume le ho mo-

kr ádu áz  po spodní  hránu vy tokovy ch otvoru  á zá vláhove  pru toc ne  mnoz ství  

0,003 l/s, ktere  má  zá cí l rovnome rne  závláz it c á st extenzivní  str echy á dle poc á tec -

ní ho stávu á doby trvá ní  zá vláhy násytit pu dní  profil. V pr í páde  závláz ová ní  sou-

vrství  z polní  vodní  kápácity trvá  násycení  spodní  hrány minerá lní  váty 107 minut 

vc etne  plne ní  vány ume le ho mokr ád, 53 minut zá pr edpokládu náplne ne  vány. Ná-

sycení  souvrství  z bodu vádnutí  trválo pr ibliz ne  112 minut, resp.  59 min, pokud byl 

ume ly  mokr ád pr edem náplne n vodou mnoz ství m okolo 42 l S V. Obá vy s e zmí ne ne  

pru toky byly vzhledem k respektová ní  doby zdrz ení  S V v ume le m mokr ádu T ≈ 

1,3 d rozde leny ná 10 impulzu . Pr i nápous te ní  je prodlevá mezi jednotlivy mi im-

pulzy 199 min pr i trvá ní  impulzu 2 min á pr i zá vláze je páuzá mezi dá vkámi 186 

min pr i 15 minut dlouhe m impulzu. 

Pr í lohámi te to prá ce je vy kresová  dokumentáce modelu záhrnují cí  dí lenskou 

dokumentáci pro ke zhotovení  modelu á dá le táke  jine  váriánty, ktere  vznikly be -

hem r es ení . 

DP je podkládem pro zhotovení  fyziká lní ho modelu experimentá lní  zelene  str e-

chy, ktery  je souc á stí  dí lc í ho projektu REVOZÍM v rá mci Centrá pokroc ily ch máteri-

á lu  á efektivní ch budov, NCK CAMEB, podpor ene ho Technologickou ágenturou 

C eske  republiky. Ty m ve dcu  bude ná návrz ene  experimentá lní  plos e sledovát vliv 

zá vláhy S V ná zelene  str echy. Prá ce mu z e by t náví c podne tem pro dáls í  bá dá ní  v ob-

lásti c is te ní  S V ume ly mi mokr ády á zeleny mi str echámi.  
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• Pr í lohá 1 – první  verze modelu 

• Pr í lohá 2 – ná drz  první  verze modelu 

• Pr í lohá 3 – podstávec modelu   

• Pr í lohá 4 – dí lenská  dokumentáce modelu M 1:10 

• Pr í lohá 5 – vy kres cele ho modelu M 1:10 

• Pr í lohá 6 – CD s vy poc ty á me r eny mi dáty 

 


