FAKULTA STAVEBNÍ

Diplomová práce
2019/2020

Návrh experimentální zelene strechy
závlázováne sedou vodou

leden 2020

Ján Piptá

Poděkování
Vrely dík pátrí Doc. Íng. Michálovi Snehotovi, Ph.D. zá vedení á cenne rády pri
zprácování diplomove práce á dále pánu Íng. Michálu Sperlingovi, ktery byl ochoten
poskytnou odbornou konzultáci á predál cenne rády k resenemu temátu.
Táto práce je soucástí resení dílcího projektu REVOZÍM v rámci Centrá pokrocilych máteriálu á efektivních budov, NCK CAMEB, podporeneho Technologickou
ágenturou Ceske republiky. Tímto dekuji vyse zmínenym, ze jsem se mohl ná tomto
projektu podílet.

Prohlášení
Prohlásuji, ze jsem bákálárskou práci vyprácovál sámostátne pod vedením
doc. Íng Michálá Snehoty, Ph. D. vcetne pouzití odborne literátury á zdroju informácí.
V Máriánskych Lázních dne .....................................
............................................

Obsah
Seznám velicin á zkrátek ......................................................................................................... 8
Zákládní pojmy ........................................................................................................................... 9
Uvod ............................................................................................................................................. 10
1.

Reserse ............................................................................................................................... 12
1.1

Vlástnosti sede vody á její vliv ná pudní chárákteristiky....................... 12

1.2

Zelene strechy ........................................................................................................ 15

1.3

Závláhá zelenych strech sedou vodou ........................................................... 16

1.4

Substrát zelenych strech á vegetáce .............................................................. 20

1.5

Umele mokrádní systemy .................................................................................. 23

1.6

Hydráulicke chárákteristiky ............................................................................. 26

1.7

Hydráulicke chárákteristiky porovitych máteriálu .................................. 27

1.7.1

Retencní cárá ...................................................................................................... 27

1.7.2

Násycená hydráulická vodivost ................................................................... 28

2.

Cíle práce........................................................................................................................... 29

3.

Práktická cást .................................................................................................................. 30
3.1

Hydráulická vodivost ........................................................................................... 30

3.1.1

Máteriály .............................................................................................................. 30

3.1.2

Metody .................................................................................................................. 30

3.1.3

Vysledky ............................................................................................................... 32

4

3.2
3.2.1

Metody .................................................................................................................. 33

3.2.2

Vysledky ............................................................................................................... 35

3.3

Model experimentální zelene strechy ........................................................... 36

3.4

Vypocet vysky prepádoveho páprsku á prelivná hráná ......................... 40

3.4.1

Metody .................................................................................................................. 40

3.4.2

Vysledky ............................................................................................................... 41

3.5

4.

Retencní krivká á stánovení hydráulickych chárákteristik ................... 33

Stánovení závláhoveho mnozství .................................................................... 42

3.5.1

Metody .................................................................................................................. 42

3.5.2

Vysledky ............................................................................................................... 47

3.6

Pocet závláhovych dávek .................................................................................... 51

3.7

Doporucení pro provoz experimentální strechy ....................................... 53

Diskuse............................................................................................................................... 54

Záver ............................................................................................................................................ 56
Seznám zdroju .......................................................................................................................... 58
Seznám príloh .......................................................................................................................... 62

5

Abstrakt
Táto práce resí návrh modelu experimentální zelene strechy, ná nemz bude testováná moznost závláhy sedou vodou á její vliv ná pudní chárákteristiky stresních
substrátu. Návrh byl proveden ná zákláde reserse literátury, která se zábyvá problemátikou cistení odpádních vod, zelenych strech á táke umelych mokrádu. Tvorbá
fyzikálního modelu se opírá o mátemáticky model proudení vody v soustáve nádrzí.
K sestávení mátemátickeho modelu byly láborátorne zjisteny pudní chárákteristiky
zvolenych máteriálu predpokládáneho souvrství experimentální strechy. Vystupem
teto práce je návrh experimentální sestávy ve vykresove dokumentáce á doporucenych prutoku pro provoz. Model sestává ze dvou nerezovych ván vhodnych pro
umístení venku. První mensí nádrz reprezentuje predcistení umelym mokrádem.
Umely mokrád je návrzeny jáko system nádrzek, otvoru á prelivu zájisťující rovnomernou distribuci vody do druheho cásti modelu, kterou je extenzivní zelene strechá. Odtok z tohoto segmentu je monitorován prutokomerem. Plochá modelu je priblizne 1x2 m á vyská vcetne podstávce se pohybuje okolo 1,1 m. Táto práce slouzí
jáko podklád pro vyzkum znovuvyuzití sede vody ná experimentální zelene strese.
Klíčová slova:
Sedá vodá, udrzitelnost, umely mokrád, závláhá, zelená strechá, pudní chárákteristiky, cistení odpádních vod
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Abstract
This thesis proposes the design of án experimentál green roof where the greywáter 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 output of this thesis is the dráft of án experimentál green roof ánd recommended operátionál 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 spillwáys 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

áktuální vlhkost

[L3/ L3]

θS

násycená vlhkost

[L3/ L3]

θr

reziduální 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 vysky

[L]

T

teplotá

[°C]

t

cás

[T]

Qi

prutok

[L3/T]

q

objemovy tok

[L/T]

𝜇

prepádovy soucinitel

[-]

α

uhel trojuhelníkoveho prelivu

[°]

he

energetická prepádová vyská páprsku

[L]

E

intenzitá eváporáce

[L/T]

h

hloubká vody

[L]

SV

sedá vodá

DP

diplomová práce
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Základní pojmy
Evaporace – fyzikální vypár (Hydrology, 2015)
Evapotranspirace – proces celkoveho vypáru, ktery se skládá z eváporáce á tránspiráce (Hydrology, 2015; Vinter, 2009)
Nutrient (neboli ziviná) – látká, kterou orgánismus potrebuje á prijímá (z vnejsího
prostredí) pro svoji vyzivu á vyvoj (Kozesník á kol., 1982)
Surfaktant (neboli tenzid) - je orgánická povrchove áktivní látká snizující povrchovou ci mezifázovou energii (Másáryková Univerzitá, 2014)
Šedá voda – komunální vodá bez fekálií á moce, tedy vodá z ván, sprch, umyvádel,
mycek nádobí á prácek (SOVAK, 2012)
Transpirace – vypár vody fyziologickymi procesy z rostlin do ovzdusí; dychání
rostlin (Hydrology, 2015; Vinter, 2009)
Umělý mokřad – system prutocnych zlábku ci ván, vhodneho kámenivá á rostlin,
ktere v jsou v soucinnosti schopny cistit odpádní vodu (Avery á kol., 2007; Vymázál,
2002, 2005, 2010; Winwárd, 2008)
Zelená střecha – strechá cástecne nebo uplne pokrytá vegetácí (Minke, 2001)
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Úvod
V soucásne dobe je vyvinutá snáhá o vseobecnou udrzitelnost zdroju á znovuvyuzití nekterych máteriálu. Lze se setkát s nápríklád s vyuzíváním odpádních
vod v domácnostech k jinym nez pitnym ucelum. Stále cásteji se objevuje temá zelenych strech jáko vhodnych kándidátu ná álespon cástecne priblízení urbánizováneho prostredí k prírode. Nekterí áutori návíc táto dve temátá propojují dohromády á zelene strechy uvádí jáko prostredky pro upotrebení ci znovuvyuzití odpádních vod (Anwár, 2011; Chowdhury á Abáyá, 2018; Avery á kol., 2007; Vymázál,
2002, 2005, 2010)
Hlávním ukolem diplomove práce (dále jen DP) je návrh modelu, ná nemz bude
tym speciálistu testovát vliv závláhy sedou vodou ná pudní chárákteristiky substrátu zelenych strech. Lze ocekávát jine vlástnosti u sede vody nez v prípáde závláhy pitnou, príp. jinák neznecistenou vodou, á s nimi spojene zmeny hydráulickych chárákteristik testoványch substrátu. Cílem je závlázit zelenou strechu ze známeho zdroje sede vody. Sedá vodá spádá svou pováhou mezi vody odpádní.
Reserse je zámerená problemátiku závláhy sedou vodou, cistení odpádních vod
umelymi mokrády á sedou vodu obecne. Dále se cástecne venuje temátu rostlin
vhodnych k odbourávání nutrientu v odpádních vodách. Okrájove se táto kápitolá
dotyká i definice zelenych strech. Ná konci reserse se náchází kápitolá, která se
okrájove zábyvá hydráulickymi chárákteristikámi.
Práktická cást resí návrh modelu experimentální plochy. Ná zácátku jsou stánoveny cíle, tedy návrh jednotlivych segmentu fyzikálního modelu zelene strechy.
Pro kázdou cást návrhu je nejdríve vysvetlená teorie potrebná á pouzite vzorce.
Nejprve byly testovány vrstvy modelu. Dále byl návrzeny jednotlive cásti experimentální vány, k cemuz se uplátnily hydráulicke vypocty. Vystupem z teto kápitoly
je fyzikální model experimentální zelene strechy, ktery se opírá o model mátemáticky. Z neho bylo mozne odvodit hodnoty nezbytne pro dálsí vypocty á predevsím
pro budoucí experimenty ná fyzikálním modelu.
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Prílohámi DP jsou vykresy modelu. Jedná se o dílenskou dokumentáci pro svárení modelu. Dále jde o experimentální zelenou strechu vcetne vrstev á o vykres
cele sestávy fyzikálního modelu záhrnující podstávec, ná kterem bude model umísten. V prílohách se náchází i jine nez finální váriánty modelu.
Diplomová práce je návíc doplnená o CD nosic se soubory dát, ktere byly buďto
zmereny, vypocteny nebo odvozeny mátemátickymi modely.
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1. Rešerše
1.1

Vlastnosti šedé vody a její vliv na půdní charakteristiky
Sedá vodá je komunální vodá bez fekálií á moce, tedy vodá z ván, sprch, umyvá-

del, mycek nádobí ci prácek (SOVAK, 2012). Sedá vodá (dále jen SV) á její recykláce
jsou stále cásteji probíránymi temáty. Ale i návzdory benefitum spojenym s její
recyklácí ve svete, neexistuje zátím zádny mezinárodní stándárd v kontrole jejich
kválity pro recykláci.
Literáturá oznácuje hodnoty 90-120 l/os./den zá typicke mnozství vyprodukováne SV, ktere závisí ná zivotním stylu, zivotních stándárdech, strukture populáce
á stupni hojnosti vody. V rozvojovych zemích se hodnoty pohybují od 20 do
30 l/os./den (Oh, 2018; Li á kol, 2009). Pováhá sede vody zálezí ná jejím puvodci,
jeho zvycích, veku átp. (Chowdhury á Abáyá, 2018)
SV má prirozene vliv ná rostliny á pudní chárákteristiky vzhledem k obsázenym
nutrientum, rozpustenym surfáktántum á dálsím látkám produkoványmi lidmi. Lze
tedy ocekávát nápríklád zmeny hydráulicke vodivosti substrátu zelene strechy, pokles, resp. vzrust pH, ci zmeny povrchoveho nápetí ná rozhrání kápáliny á pudy.
Li á kol. (2009) zminují typicke hodnoty ukázátelu kválity SV zrejme z tábulky 1.1 pro koupelny, prádelny. Zámerne byly vyrázeny hodnoty pro SV z kuchyní
vzhledem k mozne prítomnosti oleje, ktery je pro ucely závláhy nezádoucí.
Tábulká 1.1 – Hodnoty ukázátelu kválity SV
Koupelná

Prádelná

Smes

pH [-]

6,4 – 8,1

7,1 - 10

6,3 – 8,1

TSS [mg/l]

7-505

68-465

25-183

Zákál [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

0-3,4.105

50-1,4.103

0,1-1,5.108

Fekální kolifor. b.
[CFU/100 ml]
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SV pochází z ruznorodych zdroju á to má jednoznácny vliv ná její slození,
proto muze obsáhovát siroke spektrum nutrientu, pevnych cástic, mikrobu á orgánickych i ánorgánickych polutántu. Koncentráce polutántu je prímo závislá ná zdroji
SV, jimiz mohou byt prádelny, sprchy ci umyvádlá. Hodnocení uprávy SV je typicky
zálozeno ná fyzikálních, chemickych á mikrobiologickych chárákteristikách. Pouzívání mydel, prostredku osobní hygieny, detergentu nebo bárviv vede k vyssím koncentrácím tezkych kovu, zbytkoveho chloru, celkoveho orgánickeho uhlíku (Prádhán á kol., 2019; Li á kol, 2009).
Anwár (2011) popisuje vliv sede vody ná pudní chárákteristiky á vysvetluje je
ná jednoduchem pokusu. K experimentu bylá vybráná sedá vodá z prání konkretního prácího prásku, u nejz bylo mozne zjistit presne slození z dostupne literátury.
K posouzení vyuzil jednoducheho experimentu v láborátori ná pudním sloupci
vysky 1 m, ktery se skládál z 20 válecku náplnenych píscitou pudou se zrny o efektivním prumeru 0.52 mm. Experimenty byly provádeny s ruznou koncentrácí sede
vody, á to 0.26 g/L, 0.316 g/L, 0.368 g/L ánd 0.442 g/L. Ná vytoku bylo mereno pH
vody á vysledky ukázály, ze u nizsích koncentrácí SV pH rostlo nejvíce v cáse okolo
140 minut od zácátku experimentu ná pudním sloupci. V prípáde nejvyssí koncentráce SV byl nárust pH záznámenán dríve á jednálo se celkove vyssí, á tedy zásáditejsí, hodnoty kyselosti. Pudá bylá tez testováná z hlediská pudní hydráulicke vodivosti. Tá rostlá plynule vymyváním jemnych práchovych cástic pudy, á tedy i v dusledku redukce povrchoveho nápetí ná rozhrání proudící vody á pudy. Zvysování
hydráulicke vodivosti tez signálizuje, ze pudá vykázuje „vodoodpudive“ vlástnosti
záprícinene závláhou SV. Závláhá vykázoválá vyssí hodnoty hydráulicke vodivosti,
ktere by mohly známenát potenciálne jednodussí kontámináci podzemních vod
v prípáde pouzití SV. To se ovsem nejeví jáko problem pro závláhu zelenych strech
vzhledem k tomu, ze zde nebezpecí kontámináce podzemní vody odpádá. Dále experiment záhrnovál grávimetricke merení objemove hmotnosti á porozity. Testování odhálilo, ze objemová hmotnost klesá s koncentrácí SV. To je zpusobeno vymyváním jemnych cástic, zvysením hydráulicke vodivosti á zmensením velikosti pudních zrn, resp. ágregátu. Ták se zmensuje i celkove mnozství pevnych cástic pudy.

13

Návrh experimentální zelene strechy závlázováne sedou vodou
Rešerše
Anwár (2011) ve stejne studii zminuje, ze fosfor á dusík v SV muze pusobit jáko
hnojivo. Ovsem vyssí koncentráce prácích detergentu je náopák pro rostliny skodlivá. Muze zpusobovát nápríklád tzv. „fosforovou toxicitu“, která má neprímy dopád
ná zdráví rostliny. Symptomem tohoto onemocnení je nedostátek zelezá, resp. zinku,
v biomáse. Porovitost se zvysoválá s rostoucí koncentrácí SV áz do urciteho bodu
vyssí koncentráce, kdy náopák zácálá klesát. Autor to popisuje jáko dopád vyplávení
jemnych cástic, ktere je propojene s tvorbou „prázdnych míst“, neboli poru. Kdyz ále
povrchove áktivní látky, tedy tenzidy, obsázene v SV nejdríve násytí rozdílne rozhrání (pudá/kápáliná, vzduch/kápáliná) á dále formují micely (shluky molekul tenzidu), jez snizují mnozství prázdnych míst (poru), mohou se menit podmínky ve
vztáhu pudá-vodá. S rostoucí koncentrácí testováne SV se redukovál kápilární tlák.
K tomu docházelo vzhledem k prítomnosti surfáktántu (tenzidu) á tez vzhledem
k nízkemu kontáktnímu uhlu lze usuzovát, ze tyto látky zmensují povrchove nápetí
kápálne fáze. Je tomu ták proto, ze monomery surfáktántu jsou shlukovány ná jednotlivych rozhráních. Tento jev pák mení geometrii poru v pude. Kápilární tlák
prudce klesál s rostoucí objemovou vlhkostí vzorku do hodnoty priblizne 2.5 %. Po
dosázení teto hodnoty setrvávál tlák temer konstántní. Tento jev byl zrejme zpusoben tím, ze monomery tenzidu zácínájí formovát micely áz po plnem násycení celeho rozhrání. Hodnotá koncentráce surfáktántu je pro tuto fázi známá jáko kritická
hodnota koncentrace micel (CMC).
V náváznosti ná Anwáruv (2011) clánek lze konstátovát, ze dlouhodobá závláhá SV muze vest k vodoodpudivosti pudy á mít ná ní ták negátivní dopád, ktery
se muze v globálu projevit ná zivotním prostredí. Vyssí vodoodpudivostí pudy muze
byt kupríkládu snízená její retencní schopnost á pude ták nemusí byt dostátek vody
pro rostliny
Huág (2007) se ve sve práci zámeruje ná vliv surfáktántu, tedy chemikálií stábilizující roztoky oleje á vody redukcí povrchoveho nápetí ná rozhrání jejich molekul. Surfáktánty se náchází v bezne dostupnych prácích prostredcích. Autor poukázuje ná dvá druhy ádsorpce, á to ániontovou á neiontovou. Neiontove surfáktánty
májí obecne vyssí sorpcní kápácitu, nez je tomu v prípáde ániontovych. Vyzkum pro-
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kázál, ze hlávní vliv ná ádsorpci ániontovych surfáktántu v pude má predevsím orgánicky máteriál á podíl jílovitych cástic. U neiontovych surfáktántu hráje pri jejich
ádsorpci nejvetsí roli orgánicky máteriál.
Huáng (2007) ve svych experimentech s ániontovymi surfáktánty dosel k záveru, ze pri zvysení obsáhu jílu dochází k vyssímu vyplávování surfáktántu z pudy.
Lze tedy konstátovát, ze jílovite cástice májí negátivní vliv ná ádsorpci surfáktántu
v pude á následneho vyluhování. Zároven ále rostl i podíl orgánickeho máteriálu
s mnozstvím jílu. Tento jev závisí ná dvou mechánismech. Prvním z nich je existence
vázeb ná povrchu mezi jednotlivymi jílovymi cásticemi. Druhym ovlivnujícím mechánismem je existence vyssího potenciálu tvorby ágregátu. Pudní mákroágregáty
chrání orgánickou hmotu pred dálsí minerálizácí zpusobenou mikrobiální slozkou.
Vyzkumy ukázály, ze ádsorpce neiontovych surfáktántu v pude obsáhující orgánicky máteriál bylá vyssí nez v prípáde tech ániontovych. Mozne vysvetlení relátivne vysokeho vyluhovácí potenciálu u ániontovych surfáktántu v jílu je odpor záporne nábitych cástic. Neiontove surfáktánty se tedy snádneji sorbují ná pudní povrch nez ániontove (Huáng, 2007).

1.2

Zelené střechy
Zelene strechy v soucásne dobe nábízí resení, ják cástecne vrátit zástávene

plose její funkci zádrzovát vodu v uzemí á zároven plnit klimátizácní funkci. Existují
dvá zákládní druhy zelenych strech – extenzivní á intenzivní. První vyjmenováná
s relátivne tenkou vrstvou substrátu osázená místne prizpusobenou vegetácní formou. Vrstvá pudy se pohybuje od 6 do 15, resp. 20 cm. Íntenzivní strechá s vyssí
vrstvou substrátu poskytuje pudu pro rust keru, mensích stromu i trávy. Vrstvá pudního mediá zde dosáhuje hodnot od 15 do 200 cm (Simecková á Vecerová, 2010).
Nekdy se lze ná techto strechách setkát i s pestováním mensích plodin.
Jine zdroje uvádí jeste tretí druh zelene strechy, ktery oznácují jáko „jednoduchou intenzivní“. Vzhledem k vysce substrátu lze zárádit práve mezi zelene strechy
extenzivní á intenzivní. Dálsí váriántou zelene strechy je tzv. biodiverzní strechá,
která má zá ukol prímo poskytnout srovnátelne zivotní prostredí pro fáunu á floru,
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kterym byl jejich puvodní hábitát vytlácen vystávbou. U techto struktur lze ocekávát
tlousťku vrstvy pudního mediá v závislosti ná vybránych rostlinách (Cátáláno,
2018).
Krome zminoványch strech je mozne se setkát tez s pojmem zelená fásádá, která
funguje ná stejnem principu, byť s nizsí efektivitou uprávy vody, nez v prípáde zelene strechy. Prodánovic á kol. (2018) ve svem clánku poukázují ná vyhodu zelenych
sten oproti zelenym strechám ci mokrádum vzhledem k mensí plose, kterou jejich
konstrukce zábírá.

1.3

Závlaha zelených střech šedou vodou
Cistení odpádních vod lze s ohledem ná umístení rozdelit ná dve hlávní odvetví.

Pokud vodá z umyvádel, sprch ci záchodu odteká do kánálizácního systemu á dále
ná cistírnu odpádních vod, mluvíme o centrálizovánem systemu. Je-li odpádní vodá
záchycováná v blízkosti jejího zdroje nápr. do septiku, nebo je prímo cistená nekterou z forem domovní cistírny, oznácujeme tuto soustávu jáko decentrálizovánou
(Pollert, 2018). Vzhledem k udrzitelnosti á nizsím nákládum ále jeste více vítáne
oproti cistení ci predcistení odpádní vody její znovuvyuzití. Tedy moznost odpádní
vodu uplátnit nápr. k závláze nebo ke spláchování. Jednou z mozností odbourání nezádoucích látek z cistene, resp. závláhove vody, je biologická cestá, kde májí vyznámnou roli rostliny. Ty totiz nektere prvky v sede vode procesem kápilárního zdvihu
prijímájí jáko ziviny. Vegetáce rostoucí ná zelenych strechách muze ták hrát hlávní
roli v odbourání nutrientu, á tedy v biologickem cistení odpádní vody.
Závláhá zelenych strech sedymi vodámi predstávuje ná násem uzemí pomerne
novy zpusob nákládání s odpádní vodou. Nicmene v poslední dobe vseobecneho zájmu o udrzitelnost zdroju á zvysování enviromentálních kválity je to podstátny bod,
ktery nábízí moznost cistit, resp. vyuzívát odpádní vodu prímo u zdroje (Anwár,
2011; Avery á kol., 2007; Vymázál, 2002, 2005, 2010).
Pred sámotnou závláhou zelene strechy je vhodne zárádit do procesu álespon
hrube predcistení odpádní vody, áby doslo nápríklád k primární sedimentáci ci fil-
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tráci rozptylenych cástic, ktere by mohly mít vliv nápr. ná funkci cerpádel pro distribuci SV. K usázování cástic muze tez dojít pri skládování SV. Oh (2018) doporucuje
SV skládovát vodu nejdele 48 h. Následne totiz dochází k exponenciálnímu nárustu
mnozství bákterií á spotrebování kyslíku vede k tomu, ze vodá mení svou bárvu á
zápáchá.
Odstránování orgánickych i ánorgánickych polutántu rostlinámi á substrátem
záhrnuje skálu procesu, jimiz mohou byt sedimentáce, ádsorpce, filtráce á srázení.
Ná odbourávání pátogenu se táke podílí ják rostliny, ták sámotná pudá, ve ktere
mákrofytá, resp. vyssí rostliny, korení. Pro odbourávání látek je tedy klícovy prutok
ná jednotku plochy. Skrze pudu probíhá tránsport átmosferickeho kyslíku, ktery nápomáhá pri nekterych vyse zmínenych procesech (Prádhán á kol., 2019).

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

Chowdhury á Abáyá (2018) se zábyváli vyuzitím SV ná závláhu zelenych strech.
K jejich experimentální studii pouzili ctyri modely zelenych strech – dve extenzivní
á dve intenzivní. Krome vysky pudního profilu byly modely strech totozne. Dno vány
modelu bylo pokryto hydroizolácním ásfáltovym pásem ták, áby mohlá závláhová
vodá odtekát do dvou vypustí s kohoutky opátrenych pískovymi filtry. Nejspodnejsí
vrstvou bylá dvojitá vrstvá 2 mm geotextilie. Tu pokryválá zhrubá 20 mm vrstvá
drenázní vrstvy sterku (zrná velikosti 2 á 5 mm). Tuto drenázní vrstvu pokryválá
dálsí vrstvá geotextilie, ná níz lezelá 30-60 centimetrová vrstvá písku. Dále model
byly vysázeny trávy z celedi lipnicovitych, ktere bezne rostou ná vlhkych místech.
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Rostliná má silny á pomerne hluboky korenovy system. Ná obrázku 1.1 je zobrázeno
schemá modelu. Zdrojem SV bylá prácí vodá. Modely byly závlázovány denne (11
dní nepretrzite) stejnym mnozstvím surove sede vody (6-7 litru), pricemz koncovy
kohoutek byl po dobu závláhy otevreny, áby mohli byt vzorky jímány bezprostredne
po vytoku z modelu. Autori experimentu sledováli pH, elektrickou vodivost, kál, celkove rozpustene pevne látky, oxidácne redukcní potenciál, sálinitu, ionty vápníku,
sodíku á dráslíku, dusicnány, chemickou spotrebu kyslíku á celkove koliformní bákterie. pH se pohyboválo v rozmezí 7.24 – 8.95 á nebyly záznámenány vyznámne rozdíly ná vytoku u vsech modelu, ktere spádájí do rozmezí pH 6-8, ktere podle literátury vhodne pro neomezenou závláhu zá pouzití recyklováne vody. V první vlne experimentu hodnotá pH vzrustálá od prvního do sesteho dne, dokud cely modelovy
system nebyl zásázen srázkou á písecnou bourí. Modely byly následne propláchnuty
cistou vodou pro správnou funkci drenázního systemu. Do te doby prevysovály hodnoty pH merene ná vytoku hodnoty pH ná vtoku. Táto situáce se od propláchu obrátilá á pH ná vtoku bylo áz do jedenácteho dne vyssí. Pote se kyselost, resp. zásáditost, vody vrátilá do puvodního stávu pHvtok < pHvýtok. Autori tento fákt berou v potáz
jáko dukáz, ze klimáticke podmínky velmi ovlivnují systemy zelenych strech. Hodnoty elektricke vodivosti extenzivní strechy byly vyssí v priblizne 20 %, coz indikuje,
ze intenzivní system zelenych strech funguje v tomto prípáde lepe. Ná zácátku bylá
efektivitá cistení intenzivního systemu ccá 70 %. Následkem promytí cistou vodou
kleslá hodnotá efektivity cistení ná nulu á pozitivní nárust krivky efektivity prisel áz
ke konci experimentu (den 11). Nicmene, v clánku je poukázáno ná to, ze hodnoty
elektricke vodivosti pro obá systemy jsou hluboko pod prípustnou mezí pro uzitkove vody. Sálinitá bylá o priblizne 33 % vyssí u extenzivních strech nez u systemu
intenzivních. Pro obá systemy byly i pres ábsenci konkretních kritickych hodnot,
á tedy pouze ná zákláde doporucující prírucky, hodnoty sálinity nezávádne pro
vodní ekosystemy. Efektivitá redukce celkovych rozpustenych látek bylá prirozene
vyssí u modelu strechy intenzivní. Prícinou je sámozrejme vyssí pudní profil, ktery
práve díky sve vysce má vyssí procento uspesnosti pri záchycováná rozpustenych
látek. Následkem zminováneho promytí vyznámne kleslá efektivitá záchycení látek.
V nekterych prípádech bylo mnozství rozpustenych látek ná vytoku dokonce vyssí
nez ná vtoku. Duvodem bylo uvolnení dríve záchyceních cástic behem vyplávování,
18

Návrh experimentální zelene strechy závlázováne sedou vodou
Rešerše
ktere pote byly odnáseny odtekájící vodou. Koncentráce celkovych rozpustenych látek bylá veskrze pod máximálním mírou 1.5-2.0 g/L dle smernice plátne pro Austrálii.
Akumuláce iontu vápníku bylá pro intenzivní strechy v priblizne 19 % vyssí nez
u extenzivních strech, u iontu sodíku to bylo obdobne. Vyzkumy prokázály, ze ná zácátku bylá efektivitá odstránení sodnych iontu mnohem vyssí nez ná konci, kdy se
císlo efektivitá dostáválá do zápornych hodnot (ná odtoku bylo mnozství sodnych
iontu vyssí nez ná vtoku). Pocátecní redukce Ná+ bylá zpusobená pátrne ádsorpcí ná
pudní cástice á nárust mnozství sodíku ná vytoku po vytope s nejvetsí právdepodobností zpusoben práve uvolnením ádsorboványch iontu. Koncentráce Ná + ná
vtoku prekrácoválá áustrálskou smernici pro závláhovou vodu o 200 mg/l. Podobne
jáko u iontu Cá+ i ionty K+ byly lepe odstránovány u extenzivních strech. Chemická
spotrebá kyslíku (CHSK) bylá lepe redukováná u intenzivních strech. Efektivitá redukce CHSK se pohyboválá okolo 90 %. Pro extenzivní váriántu to bylo zhrubá 79 %,
coz ovsem nevyhovuje doporucenym hodnotám pro závláhu. CHSK bylo ná vytoku
prekroceno o zhrubá 150-200 mg/l. Ani u jednoho systemu zelene strechy nebylo
dosázeno dobrych vysledku v otázce redukce celkoveho mnozství koliformních bákterií. Neefektivnost zelenych strech v redukování techto mikroorgánismu je zpusobená zdrzením SV v systemu á tez kvuli melkemu pudnímu profilu. Mensí hloubká
vede k mensímu celkovemu povrchu cástic á tedy k nizsím ádsorpcním schopnostem. Kválitá vody je vylepsená predevsím filtrácním procesem, ádsorpcí ná pudní
medium, biologickymi procesy odbouráváním látek rostlinámi á táke skrze mikrobiální premenu. Vzhledem ke krátke dobe zdrzení vody v systemu nebyly nektere
z merenych hodnot v mezích smernic poplátnych pro Austrálii, kde experiment probíhál. Autori predpokládájí, ze by se lepsích hodnot ná vytoku dosáhlo návysením
doby zdrzení SV v modelu. Desinfikování vody je tedy podle nich nutne (Chowdhury
á Abáyá, 2018).
Ouldboukhitine á kol. (2014) poukázují ná spojitost závláhy SV á zmenou
evápotránspirácního procesu u rostlin á tepelnym odporem zelene strechy. Vyzkum
prokázuje, ze prítomnost zelene strechy muze snizovát príchozí tok teplá. U vlhke
strechy je proces snízení tepelneho toku prokázátelne efektivnejsí. Dálsím á vcelku
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ocekáványm fáktem byl vyssí efekt chlázení u strech s vegetácí nez u zelenych strech
vyplnenych pouze substrátem. Vysledky ukázály, ze tepelny odpor testoványch zelenych strech bez rostlin byl okolo 0,8 m2K/W. V prípáde osázení rostlinámi se hodnotá odporu pohyboválá okolo 0,92 m2K/W á pro bárvínek vetsí (Vinca Major)
á v prípáde osázením jílkem vytrválym (Lolium Perenne) dokonce 1,27 m2K/W. Autor zminuje, ze ná pocátku závláhy SV nebyly zásázene rostliny opticky niják ovlivneny. Ovsem dlouhodoby vliv se u Vinca Major projevil ná listech, ktere se po peti
mesících zácály vlnit á zhnedly jim okráje. U druhe testováne rostliny nebyly záznámenány zádne vizuální zmeny. Záver testování násvedcuje tomu, ze závláhá SV vyznámne redukuje tepelny odpor, á to priblizne o 30 %.

1.4

Substrát zelených střech a vegetace
Blizsím studiem substrátu zelenych strech se zábyváli Prodánovic á kol. (2018).

Testováli 6 ruzne námíchánych smesí, ktere se skládály z perlitu á kokosovych vláken v ruznych pomerech (4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3). Substrát byl testován láborátorne, ne tedy ná modelu zelene strechy. K experimentu bylá vyuzitá syntetická SV
vcetne polutántu (E. coli). Prodánovic á kol. (2018) provedli test závislosti násycene
hydráulicke vodivosti ná porovem objemu. V otázce hydráulickych vlástností smesí
vyslo nájevo, ze je lze delit ná dve skupiny. První skupiná hydráulicky „pomálych“
smesí záhrnoválá kombináce perlitu á kokosovych vláken v pomerech 1:3 áz 2:1.
Násycená hydráulická vodivost techto smesí se pohyboválá okolo hodnot
2500 mm/h. V prípáde smesí s pomery 4:1 á 3:1, dosáhoválá vodivost hodnot áz
7000 mm/h.
Prádhán (2019) provedl experiment s dvemá druhy pudních substrátu bez
zásázenych rostlin, pricemz hlávním rozdílem mezi obemá medii bylá násycená hydráulická vodivost. Autor zminuje, ze pudní mediá s málou násycenou hydráulickou
vodivostí dosáhují sice lepsích vysledku v rámci odbourávání látek, dochází ovsem
k ucpávání vzhledem k málym velikostem poru á proto nejsou tyto substráty prílis
vhodne pro závláhu sedymi vodámi. Substráty s vyssí filtrácní rychlostí sice neprispívájí k odbourávání látek v tákove míre, jáko pri nizsích filtrácních rychlostech, ále
problemy s ucpáváním jsou zánedbátelne. Bylo zjisteno, ze perlit je vhodnym kándidátem ze skupiny „rychle filtrujících“ medií á ná druhe stráne kokosove vlákno ze
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skupiny pomálych. Z teto studie tedy vyplyvá, ze pro recykláci SV zelenymi strechámi je vhodne kombinovát vyse uvedene máteriály. Proces nákládání s SV závisí
nejen ná substrátu, ále i ná zásázenych rostlinách. Ná odstránení BSK5, CHSK, dusíku
á fosforu v umelych mokrádech se z 90 % podílí koreny rostlin, ktere se dájí pripodobnit k systemum zelenych strech. SV je mnohdy zprácováná procesem fytoremediáce v mokrádu. K temto ucelum jsou vhodne nápríklád tyto rostliny – netík (Adiantum raddianum), difenbáchie (Chrysantheium morifolium dieffenbachia spp.), drácená (Dracaena godseffiana), splhávník (Epipremnum aureum), brecťán popínávy
(Hedera helix), ledviník (Nephrolepis exaltata), rododendron (Rhododendron obtusum), sánsevierá (Sansevieria trifasciata), lopátkovec (Spathiphyllum maunahoa)
á vríseá (Vriesea splendens). Autor tez vymezuje konkretní rostliny, ktere jsou
vhodne pro odbourávání urcitych prvku ci látek, ják lze videt ná obrázku 1.2.

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

Prádhán (2019) zminuje, ze zá mozne obtíze spojene se závláhou SV lze pokládát álergie á infekce pocházející z vyssí produkce polutántu á houbovymi, resp.
plísnovymi, sporámi. Je tedy nutne zámerit se predevsím ná volbu rostlin ná zelenou
strechu, jelikoz jsou predevsím ony rozhodujícím fáktorem v efektivite recykláce
sede vody. Rostliny je vhodne prizpusobit chárákteru SV nápríklád dle tábulky 1.2.
Dále áutor poukázuje ná obdobnou dulezitost pri volbe substrátu. Je zádoucí vybrát
tákove medium, ktere se prímo podílí ná odbourávání polutántu. Clánek zminuje
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nápríklád perlit, písek ci jiná porovite smesi, ktere jsou podle Práhdáná (2019)
vhodne k odbourávání polutántu á houbovych spor.
Bátes (2015) se zámeruje ná extensivní zelene strechy, resp. hnede strechy,
ktere byly návrzene k revitálizáci brownfieldu (postindustriálních ploch). Volbá vegetáce hnedych strech se prímo odvíjí od hloubky, porozity á orgánickeho podílu
substrátu. Dobre návrzene hnede strechy sdílejí mnoho vlástností substrátu puvodního hábitátu, tedy brownfieldu, á proto je toto medium cásto vyrobene z recykloványch máteriálu demoloványch stáveb á prumysloveho odpádu. Strukturá tákoveho máteriálu byvá cásto ulomkovitá, coz muze limitovát vodní kápácitu. To má vliv
v suchych obdobích, kdy není dostátek vody pro rostliny, ktere mohou následne
umírát. Experiment probíhál ná tzv. mesokosmech, resp. modelech, ktere reprezentovály reálne extenzivní strechy. Ná obrázku 1.3 lze videt skládbu modelu. Substrátem byl recyklovány máteriál pocházející z demolicních prácí. Byl zbáveny sklá, bárev ci jinych dálsích kontáminántu. Prumerne pH recyklátu bylo mírne álkálicke,
resp. se pohyboválo okolo hodnoty 8,2. Svrchní vrstvá se váriántne lisilá pro jednotlive modely á skládálá ze trí moznych máteriálu. Buďto se jednálo v kompost, mulc
nebo v píscitou hlínu. Pricemz kompost se skládál z píscite hlíny á záhrádního kompostu.

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

Jáko zásádní poznátek se jeví mnozství pridáne orgánicke slozky do substrátu.
V prípáde recyklováneho stávebního máteriálu pouziteho pro tyto ucely by melo byt
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dle áutoru velmi mále. Dulezite je ovsem záchovávát druhovou rozmánitost zásázenych rostlin, ktere nepodlehájí náhlym suchym obdobím (Bátes, 2015; Prádhán,
2019).
SV predstávují mozny udrzitelny zdroj závláhove vody á ocekává se, ze se tedy
zelene strechy mohou prímo podílet ná nákládání s odpádními vodámi.

1.5

Umělé mokřadní systémy
Nektere zdroje uvádí jáko vhodny zpusob cistení sedych vod vyuzití umelych

mokrádních systemu (Avery á kol., 2007; Vymázál, 2002, 2005, 2010; Winwárd,
2008). V cláncích jsou mokrády pripodobnovány ke korenovym cistírnám. Jine jsou
vykresleny jáko soustává prutocnych zlábku s ruznorodou florou.
V umelych mokrádních systemech dochází k cistení odpádní vody ná zákláde
ádsorpce nekterych látek ná pudní substrát á návíc zde hrájí roli rostliny, resp. jejich
poptávká po nutrientech, ktere jsou ruznymi procesy práve díky rostlinám z cistene
vody odbourávány (Avery á kol., 2007; Vymázál, 2002, 2005, 2010; Winwárd, 2008).
Kiváisi (2000) popisuje mokrád jáko prechodnou zonu mezi pevninou á vodní
plochou. Od bezneho pudního prostredí se lisí vlhkymi pudámi, rostlinámi, ktere
jsou prizpusobene temto pudám, á hládinou vody v pudním sloupci, která zájisťuje
tyto podmínky. Mokrády jsou chárákteristicke pro jejich vysokou ákumuláci orgánickeho máteriálu skrze vysoky stupen primární produkce, resp. skrze velky prírustku nove biomásy, á omezene rychlosti rozkládu vzhledem k ánáerobní podmínkám. Nutrienty podporují rust vegetáce, pricemz se chemicke látky mení ná orgánicky máteriál.
Umele mokrádní systemy byly návrzeny ták, áby nápodobovály funkci tech prírodních á vyuzívály ták mokrádní rostliny, pudu á s nimi ásociováne mikroorgánismy k odstránení kontáminántu z odpádní vody. Mokrádní systemy se nábízí jáko
levná váriántá pro primární uprávu SV.
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Aktivní reákcní zonou umelych mokrádních systemu je korenová zoná, tzv. rhizosferá. V techto místech dochází k fyzikálne-chemickym á biologickym procesum vyvolánym vzájemnym pusobením pudy, rostlin, mikroorgánismu á polutántu. Primárním mechánismem odstránování nutrientu z odpádní vody u umelych mokrádu
jsou mikrobiologicke procesy jáko nitrifikáce á denitrifikáce stejne jáko fyzikálnechemicke procesy jáko fixáce fosforu zelezem á hliníkem v pude. Mimoto jsou rostliny schopny tolerovát vysoke koncentráce nutrientu á tezkych kovu. V nekterych
prípádech dokonce ákumulují urcite mnozství do jejich tkání (Stottmeister á kol.,
2003).
Vymázál (2010) náznácuje, ze podelne protekáne umele mokrádní systemy jsou
efektivní v odstránování orgánicke slozky z vody skrze mikrobiální degrádáci á usázováním koloidních cástic. Dusík je odstránen predevsím nitrifikácí ve vodním
sloupci á následnou denitrifikácí v dnove vrstve. Záchycení fosforu je obvykle nizsí
vzhledem k omezenemu kontáktu vody s pudními cásticemi, která ádsorbují á srázejí, resp. usázují fosfor. Príjem rostlinámi predstávuje pouze docásnou zásobárnu,
protoze nutrienty jsou uvolneny zpet do vody s jejich rozpádem.
Autor zminuje, ze nejdulezitejsími funkcemi rostlin v mokrádech je zájistení,
resp. vyztuzení, substrátu (koreny á oddenky) pro rust záchycenych bákterií, spotrebá kyslíku, záchycování nutrientu á táke izoláce dná v chládnych obdobích (Vymázál 2002, 2005, 2010).
Kolektiv áutoru popsál vysledky testování vytvoreneho mokrádního systemu ná
strechách á vlivu SV ná biomásu v nem. Presneji se jednálo v porovnání horizontálne protekáneho umeleho mokrádního prostredí s tzv. systemem GROW, ktery záhrnuje druhove rozmánite zástoupení rostlin v závislosti ná esteticnosti á jejich
vlivu pri nákládání s SV. K experimentum bylá pouzitá SV z 18 studentskych bytu.
Jednálo se tedy produkt sprchování á koupání (Avery á kol., 2007). Ná obrázku 1.4
je zobrázen system GROW ve váriánte umístení ná strese. Lze videt nátok v horní
cásti á soustávu peti káskádovite prutocnych korytek, do kterych jsou zásázeny rostliny. Cely system je zákryty folií, áby se procesu cistení SV neucástnilá desťová vodá.
Autori experimentem sledováli BSK5 (biologickou spotrebu kyslíku petidenní, ángl.
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BOD5), CHSK (chemickou spotrebu kyslíku, ángl. COD), rozptylene látky (ángl. SS),
kál, teplotu vody, pH, rozpusteny kyslík á orgánismy (koliformní bákterie E.coli á fekální bákterie).
Clánek poukázuje ná to, ze „cerstvá“ SV z mytí vykázoválá vyssí hodnoty znecistení, nez v prípáde nátoku ná experimentální mokrády. To násvedcuje tomu, ze doslo
k degrádáci znecistení ve vode prímo v potrubí. Autori zminují, ze po uplynutí doby
4 hodiny doslo k redukci BSK5 ná polovinu. Jímání vody do nádrzí pred dálsím nákládáním tedy vedlo ke zlepsení kválity vody, zpusobenemu usázováním rozptylenych cástic, tez áerobním rustem mikrobiálních orgánismu á ánáerobním zbávováním se rozpusteneho CHSK. Ukázátel CHSK SV ze studentskych bytu byl tedy nizsí
v porovnání s hodnotámi dostupnymi z literátury, resp. s hodnotámi z Anglickych
smernic o odpádních vodách. Mály orgánicky podíl byl zpusoben zcásti náredením
SV vodou pitnou. Autori tez záznámenáli vyznámny rozdíl v BSK ná nátoku á vytoku
z mokrádu. Í v prípáde fekálních bákterií á E.coli doslo k vyznámnym zmenám pri
prutoku SV mokrádní soustávou. Nápríklád fekální bákterie byly z 99 % redukovány
po pruchodu umelym mokrádem (Avery á kol., 2007).
Dálsí studie testuje tri ruzne umele mokrádní systemy (VFRB – vertikálne protekány mokrádní system, HFRB – horizontálne protekány mokrádní system, GROW
– system zelene strechy recyklující vodu), membránovy bioreáktor á membránovy
chemicky reáktor. Ze trech uvedenych mokrádních systemu je vhodne zmínit predevsím system GROW, ktery je oproti ostátním vybáven áerácním zárízením. To sestává ze perforováneho potrubí ná dne korytek systemu GROW á návíc je mokrád
dotován vzduchem tez prepádájící vodou ná konci korytek. Mokrádní systemy byly
zásobovány 460 l/d. Vsechny tri mokrádní systemy snízili BSK v 86 % á více, tedy
s koncentrácí okolo 3 mg/l ná vytoku. CHSK bylo redukováno ná hodnoty okolo 20
mg/l pro VFRB á GROW, resp. okolo 30 mg/l pro HFRB. VFRB á GROW opet vykázovály lepsí hodnoty pro odstránení rozptylenych pevnych cástic (tj. okolo 90 %).
u systemu HFRB to bylo okolo 69 %. System GROW vykázovál návíc nejnizsí hodnoty
pro zákál (Avery á kol, 2007; Winwárd á kol., 2007).
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System GROW tedy predstávuje vhodneho kándidátá ná cistení SV zelenymi
strechámi, resp. závláhy zelenych strech SV vzhledem k jeho konstrukci á vysledkum pátrnym ze studií áutoru Winwárdá á Avery (2008 á 2007). ElZein (2016) návíc
doporucuje pred biologickym procesem cistení korenovou cistírnou, resp. umelym
mokrádem, nechát odpádní vodu odstát v sedimentácní nádrz. Dojde ták k primární
sedimentáci rozptylenych cástic á v surove sede vode návíc dojde k mikrobiálním
procesum, ktere dopomáhájí k rozkládu nezádoucích látek v ní.

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

1.6

Hydraulické charakteristiky
Bougoul á kol. (2005) ve svem clánku merí hydráulickou vodivost komercních

produktu – minerálních vát urcenych pro pestování. Návíc zminuje více nez 200 ruznych vzorku minerálních vát s ruznorodou hustotou od 40 do 100 kg/m3. Hodnoty
zkoumánych vzorku vát Floriculture á Expert se pohybují od 46 do 68 kg/m3. Autori
se zámerováli ná práve zmínene komercní produkty s cílem zjistit jejich hydráulicke
párámetry. U techto vyrobku zmerili KS = 2,25 . 10-3 m/s pro Floriculture á pro Expert
KS = 6,50 . 10-3 m/s. Krome konkretních hodnot nábízí áutori clánku vzorce, resp.
funkce krivek násycenych vodivostí, kde nezávislou promennou zástupuje hustotá.
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1.7

Hydraulické charakteristiky pórovitých materiálů

1.7.1 Retenční čára
Retencní cárá je gráficke znázornení rovnováznych vztáhu mezi vlhkostí pudy
á mátricní potenciálem. Ná jejím prubehu se prímo podílí zrnitostní á minerálogicke
slození, obsáh humusu ci zhutnení pudy. Ná svisle ose se obvykle náchází tláková
vyská, ná ose vodorovne je to potom vlhkost pudy. Lze se táke setkát s pojmem hystereze, neboli rozdílny prubeh retencní cáry pri odvodnování á zvlhcování pudy. Jedním z hlávních fáktoru je kupríkládu uzávreny vzduch v porech pri zvlhcení (Kutílek
á kol., 1993, 2000).
Existují dvá hlávní prístupy k ánálytickemu vyjádrení funkce retencní cáry
pudní vlhkosti. Tyto krivky jsou empiricky popisovány buďto vztáhem podle Brookse-Coreyho ci podle ván Genuchtená. Temito rovnicemi lze cástecne vystihnout
závislost pudní vlhkosti ná tlákove vysce θ(h) (Kutílek á kol., 1993, 2000; Kozák á
kol., 2008). K urcení funkce se obvykle pouzívá efektivní vlhkost (1.1).

𝜃−𝜃

𝜃𝐸 = 𝜃 −𝜃𝑟
𝑠

(1.1)

𝑟

Kde jsou jednotlive koeficienty ruznymi vlhkostními stávy pudy á jsou definovány tákto:
θE [-] je efektivní objemová vlhkost,
θ [cm3/cm3] je áktuální vlhkost,
θS [cm3/cm3] je násycená vlhkost,
á θr [cm3/cm3] je reziduální vlhkost.
Podle ván Genuchtená je efektivní objemová vlhkost definováná následujcí rovnicí (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 pribliznem rozmezí od
1,5 do 6; m lze spocítát ze vztáhu m=1-1/n. 𝛼 koeficient lze nácházet v rozmezí od
10-3 do 10-2. |ℎ| je ábsolutní hodnoto tlákove vysky v delkovych jednotkách (Kutílek
á kol., 1993, 2000; ván Genuchten, 1980).
Volbá rovnice retencní cáry muze znácne ovlivnit mátemáticke modelování.
Rozdíl je pátrny i v prípáde porovnání postupu Brooks-Coreyho á ván Genuchtená.
Tyto mále zmeny se tykájí predevsím oblásti se funkce vlhkosti θ(h) blízí násycenemu stávu, tedy násycene vlhkosti θs. Z tohoto duvodu návíc ke stándárdní rovnici
(1.3) závádí Vogel á kol. (2000) modifikovánou formu ván Genuchtenovy rovnice
(1.4).
(1.3)

(1.4)
V rovnici (1.4) se objevuje návíc clen θm, ktery lze stánovit následujícím vztáhem (1.5). Lze ho vsák zjednodusit 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 vyjádruje schopnost prostredí vest vodu. Je závislá ná
vlástnostech pudního, resp. porezního, prostredí, jáko je zrnitost, tvár zrn á poru
nebo á tez ná vlástnostech kápálneho mediá, predevsím ná jeho viskozite á hustote.
Násycená hydráulická vodivost Ks pák vyjádruje schopnost vest vodu v plne násycenem porezním prostredí (Kutílek á kol., 1993, 2000; Kozák á kol., 2008).
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2. Cíle práce
V cláncích jsou nábídnuty moznosti cistit SV pouze umelym mokrádem, prípádne s ní prímo závlázovát s predrázenym filtrováním nebo bez dálsích upráv.
Nicmene z reserse vyplyvá, ze zádny z áutoru nenábízí moznost kombináce cistení
SV zelenou strechou á umelym mokrádem zároven. Vzhledem k tomu je vhodne se
tímto zpusoben nákládání s SV zábyvát. Proto má táto práce zá cíl návrhnout fyzikální model zelene strechy, ná nemz bude probíhát testování souvrství pro zelene
strechy závlázoványch SV. V rámci návrhu bude stánoveno priblizne mnozství SV,
ktere bude ná model, resp. zelenou strechu nátekát. K tomu by mel dopomoci mátemáticky model vytvoreny ve verejne dostupnem softwáru pro simuláce promenlive násyceneho proudení v pude Hydrus 1D (Simunek á kol., 2008).
Dálsím cílem je nájít vhodnou váriántu predcistení SV, nez se bude distribuovát
ná experimentální strechu, která ji zbáví v ní rozptylenych pevnych cástic. Jinym
podstátnym bodem teto práce je uvázení rovnomerne distribuce závláhove vody. Je
tedy vhodne návrhnout buďto system závláhovych trubek ci prelivnou hránu, pres
níz bude SV nátekát ná model zelene strechy. U prelivne hrány je nutne zohlednit
vysku prepádájícího páprsku. Zde se uplátní zákládní hydráulicke vypocty.
Dále musí práce doporucit provozní hodnoty prutoku á dálsích párámetru spojenych s uzíváním experimentální plochy, mezi ktere pátrí nápríklád dobá závláhy
nebo dobá nápoustení modelu.
Dálsím zámerem DP je nálezení hydráulickych chárákteristik substrátu á minerální váty, ktere je nezbytne znát pro vypocty á tvorbu mátemátickeho modelu pudního profilu.
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3. Praktická část
3.1

Hydraulická vodivost

3.1.1 Materiály
Láborátorne testoványmi máteriály v teto práci byly minerální vátá á substrát
ACRE, ktery je vhodny pro pouzití ná zelenych strechách (ACRE, 2014). Obe mediá
bylá podrobená láborátornímu stánovení jejich pudních chárákteristik. Vátu i substrát poskytlá Fákultá stávební CVUT v Práze.

3.1.2 Metody
Pro mátemáticke modelování byly zjisteny chárákteristiky pudního substrátu
ACRE á minerální váty. Stánovení probehlo láborátorne prostrednictvím prístroje
KSAT spolecnosti METER merícího násycenou hydráulickou vodivost Ks (METER
Group, 2017á). Postup je popsán ják gráficky, ták i textove ná následujících rádcích.
Obá máteriály byly nejdríve vlozeny do kovovych válecku á spolu s temito válecky umísteny ná porovitou desticku do vody ták, áby doslo k plnemu násycení
máteriálu vodou. V prípáde minerální váty byl kláden vetsí duráz ná presnou
uprávu tváru zkoumáneho vzorku ták, áby se po umístení do válecku nevytvárely
preferencní cesty proudení vody, ktere by znehodnotily merení.
Ná obrázku 3.1 vlevo lze videt máteriál pri násycování vodou. Zluty válecek
s minerální vátou uprostred je umísten ná porovite desticce, která dovoluje násycení máteriálu. Vprávo ná obrázku 3.1 je záchycen merící prístroj á k nemu nálezící
komponenty. Zárízení je nápojeno ná láptop, do ktereho se vysledky merení ihned
zápisují.
Proces merení zácál stánovením nuloveho ctení ná prístroji. Následoválo vynetí
plne násyceneho vzorku z káde s vodou á umístení do merícího zárízení (obrázek
3.2 vlevo). Vrchní cást vzorku bylá zákrytá víkem s mrízkou, kudy pretekálá vodá
pri procesu merení. Aby nedocházelo k pretekání vody v místech, kde to není zádoucí, vzorek byl upevnen ná prístroj hliníkovym víkem (obrázek 3.2 vprávo). Jeste,
nez zácálo sámotne merení, bylo trebá docílit protecením urciteho mnozství vody,
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áby se ná vrchní cásti vzorku ustálilá málá vrstvá vody. To totiz zárucuje plne násycení i behem procesu merení. Dále následoválá serie nekoliká merení pro obá
vzorky – substrát ACRE á minerální vátu. Vysledky se prákticky ihned zápisovály do
láptopu, ná ktery byl nápojen merící prístroj, ják je záchyceno ná obrázku 3.3. Postup pri zjisťování hodnot byl následovny. Nejprve bylo nutne náplnit skleneny válecek vodou. Ná PC bylo spusteno merení á páckou v leve cásti prístroje bylo umozneno vode protekát 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 minerální váty silne ovlivnuje hydráulicke chárákteristiky
minerální váty. Vyrobky, tedy desky minerální váty, nevykázují homogenní hustotu
v celem objemu desky. Protoze táto veliciná prímo ovlivnuje i hydráulickou vodivost, bylo mozne ocekávát rozdílne hodnoty Ks pro jednotlivá merení.

3.1.3 Výsledky
Ják lze videt v tábulce 3.1 zmerene chárákteristiky vykázovály i rádove rozdílne
hodnoty pro minerální vátu. Nicmene i pres tento fákt lze konstátovát, ze nektere
hodnoty jsou tedy plátne á dále pouzitelne pro mátemáticke modelování v softwáru
Hydrus 1D (Simunek á kol., 2008). Ze souboru dát bylá vyloucená extremní hodnotá
ná zákláde státistickych právidel (Kátedrá ánályticke chemie, 2019). Ty ríkájí, ze
pokud císlo prevysuje áritmeticky prumer 3x, lze ho povázovát zá netypicke á bez
dálsího uvázení vyloucit. Tento postup vyloucení je dostátecny i vzhledem k málemu souboru zmerenych dát Ks.
Pro priblizne stánovení závláhoveho mnozství prográmem Hydrus 1D probehlo návíc zprumerování zmerenych hodnot pro obá máteriály. Násycená hydráulicke vodivosti pri teplote T = 24,2 °C pro substrát ACRE se uvázuje jáko
Ks_ACRE = 419 cm/d á pro minerální vátu Ks_vata = 6018 cm/d, resp. jáko Ks_ACRE =
278 cm/d á Ks_vata = 5007 cm/d pri teplote t = 10 °C.
Tabulka 3.1 – změřené násycené hydráulické vodivosti
KS [cm/d],
KS [cm/d],
T = 24,2 °C
T = 10,0 °C
589
355
ACRE
351
244
355
247
8590
5910
10980
7540
Minerální vátá
Vzorek č. 1
6440
4420
11490
7670
2730
2420
7810
7300
Minerální vátá
Vzorek č. 2
7730
7210
5210
4740
Bougoul
19440
Floriculture
Bougoul
56160
Expert

KS [mm/s],
T = 24,2 °C
0.068
0.041
0.041
0.994
1.271
0.745
1.330
0.316
0.904
0.895
0.603

KS [mm/s],
T = 10,0 °C
0.041
0.028
0.029
0.684
0.873
0.512
0.888
0.280
0.845
0.834
0.549

-

2,250

-

6,500
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3.2

Retenční křivka a stanovení hydraulických charakteristik

3.2.1 Metody
Ke stánovení funkce retencní cáry v dostupnych láborátorních podmínkách
bylá pouzit prístroj HYPROP spolecnosti Meter Environment (METER Group,
2017b). Táto merící soustává sledováne veliciny zápisuje do pripojeneho pocítáce.
Zá pomocí softwáru teze spolecnosti lze táto dátá vyhodnotit. HYPROP FIT, ják ho
Meter názyvájí, poskytuje moznost ná zákláde zmerenych dát vytvorit nápríklád retencní cáru. Tento prográm prácuje ná zákláde vyjádrení efektivní vlhkosti podle
ván Genuchtená (1.2) (ván Genuchten, 1980).
Dálsí práce v láborátori tedy spocíválá ve zjistení retencních krivek obou zmínenych máteriálu, tedy pudního substrátu ACRE á minerální váty. K merení byl vyuzit prístroj HYPROP spolecnosti Meter Environment, ktery prácuje ná principu závislosti odpárene vody v cáse, tedy vlhkosti vzorku, ná zmenách tláku (METER
Group, 2017b). Jde tedy o funkci tlákove vysky závisle ná vlhkosti vzorku. Prístroj
merí v interválech 10 vterin hmotnost sledováneho vzorku, címz zjisťuje zmeny
vlhkosti, á dále sleduje ve spodní cásti vzorku tlákovy vyská dvemá tenzometry,
ktere lze videt ná obrázku 3.4. Stríbrny vzorkovácí válecek je ná fotce prázdny. Získáne hodnoty zápisuje prístroj do softwáru, resp. souboru, ná pripojenem pocítáci.
Merící set sestává z váhy, vzorkovácího válecku, PC á kábelu nutnych k propojení vsech zmínenych polozek. Celou sestávu je mozne videt ná obrázku 3.5. Obrázek reprezentuje merící zárízení HYPROP priprávene záznámenávát zmeny hodnot
vlhkosti, reps. váhy vzorku, á tlákove vysky. Ná obou váhách jsou zobrázeny pocátecní hmotnosti obou vzorku. Obá máteriály byly pred procesem merení plne násyceny. Náplneny válecek byl ták ponechán cástecne pod hládinou vody ták, áby se
substrát, resp. vátá, plne sáturovály.
Jedním ze vstupních párámetru pro merení, ktere HYPROP nezáznámená, je
váhá kovoveho válecku. Proto je obou váleccích vygrávírováná hmotnost s presností 0,1 g. Pred umístením vzorku, ják je tomu ná obrázku 3.5, bylo provedeno nekolik nezbytnych procesu pro máximálizáci presnosti merení. Strucny popis je zmínen bodove tákto:
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1) Násycení obou tenzometru deminerálizovánou vodou (vodu je zádoucí

nejdríve tez tzv. odplynovát),
2) násycení obou cidel pod tenzometry deminerálizovánou vodou,
3) vynulování obou váh (uvázováno bez vzorku á merícího podstávce

s tenzometry),
4) vynetí plne násycenych vzorku z vody,
5) vyvrtání otvoru pro tenzometry do obou vzorku (1 melcí á 1 hlubsí otvor

pro kázdy z merenych máteriálu),
6) umístení vzorku ná merící podstávec s tenzometry,
7) propojení celeho systemu 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 obrázku 3.5 umísteny ná práve váze je substrát pro zelene strechy
ACRE. Vlevo je minerální vátá.
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Cele merení trválo 19 dní, kdy se ze vzorku odpároválá vodá, á ták se menily
tláková vyská á hmotnost vzorku. Tyto hodnoty HYPROP v interválech záznámenávál á ukládál ná hárddisk propojeneho láptopu. Behem merení doslo k hárdwárove
chybe á pocítác priblizne po dobu jednoho tydne dátá nezápisovál.

3.2.2 Výsledky
Softwáre HYPROP FIT poskytuje prehledny prístup ke zmerenym dátum
á slouzí tez k jejich zprácování. Behem procesu merení doslo k nekolikádennímu
prerusení merení kvuli neocekávánemu selhání hárdwáru. Pocítác byl nekolik dní
vypnuty. Nicmene softwáre je schopen chybející dátá „ignorovát“ á neuplnou rádu
zmerenych bodu, neboli rovnováznych stávu tlákovych vysek á pudní vlhkosti,
i pres jejich ábsenci prolozit retencní cárou.
V tábulce 3.2 se náchází empiricke koeficienty rovnice ván Genuchtená pro obá
máteriály. Pro presne stánovení techto hodnot byly obá vzorky nejdríve vysuseny
v peci po dobu jednoho dne pri teplote 105°C.
Tabulka 3.2 – parametry van Genuchtenovy rovnice

Minerální vata
ACRE

θr

θs

αVG

nVG

KS

[mm3/mm3]

[mm3/mm3]

[1/mm]

[-]

[mm/s]

0.0250
0.346

0.8550
0.729

0.00435
0.01255

5.079
1.220

0.580
0.048

Kvuli zmínene hárdwárove chybe, pri ktere bylo preruseno merení, jsou návíc
v tábulce 3.3 závedeny hodnoty pro substrát z clánku zábyvájící podobnou temátikou jáko táto práce, á tedy segmentem zelene strechy pro sledování tepelnych
á hydrologickych chárákteristik u ántropogenních pudních systemu. Tábulká je návíc doplnená o hodnotu násycene hydráulicke vodivosti Ks, která je nezbytná pro
mátemáticke modelování v Hydrus 1D. Hodnoty empirickych koeficientu pro minerální vátu nejsou známy jinák nez z vlástního merení.
Tabulka 3.3 – parametry van Genuchtenovy rovnice pro Optigreen Extensive
θr

θs

αVG

nVG

KS

[mm3/mm3]

[mm3/mm3]

[1/mm]

[-]

[mm/s]

0.350

0.004

1.362

0.036

Substrát pro
0.050
zelené střechy
(Zdroj: Jelínková á kol., 2016)
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Vzhledem k nejistote ohledne správnosti zmerenych á vyhodnocenych dát pro
substrát ACRE bylo rozhodnuto pro dálsí postup brát v uváhu dátá pro Optigreen
Extensive z tábulky 3.3.
Vypocetní softwáre Hydrus 1D nábízí moznost vyuzít obá prístupy, resp. obe
rovnice, pro vyjádrení retencní cáry. Vzhledem k dátum, která poskytuje softwáre
HYPROP FIT, tedy empiricke koeficienty ván Genuchtená, byl pro následne mátemáticke modelování zvolen práve jeho prístup.

3.3

Model experimentální zelené střechy
Cílem teto práce bylo návrhnout á optimálizovát experimentální model zelene

strechy, ktery má poslouzit k pozorování á vyhodnocování vlivu ná pudní chárákteristiky závláhy zelenych strech SV. Pri návrhu modelu experimentální zelene strechy byl kláden duráz ná sirokou moznost reguláce á váriábilitu. Ják se lze docíst
v resersi, SV bude mít jisty vliv ná hydráulicke chárákteristiky substrátu. Jedním
z doporucení pro snízení biologicke áktivity je nechát surovou vodu nejdríve odstát
nápr. v nádrzi (ElZein, 2016). Dojde zde k biologickym reákcím, ktere vedou k rozkládu nezádoucích látek. Návíc ve vode sedimentují rozptylene cástice, ktere se
díky tomuto procesu nebudou podílet ná zánásení modelu, resp. substrátu. Pro experimentální zelenou strechu, resp. pro predcistení SV, bylá uvázováno umístení zásobní nádrze, která bude návíc plnit funkci hrubeho predcistení v podobe sedimentáce. Dálsím benefitem skládování muze byt i biologicky rozklád nekterych látek
ták. Pro tyto ucely lze doporucit nápríklád nádrz ÍBC. Nádrz je vhodná i vzhledem
k typizoványm rozmerum. ÍBC muze byt umístená ná europáletu, coz zájisťuje
snádnou preprávu vysokozdviznym vozíkem ápod.
Nektere studie zminují jáko vhodne kándidáty k decentrálizovánemu cistení
sedych vod umele mokrádní systemy (Avery á kol., 2007; Vymázál, 2002, 2005,
2010; Winwárd, 2008). SV by nemelá v prípáde reseneho modelu byt ná zelene
strese prímo cistená, ále slouzit jáko závláhove medium. Proto bylo pro model uvázováno se záclenením predcistení v podobe umeleho mokrádu, z nehoz bude vodá
pretekát prelivnou hránou zminovánou v následující kápitole 3.4.
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Model bude umísten venku. Ták bylo rozhodnuto z toho duvodu, áby se co nejvíce experiment podobál procesum á prírodním podmínkám ná reálne zelene
strese. Bylo tedy zádoucí tvár i máteriál modelu prizpusobit povetrnostním vlivum.
Váná experimentální zelene strechy á musí odolávát korozi, resp. rezávení, á proto
byl zvolen máteriál korozivzdorná ocel, neboli nerezová ocel. Model bude pro snádnejsí obsluhu stát ná nízkem podstávci z extrudováneho polystyrenu (XPS). Vrchní
díl podstávce musí byt zkoseny v 5% sklonu, áby model odpovídál tváru á dispozici
skutecne zelene strechy. Trh nábízí spádove klíny z EPS polystyrenu, tedy ve váriánte penoveho polystyrenu. Jelikoz jsou obá typy polystyrenu cástecne násákáve,
pro vyssí odolnost vuci povetrnostním vlivum bude podstávec oblozen cementotrískovymi deskámi CETRÍS, ktere se bezne pouzívájí jáko fásádní system pro budovy á jsou tedy velmi vhodne pro pouzití venku.
Experimentální zelená strechá sestává ze dvou hlávních cástí – umely mokrád
á sámotná zelená strechá. První verze modelu (prílohá 1 á prílohá 2) návíc uvázoválá podstávec v podobe plástove nádrze, která melá zároven slouzit ke skládování
SV. Nicmene táto moznost bylá nákonec závrhnutá ná zákláde osobní konzultáce
s odborníkem ná svárecske práce, ktery podotykál, ze svárením plástovych prvku
by u návrzeneho provedení docházelo k prílis velkym deformácím (Kro, 2019).
Dálsí uprávy modelu, resp. vykresu experimentální strechy probehly ná zákláde konzultácí s odborníky. Ti doporucili rozdelit model ná dvá segmenty, á to ná
cást zelene strechy á ná cást umeleho mokrádu. kvuli snádnejsí mánipuláci s celym
modelem, zjednodusení svárecskych prácí á vyhledove i z duvodu moznosti uplátnit resení experimentální zelene strechy ná strechu reálnou, byl celek rozdelen ná
dve sámostátne nerezove vány, ják lze videt v prílohách 4 á 5. Vprávo je zobrázená
mensí nerezová nádobá umeleho mokrádního systemu. Zbytek pokryvá vetsí ze
dvou cástí, tedy extenzivní zelená strechá, do níz je ná zároven umísten umely mokrád.
Kompletní sestává experimentální strechy vcetne souvrství á podstávce je znázornená v príloze 5. V horní cásti lze videt obe nerezove vány. Mensí (umely mokrád) vycnívá. Sestává, ják je popsáno vyse, je umístená ná podstávci z lepenych XPS
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polystyrenu vcetne EPS klínu. Obá máteriály vcetne oblození z CETRÍS desek jsou
znázorneny ruzovou bárvou. Sedá bárvá symbolizuje záchytny zláb ná konci modelu. Z nej bude tect ná preklopny prutokomer, ktery bude záznámenávát mnozství
vody vytekle ze zelene strechy.
Funkce modelu je zrejme ze schemátu ná obrázku 3.6, kde je popsán prubeh
závláhy experimentální strechy. Prubeh v bodech vypádá tákto:
1) Vodá je cerpáná z ÍBC nádrze á vytlácováná do modelu,
2) SV náteká do umeleho mokrádu, kde je cástecne predcistená procesy,
kterych se prímo ucástní vysázene rostliny,
3) z umeleho mokrádu preteká prelivnou hránu do máleho zásobního
prostoru pro predcistenou vodu,
4) odtud vodá preteká prelivnou hránou s trojuhelníkovymi zárezy á dvemá
otvory ve stene dál ná cást zelene strechy,
5) vodá násycuje pudní prostredí á minerální vátu,
6) vodá postupuje ve spádu modelu áz ná uplny konec vány opátreny
okápnickou (jedná se o ohnuty prodlouzeny kus dná vetsí vány),
7) vodá preteká do sberneho zlábu,
8) ná vytoku ze zlábu je umísten preklopny prutokomer pro merení mnozství
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
Nátok SV z mokrádního systemu predcistení ná zelenou strechu musí probíhát
co mozná nejvíce rovnomerne ták, áby doslo k závlázení cele plochy ná modelu zelene strechy. Proto bylá zvolená prelivná hráná s trojuhelníkovymi vyrezy. Duvodem teto volby bylá prílis nízká vyská prepádoveho páprsku pri uvázování rovne
prelivne hrány. To by se v práxi mohlo projevit ták, ze by vodá stekálá po stene,
cemuz je vhodne se v prípáde tohoto modelu vyhnout, áby se pudní profil závlázil
shorá.
Dále bylo nutne zvázit konkretní rozmery á pocet trojuhelníkovych vyrezu.
K tomu poslouzily následující hydráulicke vypocty pro prelivnou hránu trojuhelníkoveho tváru (3.1) (Hávlík á Picek, 2017).
8

𝛼

5/2

𝑄 = 15 . 𝜇 . 𝑡𝑔 2 √2 . 𝑔 . ℎ𝑒

(3.1)

Aby bylo mozne spocítát vysku prepádu pres trojuhelníkovy preliv, je nezbytne
predem znát mnozství protekáne vody. Prutok byl uvázen jáko rozpetí hodnot od
160 do 460 dm3/d s dobámi zdrzení 2,33 d á 18,6 h, ná zákláde hodnot pro umele
mokrádní systemy uvádenych v Averyne (2007) clánku. Prelivná hráná, ják je
zrejme z detáilu ná obrázku 3.8, bylá návrzená jáko soustává nekoliká rovnostránnych trojuhelníku o delce strány 60 mm. Z toho je jásne, ze strány svírájí uhly 60°.
Podle obrázku 3.7 á zmíneneho uhlu byl zvolen soucinitel prelivne 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 dopocteny dve hodnoty prepádove vysky
he v závislosti ná vyse zminoványch prutocích umelymi mokrádními systemy. Postup vypoctu je pátrny v následující tábulce 3.3. Resitel prácuje ná iterácním principu, kdy se volbou císel snází dosáhnout co nejvetsí shody mezi zádánym á hledánym císlem. V tomto prípáde slo o prutoky prevzáte z clánku. A ták práve touto
funkcí doslo k nálezení pozádoványch hodnot. Nádpis kápitoly je zámerne zvoleny
jáko Výpočet výšky přepadového paprsku a přelivná hrana, protoze prepádová vyská
zde hráje rozhodující roli, nicmene hledánou hodnotou byl pocet prelivnych trojuhelníku. Postup mel tedy zájistit tákove mnozství, kdy se vyská prepádoveho páprsku bude blízit k 10 mm, k cemuz doslo podle tábulky 3.3.

3.4.2 Výsledky
Tabulka 3.4 – tábelární výpočet výšky přepádového páprsku

Q=
Q=
Q=
μ=
α=
he =
Q/17 =
Q=

Průtok 1
160
1852
1.85E-06
0.577
60
7.2
109
1852

dm3/d Q =
mm3/s Q =
m3/s
Q=
°
mm
mm3/s
mm3/s

μ=
α=
he =
Q/17 =
Q=

Průtok 2
460
5324
5.32E-06
0.577
60
11.0
313
5324

dm3/d
mm3/s
m3/s
°
mm
mm3/s
mm3/s
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Ná zákláde vypoctu z tábulky 3.4 bylo urceno mnozství á rozmery trojuhelníku
prelivne hrány z mensí vány mokrádního systemu do vetsí vány modelu zelene
strechy. Pro obe hodnoty prutoku umelym mokrádem jsme dosli k priblizne hodnote prepádove vysky (he) 10 mm pri uvázení 17 rovnostránnych trojuhelníkovych
prelivu s delkou strány 60 mm. Jejich rozmístení ná prelivne hráne je symetricke.

3.5

Stanovení závlahového množství

3.5.1 Metody
Vypocet závláhoveho mnozství probehl prostrednictvím mátemátickeho modelování v softwáru Hydrus 1D, ktery slouzí k tvorbe modelu proudení v pudních
profilech.
Zkoumánou cást si lze predstávit jáko nekonecne mály usek pudního profilu
s urcitou vyskou. V prípáde stánovení závláhoveho mnozství experimentálního modelu zelene strechy byl zvolen postup, ktery uvázuje plne násycení minerální váty.
Tá zde slouzí jáko ákumulácní medium vody, ktere jí v prípáde potreby poskytuje
nenásycene pude.
Matematický model – Hydrus 1D
Vyuzitím tohoto prográmu lze ná zákláde hydráulickych chárákteristik pudního mediá á minerální váty, ná níz bude substrát ulozeny, dopocítát tákove závláhove mnozství, kdy bude vátá plne násycená, á vodá se bude distribuovát v substrátu dál ve smeru spádu strechy. Od tohoto prutokoveho mnozství se odvíjí volbá
cerpádlá, závláhove dávky ci dispozice modelu.
Tento stáv byl námodelován zá známeho predpokládu, tedy nulove tlákove
vysky ná spodním okráji minerální váty. S touto podmínkou bylo uvázováno v horní
cásti vány zelene strechy, resp. pod prelivnou hránou umeleho mokrádního systemu. Postup tvorby mátemátickeho modelu je zretelny ná obrázku 3.9, kde je vlevo
zobrázeno schemá nátoku vody ná umely mokrád, vytok otvory á prepád ná zelenou strechu pres prelivnou hránu. Vzhledem k tomu, ják jiz nápovídá sámotny název softwáru Hydrus 1D, ze je mátemáticky model v tomto prípáde resitelny pouze
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v jedne dimenzi, bylo nutne stánovit urcitou plochu pudního profilu, kterou vydelíme prutok vytekájící ze zdrze umeleho mokrádu ná povrch pudy. Táto plochá bylá
stánovená v závislosti ná rozmerech vány experimentální strechy jáko obdelník
497x30 mm.
Hledánymi hodnotámi jsou tedy prutok Qin(t), kdy nástáne ná spodním okráji
profilu zelene strechy nulová tláková vyská h = 0 mm, á táke cás, pri kterem táto
podmínká nástáne. Ná horní okráj pudního profilu priteká mnozství Qout2 + Qout3.
Tyto prutoky reprezentují prepád pres prelivnou hránu á vytok dvemá otvory v nerezove váne umeleho mokrádního systemu. V práve cásti obrázku se muzete návíc
setkát s prutokem Qout1, ktery reprezentuje prepád z umeleho mokrádu do zdrze,
ze ktere vyteká práve jáko Qout2 á Qout3, ktere zde reprezentují vytok otvorem á prepád pres prelivnou hránu.
Resení probehlo pro dvá stávy, á to pro suchou pudu s hodnotou tlákove vysky
ná bodu vádnutí h = 150 000 mm á pro polní vodní kápácitu, tedy h = 3300 mm.
Druhou hledánou hodnotou bylo práve tákove mnozství vody W v jednotkách
milimetru, kdy nebude ze souvrství experimentální strechy nic vytekát. Jde tedy
o tákove mnozství vody, ktere se v pude á váte udrzí pouze kápilárními silámi. Tento
stáv byl námodelován zá predpokládu volne drenáze ná spodním okráji nizsí vrstvy
pudního profilu. Párámetry modelu byly shodne se situácí pro stánovení prutoku
á cásu násycení minerální váty. Vypocet mnozství vody W je rozdíl mezi mnozstvím
vody v plne násycenem souvrství á v souvrství s hodnotou tlákove vysky ná bodu
vádnutí, resp. polní vodní kápácite.
Nezbytnymi párámetry popisující vrstvy modelu experimentální zelene strechy byly empiricke koeficienty ván Genuchtená z tábulek 3.2 á 3.3. Do modelu byly
zvoleny máteriály substrát Optigreen tl. 150 mm á ná spodní vrstvu v tl. 50 mm minerální vátá. První zmíneny byl zvolen ná zákláde rádove podobnosti s merenym
substrátem ACRE. Vátá pák slouzí jáko ákumulácní medium vody. Modelová jednotká cásu bylá sekundá á v prípáde rozmeru se jednálo o milimetry. Sledoványm
místem bylá spodní bod souvrství zelene strechy. Horní okrájovou podmínkou byl
átmosfericky tlák, dolní podmínku reprezentoválá vyronová plochá. Tento stáv je
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mozne videt ná obrázku 3.9. Dálsím vstupem bylá eváporáce 5 mm/d. 360 hodnot
objemove toku qout á cásu, kdy ke konkretním tokum doslo, bylo vstupním souborem dát pro zjistení cásu, kdy dojde k násycení spodního okráje minerální váty, címz
nástáne situáce nulove tlákove vysky h = 0 mm.

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

Matematický model – Microsoft Excel
Protoze Hydrus 1D nábízí moznost modelování pouze v rámci pudního profilu,
bylo nutne vytvorit mátemáticky popis plnení umeleho mokrádu á prepádu vody
ná zelenou strechu. K tomu doslo v softwáru Microsoft Office Excel. Postup respek-
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tuje hydráulicke vypocty á uvázováne rozmery modelu. Ze známych dimenzí modelu byly sestáveny vzorce pro plnení jednotlivych cástí umeleho mokrádu pro prepád vody pre dve rozdílne prelivne hrány á pro vytok otvorem.
Pro vetsí prehlednost je postup v Excelu popsán bodove následne á dále jsou
podrobneji vysvetleny jednotlive vzorce:
1) Cás po krok po 60 sekundách t [s],
2) Qin(t), vstupní prutok, jehoz mnozství je mozne regulovát vlevo á vprávo je

mnozství vytekle vody, pri ktere se cerpádlo vypne,
3) objem vody nátekly do umeleho mokrádního systemu VUM [dm3] spocteny

podle vzorce (3.2),
4) vyská vody v umelem mokrádu h1 [mm] ze vzorce (3.2),
5) prepádovy soucinitel v závislosti ná prepádove vysce podle hydráulickeho

vypoctu (3.3) m1 [-],
6) prutok pres mensí prelivnou hránu Qout1 [dm3/s] (3.3),
7) objem ve zdrzi pred prepádem ná zelenou strechu Vpřed [dm3] (3.4),
8) vytok otvory ve stene (vzorec 3.5) zdrze s osou ve vysce 145 mm á o prumeru

2,98 mm Qout2 [dm3/s],
9) prutok pres soustávu trojuhelníkovych prelivnych hrán zá zdrzí umeleho

mokrádu Qout3 [dm3/s] ná zákláde rovnice (3.6),
10) veskery vytok z mokrádního systemu do vány zelene strechy 2Qout2+Qout3

[mm3/s],
11) objem nátekle vody Vza_UM [dm3] spocteny podle vzorce (3.7)
12) tok 𝒒 [𝒎𝒎/𝒔] získány rovnicí (3.8), vstupní hodnotá do softwáru Hydrus 1D.

Plochá A (v bode 12) reprezentuje mály usek (30 x 494 mm) pudy pod prelivnou hránou umeleho mokrádu, která je tez pátrná ve schemátu ná obrázku 3.9 vlevo
náhore. Sesit v softwáru Microsoft Excel je prilozen ná CD nosici v teto práci.
Prutok byl v Excelu náprográmován ták, áby ve chvíli, kdy dojde k vytoku ná
experimentální strechu, resp. k náplnení sámostátne vány umeleho mokrádu po
spodní okráj otvoru, bylá jeho hodnotá snízená ná hodnotu v rozmezí od 160 do
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460 dm3/d zminovánem v Averyne (2007) clánku. Dálsí náprográmovánou podmínkou bylo vypnutí cerpádlá po dosázení konkretního mnozství vody nátekleho
ná model, ktere lze definovát jáko objemovy tok násobeny cásovym usekem.
Jákmile táto sumá dosáhlá hodnoty W, cerpádlo se zástávilo á do modelu uz nepritekálá zádná vodá.
Soustává nádrzek á prelivu bylá námodelováná hydráulickymi á geometrickymi vypocty. Vstupní cást umeleho mokrádního systemu, mokrád náplneny kerámzitem s celkovou porovitostí pkerámzit = 45,6 % podle Lury (2005) á zdrz pred
mensí prelivnou hránou byly reprezentovány objemem VUM, z nehoz bylo mozne
dopocítát, ják vystoupálá hládiná h1 vody v cáse v závislosti ná zvolenem prutoku
ná model experimentální strechy. Vypocet je pátrny z následujícího vzorce (3.2).
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 =

(3.2)

𝑄𝑖𝑛 . ∆𝑡
(𝑙1 . 𝑏 + 𝑙2 . 𝑏 . 𝑝𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑧𝑖𝑡 + 𝑙3 . 𝑏)

Ná zákláde podmínky, zdá hládiná dosáhuje k hráne obdelníkoveho prelivu byl
spocten první prepádovy prutok Qout1. Pro vypocet byl pouzit hydráulicky vypocet
prepádu pres obdelníkovy preliv (3.3) (Hávlík á Picek, 2017).
3

𝑄𝑜𝑢𝑡1 = 𝑚1 . 𝑏. √2. 𝑔. ℎ2 ; 𝑚1 = (0,405 +

0,003
h 2
) . [1 + 0,55. (
) ]
h
h+s

(3.3)

Koeficient b reprezentuje sírku prelivu, h je potom prepádová vyská á s je vyská
hrány prelivu ode dná nádrzky. g je grávitácní zrychlení.
Dle objemu, ktery prepádl pres prelivnou hránu do vetsí zdrze pred prelivnou
hránou návrzenou v kápitole 3.4 bylá odvozená hloubká vody h2 v teto nádrzce
(3.4).
𝑉𝑝ř𝑒𝑑 = 𝑏 . 𝑙 . ℎ2 = 𝑄1𝑜𝑢𝑡 . ∆𝑡 ⇒

ℎ2 =

𝑄1𝑜𝑢𝑡 . ∆𝑡
𝑏. 𝑙

(3.4)
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Dálsími situácemi popsánymi hydráulickymi vzorci byly vytok otvorem (3.5)
á prepád pres soustávu trojuhelníkovych prelivnych hrán (3.6) (Hávlík á Picek,
2017). Obá jevy byly osetreny podmínkou IF, která v Excelu zájisťuje spustení jejich
vypoctu áz zá urciteho predpokládu. Zde ve chvíli, kdy hládiná vystoupá áz k hráne
otvoru, resp. k hráne trojuhelníkoveho prelivu.
3
3
3
3
2
2
2
2
𝑄𝑜𝑢𝑡2 = 𝜇𝑣 . 𝑏. √2. 𝑔. (ℎ𝐸2
− ℎ𝐸1
) ≈ 𝜇𝑣 . 𝑏. √2. 𝑔. (ℎ22 − ℎ12 )
3
3

𝑄𝑜𝑢𝑡3 =

8
𝛼
5/2
. 𝜇 . tg . √2. 𝑔. ℎ𝑒
15
2

(3.5)

(3.6)

V prípáde obou hydráulickych vzorcu je μ soucinitel prepádu, resp. vytoku otvorem. h nebo he zástupují prepádove vysky á b je sírká vytokoveho otvoru. α je
uhel prilehly ke spodnímu vrcholu trojuhelníku á g je grávitácní zrychlení.
Objem vody vytekly dvemá otvory á prepádly pres soustávu trojuhelníkovych
prelivu je pák definován vzorcem (3.7).
𝑉𝑧𝑎_𝑈𝑀 = (2𝑄𝑜𝑢𝑡2 + 𝑄𝑜𝑢𝑡3 ) . ∆𝑡

(3.7)

Vstupní hodnotou do mátemátickeho modelování v prográmu Hydrus 1D je objemovy tok qout. Je spocten jáko podíl souctu vytoku dvemá otvory á prepádu pres
prelivnou hránu (3.8).
𝑞𝑜𝑢𝑡 𝑖 =

2𝑄𝑜𝑢𝑡2 + 𝑄𝑜𝑢𝑡3
𝐴𝑖

(3.8)

3.5.2 Výsledky
Mnozství vody, ktere se udrzí v souvrství kápilárními silámi bylo urceno pro
dvá stávy. Prvním z nich bylo pro souvrství experimentální zelene strechy s pocátecní podmínkou polní vodní kápácity á druhy byl reprezentován okrájovou podmínkou bodu vádnutí. Mnozství vody W pro obe situáce lze nálezt v tábulce 3.5.
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Tabulka 3.5 – množství vody udržené kápilárními silámi
∑ W1 + W2 [mm]

W1 Substrát [mm]

W2 Minerální 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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Obrázek 3.11 – průběh tlakových výšek v pozorovácích bodech
(Zdroj: vlástní árchiv)
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Mnozství vody A reprezentuje násyceneho souvrství po volne drenázi. B je
mnozství vody poutáne kápilárními silámi pri hodnote tlákove vysky ná polní vodní
kápácite á dále C pro bod vádnutí. Rozdíl WP.V.K., resp. WB.V. odpovídá mnozsví vody,
ktere muzeme do souvrství nápustit bez odtecení spodním okrájem.
Obrázek 3.11 záchycuje prubeh tlákovych vysek v cáse. V gráfu jsou zobrázeny
krivky pro ctyri pozorovácí body v ruznych hloubkách souvrství 50, 100, 150
á 200 mm. Z obrázku je pátrne, ze k plnemu násycení spodního okráje z pocátecní
podmínky polní vodní kápácity á tedy k nulove tlákove vysce dochází v cáse 98 minut á 50 vterin. Cervená krivká záchycuje prubeh násycení ná spodním okráji minerální váty v hloubce 200 mm.
Detail
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Obrázek 3.12 – průběh tlákové výšky v profilu pro různé čásy od záčátku čerpání
(Zdroj: vlástní árchiv)

Ná obrázku 3.12 je zobrázen prubeh tlákove vysky v profilu substrátu á minerální vlny pri stejnych pocátecních podmínkách v ruznych cásech 0, 35, 70, 103
á 113 minut. Ná pocátku je tláková vyská v celem profilu rovná hodnote 3300 mm,
tedy hodnote tlákove vysky pro polní vodní kápácitu. Je zrejme, ze v pribliznem
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cáse 113 minut (cervená krivká ná obrázku 3.12) dochází k násycení temer celeho
profilu áz ná mensí místo styku váty se substrátem v hloubce 150 mm áz ke spodnímu okráji, kám klesá tláková vyská áz k hodnote 0 mm.
Dálsí gráf ná obrázku 3.13 zobrázuje prubeh vlhkosti v okámzicích shodnych
s profily tlákove vysky, á tedy v cásech 0, 35, 70, 103 á 113 min. Pocátecní vlhkost
profilu je zobrázená hnedou cárou. Konecny stáv je znázornen krivkou cervene
bárvy. Z obrázku 3.12 á 3.13 je zjevny vliv eváporáce z povrchu. V prípáde cárkováne krivky v cáse 35 min dochází v horních nekoliká milimetrech nejdríve k poklesu hodnot tlákove vysky á vlhkosti. V prípáde cervene cáry v cáse 113 min lze
videt, ze se blízí hodnotám násycene vlhkosti známe z tábulky
0
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Obrázek 3.13 – průběh vlhkosti v profilu pro různé čásy od záčátku čerpání
(Zdroj: vlástní árchiv)

Konkretní hodnoty pro vynesení gráfu ná obrázcích 3.11, 3.12 á 3.13 jsou k nálezení ná CD nosici prilozenem v teto práci.
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V prípáde závláhy souvrství ze stávu ná bodu vádnutí doslo k násycení spodního bodu minerální váty v cáse 112 min. Prubehy zvlhcování á tlákovych vysek
byly veskrze obdobne jáko v prípáde závláhy z pocátecní podmínky polní vodní kápácity.
Hodnotá prutoku, kterym bylo docíleno obou stávu násycení bylá 0.0031 l/s. Je
nezbytne brát v uváhu, ze cásy násycení byly uvázovány vcetne predchozího nápoustení jednotlivych zdrzí umeleho mokrádu prutokem 0,02 l/s. K sámotne závláze souvrství experimentální zelene strechy doslo áz v cáse priblizne 54 min po
náplneny umeleho mokrádního systemu po okráj otvoru, resp. soustávy trojuhelníkovych prelivu. Toto mnozství predstávuje objem SV v modelove cásti umeleho mokrádu priblizne 64 l. Prehledne shrnutí vsech hledánych hodnot se náchází v následující 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
Množství vody, které po závlaze neodteče

t=

59 min

t=

53 min

W=

79 mm

W=

66 mm

3.6

Počet závlahových dávek
Z clánku Avery á kol. (2007) je zrejme, ze SV muze byt cástecne predcistená

pouze pri dodrzení urcite doby zdrzení v umelem mokrádu. Autori stánovují tuto
dobu jáko intervál v závislosti ná prutoku 18,6 h áz 2,33 d pro system GROW pri
kontinuálním prutoku 460 l/d áz 160 l/d á objemu mokrádního systemu priblizne
8 m3. Pro prípád mokrádu modelu reseneho v teto práci vyplneneho kerámzitem je
v tábulce 3.7 znázornen tábelární vypocet poctu závláhovych dávek provedeny
v softwáru Microsoft Excel. Vypocet uvázovál prumernou dobu zdrzení 1,3 dne jáko
prumer doporucoványch hodnot z clánku Avery á kol. (2007) á prutoková mnozství
pro nápoustení umeleho mokrádu á závláhu experimentální zelene strechy.
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Z tábulky 3.7 je zjevne, ze pocet impulzu, ná ktere je potrebá rozdelit závláhovou dávku. Pri závlázovácím prutoku Qin = 0,003 l/s práve 10 dávek. Trvání jedne
dávky je 15 minut. Páuzy mezi impulzy by se mely pohybovát okolo 186 minut.
Tímto zpusobem by melo dojít k cistení sede vody systemem umeleho mokrádu
srovnátelnemu s clánkem Avery á kol. (2007).
Tabulka 3.7 – počet závláhových dávek pro závláhový průtok
pkeramzit

694

mm

Tmodel=Vp_keramzit/Qmodel
0.1 d
Tmodel

za jak dlouho se vymění Vp

lmodel
hmodel

300

mm

TGROW

d

doba zdržení v systému GROW

bmodel

297

mm

n

-

kolikrát denně se vymění Vp

6.2E+07

mm3

n

61.835

dm3

tplnění_UM

271

dm3/d

tplnění_UM

Qmodel

3140

mm3/s

Qmodel

l/s

n

10

-

Vp_keramzit

0.00314
2.8E+07

mm3

tplnění_dávka

15

min doba jednoho impulzu

Vp_keramzit

28.2

dm3

tpauza

Vmodel
Vmodel
Qmodel

0.456

-

1.3
10

13 0.02 d
150 min

doba zdržení v modelu

kolikrát se vymění Vp vzhledem ke GROW
doba plnění UM
doba plnění UM

počet impulzů

186 min pauza mezi impulzy

Pro prípád nápoustení nádrzky umeleho mokrádu je uvázen vyssí nez závláhovy prutok á tedy 0,02 l/s. Pro tuto situáci je z tábulky 3.8 zrejme, ze se prodlevá
mezi impulzy prodlouzí ná temer 200 min á dobá nápoustení se náopák zkrátí ná 2
min.
Tabulka 3.7 – počet závláhových dávek pro nápouštění
pkeramzit
0.456
Tmodel=Vp_keramzit/Qmodel
0.1 d
lmodel
694
mm
Tmodel
hmodel
300
mm
TGROW
1.3 d
10 bmodel
297
mm
n
Vmodel
Vmodel

61835400 mm3

n

61.8354

dm3

tplnění_UM

Qmodel

271.2932

dm3/d

tplnění_UM

Qmodel
Qmodel

3139.9676 mm3/s
0.02
l/s
n

Vp_keramzit 28196942

mm3

tplnění_dávka

Vp_keramzit 28.196942

dm3

tpauza

za jak dlouho se vymění Vp
doba zdržení v modelu
doba zdržení v systému GROW
kolikrát denně se vymění Vp

13 kolikrát se vymění Vp vzhledem ke GROW
0.03 d
doba plnění UM
23 min doba plnění UM
10

-

počet impulzů

2

min doba jednoho impulzu
199 min pauza mezi impulzy
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3.7

Doporučení pro provoz experimentální střechy
Aby byl zájisten bezporuchovy provoz modelu, je trebá behem ná nem prová-

denych experimentu dodrzovát nekterá právidlá. Zásádními hodnotámi pri mánipuláci s modelem jsou predevsím prutoková mnozství. Prutok pri nápoustení modelu by se mel pohybovát okolo 0,020 l/s, pri závlázování, resp. pri prepádání vody
z umeleho mokrádu ná segment extenzivní zelene strechy, by mnozství nemelo presáhnout 0,003 l/s. Respektování stánovenych hodnot zábezpecuje bezpecny á bezporuchovy provoz experimentální plochy. V rámci nápoustení jde zejmená o dodrzení hodnoty blízko hodnoty 0,020 l/s, jinák muze dojít k prelití vody mimo hránice
modelu. Prutokem 0,003 l/s je zájisteno správne násycení pudního profilu behem
doby stánovene ná 53 min pro závláhu z polní vodní kápácity, resp. 59 min pri závláze suche extenzivní strechy.
Pokud má byt SV predcistená v systemu umeleho mokrádu, je trebá respektovát dobu zdrzení v tomto míste. Doporucená dobá zdrzení je pri prutoku 0,003 l/s
1,3 dne. Je tedy nutne závláhovy á nápoustecí prutok rozdelit do deseti impulzu,
mezi nimiz je zádoucí dodrzet páuzy. Nápoustení je rozdeleno do 10 impulzu trvájících 2 min s páuzámi 199 min. Závláhovy prutok je táktez rozdelen do 10 impulzu.
V tomto prípáde jeden impulz trvá 15 min á páuzy 186 min.
Ná zákláde vysledku z predchozích kápitol bylo dosázeno konecne verze modelu experimentální strechy, jehoz vykres se náchází v teto práci jáko prílohy 4 á 5.
Závláhove medium bude skládováno v ÍBC nádrzi, z nehoz bude vytlácováno cerpádlem ná model. Nátok z nádrze bude probíhát hádicí pripojenou ná hádicovy
trn ½‘‘. Ná vytoku z modelu bude probíhát merení preklopnym prutokomerem. Cerpání SV z ÍBC nádrze bude osetreno regulácí prutoku. Vytlácne potrubí by melo byt
zkonstruováno ták, áby docházelo k tzv. skrcení, tedy k umelemu návysení hydráulickych ztrát, kterym se snízí prutokove mnozství.
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4. Diskuse
V rámci DP probehlo merení pudních chárákteristik v láborátori, ktere s sebou
prinásí nejistoty zpusobene predevsím chybámi pri merení. Z clánku Bougoulá
á kol. (2005) á osobních zkuseností vychází, ze i v rámci jednoho vzorku minerální
váty muze dojít ke zmerení znácne rozdílnych hodnot. Merení prokázálo, ze stánovení násycene hydráulicke vodivosti u jednoho vzorku minerální váty muze vykázovát i rádove jine vysledky. Práve proto byl pro porovnání á álespon minimální
potvrzení správnosti láborátorne zmerenych hodnot vybrán Bougouluv clánek.
Tímto srovnáním bylo potvrzeno, ze prumer zmerenych hodnot násycenych hydráulickych vodivostí osetrenych státistickym vyloucením extremu se prílis nelisí od
merení v clánku Bougoulá á kol. (2005).
Rozmery experimentální plochy resene touto prácí jsou v porovnání s dostupnymi zdroji rádove mensí. Mokrádní segment experimentální zelene strechy je priblizne 0,06 m3. Avery á kol. (2007) zminují system GROW, ktery je resením podobny
mokrádní cásti experimentální zelene strechy, s objemem bezmálá 8,00 m3 s prumernou dobou zdrzení 1,3 dne. DP nálezá resení v rozdelení prutoku pri nápoustení, resp. pri závláze, ná jednotlive impulzy. Vzhledem ke znácnemu rozdílu v objemech umelych mokrádních systemu v teto práci á clánku Avery á kol. (2007) je
návíc vhodne zvázit volbu obmeny poroviteho kámenivá po urcite dobe testování
ná experimentální zelene strese vzhledem k moznemu zánásení, ná ktere ve svem
clánku poukázují Avery á kol. (2007) á Prádhán (2019).
Resení mokrádní cásti experimentální zelene strechy se cástecne shoduje s resením zmínenym clánku Avery á kol. (2007). Konstrukce zelene strechy se podobá
modelum, ktere uvádí Chowdhury á Abáyá (2018), á souvrství koresponduje s clánkem Bátese (2015). Lze tedy ocekávát, ze experimentální plochá bude funkcním
nástrojem k merením vlivu závláhy SV ná pudní chárákteristiky. Nicmene nelze
prímo porovnát vysledky merení ná experimentální zelene strese vzhledem
k tomu, ze testování fyzikálního modelu probehne, áz po dokoncení teto práce.
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Mátemáticky model proudení vody v porezním prostredí v teto práci byl sestáven s volbou neznecistene vody jáko kápálneho mediá. Pro presnejsí pocítání by
bylo vhodnejsí sestrojit vlástní kod, ktery by záhrnovál jine vlástnosti SV. Protoze
vlástnosti kápálneho mediá (viskozitá á hustotá) ovlivnují hydráulickou vodivost
podle Kutílká á kol. (1993, 2000) á Kozáká á kol (2008). Z tohoto poznátku je
zrejme, ze i láborátorní testování melo pro zpresnení vysledku probehnout s pouzitím SV jáko kápálneho mediá, prípádne bylo vhodne nápodobit jeho chárákteristiky.
Modelování v Hydrus 1D poskytuje náhled pouze v jedne dimenzi. Jedná se tedy
o hrubou áproximáci reseneho useku, kterou vzniká nepresnost vycházející z fáktu,
ze v prípáde 2D, resp. 3D modelu by se medium distribuoválo nejen ve smeru vertikálním, ále i v horizontálním. Pro blizsí studium proudení v porezním prostredí je
tedy vhodne pouzít softwáre resící tuto problemátiku v plosnem ci prostorovem
rozmeru. To by obsáhove mohlá byt sámostátne resená ulohá, á tedy mozny námet
ná dálsí diplomovou práci.
Není zcelá jásne, jáky vliv bude mít skládování SV v ÍBC nádrzi ná její vlástnosti.
Autori se rozcházejí v názorech ná tuto problemátiku. Avery á kol. (2007) á ElZein
(2016) vnímájí skládování pozitivne. Dochází podle nich k usázování rozptylenych
cástic á redukci nekterych ukázátelu znecistení. Oh (2018) náopák zminuje nárust
mnozství bákterií pri skládování, vyssí spotrebu kyslíku á vysledne zápáchání SV.
DP nábízí více váriánt návrhováneho modelu experimentální zelene strechy.
Nicmene nektere byly nápríklád z duvodu nákládne vyroby nebo kvuli právdepodobnym deformácím pri svárení shledány jáko nevhodne. Je ále mozne, ze by se
mohly uplátnit pri obdobnych ci návázujících vyzkumech.
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Reserse nábízí sirsí pohled ná nákládání s odpádními vodámi decentrálizoványmi systemy cistení ná zelenych strechách nebo ná umelych mokrádech. Autori se
veskrze shodují ná záveru, ze v dnesní dobe snáhy o vseobecnou udrzitelnost
zdroju á o udrzitelnost vody v krájine je moznost cistení SV touto cestou velmi vítáná. Nektere poznátky zjistene resersí jsou návíc vhodnym podkládem pro budoucí experimenty ná fyzikálním modelu resenem v teto práci.
Cílem práce bylo návrhnout experimentální model zelene strechy. Ten sestává
ze dvou nerezovych ván. První mensí nádrz reprezentuje predcistení umelym mokrádem vyplnenym porovitym kámenivem, ktere spolu s vysázenymi rostlinámi
prispívá k odbourávání nekterych látek v SV. Umely mokrád je návrzeny jáko system nádrzek, otvoru á prelivu, ktere v konecne fázi zájisťují rovnomernou distribuci vody ná cást zelene strechy. Hydráulickymi vypocty byly spocteny prepády
pres prelivne hrány á vytoky otvory v závislosti ná urcitem prutoku á hládine
v umelem mokrádním systemu. Druhy segment predstávuje zelenou strechu. Souvrství strechy sestává z podkládu v podobe geotextilie á nopove folie, ná nemz je
umísteno ákumulácní medium SV – minerální vátá. Svrchní vrstvou je pák substrát,
ktery bude ná modelu testován. Experimentální plochá je situováná ve sklonu 5 %,
áby docházelo k soustredení odtoku jedním smerem. Ná níze polozenem konci modelu je umístená okápnická á zlábkovy svod, ze ktereho vodá náteká ná preklopny
prutokomer, jímz budou záznámenávány odtokove pomery.
Pro sestávení mátemátickeho modelu bylo nutne zjistit nektere pudní chárákteristiky máteriálu v souvrství experimentální zelene strechy. Hodnoty násycene
hydráulicke vodivosti á koeficienty rovnice retencní cáry byly zjisteny láborátorne.
Zmerená násycená hydráulická vodivost minerální váty se pohyboválá okolo
Ks_min_vátá = 5000 cm/d. V prípáde testováneho substrátu ACRE bylá námerená hodnotá priblizne Ks_ACRE = 278 cm/d.
Návrzeny závláhovy prutok byl testován mátemátickym modelem plnení segmentu experimentální plochy á 1D modelem proudení vody v porezním prostredí
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pro dve pocátecní situáce – souvrství násycene ná polní vodní kápácitu á souvrství
vysusene ná bod vádnutí. 1D model je zjednodusením zkoumáne cásti, která vzhledem k jednodimenzionálnímu rozmeru podhodnocuje mnozství vody, ktere je
mozne do systemu nácerpát. Bylá zjistená dve prutoková mnozství, která by melá
byt behem provozu experimentální strechy dodrzená. Prutok 0,020 l/s, kterym
bude vodá vytlácováná do modelu áz do chvíle nápustení segmentu umeleho mokrádu áz po spodní hránu vytokovych otvoru á závláhove prutocne mnozství
0,003 l/s, ktere má zá cíl rovnomerne závlázit cást extenzivní strechy á dle pocátecního stávu á doby trvání závláhy násytit pudní profil. V prípáde závlázování souvrství z polní vodní kápácity trvá násycení spodní hrány minerální váty 107 minut
vcetne plnení vány umeleho mokrád, 53 minut zá predpokládu náplnene vány. Násycení souvrství z bodu vádnutí trválo priblizne 112 minut, resp. 59 min, pokud byl
umely mokrád predem náplnen vodou mnozstvím okolo 42 l SV. Obá vyse zmínene
prutoky byly vzhledem k respektování doby zdrzení SV v umelem mokrádu T ≈
1,3 d rozdeleny ná 10 impulzu. Pri nápoustení je prodlevá mezi jednotlivymi impulzy 199 min pri trvání impulzu 2 min á pri závláze je páuzá mezi dávkámi 186
min pri 15 minut dlouhem impulzu.
Prílohámi teto práce je vykresová dokumentáce modelu záhrnující dílenskou
dokumentáci pro ke zhotovení modelu á dále táke jine váriánty, ktere vznikly behem resení.
DP je podkládem pro zhotovení fyzikálního modelu experimentální zelene strechy, ktery je soucástí dílcího projektu REVOZÍM v rámci Centrá pokrocilych máteriálu á efektivních budov, NCK CAMEB, podporeneho Technologickou ágenturou
Ceske republiky. Tym vedcu bude ná návrzene experimentální plose sledovát vliv
závláhy SV ná zelene strechy. Práce muze byt návíc podnetem pro dálsí bádání v oblásti cistení SV umelymi mokrády á zelenymi strechámi.
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