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Abstrakt 

V České republice nabývá na významu fenomén sucha a s ním i hledání potenciálních 

zdrojů vody pro závlahu zemědělských ploch. Jedním z takových zdrojů by mohla být 

přečištěná odpadní voda. Její vliv na půdu je intenzivně zkoumán především v aridních 

oblastech naší planety, kde v mnohých případech vede k degradaci půdních fyzikálně-

chemických vlastností. Cílem této diplomové práce proto bylo ověření, zda kapková závlaha 

odpadní vodou (přečištěnou v kořenové ČOV) představuje pro vybrané typy půd v České 

republice srovnatelné riziko jako pro půdy v aridních oblastech. 

V rámci ročního experimentu byla ve skleníku prováděna kapková závlaha přečištěnou 

odpadní vodou, podzemní vodou, přečištěnou odpadní + dešťovou vodou a podzemní + 

dešťovou vodou. Množství dešťové vody odpovídalo srážkovým úhrnům konkrétních lokalit 

(Kostelec nad Ohří – Ústecký kraj a Hostětín – Zlínský kraj), z nichž byla odebrána půda pro 

tento experiment. V průběhu roku bylo sledováno několik parametrů obou půd – pH a elektrická 

konduktivita půdního výluhu, celková koncentrace Na, K, Ca, Mg a P, objemová hmotnost, 

měrná hmotnost a pórovitost – ve dvou vzdálenostech od zdroje závlahy (5 cm a 10 cm). 

pH půdního výluhu v průběhu experimentu kolísalo obdobně ve všech variantách 

závlahy u obou půd. Jeden rok je zřejmě příliš krátká doba na to, aby se vliv přečištěné odpadní 

vody významně projevil. Dle očekávání v průběhu pokusu vzrůstala elektrická konduktivita 

půdního výluhu. Zejména u půdy z lokality Hostětín se projevil vliv dešťové vody, která 

signifikantně snížila hodnoty elektrické konduktivity. Podobný vliv měla dešťová voda i na 

obsah sodíku v obou půdách – vymývala jej z půdního profilu. Měření ostatních sledovaných 

prvků bylo zatíženo velkou variabilitou dat a významné trendy v jejich koncentraci se 

neobjevily. Objemová hmotnost, měrná hmotnost a pórovitost se v průběhu pokusu téměř 

nezměnily. Vliv závlahové vody se ve vzdálenosti 10 cm od zdroje závlahy téměř neprojevil. 

Experiment tedy ukázal, že v jednoletém pokusu nedošlo k degradaci půdních fyzikálně-

chemických vlastností ani u jedné z půd. Úhrn srážek odpovídající podmínkám České republiky 

má potenciál udržovat obě půdy v dobré kondici. Chemické složení přečištěné odpadní vody 

z kořenové čistírny se rovněž ukázalo jako vhodné ve srovnání s odpadními vodami 

využívanými v jiných výzkumech. Veškerá zjištěná tvrzení je ale třeba potvrdit 

dlouhodobějším a komplexnějším výzkumem. Každopádně, využití kapkové závlahy 

přečištěnou odpadní vodou má v podmínkách České republiky slibný potenciál. 

 

Klíčová slova: kapková závlaha, přečištěné odpadní vody, salinita, farmaka 



7 
 

Abstract 

Drought has an increasing importance in the Czech republic. It is necessary to look for 

potential irrigation water sources, which are important for agriculture. Treated wastewater can 

be one of them. It has potentially negative impact on soil physico-chemical properties, which 

is well-known from many researches in arid regions. The aim of this diploma thesis was to 

investigate, if the drip irrigation with treated wastewater (from constructed wetland) also has a 

potentially negative impact on two soils in the Czech republic.  

In one year experiment drip irrigation with treated wastewater was carried out in the 

greenhouse. Four treatments of irrigation was used for both soils – irrigation with treated 

wastewater, irrigation with groundwater, irrigation with treated wastewater + rainwater, 

irrigation with groundwater + rainwater. An amount of rainwater correspond with total 

precipitation of two locations, where the soils were brought from (Kostelec nad Ohří – Ústí nad 

Labem region and Hostětín – Zlín region). pH and electrical conductivity of soil leachate, total 

concentration of Na, K, Ca, Mg a P, bulk density, particle density and porosity was measured 

in both soils in 5 and 10 centimeters from source of irrigation. 

Values of pH of soil leachate fluctuated in every treatment in both soils during the 

experiment. One year is too short time so that the influence of treated wastewater become 

significant, probably. Electrical conductivity increased during the experiment. Rainwater has a 

significant influence on decrease of electrical conductivity, especially in soil from Hostětín. 

Rainwater has the same influence on total concentration of sodium in both soils. Sodium was 

leachate out from the soils. Measurement of K, Ca, Mg a P has a big variability of values, 

significant trend was not recorded. Bulk density, particle density and porosity did not change 

during the experiment. Influence of irrigation water was not recorded in 10 centimeters from 

source of irrigation. In summary, the experiment showed that physico-chemical properties was 

not degraded during the one year experiment in both soils. Total precipitation in the Czech 

republic has a potential to keep both soils in good condition. In comparison with wastewater 

used in other researches, treated wastewater from constructed wetland has good chemical 

composition. However, every result of this diploma thesis is necessary to confirm by long-term 

and more complex research. In every way, drip irrigation with treated wastewater has a 

promising potential in conditions of the Czech republic.  

 

Key words: drip irrigation, treated wastewater, salinity, pharmaceuticals 
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Seznam zkratek  
 

BAT – Best Available Technologies (nejlepší/nejvhodnější dostupné technologie) 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 

CA – contact angle (kontaktní úhel) 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ČOV – čistírna odpadních vod 

EC – elektrická konduktivita 

EO – ekvivalentní obyvatel 

ESP – exchengeable sodium percentage („procento výměnného sodíku“) 

FAO – Food and Agriculture Organisation (Organizace pro výživu a zemědělství) 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku pomocí dichromanu draselného 

ICID – International Commission on Irrigation and Drainage (Mezinárodní komise pro  

 závlahy) 

ICP OES – optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem 

KČOV – kořenová čistírna odpadních vod 

KVK – kationtová výměnná kapacita 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

NL – nerozpuštěné látky 

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro  

    hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OV – odpadní voda 

POV – přečištěná odpadní voda 

PPCP – Pharmaceuticals and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní péče) 

PVK – Pražské vodovody a kanalizace 

RL – rozpuštěné látky 

SAR – Sodium Adsorption Ratio („poměr adsorbovaného sodíku v půdě“) 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

WDPT – Water Droplet Penetration Time („metoda kapkové penetrace“) 
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1 Úvod 

Po dlouhou dobu se zdálo, že nedostatek vody je problém pouze tropických a 

subtropických regionů naší planety (OECD, 2016). Zkušenosti z několika minulých let však 

ukazují, že je nutné s ním počítat i v kontextu České republiky (Trnka et al., 2013). Tak jak 

postupuje klimatická změna, projevuje se na našem území stále intenzivněji jev zvaný sucho. 

Ten významně ovlivňuje všechny složky životního prostředí, člověka a jeho civilizaci 

nevyjímaje. Ať už se jedná o sucho meteorologické, hydrologické nebo zemědělské, vnímají 

ho lidé při pohledu do krajiny, vodohospodáři při úpravě vody či zemědělci při pěstování plodin 

(Brázdil et al., 2015). Například právě zemědělci zaznamenali vlivem sucha v roce 2018 propad 

úrody až o 32 % (v porovnání s rokem předchozím) (MZe, 2019). Již dnes je sucho značným 

environmentálním problémem. Jeho význam bude pravděpodobně ještě narůstat (MZe, 2017). 

Omezme se nyní na sucho zemědělské. Zdá se, že chceme-li udržet současný systém 

zemědělského hospodaření konkurenceschopný v národním i mezinárodním měřítku, bude do 

budoucna stále potřebnější dodatečná aplikace vody závlahou. V současné době jsou v České 

republice zavlažována 4 % zemědělské půdy. Jedná se tedy o praxi ve větší míře nepoužívanou. 

Pokud se ale tento stav změní, je nezbytné vyřešit volbu dostupného a vhodného zdroje vody 

stejně jako optimální zavlažovací technologii (MZe, 2017; MZe, 2018a).  

Z hlediska udržitelnosti se jako nejlepší jeví přečištěná voda odpadní. Ta je dnes „bez 

užitku“ vypouštěna do recipientu. Nad její recyklací ale stále visí několik otazníků. Palčivá je 

zejména otázka vlivu látek v ní obsažených na zemědělskou půdu či pěstované plodiny (Berbel 

et al., 2019). Zatímco jinde na světě závlaha odpadní vodou již funguje, v prostředí České 

republiky je třeba celou problematiku podrobněji prozkoumat.  

 

Diplomová práce se zabývá vlivem kapkové závlahy přečištěnou odpadní vodou na půdní 

prostředí. Na toto téma byla uskutečněna celá řada výzkumů v různých státech světa, zejména 

v sušších podnebných oblastech (např. Chatzistathis and Koutsos, 2017; Leuther et al., 2019; 

Musazura et al., 2019 a další). Vzhledem k odlišným klimatickým podmínkám v České 

republice si práce klade za cíl zjistit, jaký bude vliv odpadní vody na půdu v porovnání s jinými 

zeměmi. 

Práce je realizována v rámci výzkumného projektu společnosti Dekonta, a.s. 
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2 Cíl práce a hypotézy 

 

Cíl: 

Ověřit, zda kapková závlaha odpadní vodou (přečištěnou v kořenové ČOV) představuje pro 

vybrané typy půd v České republice srovnatelné riziko jako pro půdy v aridních oblastech. 

 

Hypotézy: 

1) V půdě zavlažované pouze přečištěnou odpadní vodou bude v průběhu pokusu narůstat 

elektrická konduktivita.  

2) Aplikace dešťové vody (odpovídající srážkovým úhrnům ČR) na půdu zavlažovanou 

přečištěnou odpadní vodou bude snižovat elektrickou konduktivitu.  

3) V půdě zavlažované pouze přečištěnou odpadní vodou bude při ukončení pokusu vyšší 

množství sodíku než v půdě zavlažované přečištěnou odpadní vodou + dešťovou vodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3 Teoretická část 

 

3.1 Závlaha zemědělské půdy 

3.1.1 Současná situace 

Závlaha zemědělské půdy není ve 21. století na planetě Zemi ničím novým. Již 

starověké civilizace využívaly vody z blízkých či vzdálených řek, aby ji důmyslným systémem 

kanálů přiváděly na svá pole (FAO, 2002). Moderní závlahové systémy však začaly být 

konstruovány až během minulého století. Mezi tradiční oblasti, kde se přídavku vody pro 

zvýšení zemědělské produkce využívá dlouhodobě, patří zejména jihovýchodní Asie, Blízký 

Východ nebo subsaharská Afrika (Darko et al., 2016). Na americkém kontinentu se jedná o 

státy jako Mexiko či Brazílie, typickými regiony s aridním či semiaridním klimatem jsou i 

jihozápad a střed USA (Suri et al., 2019). V rámci Evropy jsou závlahové systémy záležitostí 

subtropických oblastí mediteránu – největší plochy zavlažované půdy se nacházejí ve 

Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a Francii (Darko et al., 2016). Celosvětově je tak 

zavlažováno 22 % zemědělské půdy (ICID, 2017). Spektrum plodin, kterým je voda 

poskytována, je pochopitelně velmi široké, nicméně převládají v nich obiloviny (nejvíce rýže) 

(FAO, 2014). 

V severněji položených oblastech, kam patří i Česká republika, dosud nebyla dodatečná 

aplikace vody takovou nezbytností jako na jihu Evropy. Pokud zde byly závlahové systémy 

konstruovány, pomáhaly spíše překonat krátkodobější období sucha v rámci vegetační sezóny. 

Není tak překvapením, že výměra zavlažované půdy je například ve střední Evropě naprosto 

marginální (Darko et al., 2016). V současnosti se však začínáme potýkat s následky 

klimatických změn, které zřejmě tento fakt změní. Budování závlahových systémů je jedním 

z opatření, jak se na nové podmínky adaptovat (EU, 2018). Závlahové technologie dělají ze 

zemědělství sektor nezávislý na nedostupnosti srážkové vody, což může být v budoucnu velmi 

praktické (Suri et al., 2019). I z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství České republiky 

alokovalo v minulých letech desítky milionů korun do dotačních programů spojených 

s vývojem a výstavbou nových závlahových systémů. Další finanční pobídky lze v brzké době 

očekávat (MZe, 2018b). 

 

3.1.2 Zdroje vody 

 Obecně je možné říci, že dostatečný přísun vody závlahou zvýší množství úrody 2-3x v 

porovnání s pěstováním pouze se srážkovým režimem (Li et al., 2019). To ale výrazně závisí 
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na kvalitě použitého zdroje – složení použité vody ovlivňuje nejen celkovou sklizeň plodin, ale 

i její vlastnosti, neméně pak i vlastnosti půdy (Darko et al., 2016). Z historie je známo několik 

negativních příkladů, kdy neuvážlivá závlaha způsobila zasolení půdy. Zejména ve vysokých 

teplotách se totiž voda pohybuje půdním profilem směrem k povrchu. Zatímco se na něm její 

molekuly odpaří, soli, které obsahuje, se akumulují ve svrchních vrstvách (Reznik et al., 2017). 

V dnešní době je tak podle odhadů asi 30 % zavlažovaných půd nějakou mírou zasoleno (FAO, 

2014). A protože zemědělství v globálním měřítku dosahuje bezmála 70 % veškeré spotřeby 

vody, vhodný zdroj je třeba vybrat i s ohledem na kvantitu (Suri et al., 2019). V minulosti opět 

nalezneme příklady vysušených jezer a řek (např. Aralské jezero), které se nesprávným 

zavlažovacím managementem dostaly na pokraj ekologické katastrofy (FAO, 2002; Darko et 

al., 2016). 

 Tradičním závlahovým zdrojem je voda podzemní. V aridních oblastech se často jedná 

o jediný dostupný zdroj. Z důvodu adaptace na klimatické změny se ale zemědělci a farmáři 

v různých státech světa obracejí ke zdrojům novým – přečištěné odpadní vodě (POV), 

neupravené povrchové vodě, brakické vodě, vodě z erozních smyvů a dalším (Suri et al., 2019).  

Např. brakická voda, o koncentraci rozpuštěných látek 1 000 – 10 000 mg/l, se ve 

vědeckých studiích ukazuje jako vhodná především v oblastech s dostatkem srážek. Ty totiž 

promývají půdní profil a zabraňují akumulaci solí. Stejného výsledku je dosaženo při 

kombinované závlaze brakickou a upravenou vodou. Záleží i na pěstovaných plodinách, některé 

z nich dokáží vyšší koncentraci solí v půdě dobře tolerovat – např. bavlna (Tahtouh et al., 

2019).  

Celosvětově také vzrůstá obliba přečištěné odpadní vody. Její použití je výhodné 

z hlediska recyklace živin, které hnojí půdu a nedostávají se tak do recipientu, kde mohou 

přispívat k eutrofizaci. Díky tomu dochází ke snížení nákladů na umělá či statková hnojiva, 

která se často do závlahové vody přimíchávají (Tahtouh et al., 2019; Li et al., 2019). Druhou 

výhodou je její dostupnost. Zatímco podzemní nebo povrchová voda můžou být v době sucha 

nedostatkovým zbožím, produkce odpadní vody na přírodních podmínkách prakticky nezávisí 

(Djuma et al., 2016). Její problém spočívá v přítomnosti patogenů, těžkých kovů, zbytků 

farmak a syntetických sloučenin. Na toto téma probíhají v současnosti výzkumy po celém světě. 

Ve využívání odpadní vody je číslem jedna stát Izrael, více než 85 % jejího objemu směřuje na 

zemědělskou půdu (Reznik et al., 2017). 
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3.1.3 Technologie závlahy 

Důležitou součástí závlahy je její technické provedení. V dnešní době rozlišujeme 

následující základní typy aplikace vody na půdu (FAO, 2002): 

 

1) Závlaha zátopem – obdělávaná půda je zcela nebo částečně zatopena použitou vodou, 

2) Závlaha rozstřikem – půda je skrápěna rozstřikovací hadicí, která tak simuluje déšť, 

3) Kapková závlaha – voda je dodávána po kapkách pouze do kořenové zóny rostlin, 

4) Podpovrchová závlaha – voda je rozváděna pod úrovní terénu ke kořenové zóně rostlin. 

 

Závlaha zátopem a rozstřikem bývají často označovány jako závlahy konvenční. Jedná 

se o starší technologie, které nejsou příliš efektivní. Značné množství vody se totiž vypaří, ať 

už během vsakování stojícího vodního sloupce do půdy nebo během padání kapek 

z rozstřikovací hadice (Fan et al., 2018). Globálně se však používají nejčastěji, protože jsou 

levné a jejich provoz jednoduchý. Bohužel nejvíce zasolují půdu (FAO, 2002; Li et al., 2019).  

 Jen malé množství vody přijde nazmar v kapkové či podpovrchové závlaze. Tyto 

technologie jsou vysoce efektivní. Udává se, že kapková závlaha dokáže ušetřit 30-70 % vody 

oproti závlaze zátopem nebo rozstřikem (Fan et al., 2018). Obvykle také nemá tak vysoký 

zasolovací efekt – soli se totiž akumulují na okrajích zavlažovacích zón a nebrání rostlinám 

v příjmu vody. Na druhou stranu má kapková závlaha vyšší pořizovací náklady a složitější 

provoz. Místa, ze kterých voda na hadicích vykapává, či přímo kapkovače mají malý průřez, a 

tak se mohou ucpávat. V závislosti na zdroji se tak někdy doporučuje filtrace vody, než vstoupí 

do zavlažovacího systému (FAO, 2002; Phocaides, 2007). To jsou prozatím příčiny toho, že se 

v globálním měřítku kapková závlaha používá ze všech uvedených typů nejméně (FAO, 2014). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Aplikace vody v kapkové závlaze (foto: Mgr. Michal Šereš, Dekonta, a.s.). 
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3.2 Odpadní vody – čištění a recyklace 

3.2.1 Odpadní voda 

Průměrná spotřeba vody činila v roce 2018 v České republice 89,2 litrů na obyvatele za 

jediný den. (ČSÚ, 2019). Teoreticky celé toto množství lze považovat za vznikající vodu 

odpadní (OV). Ta je tedy produkována především domácnostmi, průmyslovými provozy a 

zemědělstvím. Dle původu se samozřejmě složení a množství OV značně liší, a to i v čase. 

Z hlediska domácností mluvíme o vodě splaškové a lze ji rozdělit na šedou, hnědou a žlutou. 

Šedá voda pochází z umývání nádobí či je produktem osobní hygieny. Žlutá pak obsahuje 

především moč a hnědá fekálie (Hannah et al., 2012). OV je odváděna stokovou sítí do čistíren 

odpadních vod (ČOV), za předpokladu existence kanalizace a napojení na centrální ČOV 

(Spellman, 2003). Cestou se k ní připojuje ještě voda srážková, která v České republice není 

odváděna samostatně. V posledních letech se na ní však výrazně soustředí pozornost při šetření 

vodou obecně (MŽP, 2020). Mezi běžně sledované parametry odpadní vody na vstupu do ČOV 

patří biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku stanovená pomocí 

dichromanu draselného (CHSKCr), celkové množství dusíku a fosforu (Ncelk. a Pcelk.), celkové 

množství rozpuštěných a nerozpuštěných látek (RL a NL) – všechny jsou měřeny v mg/l 

(vyhláška č. 428/2001 Sb.). Jejich nejčastější hodnoty ukazuje tabulka 1. Není bez zajímavosti, 

že splaškové vody obsahují také např. zbytky léků a produktů osobní péče (PPCP), zbytky 

čisticích prostředků, mikroplastové částice a řadu dalších chemických látek (Rodriguez-

Narvaez et al., 2017; Paucar et al., 2019; Bayo et al., 2020). 

Průmyslová odpadní voda bývá čištěna specifickým metodami v závislosti na jejím 

složení, respektive typu průmyslového provozu. Po vyčištění bývá odváděna do kanalizace 

nebo rovnou vypouštěna do recipientu. Stejný osud mají i OV vznikající v zemědělství (Hannah 

et al., 2012; Wang et al., 2018). 

Obecně lze odpadní vodu likvidovat dvěma způsoby – centralizovaně a 

decentralizovaně. Centralizované systémy zahrnují transport veškeré OV kanalizací do ČOV a 

čištění zde. Decentralizovanými systémy rozumíme čištění odpadních vod v menším, často 

lokálním nebo dokonce domácím měřítku. Přečištěná odpadní voda je pak znovu využita na 

místě svého vzniku (Beránková, 2016). 

 

Tabulka 1: Hodnoty znečištění ve splaškových vodách (Hannah et al., 2012; Kanaujiya et al., 2019). 

Parametr BSK5 CHSKCr Ncelk. Pcelk. RL NL 

Hodnota (mg/l) 400 800 70 15 830 370 
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3.2.2 Čištění odpadních vod 

Aby bylo možné vzniklou odpadní vodu bez hygienických a environmentálních rizik 

vypustit do recipientu (nebo ideálně znovu využít), je třeba ji nechat projít několikastupňovým 

čištěním v čistírně odpadních vod (Beránková, 2016). Nejprve je nutné z přitékající OV 

odstranit hrubé, sedimentující nebo plovoucí částice. První fází čištění jsou tak česle, lapáky 

štěrku a písku nebo usazovací nádrže. Pomocí gravitačních odlučovačů se dále odstraňují ropné 

látky a tuky, které mají nižší hustotu než voda (Spellman, 2003; Hannah et al., 2012).  

Následující fázi čištění zajišťují mikroorganismy. Pomocí tzv. aktivovaného kalu 

dochází k oxidaci organických látek a jejich zabudování do biomasy kalu. Tyto proces probíhají 

v provzdušňovaných nádržích či reaktorech s biofilmem (Nedelciu et al., 2019).  

Poslední částí ČOV může být terciární dočištění OV – odstranění dusíku a fosforu 

(Spellman, 2003). V procesu amonifikace, nitrifikace a denitrifikace se z organických 

dusíkatých látek postupně stávají oxidy dusíku až plynný dusík (Tallec et al., 2006; 

Woinaroschy and Singureanu, 2017). Odstranění fosforu probíhá nejčastěji srážením do 

nerozpustných forem pomocí solí železa a hliníků. Přečištěná odpadní voda je vypouštěna do 

vodních toku či nádrží (Toivakainen et al., 2013). Míru jejího znečištění znázorňuje tabulka 2 

na následující straně.  

Takto lze stručně popsat čištění OV v komunální ČOV. Odpadní vody mohou být 

likvidovány ještě pomocí domácích čistíren (Hannah et al., 2012). K tomuto kroku se přistupuje 

zejména v případě, že konkrétní domácnost není napojena na kanalizaci. Z laického pohledu 

bývá obtížné tyto domácí čistírny provozovat, kvalita vyčištěné vody tak nemusí vždy splňovat 

legislativně stanovené limity. Další alternativní možností čištění je vybudování kořenové ČOV 

(viz. následující kapitola) (Vymazal, 2011a). 

Čisticí procesy v ČOV však obvykle neodstraňují příliš dobře zbytková farmaka, léčiva 

a produkty osobní péče. Konkrétní hodnoty účinnosti jsou velmi variabilní, závislé na mnoha 

faktorech. Pohybují se mezi 20-90 % (Zhou et al., 2019). Nedostatečně účinné je čištění i 

v případě perflourovaných látek. Pokud vůbec dojde k rozkladu těchto látek, často vznikají 

toxické produkty. Obě zmíněné skupiny jsou nebezpečné pro člověka i životní prostředí 

(Kibuye et al., 2019). 

Adsorpce na aktivní uhlí, membránová filtrace či chemická oxidace jsou technologie, 

které se při čištění odpadních vod používají poměrně málo. Důvodem jsou vyšší pořizovací 

nebo provozní náklady (Paucar et al., 2019). Uplatňují se tak zejména při čištění průmyslových 

vod specifického složení. Účinnost těchto technologií bývá relativně vysoká (Saurí and 
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Arahuetes, 2019). Zejména při odstranění PPCP se použití aktivního uhlí ukazuje jako vhodné 

řešení. Jedná se o substrát vázaný na filtru nebo umístěný volně v čištěné vodě, na jehož 

povrchu se organické polutanty zachytávají (Rodriguez-Narvaez et al., 2017; Kanaujiya et al., 

2019). 

Membránové filtrace se obvykle používají pro odstranění solí či mikroorganismů, dobré 

výsledky ale vykazují i při čištění vody s organickými mikropolutanty. Filtrace probíhá za 

nízkého (mikro a ultrafiltrace) nebo vysokého tlaku (nanofiltrace a reverzní osmóza). Účinnost 

technologie závisí na celé řadě faktorů – fyzikálně-chemických vlastnostech polutantů, 

operačních podmínkách, typu použité membrány apod. (Kanaujiya et al., 2019).  

Třetí skupinou stále málo používaných technologií jsou chemické oxidace s různými 

činidly. Ať už se využívá O3, Cl2, HClO, KMnO4, TiO2 nebo H2O2 vždy jde o vlastnost těchto 

sloučenin tvořit a iniciovat tvorbu vysoce reaktivních radikálů, které degradují organické látky 

(Paucar et al., 2019). Spouštěcím mechanismem může být např. UV-záření (fotokatalýza) nebo 

elektrický proud (elektrooxidace) (Kanaujiya et al., 2019). 

Mimo fyzikálně-chemických metod lze PPCP odstraňovat i pomocí biologických 

systémů. Ty jsou obvykle levnější a konstrukčně jednodušší, v některých případech mají i vyšší 

účinnost. Jedná se např. o různé typy bioreaktorů (s imobilizovaným nebo vázaným biofilmem) 

(Rodriguez-Narvaez et al., 2017). 

Aktuálním tématem mnoha výzkumu jsou mikroplasty – plastové částice menší než 5 

mm. Zdá se, že efektivita jejich odstranění z odpadní voda je relativně vysoká. Pohybuje se 

okolo 90 % (Bayo et al., 2020; Raju et al., 2020). 

 

Tabulka 2: Sledované parametry v POV ÚČOV Praha v březnu 2020 (průměrné hodnoty) (PVK, 2020). 

Parametr BSK5 CHSKCr Ncelk. Pcelk. NL 

Hodnota (mg/l) 4,8 31,7 14,7 0,83 7,3 

 

 

 

3.2.3 Kořenové čistírny odpadních vod 

Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) jsou uměle konstruované mokřady, které 

čistí OV pomocí biofilmu na kořenech rostlin (Huang et al., 2000). Obvykle začínají 

vícekomorovým septikem či česlemi, kde dochází k separaci mechanických nečistot. Následně 

voda odtéká do kořenového filtru. Zde prochází filtračním materiálem (obvykle štěrk) 
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osázeným mokřadními rostlinami (např. rákos, chrastice, orobinec a další). Na povrchu štěrku 

a kořenů rostlin žijí asociované bakterie v biofilmu, které rozkládají znečištění z odpadní vody 

(Werker et al., 2002). Funkce vodních rostlin je tak dvojí – podpora asociovaných 

mikroorganismů a zabudovávání znečištění (zejména N a P) do své biomasy (Vymazal and 

Kröpfelová, 2009). Poslední částí čistírny může být stabilizační nádrž, kde dochází k dočištění 

odpadní vody. Stabilizační nádrž je vzhledově podobná rybníku – jedná se o mělkou vodní 

plochu. Voda odtud obvykle odtéká do recipientu (Abe et al., 2010). 

První kořenové čistírny byly uvedeny do provozu v 60. letech minulého století 

v Německu (Vymazal, 2002). Od té doby byly mnohokrát konstrukčně i technologicky 

vylepšeny a dnes je vnímáme jako poměrně spolehlivý nástroj pro čištění různých typů 

odpadních vod (Vymazal, 2019). 

Obecně lze KČOV dělit dle několika kritérií. 1) podle aplikace vody (povrchový nebo 

podpovrchový průtok), 2) podle přítomných rostlin (vyčnívající nad hladinu, ponořené ve vodě 

nebo volně plovoucí) a 3) podle způsobu průtoku vody (horizontální, vertikální). V praxi se 

mohou jednotlivé možnosti volně kombinovat. Výjimkou nejsou ani hybridní systémy, kde je 

využito více způsobů jedné charakteristiky (Vymazal, 2011a).  

Z hlediska chemických procesů v KČOV probíhá především nitrifikace (zejména ve 

vertikálních filtrech), denitrifikace (v horizontálních filtrech), dále oxidace organických látek 

či rozklad pomocí slunečního UV záření (Kriška et al., 2015; Stefanakis and Akratos, 2016).  

Kořenové čistírny jsou poměrně náročné na prostor. Jejich velikost závisí na množství 

odpadní vody, resp. počtu obyvatel, kteří OV produkují. Obvykle se udává přepočet 4-5 m2 

velikosti plochy čistírny na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO) (Kriška et al., 2015). 

Modernější horizontální a hybridní systémy ale vyžadují i pouhých 1,5 m2/EO (Nivala et al., 

2018). I proto se KČOV používají spíše pro menší aplikace. Jedná se např. o čištění OV 

z menších provozů, splachových vod různých objektů, komunálních odpadních vod menších 

obcí či rodinných domů a celou řadu dalších (Vymazal, 2011a). V české legislativě jsou KČOV 

zařazeny na seznam BAT (best available technologies) pro obce s <500 EO (Vymazal, 2013). 

V ČR v současnosti nejsou navrhovány pro velikost >2000 EO. I přesto v naší zemi existuje 

více než 400 fungujících KČOV (Vymazal, 2019). 

Výhodou kořenových čistíren je nižší pořizovací cena, minimální náklady na obsluhu 

(celý systém funguje automaticky bez asistence člověka) a údržbu (Seres et al., 2017). KČOV 

nenarušují ráz krajiny, také pozitivně ovlivňují mikroklima a biodiverzitu dané lokality. Velmi 

dobře se vyrovnávají s proměnlivou úrovní znečištění odpadní vody (Ávila and García, 2015). 
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V odstraňování znečištění (měřeného dle standardně zjišťovaných parametrů) vykazují 

KČOV poměrně dobré výsledky. Co do množství BSK5, CHSKCr, Ncelk., amoniakálního dusíku 

a nerozpuštěných látek dosahují KČOV vysoké účinnosti čištění. Zmíněné ukazatele se daří 

běžně snižovat až o 90 % (Šereš et al., 2017). 

Kořenové čištění se zdá být dobrým nástrojem i pro likvidaci PPCP (Li et al., 2017). 

Existuje řada studií, které popisují úspěšnou degradaci steroidních hormonů (z více než 90 %) 

(Peterson and Hanna, 2016; Hakk et al., 2018; Herrera-Melián et al., 2018). Jiný výzkum 

prokázal více než 90 % účinnost odstranění kofeinu, paracetamolu nebo antibiotického 

triclosanu za daných podmínek (Li et al., 2017). Také rezidua dalších antibiotik a léčiv (např. 

ibuprofen, carbamazepin, diclofenac a další) podléhají v KČOV poměrně efektivnímu rozkladu 

(Hijosa-Valsero et al., 2012; Özengin and Elmaci, 2016). 

Ve srovnání s klasickými ČOV jsou však kořenové čistírny méně efektivní 

v odstraňování fosforu (Vymazal, 2011b). Jeho množství na odtoku se běžně pohybuje mezi 2-

3 mg/l. Tyto hodnoty lze ale ještě snížit dodatečným čištěním a optimalizací KČOV (Kriška et 

al., 2015). 

 

3.2.4 Recyklace odpadních vod 

Že je odpadní voda důležitý zdroj a nikoli něco, co lze bez povšimnutí vypouštět do 

recipientu, si uvědomují státní i nestátní instituce po celém světe. Například již v roce 2008 

přijal Evropský parlament usnesení o řešení problému nedostatku vody a sucha v EU 

(Beránková, 2016). Organizace spojených národů v roce 2017 označila znovuvyužívání 

odpadní vody jako klíčový přístup k cestě za trvalou udržitelností naší civilizace (Roccaro and 

Verlicchi, 2018). 

V obecné rovině má recyklace OV výhody i nevýhody. Mezi výhody lze jistě zařadit 

šetření zdrojů všeho typu (finančních, environmentálních, personálních) (Saurí and Arahuetes, 

2019). Opětovným využíváním OV také decentralizujeme systém s jejím nakládáním. To 

uvolňuje potenciální tlak na čistírny odpadních vod, zvyšuje míru vodní soběstačnosti a obecně 

přináší větší odolnost vodního hospodářství v případě krize (Roccaro and Verlicchi, 2018). Jako 

možná nevýhoda se pak jeví prozatím nedostatečná kontrola kvality přečištěné odpadní vody 

(POV) (zejména přítomnost specifických organických polutantů) (Rahimi et al., 2018; Saurí 

and Arahuetes, 2019). Už nyní musí jakákoliv odpadní voda splňovat daná kvalitativní kritéria, 

aby mohla být znovu využívána. Požadavky se však dost liší v závislosti na způsobu použití 

odpadní vody a také na legislativě, která se na konkrétní použití vztahuje (ať už se jedná o 
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předpisy lokální, národní či unijní) (Djuma et al., 2016; Rock et al., 2019). Z hlediska recyklace 

je nutné vznikající OV rozdělit na několik typů. Na přečištěnou odpadní vodu z ČOV, šedou, 

žlutou či hnědou odpadní vodu. Poslední tři označují odpadní vodu vznikající přímo 

v domácnosti před vstupem do kanalizace (Beránková 2016; Roccaro and Verlicchi, 2018). 

Šedá voda odtéká v domácnosti například při mytí nádobí nebo při osobní hygieně. 

Může být využívána při domácím splachování, zavlažování zelených střech nebo vertikálních 

zahrad. Vždy je ale třeba dostatečně zabezpečit hygienickou a environmentální bezpečnost. 

Šedé vody mohou obsahovat patogenní organismy, detergenty i mikropolutanty. Z tohoto 

důvodu se používají různé technologie pro jejich čištění (levné filtry či biofiltry nebo dražší 

membránové technologie) (Shafiquzzaman et al., 2020; Shaikh and Ahammed, 2020). 

Za recyklaci POV lze také určitě považovat její zasakování do půd. V době, kdy jsou 

zdroje podzemních vod intenzivně vyčerpávány, se tento management jeví jako užitečný. Půdní 

profil navíc působí jako filtr a odpadní vodu dočišťuje (Beránková et al., 2017). 

Využití POV se stává zajímavou alternativou pro celou řadu odvětví lidské činnosti, 

např. pro produkci energie. V USA již fungují pilotní projekty, které využívají přečištěnou OV 

jako provozní vodu v elektrárnách všeho typu (Cherchi et al., 2019). Na vznikající odpadní 

vody je třeba pohlížet jako na surovinu, často zdroj látek, které mohou být využity 

s ekonomickým benefitem. To znamená například zálivku šedou vodou nebo hnojení 

vznikajícím kalem. Pozitivní zkušenosti s takovým managementem se množí doslova „jako 

houby po dešti“ (Taemthong, 2018; Saurí and Arahuetes, 2019). Jedním příkladem za všechny 

je komunitní sídliště Allermöhe s kompostovacími toaletami v německém Hamburku 

(Beránková, 2016). 

Mnoho velkých aglomerací po celém světě v rámci konceptu „smart cities“ zavádí do 

svých staveb šetření s šedou vodou. Ve velkých budovách jsou konstruovány důmyslné 

cirkulační systémy, které zavlažují vertikální zahrady nebo zelené střechy a zlepšují jak 

mikroklima horkých měst, tak ekonomickou náročnost vodního hospodářství (Çiner and 

Doǧan-Saǧlamtimur, 2019). Výjimkou nejsou ani závlahy městských parků a zelených ploch 

pomocí přečištěné odpadní vody z městských čistíren (např. Tel Aviv, Sydney, Stockholm a 

další) (Beránková et al., 2017). 

V mediteránních oblastech – ve Španělsku, Itálii, Řecku nebo na Kypru již běžně 

funguje zavlažování přečištěnou odpadní vodou. Podobně jsou na tom další subtropické regiony 

planety. Odlišnosti jsou pouze v nárocích na kvalitu vyčištěné vody (Darko et al., 2016; Djuma 

et al., 2016; Roccaro and Verlicchi, 2018). 
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3.2.5 Současná situace v oblasti recyklace OV 

V recyklaci odpadních vod má v současné době vedoucí postavení Izrael. Tento stát 

recykluje více než 85 % své produkce OV (většinou k zemědělským závlahám) (Reznik et al., 

2017; Savchenko et al., 2019). Hned za ním jsou země jako Austrálie, Singapur nebo americká 

Kalifornie a mnoho dalších. V rámci environmentálních programů se recyklace odpadních vod 

ale podporuje prakticky ve všech rozvinutých státech napříč kontinenty. I v zemích třetího světa 

jsou často realizovány projekty, které odpadní vodu dále využívají (Savchenko et al., 2019). 

Přes to všechno má znovuvyužití OV stále několik nedostatků. Jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, v mnoha zemích chybí dostatečná hygienická a environmentální kontrola 

používaných vod (určité obavy panují například při zavlažování zemědělských plodin) (Rahimi 

et al., 2018; Saurí and Arahuetes, 2019). Málokde fungují specializované instituce (nebo vnitřní 

součásti institucí), které s dostatečnou erudicí rozhodují o recyklaci odpadních vod. I přes 

značné ekonomické výhody je pohled veřejnosti na tento management často skeptický (Saurí 

and Arahuetes, 2019; Savchenko et al., 2019). 

Česká republika je země ležící na rozvodí. To znamená, že je prakticky odkázána na 

množství dopadající srážkové vody. Uvažování o vodě jako o surovině, kterou je nutné 

recyklovat všude, kde to jen lze, se zdá na místě (Beránková et al., 2017). V tuzemsku lze využít 

například přečištěnou odpadní vodu z domácnosti (nebo některé její složky) k zahradní závlaze. 

Pomocnou ruku při realizaci nabízí již několik firem. Prozatím je ale tato možnost svázána 

s dodržením řady předpisů a nařízení (např. ASIO, 2020). O něco jednodušší je použít šedou 

vodu z domácnosti na splachování toalet. Na tuto možnost mimo jiné cílí i státní dotační 

program Dešťovka (SFŽP, 2017). Jedním z prvních větších projektů je bytový dům „Botanica 

K“ firmy Skanska v pražských Jinonicích. Ten má vybudovanou centrální akumulaci a rozvod 

zachycené šedé vody, kterou využívá pro splachování toalet. První výsledky ukazují, že se 

podařilo snížit spotřebu pitné vody meziročně o 26 % (Skanska, 2020). 

Závlaha zemědělské půdy se zatím v České republice ve větším měřítku neprovádí. 

Jedná se spíše o pilotní výzkumné projekty některých firem, které ve spolupráci se 

zemědělskými subjekty testují proveditelnost a výhodnost tohoto managementu (MŽP, 2019). 

Zatímco vládní orgány České republiky jsou k němu skeptické, Evropská unie ho jednoznačně 

podporuje a v budoucnu plánuje jeho zavádění prostřednictvím směrnic (EU, 2017). Z hlediska 

legislativy je chápána závlaha odpadní vodou (i přečištěnou) jako vypouštění do vod 

podzemních. Její povolování tak nemusí výt vždy bezproblémové. Kvalitu závlahových vod 

pak upravuje ČSN 757143 Jakost vod pro závlahu (Beránková et al., 2017). 
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3.3 Vliv odpadní vody na půdní vlastnosti 

 

3.3.1 Chemické složení 

3.3.1.1 Sodík  

Odpadní vody, ať už přečištěné či surové, jsou poměrně bohaté na sodík. Tento prvek 

se v nich vyskytuje například disociovaný nebo vázaný v solích (chloridech, uhličitanech, 

apod.) (Rahimi et al., 2000).  Zvýšená koncentrace sodných solí v půdě způsobuje změny 

osmotického potenciálu půda – rostlina (Carlos et al., 2018). Ten je hnací silou pro dopravu 

vody a půdního roztoku do rostlin. Je-li půdní roztok koncentrovanější než rostlinné tělo, 

osmotický gradient zaniká a rostlina nedokáže ze svého okolí přijímat vodu ani živné látky v ní 

rozpuštěné. Usychá tedy i přesto, že je v substrátu s dostatkem vody (Paudel et al., 2018). 

Ukazatelem množství sodíku v půdě (a tedy i jejího zasolení) je tzv. Sodium adsorption ratio 

(SAR). Jedná se o analytický poměr koncentrací Na+, Ca2+ a Mg2+ na základě vzorce [1]:  

 

𝑆𝐴𝑅 =
𝑁𝑎+

√1
2 (𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+)

 

 

kde jsou koncentrace jednotlivých prvků vyjádřeny v mg/l (Rahimi et al., 2000).  SAR, jako 

bezrozměrné číslo, lze spočítat jak pro závlahovou vodu, tak pro půdní výluh. Obvykle nabývá 

hodnot 0–20, přičemž půdní SAR >13 již neposkytuje vhodné podmínky pro růst rostlin 

(Andrews et al., 2016).  

Krátkodobým (několik měsíců – 1 rok) i dlouhodobým (>3 roky) zavlažováním půdy 

přečištěnou odpadní vodou SAR vzrůstá (Abegunrin et al., 2016; Andrews et al., 2016; 

Moghbel et al., 2017). Změnou zavlažovací vody, například na vodu z vodovodního řádu, lze 

však SAR ve střednědobém (cca 1-3 roky) horizontu zase snížit (Paudel et al., 2018). Podobný 

efekt způsobují srážky. Soli se zřejmě při použití jiné zavlažovací vody (která má řádově nižší 

obsah sodných solí) z půdy vyplavují (Leal et al., 2009; Adrover et al., 2017). Z hlediska 

zemědělské produkce je závlaha POV samostatně udržitelným managementem zejména 

v oblastech s dostatečným úhrnem srážek. Na snížení množství akumulovaných solí může mít 

také vliv příchod srážkově bohatších ročních období (zimy, období dešťů) mimo vegetační 

sezónu (Adrover et al., 2017; Dao et al., 2019; Erel et al., 2019). Za určitých podmínek zřejmě 

dokážou udržovat zavlažovanou půdu nezasolenou i po desítky let (Leuther et al., 2019). 

[1] 
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Pomyslnou druhou stranou mince je ale následné vyplavování solí až do podzemních vod a 

zvyšování jejich zasolení (Erel et al., 2019).  

Jak rychle se SAR zvyšuje a po jak dlouhé době již jeho hodnoty přesahují potenciálně 

nebezpečnou hranici, to je stále předmětem výzkumu. Prozatím je jisté, že křivka vzrůstu SAR 

v čase není příliš strmá (Leal et al., 2009; Abegunrin et al., 2016; Tahtouh et al., 2019). 

Například i po 8 letech každoroční závlahy se jeho hodnoty zvyšují poměrně mírně (Erel et al., 

2019). Navíc je zřejmé, že SAR není klíčovým a jediným spouštěčem negativních změn v půdě. 

I přes jeho zvýšenou hodnotu nebyla v některých případech prokázána degradace půdních 

fyzikálně-chemických vlastností (Aman et al., 2018). V půdě působí mnoho činitelů (podíl 

organické hmoty a jílových minerálů, přítomnost mikroorganismů, převažující chemické 

procesy, biomasa a charakter vegetačního pokryvu a další), kteří se vzájemně ovlivňují a 

negativní efekt zasolení tak mohou částečně či úplně vyrušit nebo naopak podpořit (Abegunrin 

et al., 2016; Adrover et al., 2017). 

Stejně jako SAR se během závlahy odpadní vodou obvykle zvyšuje i ESP (Leal et al., 

2009; Urbano et al., 2017). ESP je zkrátka pro Exchangeable sodium percentage, tedy 

„procento výměnného sodíku“. Tento parametr vyjadřuje procento půdního sorpčního 

(výměnného) komplexu, které je obsazeno ionty Na+. Jedná se o další ukazatel množství sodíku 

v půdě. ESP je určeno výpočtem dle vzorce [2]:  

 

𝐸𝑆𝑃 =
𝑁𝑎+

Kationtová výměnná kapacita
∗ 100 

 

kde je koncentrace Na+ vyjádřena v mg/100g a KVK v mmol/100g půdy (Chaudhari, 2001). 

Jako kriticky vysoká hodnota je uváděno 15 %, známky degradace půdní struktury jsou však 

pozorovány již při hodnotě 5 % (Bardhan et al., 2016; Dao et al., 2019).  

Hodnotu SAR a ESP lze snížit aplikací vápníku do půdy. Ca2+ totiž nahrazuje ionty 

sodíku na vazebných místech na povrchu jílových minerálů a podporuje tak jejich vyplavování 

(Dao et al., 2019). V praxi se k tomuto účelu nejčastěji používá vápenec nebo sádrovec, jejichž 

přídavek do půdy SAR prokazatelně snižuje (Ganjegunte et al., 2017). Vždy záleží na 

konkrétních podmínkách, některé výzkumy popisují pokles SAR ze 14 na 8 během několika 

produkčních sezón (Dao et al., 2019). 

 

[2] 
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3.3.1.2 Organická hmota 

V případě, že v závlahové vodě je přítomno vyšší množství organické hmoty (zejména 

v případě surové OV), může jejím přičiněním docházet k ucpávání mikro i makropórů, což 

negativně ovlivňuje provzdušnění půdy nebo hydraulickou vodivost (Andrews et al., 2016; 

Paudel et al., 2018). Na druhou stranu má organická hmota v půdě zásadní pozitivní vliv 

(zadržování vody a živin, „tmel“ při tvorbě agregátů apod.). Názory na její vliv z hlediska 

závlahy tak nejsou vždy stejné. Řada studií potvrzuje zlepšení půdních fyzikálně-chemických 

vlastností v důsledku aplikace OV s vyšším podílem organické složky (Chatzistathis and 

Koutsos, 2017; Biswas and Mojid, 2018; Gurjar et al., 2019; Zema et al., 2019). Vždy záleží i 

na mikrobiálním oživení dané půdy, přítomné mikroorganismy jsou s organickou složkou 

v těsném vzájemném vztahu (Leuther et al., 2019). 

 

3.3.1.3 Hnojivý účinek 

Vzhledem k vyššímu obsahu nutrientů v přečištěné odpadní vodě (N, P, K), lze její 

závlahu považovat za hnojivou (Chatzistathis and Koutsos, 2017; Carlos et al., 2018; Soothar 

et al., 2018). Rozhodně je nutné při výpočtu dodávky hnojiv pro danou plodinu počítat již 

s nutrienty obsaženými v závlahové vodě (Paudel et al., 2018). Řada studií potvrzuje, že ve 

srovnání se závlahou jiným typem vody, POV má statisticky významný vliv na zvýšenou 

koncentraci makro i mikronutrientů v půdě (De Oliveira et al., 2017; Chehab et al., 2019; Zema 

et al., 2019). To se projevuje i prosperitou pěstovaných plodin, které dosahují větší biomasy 

než plodiny zavlažované podzemní nebo povrchovou vodou (Aman et al., 2018; Erel et al., 

2019). V některých konkrétních případech je tento fakt přímo důvodem k závlaze POV, vyšší 

obsahy nutrientů mívají často vody z potravinářských provozů (Zema et al., 2019). Pokud se 

jedná skutečně pouze o odpadní vody ze zpracování organického materiálu (odváděné mimo 

OV z celého provozu), zavlažovaná půda neprochází žádnými negativními změnami fyzikální 

struktury nebo chemického složení. Naopak dochází ke zlepšení těchto vlastností (Chatzistathis 

and Koutsos, 2017). 

 

 

3.3.2 Fyzikální vlastnosti 

Mezi základní fyzikální parametry půd patří hustota (měřena zejména jako objemová a 

měrná hmotnost), pórovitost a elektrická konduktivita. V této kapitole bude mimo nich zmíněn 

vliv odpadní vody na schopnost půdy vázat vodu (hydrofobicita/hydrofilita) a na půdní pH 
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(respektive pH půdního výluhu). Všechny charakteristiky jsou úzce spojeny s chemickým 

složením půd, kterým se zabývá předchozí kapitola. 

Jednotlivé studie zabývající se vlivem POV na fyzikální vlastnosti půd nezřídka zjišťují 

opačné trendy (zejména krátkodobé výzkumy) (Biswas and Mojid, 2018; Gurjar et al., 2019). 

Zdá se, že vliv POV na fyzikální vlastnosti půd není jednoznačný, respektive závisí na celé řadě 

proměnlivých faktorů. Některé výzkumy zase nepotvrzují signifikantní rozdíly mezi závlahou 

různými typy vod i v dlouhodobém měřítku (Leuther et al., 2019). Zdá se, že v této oblasti je 

nutné, více než kde jinde, považovat každou studii za svým způsobem unikátní a porovnatelnou 

spíše v obecné rovině (Zema et al., 2019). 

Dle očekávání má odpadní voda vliv zejména na svrchní půdní horizonty (Leal et al., 

2009). V hloubce větší než 40 cm jsou obvykle rozdíly mezi vzorky půd zavlažovanými POV 

a podzemní či povrchovou vodou ve většině fyzikálních parametrů zanedbatelné (Erel et al., 

2019). Výzkumy, které potvrzují mírný vliv POV i ve větších hloubkách, jsou spíše ojedinělé. 

Vždy jde o analýzu míst, kde závlaha POV probíhá historicky >15-20 let (Bardhan et al., 2016; 

Abd-Elwahed, 2018). 

 

3.3.2.1 Pórovitost 

Podíl pórů z celkového objemu půdy označujeme jako pórovitost. Obvykle je udávána 

v procentech. Optimální rozložení mikro a makropórů má vliv na správnou distribuci vody a 

roztoků v půdě. Důležité je také z hlediska provzdušnění (Bardhan et al., 2016). Právě 

pórovitost bývá aplikací odpadní vody ovlivněna nejvíce (Zema et al., 2019). Zhoršení fyzikální 

struktury se projevuje zejména v půdách s vyšším obsahem jílu (Adrover et al., 2017; Paudel 

et al., 2018). Některé výzkumy však potvrzují negativní vliv i v písčitých půdách (např. Leuther 

et al., 2019). Vlivem adsorpce sodíku na povrch jílových minerálů dochází k jejich bobtnání, 

roztrhávání přirozené struktury půdních agregátů a ucpávání pórů. Snížení pórovitosti půdy pak 

celkově vede ke snížení hydraulické konduktivity, provzdušnění půdy nebo obtížnějšímu růstu 

kořenů (Paudel et al., 2018). Ne vždy jsou ale negativní změny statisticky významné, ne vždy 

je například snížení pórovitosti průkazné i po dlouhotrvající závlaze (Leuther, et al., 2019). 

Dochází-li vlivem závlahy POV naopak ke zvýšení pórovitosti, jedná se o jednotky procent 

nárůstu. I díky tak nízkému číslu jsou však sníženy negativní efekty na půdní strukturu (Biswas 

and Mojid, 2018).  
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3.3.2.2 Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost (bulk density) vyjadřuje hmotnost vysušené jednotky půdy 

v neporušeném stavu. Čím nižší je její hodnota, tím větší množství pórů půda obsahuje (Gong 

et al., 2003). Vlivem závlahy POV se objemová hmotnost příliš nemění (Bardhan et al., 2016; 

Urbano et al., 2017). I během dlouholetých výzkumů jsou pozorovány výraznější trendy spíše 

výjimečně (Andrews, 2016). Jedná se o nárůst či pokles maximálně o setiny g/cm3 (Biswas and 

Mojid, 2018; Shariot-Ullah, 2019). 

 

3.3.2.3 Elektrická konduktivita 

Elektrická konduktivita (EC) je schopnost roztoku vést elektrický proud. V půdě se na 

tomto mechanismu podílejí zejména rozpuštěné látky. EC tak představuje nespecifický ukazatel 

množství iontů v půdním výluhu. Na její hodnotu má značný vliv charakter závlahové vody 

(Andrews et al., 2016).  

Dlouhotrvající závlaha vodou s vysokou elektrickou konduktivitou (tedy s vysokým 

obsahem solí) vede ke zvýšení množství iontů v půdním roztoku (Ganjegunte et al., 2017). Jako 

bezpečná kvalitativní hranice závlahové vody je vnímána EC 20 s/m (Paudel et al., 2018). 

Krátkodobá závlaha POV konduktivitu půdního výluhu signifikantně nemění (Gurjar et al., 

2019). Některé výzkumy však docházejí přesně k opačnému výsledku – EC se během 

několikaměsíční závlahy POV zvyšuje (Leal et al., 2009; Abegunrin et al., 2016; Zolti et al., 

2019). Takový stav je ale reverzibilní. Následná závlaha vodou s menším obsahem solí (např. 

z vodovodního řádu) EC výluhu signifikantně snižuje (Paudel et al., 2018). Stejný efekt mají 

srážkově bohatší období (zimy, období dešťů) (Adrover et al., 2017). Celkový srážkový úhrn 

dokonce odpovídá míře poklesu. Dochází totiž k promývání akumulovaných solí do nižších 

vrstev půdy (Adrover et al., 2017; Erel et al., 2019). 

 

3.3.2.4 Hydrofobicita 

Půdní částice mají schopnost efektivně přijímat a zadržovat vodu. Je-li míra této 

vlastnosti snížena, hovoříme o hydrofóbní půdě. Je-li naopak zvýšena, pak se jedná o půdu 

hydrofilní (Liu et al., 2019). Hydrofóbní vlastnosti půdy jsou dány zejména přítomností a 

prostorovou distribucí specifických sloučenin na povrchu půdních částic (Olorunfemi et al., 

2014). POV právě takové sloučeniny obsahuje (Schacht et al., 2014). Hydrofóbní látky se ale 

v půdě vyskytují i přirozeně – vylučují je například kořeny rostlin nebo mikroorganismy 

(Abegunrin et al., 2016). 
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Míra hydrofobicity půdy je nejčastěji měřena dvěma způsoby. Jedná se o metodu 

„kapkové penetrace“ (water droplet penetration time; WDPT) a metodu „kontaktního úhlu“ 

(contact angle; CA) (Abegunrin et al., 2016). První zmíněná je založena na určení času, za který 

je vzorek půdy schopen infiltrovat standardizovanou kapku vody. Kontaktní úhel je takový, 

který v momentu kontaktu kapky vody se vzorkem půdy, tečna dané kapky se vzorkem svírá. 

Je-li úhel >90°, považujeme půdu za hydrofobní. Srovnání kontaktních úhlů je znázorněno na 

obrázku 2. Kontaktní úhel je vyhodnocován ze snímku, který v daném momentu pořizuje 

speciální fotoaparát (Olorunfemi et al., 2014).  

S hydrofobicitou úzce souvisí schopnost půdy vodu efektivně infiltrovat. 

V krátkodobých pokusech se ukázalo, že vliv odpadní vody na tuto vlastnost je do jisté míry 

závislý na čase. Ve srovnání se závlahou podzemní nebo kohoutkovou vodou půda dokázala 

vodu „vsakovat“ pomaleji, byla-li zavlažována POV 1 týden. Po 3 týdnech se ale situace přesně 

obrátila a vliv POV na infiltraci byl zhodnocen jako naopak pozitivní (Zema et al., 2019). 

Dlouhodobější pozorování naznačují, že hydrofobicita půdy sice vzrůstá, nicméně velmi mírně 

(například zvýšení WDPT ze 4 sekund na 12) (Abegunrin et al., 2016; Leuther, et al., 2019). 

 

Obr. 2: Kontaktní úhly při měření hydrofobicity půdy (překresleno podle Olorunfemi et al., 2014). 

 

 

3.3.2.5 pH 

 Na pH půdy má vliv, stejně jako na ostatní parametry, celá řada faktorů. Mezi nimi 

například mateční hornina, podíl organické hmoty a jílových minerálů, druh vegetačního krytu 

nebo způsob hospodaření. pH půdy určujeme nejčastěji z vodného výluhu (aktivní půdní 

reakce) nebo titračně (výměnná a hydrolytická acidita) (de Oliveira et al., 2016). 

Krátkodobá závlaha přečištěnou odpadní vodou pH půdního výluhu signifikantně 

nemění (Urbano et al., 2017; Gurjar et al., 2019). Dlouhodobější studie již pozorují statisticky 
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významné zvýšení jeho hodnoty, které ale není nijak závratné. Jedná se řádově o desetiny 

(Andrews et al., 2016; Zolti et al., 2019; Bihadassen et al., 2020). 

 

 

3.3.3 Mikrobiální složení půd 

Závlaha POV stimuluje činnost půdních mikroorganismů. Dokazuje to zvýšená 

přítomnost charakteristických enzymů, které se mimo jiné podílejí na uvolňování živin do 

půdního roztoku. Závlaha POV tak má mimo přímého i nepřímý hnojivý účinek (Adrover et 

al., 2017; Bastida et al., 2018). 

K rozvoji půdní bioty dochází také vlivem organické hmoty a nutrientů v závlahové 

vodě (Hentati et al., 2014). Zvyšuje se především biomasa bakterií, které organickou hmotu 

metabolizují. Nárůst je zaznamenán i u nitrifikačních a denitrifikačních bakterií (Guo et al., 

2018). Naopak množství houbových organismů v půdě vlivem závlahy POV klesá, bakterie 

jsou zřejmě odolnější vůči reziduím polutantů, která se v POV mohou vyskytovat (Dang et al., 

2019). 

Vyšší množství sodných solí může mít vedle negativního vlivu na půdní strukturu i 

negativní vliv i na mikrobiální diverzitu (Wang et al., 2019). Zejména přítomnost chlóru ve 

sloučeninách inhibuje činnost některých bakterií (Chen et al., 2017). Inhibiční účinek může být 

navíc i nepřímý: v důsledku změny pH po závlaze POV se některé kovy (např. toxické 

kadmium) stávají v půdě dostupnějšími. To je pro řadu bakterií značně nepříznivá změna 

(Becerra-Castro et al., 2015; Wang et al., 2019). Podobná situace nastává při degradaci 

fyzikálních vlastností půdy. Správná půdní struktura za optimálních podmínek poskytuje 

mikroorganismům vhodné prostředí pro agregaci v biofilmu. Pokud je poškozena, projevuje se 

to i na půdní biotě (Becerra-Castro et al., 2015). 

Za určitých okolností tedy může být vliv POV na množství a diverzitu půdní bioty 

pozitivní, za jiných může být negativní. Objevují se ale také studie, které žádný signifikantní 

efekt nepozorují (např. Ibekwe et al., 2018). Zdá se, že komplexita půdního prostředí (vzájemná 

provázanost půdních mikroorganismů s fyzikálně-chemickými činiteli) opět poněkud 

komplikuje vyvození nějakých konkrétních závěrů, naopak odkazuje k jedinečnosti každého 

výzkumu (Becerra-Castro et al., 2015). 
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3.3.4 Patogenní mikroorganismy 

Přečištěná odpadní voda může obsahovat patogenní mikroorganismy (zejména fekální 

bakterie, viry nebo parazitické prvoky). Její závlaha tak může představovat potenciální riziko 

pro zdravotní nezávadnost pěstovaných plodin (Fuhrimann et al., 2016; Makkaew et al., 2017; 

Almuktar et al., 2018). V tomto ohledu hraje významnou roli způsob závlahy v kombinaci 

s typem plodiny. Jsou-li jednotlivé rostliny v přímém v kontaktu s POV (jako je tomu v případě 

závlahy rozstřikem např. u listové zeleniny), obvykle je i na jejich povrchu detekováno jisté 

množství mikroorganismů z POV (Yin et al., 2018; Obayomi et al., 2019). Naopak při kapkové 

závlaze (zejména podpovrchové) ke kontaminaci plodin vůbec nedochází (jen mírně v případě 

kořenové zeleniny) (Forslund et al., 2012; Orlofsky et al., 2016; Almuktar et al., 2018; 

Obayomi et al., 2019). Případné bakterie, viry, prvoci nebo helminti se dostávají nejprve do 

půdy, která funguje jako bariéra. I zde je však můžeme detekovat a změřit tak kontaminaci 

půdního prostředí. Množství přítomných mikroorganismů je vždy závislé na konkrétním zdroji 

odpadní vody a kvalitě jejího čištění, stejně jako na konkrétním managementu závlahy 

(Forslund et al., 2012; Balkhair, 2016; Gatta et al., 2016).  

Krátkodobé výzkumy ukazují, že některé bakterie mohou přetrvávat v zavlažované půdě 

déle než jiné. Např. E. coli a Streptokoky zřejmě v půdě brzy hynou, zatímco Salmonely nebo 

celkový počet koliformních bakterií se udržují na úrovni několika tisíců kolonií v jednom 

gramu i několik dní po závlaze (Li and Wen, 2016; Almuktar et al., 2018). Dlouhodobější 

pozorování neprokazují žádný negativní vliv na mikrobiální kvalitu půdy. Zdá se, že 

v některých případech není rozdíl mezi závlahou POV a závlahou podzemní či povrchovou 

vodou (z hlediska mikrobiální kontaminace) (Forslund et al., 2012; Lonigro et al., 2016; 

Urbano et al., 2017). Jiné studie však ukazují pravý opak (zejména ty, v nichž je použita surová 

odpadní voda) – množství fekálních bakterií v povrchové vrstvě půdy se vlivem závlahy 

zvyšuje (Li and Wen, 2016; Balkhair, 2016). 

Z dostupné literatury vyplývá, že je-li odpadní voda vhodně přečištěna odpovídajícími 

technologiemi, lze ji bez obav z hygienické závadnosti použít k závlaze prakticky jakékoli 

plodiny (Gatta et al., 2016; Orlofsky et al., 2016). Pokud navíc zavlažuje půdu a nepřijde do 

přímého kontaktu s danými rostlinami, je situace naprosto bezpečná (Li and Wen, 2016). 

 

3.3.5 Mikropolutanty 

Odpadní voda (surová i přečištěná) obsahuje stopové množství cizorodých organických 

látek (DeLorenzo and Fleming, 2008). Jedná se především o rezidua léčiv a produktů osobní 
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péče a zbytky průmyslových chemikálií (perfluorované látky, polyaromatické uhlovodíky, 

organické pesticidy, bromované retardanty hoření, bisfenoly apod.) (DeLorenzo and Fleming, 

2008; Kibuye et al., 2019). I přes jejich nízké koncentrace (µg-mg v 1 litru) představují 

nebezpečí pro člověka a životní prostředí (Christou et al., 2017). Řada z těchto látek patří mezi 

endokrinní disruptory (ovlivňují hormonální činnost živých organismů včetně člověka), působí 

toxicky v kratším či delším časovém měřítku (opět na všechny či jen některé živé organismy) 

nebo se dlouhodobě kumuluje v životním prostředí (Guo et al., 2019; Kanaujiya et al., 2019). 

Závlaha nedostatečně čištěnou odpadní vodou také významně podporuje vznik rezistentních 

kmenů bakterií. Obsahuje totiž zbytky antibiotik (Mhongole et al., 2017; Azanu et al., 2018; 

Bougnom et al., 2020). V důsledku těchto faktů vzniká obava, zda zavlažování POV nebude 

dalším vstupem nežádoucích látek do životního prostředí (Christou et al., 2017; Martínez-

Piernas et al., 2018; Montemurro et al., 2019). Otazník visí také nad bezpečným použitím pro 

závlahu zemědělských plodin, které jsou určeny pro konzumaci (Paz et al., 2016; 

Riemenschneider et al., 2016). 

Koncentrace mikropolutantů v zavlažovaných půdách se pohybují řádově v jednotkách 

a desítkách ng v 1 g sušiny. Nejvyšší koncentrace ale dosahují až jednotek µg/g sušiny 

(Dalkmann et al., 2014; Wu et al., 2014; Pan and Chu, 2017; Montemurro et al., 2019). 

Konkrétní množství závisí především na kvalitě čištění OV a délce závlahy (Christou et al., 

2017). Tím, co významně ovlivňuje další osud mikropolutantů v půdě, je také podíl organické 

hmoty, půdní pH a činnost mikrobiálního společenstva (Bougnom et al., 2020; Liu et al., 2020). 

Každá skupina mikropolutantů má specifické vlastnosti a díky tomu se i jinak v půdě chová 

(Paz et al., 2016). Různé sloučeniny mají různou biodegradabilitu, schopnost sorpce nebo 

transportu v půdě a do rostlin (Durán-Álvarez et al., 2015; Pan and Chu, 2017; Li et al., 2019).  

Mezi nejčastěji sledované PPCP patří diclofenac, ibuprofen (analgetika), carbamazepin 

(antiepileptikum), triclosan (konzervační látka), kofein (stimulant CNS), sulfamethoxazol, 

trimethoprim (antibiotika) nebo hydrochlorothiazid (lék na vysoký krevní tlak). Výčet dalších 

látek je poměrně obsáhlý, některé studie navíc sledují i konkrétní meziprodukty rozkladu 

jednotlivých sloučenin (Malchi et al., 2014; Wu et al., 2014; Martínez-Piernas et al., 2018). 

Závažnost této problematiky ještě podtrhuje fakt, že tyto meziprodukty jsou často 

nebezpečnější než mateřská sloučenina (Riemenschneider et al., 2016; Picó et al., 2019). 

Srážkově bohatší období mají i v případě mikropolutantů „promývací“ efekt. PPCP jsou 

po nich detekovány i v hlubších vrstvách půdy (i 150 cm) (Biel-Maeso et al., 2018). Zřejmě se 

transportují až do podzemních vod (Ma et al., 2018). Jejich koncentrace je běžně detekovatelná 

i v pěstovaných rostlinách. V jednotlivých rostlinných orgánech se často liší (Malchi et al., 
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2014; Wu et al., 2014). Nabývají v nich hodnot řádově stejných jako v půdě (Christou et al., 

2017). Zda takové koncentrace představují ohrožení lidského zdraví není zcela jasné. Některé 

studie vypočítávají potenciální dávky mikropolutantů, které se dostanou do lidského těla 

konzumací zavlažovaných plodin. Tyto dávky obvykle nepřekračují toxikologické limity 

(Azanu et al., 2018; Biel-Maeso et al., 2018; Li et al., 2019). Je však otázkou, jakým způsobem 

bude na náš organismus působit celý koktejl cizorodých sloučenin (Picó et al., 2019; Liu et al., 

2020). 

 

3.3.6 Současná úroveň poznání 

Jak již bylo zmíněno, drtivá většina studií, které se zabývají vlivem závlahy POV na 

půdní prostředí, pochází z tropických a subtropických (aridních a semiaridních) regionů 

planety (Andrews et al., 2016). Zde je nedostatek vody nejen pro závlahu tradičním 

problémem. Aplikace POV na zemědělské plochy tady probíhá již historicky po desítky let 

(Dridi et al., 2017; Leuther et al., 2019). Její problematika je zde proto poměrně dobře 

prozkoumána. Naopak v jiných podnebných oblastech se výzkumy prakticky nerealizují. Je 

tak otázkou, jak bude půda reagovat na závlahu POV zde. V oblastech mírného pásma mají 

typicky některé půdní horizonty vyšší podíl železa a hliníku, které podporují stabilitu agregátů 

(Andrews et al., 2016). V tropech obvykle roční míra evapotranspirace značně převyšuje 

roční úhrn srážek (Musazura et al., 2019; Zikalala et al., 2019). Takové podmínky významně 

napomáhají, ne-li přímo způsobují některé negativní efekty zmíněné v předchozích kapitolách 

(Erel et al., 2019). Je tak relevantní ptát se, jaký vliv bude mít závlaha POV na půdy v České 

republice, kde tyto podmínky nepanují. 
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4 Experimentální část 

4.1 Použité chemikálie 

 

Kyselina dusičná 65 %, p. a     Lach-Ner, ČR 

Kyselina chloristá      P-LAB, ČR  

 

 

 

4.2 Přístrojové vybavení 

 

Domácí vodárny Pattfield PE-HW 650  Einhell-UNICORNE, Německo 

Redukční ventily Malgorani 142    Malgorani, Itálie 

Elektromagnetické ventily 12 V    SAIER verpackungstechnik, Německo 

Kapkovací jehly straight w/plug arrow dripper  AGROFIM CZECH, ČR 

Sušárna Memmert UN     Memmert, Německo 

Analytická váha KERN FCB 6K0.02B  Kern & SOHN, Německo 

Analytická váha Mettler Toledo Balance OR  Mettler Toledo, Německo 

Vlhkoměr GMH 3800 series     GHM Greisinger, Německo 

pH metr WTW series inolab ph/Cond 720   WTW, ČR 

Míchací podstavec CMIAREC i multipoint   Thermo Scientific, Německo 

Oscilační mlýnek Retsch MM 400    Retsch, Německo 
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4.3 Uspořádání pokusu 

Ve vegetačním skleníku společnosti Dekonta a. s. byly připraveny experimentální 

květináče určené ke kapkové závlaze odpadní vodou. Jedná se celkem o 24 kvádrovitých nádob 

o objemu 9 l. Do jejich dna byl vyvrtán drenážní otvor k potenciálnímu odběru přebytečné 

vody. Ten byl dále překryt síťkou a celé dno květináče zasypáno 0,5 cm tlustou drenážní vrstvou 

skleněných kuliček (průměr cca 2 mm). Dále byly nádoby rozděleny do dvou skupin po 

dvanácti a naplněny 8 litry zeminy ze dvou lokalit. Pro prvních dvanáct byla použita půda 

z experimentální lokality Kostelec nad Ohří (Ústecký kraj), kde probíhají poloprovozní 

závlahové testy. Do zbývajících dvanácti nádob byla nasypána půda z lokality Hostětín 

(Zlínský kraj), zde rovněž funguje poloprovozní závlaha dřevin odpadní vodou. Obě půdy byly 

před použitím v experimentu přesety přes síto s velikostí ok 2 mm a homogenizovány. 

Nad každý květináč byla umístěna kapkovací jehla (průtok 2 l/h). Se vzdáleností od 

kapkovací jehly je předpokládán vznik určitého gradientu vlivu závlahové vody. Aby bylo 

možné jej nějakým způsobem popsat, bylo do každého květináče vloženo 13 speciálních 

vzorkovačů. Jedná se o 16 cm vysoké vzorkovače z plastové síťoviny slzovitého průřezu. Jejich 

objem je cca 80 ml. Každý z nich byl naplněn danou půdou a vložen do květináče. Vzorkovače 

jsou umístěny ve dvou kruzích po šesti okolo kapkovací jehly (v poloměrech 5 a 10 cm).  Jeden 

z nich byl vložen přímo pod kapkovací jehlu, jak lze vidět na obrázku 4. Zde byl očekáván 

nejvyšší vliv závlahové vody. 

Pro dávkování vody byla sestavena zavlažovací aparatura. Její první částí jsou dva 

zásobní barely (každý o objemu 1 m3), které byly zatemněny a odizolovány vrstvou polystyrenu 

ke stabilizaci vnitřních podmínek. Jsou naplněny odpadní a kontrolní studniční vodou a 

propojeny s domácími vodárnami. Ty dále distribuují vodu k automatickým solenoidovým 

ventilům spínaným zapojením do sítě. Nedílnou součástí aparatury jsou také redukční ventily 

k zajištění stálého pracovního tlaku 1,5 baru. Terminální fází aparatury je rozvodné 

mikropotrubí s kapkovacími jehlami, které jsou umístěny tak, aby docházelo k vykapávání do 

středového vzorkovače (1 nádoba = 1 kapkovací jehla). Použité jehly mají tlakovou 

kompenzaci, která zajišťuje okamžité ukončení vykapávání při poklesu tlaku v systému pod 

hranici 1,5 baru. Při uzavření ventilů tak naráz přestanou dávkovat všechny jehly. Tím je 

zamezeno nežádoucí situaci – aby vzdálenější jehly ukončovaly vykapávání na úkor těch 

bližších dle postupného úbytku tlaku v systému. 

Experiment probíhal po dobu 12 měsíců. Zahájen byl 1. 3. 2019 (0. den) a ukončen 29. 

2. 2020 (366. den). 
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Obr. 3: Celkový pohled na uspořádání experimentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Obr. 4: Vznik gradientu vlivu závlahové vody v prvním kruhu vzorkovačů. 

 



34 
 

4.4 Zavlažování 

Při pokusu byly používány 3 typy zavlažovacích vod: 

 

1) Odpadní voda z kořenové čistírny odpadních vod ubytovacího zařízení Dvůr Perlová 

Voda (Kostelec nad Ohří) 

2) Kontrolní podzemní voda ze studny ubytovacího zařízení Dvůr Perlová Voda (Kostelec 

nad Ohří) 

3) Dešťová voda zachytávaná v místě pokusu (Dekonta a. s. – středisko Dřetovice) 

 

Výběr závlahových vod koresponduje s poloprovozními testy na lokalitě Kostelec nad Ohří, 

kde byly využívány všechny 3 typy vod ze stejných zdrojů.  

Odpadní voda byla rozváděna do dvou skupin květináčů. Schéma zavlažování bylo 

přizpůsobeno potřebě řešeného výzkumného projektu na daných lokalitách. Pro každý typ půdy 

bylo monitorováno 6 nádob zavlažovaných POV. Ve dvou opakováních byly sledovány 

varianty zavlažované POV + dešťovou vodou, kontrolní studniční vodou a studniční + 

dešťovou vodou. 

 

4.4.1 Závlahová dávka 

4.4.1.1 Odpadní a podzemní voda 

Závlahová dávka vod byla stanovena pomocí měření polní vodní kapacity (PVK) na 

zmíněných lokalitách Kostelec nad Ohří a Hostětín. Polní vodní kapacita představuje 

maximální objem vody, který daná půda udrží po delší dobu (po nadměrném zavlažení) 

v kapilárních pórech (Nourbakhsh et al., 2005). Její hodnoty pro experimentální půdy byly 

stanoveny na základě následujícího postupu:  

Na obou lokalitách byla vytyčena plocha 2x2 metry a ohraničena pomocí prken. Nad 

touto plochou byl natažen plastový přístřešek, aby nedošlo k ovlivnění stanovení srážkami a 

plocha samotná byla překryta černou plastovou fólií, aby byla snížena ztráta vody 

evapotranspirací. V blízkosti této plochy bylo odebráno několik vzorků půd pro zjištění aktuální 

vlhkosti půdy gravimetricky. Vzorky byly sušeny v sušárně po dobu 24 hodin při teplotě 105 

°C. Poté bylo na celou plochu aplikováno cca 50 l vody. Během následujících 3 dní bylo denně 

odebíráno několik vzorků pro stanovení vlhkosti půdy gravimetricky (použita analytická váha). 

Vlhkost se ve všech dnech pohybovala na stejné úrovni (+- 1,5 %), byla proto považována za 
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polní vodní kapacitu. Výsledná hodnota PVK pro půdu z lokality Kostelec n. Ohří tak byla 

stanovena na 16,6 % a pro půdu z lokality Hostětín na 20 % vlhkosti půdního profilu.  

Optimální vlhkost půdy pro experiment byla zvolena na 50-60 % PVK. Míra vlhkosti, na 

které byla půda udržována po celou dobu pokusu, byla tedy 8,3-9,9 % (lokalita Kostelec n. 

Ohří) a 10-12 % (lokalita Hostětín). Tohoto stavu bylo dosaženo pomocí průběžného měření 

vlhkosti půdy přístrojem firmy GHM Greisinger, který je určen pro okamžité stanovení vlhkosti 

řady různých materiálů. Před použitím jej bylo nutné kalibrovat na obě pokusné půdy – 

měřením vlhkosti vzorku a současně jeho gravimetrickým stanovením vlhkosti (následně 

porovnány oba výsledky). Přístrojem tedy byla ve všech květináčích určena vlhkost půdního 

profilu v hloubce cca 10 centimetrů, ze které byl následně vypočten aritmetický průměr. Klesla-

li jeho hodnota pod 50 % PVK, byla provedena závlaha po dobu 10 minut (to odpovídá cca 333 

ml vody pro každý květináč). Po hodině byla vlhkost půdy změřena znovu. Pokud ani pak 

nebyla mezi 50-60 % PVK, byla provedena nová desetiminutová závlaha atd. V Praxi tak byly 

květináče zavlažovány cca 1x týdně – délka provedené závlahy se lišila dle teploty ve skleníku 

(v letních měsících vyšší, v zimních nižší).  

 

4.4.1.2 Dešťová voda 

Jako simulace srážkového režimu v podmínkách České republiky bylo pro každý 

květináč vypočteno množství dešťové vody, které je nutné dodat 4x měsíčně ve stejných 

intervalech. Pro kalkulaci byla použita data z Českého hydrometeorologického ústavu, 

konkrétně měsíční úhrny srážek pro Ústecký kraj (půda z lokality Kostelec n. Ohří) a Zlínský 

kraj (půda z lokality Hostětín). Hodnoty v mm (l/m2) z období 2009-2018 byly pro každý měsíc 

zprůměrovány a přepočítány na plochu půdy v květináči (0,0572 m2; rozměry květináče: 22 cm 

x 26 cm). Uvedeny jsou v tabulce 3 na následující straně. K aplikaci dešťové vody bylo 

vyrobeno kropící zařízení z perforované plastové láhve. 
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   Tab. 3: Množství dešťové vody používané v pokusu pro obě půdy (ČHMÚ, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Odběr vzorků 

4.5.1 Závlahové vody 

Obsah zásobníku na odpadní, kontrolní studniční a dešťovou vodu byl během pokusu 

vyměněn celkem 4x v intervalu 2-3 měsíců. Konkrétně se jedná o vstupní vodu 0. den pokusu, 

dále 110., 179., 263. a 328. den pokusu. Při každé výměně (a na začátku pokusu) byl ze všech 

3 typů vod odebrán vzorek do tmavé skleněné lahve (objem 0,5 l) a přepraven ke stanovení pH, 

elektrické konduktivity a koncentrace některých prvků a iontů (Na, K, Ca, Mg, Ncelk., Pcelk., 

TOC, NO3
-, NO2

-, NH4
+, SO4

2- a Cl-). 

 

4.5.2 Drenážní voda 

4 květináče z každé skupiny byly promývány dešťovou vodou k ověření hypotézy, že 

negativní vlivy odpadní vody na půdu mohou být částečně kompenzovány srážkami (Adrover 

et al., 2017 a další). Z počátku pokusu nedocházelo k promývání celého půdního profilu 

v květináči, poprvé jím aplikovaná voda protekla až 16. 4. 2019 (v případě půdy lokality 

Hostětín) a 20. 5. 2019 (v případě půdy z lokality Kostelec n. Ohří). Během pokusu došlo 

  

průměr 2009-2018 

(l/m2) 

průměr na jeden 

květináč (l) 

týdenní dávka na 

jeden květináč (ml) 

  Kostelec Hostětín Kostelec Hostětín Kostelec Hostětín 

Leden 46,8 50,2 2,68 2,87 669 718 

Únor 27,0 47,3 1,54 2,71 386 677 

Březen 36,1 40,8 2,06 2,33 516 584 

Duben 32,7 44,3 1,87 2,53 468 634 

Květen 69,5 84,8 3,98 4,85 994 1213 

Červen 75,8 82,7 4,34 4,73 1084 1183 

Červenec 87,4 90,1 5,00 5,15 1250 1289 

Srpen 80,6 70,5 4,61 4,03 1153 1008 

Září 56,7 72,5 3,24 4,15 811 1037 

Říjen 46,1 56,7 2,64 3,24 659 811 

Listopad 41,6 44,5 2,38 2,55 595 636 

Prosinec 53,2 43,4 3,04 2,48 761 621 
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celkem 2x k situaci, kdy půdní profil v některých květináčích nebyl dostatečně saturován vodou 

a ta tak neprotekla žádná (26. 8. 2019 a 11. 2. 2020).  

Každý měsíc byl odebrán vzorek drenážní vody pro další analýzy v rámci řešeného 

výzkumného projektu. 

 

4.5.3 Půdy 

Na konci každého druhého měsíce pokusu byly odebrány vzorky půd v obou kruzích, 

které tvořily vzorkovače. Odběry byly tedy provedeny na konci dubna (60. den), června (126. 

den), srpna (186. den), října (249. den) a prosince 2019 (309. den) a února 2020 (366. den). 

Z každého kruhu byl odebrán jeden vzorek, tedy dva z každého květináče. Při posledním 

vzorkování (na konci února 2020) byl mimo vzorky z obou kruhů odebrán i vzorek ze 

středového vzorkovače, nad kterým byla umístěna kapkovací jehla. 

Speciálním plastovým vzorkovačem byl nejprve odebrán neporušený půdní vzorek ze 

svrchní vrstvy půdy daného vzorkovače v květináči. Vzniklý vzorek o objemu cca 3 cm3 byl 

vytlačen z plastového vzorkovače, uložen na petriho misku a podstoupen k fyzikálním 

analýzám stanovení objemové hmotnosti, měrné hmotnosti a pórovitosti půdy (vizuálně na 

obrázku 5). 

Následně byl opatrně vyjmut celý vzorkovač z květináče tak, aby nebyl porušen půdní 

profil a nedošlo ke zhroucení okolní půdy do vzniklé mezery. Ta byla ihned zaplněna uzavřenou 

plastovou zkumavkou kónického tvaru (sloužila jako vzor pro výrobu vzorkovačů), jak je 

znázorněno na obrázku 6). Půdní profil květináče tak zůstal minimálně narušen, a přitom byl 

odebrán reprezentativní vzorek v definované vzdálenosti od zdroje kapky. Takto vzniklý 

vzorek půdy byl zhomogenizován v třecí misce a připraven pro stanovení pH a elektrické 

konduktivity půdního výluhu a dále ke stanovení celkové koncentrace některých prvků (Na, K, 

Ca, Mg, P). Vzorkovače byly z půdy odebírány postupně v daném sledu tak, aby vyjmutím 

jedné dvojice nedošlo k ovlivnění ostatních vzorkovačů. Na začátku a při ukončení pokusu byl 

odebrán směsný vzorek z každého květináče pro stanovení hydrofobicity půdy. 
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     Obr. 5: Vzorkovač pro odběr neporušeného půdního vzorku a vzorek z něj vytlačený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 6: Vyjmutý vzorkovač a jeho náhrada kónickou zkumavkou. 

 

 

 

4.6 Analýzy  

 

4.6.1 Závlahová voda 

4.6.1.1 pH a elektrická konduktivita 

V odebraných vzorcích přečištěné odpadní, podzemní a dešťové vody bylo přímo 

měřeno pH a elektrická konduktivita v µs/cm pomocí konduktometrické a skleněné elektrody.  
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Hodnota pH závisí na množství H+ (H3O
+) iontů v roztoku. pH je definováno jako 

záporný dekadický logaritmus jejich koncentrace. Elektroda používaného přístroje má 

skleněnou membránu, skrze kterou tyto ionty selektivně procházejí a způsobují změnu 

koncentrace Cl- ve vnitřním prostředí elektrody. Tam je totiž umístěna pasta z AgCl. Změna 

množství chloridových aniontů se projevuje změnou napětí vůči referenční elektrodě (ta je 

spolu se skleněnou v jednom obale) a odpovídá konkrétním hodnotám pH (Smith et al., 1996). 

Hodnota EC je přímo úměrná množství iontově rozpuštěných látek v roztoku. Měření 

probíhá pomocí elektrochemického odporu mezi dvěma elektrodami (v přístroji opět spojeny 

v jednom obalu) (Smith et al., 1996). 

 

 

4.6.1.2 Stanovení obsahu prvků a iontů 

V odebraných vzorcích byla stanovena koncentrace některých prvků a iontů (Na, K, Ca, 

Mg, Ncelk., Pcelk., TOC, NO3
-, NO2

-, NH4
+, SO4

2- a Cl-) pracovníky společnosti Dekonta a. s., 

laboratoř Ústí nad Labem a laboratoř Dřetovice. Průměrné výsledky jednotlivých parametrů se 

směrodatnými odchylkami jsou znázorněny v tabulce 4. Vzorky všech typů vod byly odebrány 

vždy, když byl vyměněn obsah zásobníku (tedy celkem 5x). 

 

 

Tab. 4: Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky jednotlivých parametrů závlahových vod, které byly 

použity v experimentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  POV studniční dešťová 

 jednotka x̄ sd x̄ sd x̄ sd 

Na  mg/l 108 18 43 5 < 0,5 0 

K  mg/l 57 19 39 14 < 0,5 0 

Ca  mg/l 133 29 136 83 1 1 

Mg  mg/l 43 5 30 18 < 0,05 0 

N  mg/l 9,6 7,3 8,1 2,8 2,8 2,5 

P  mg/l 1,6 1,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

NH4
+  mg/l 0,2 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 

NO3
-  mg/l 31 29 22 17 3 1 

NO2
-  mg/l 0,3 0,6 < 0,02 0 < 0,02 0 

SO4
2-  mg/l 269 25 270 69 < 5 0 

Cl- mg/l 108 53 74 20 < 2 0 

TOC  mg/l 11,5 4,6 6,1 1,9 4,7 2,8 

pH   8,1 0,5 7,9 0,7 7,9 0,4 

EC  µs/cm 1546 198 1318 230 38 33 
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4.6.2 Půdy  

4.6.2.1 Fyzikální parametry  

Neporušené půdní vzorky z plastových vzorkovačů byly po odběru umístěny do sušárny 

a sušeny 24 hodin na teplotu 105 °C. Následně byly zváženy na analytické váze a daný objem 

suché půdy posloužil pro výpočet objemové hmotnosti půdy (g/cm3) dle vzorce [3]:  

 

  ρd = m/V         [3] 

 

kde ρd = objemová hmotnost půdy (g/cm3) 

        m = hmotnost vysušeného vzorku půdy (g) 

        V = objem vzorku (cm3) 

 

Následně byly suché vzorky rozdrceny v třecí misce a povařeny v deionizované vodě 

po dobu 10 minut, aby bylo možné stanovit měrnou hmotnost půdy v g/cm3 (neboli zdánlivou 

hustotu půdních částic) pyknometrickou metodou. Pomocí hmotnosti a objemu přidané vody 

byl stanoven i objem půdy a následně zvážená hmotnost půdy. Dosazením všech neznámých 

do následujícího vzorce [4] byla vypočtena měrná hmotnost:  

 

  ρz = mvz/(100-(mvz+mb+mv)-(mvz+mb))    [4] 

 

 kde ρz = měrná hmotnost půdy (g/cm3) 

        mvz = hmotnost půdního vzorku (g) 

        mb = hmotnost baňky/pyknometru (g) 

        mv = hmotnost přidané vody (vážena v součtu s mvz a mb) (g) 

 

Za použití objemové i měrné hmotnosti půdy byla určena pórovitost půdního vzorku 

výpočtem [5]: 

P = ((ρz-ρd) /ρz)       [5] 

  

    kde P = pórovitost jako bezrozměrné číslo 

                       ρz = měrná hmotnost vzorku půdy (g/cm3)      

                       ρd = objemová hmotnost vzorku půdy (g/cm3)      
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4.6.2.2 pH a EC vodného výluhu půd 

Homogenizované vzorky z jednotlivých vzorkovačů byly připraveny pro stanovení pH 

a elektrické konduktivity půdního výluhu. Z každého vzorku bylo duplicitně odváženo 10g 

půdy a zalito 50 ml deionizované vody. Následně byla suspenze míchána pomocí magnetického 

míchadla na míchacím podstavci po dobu 1 hodiny (@700 rpm). Poté byla ponechána 24 hodin 

v klidu a následně zfiltrována přes filtrační papír. Ve filtrátu bylo změřeno pH (jako aktivní 

půdní reakce pH/H2O) a EC pomocí konduktometrické a skleněné elektrody výše zmíněného 

přístroje. 

 

4.6.2.3 Stanovení celkové koncentrace K, Ca, Mg a P 

Homogenizované vzorky z jednotlivých vzorkovačů byly namlety na analytickou 

jemnost na oscilačním mlýnku při frekvenci 22 kmitů za sekundu po dobu 20 vteřin. Následně 

byly duplicitně naváženy do zkumavek na analytických vahách (navážka 20 mg +-10 %). Na 

každých 15 vzorků byly naváženy 2 standardní směsi o známé koncentraci a 1 slepý vzorek bez 

navážky. Ke každému ze vzorků bylo přidáno 0,5 ml 65 % HNO3. Vzorky byly dále 30 minut 

povařeny při teplotě 115 °C v mineralizačním bloku. Následně byly vzorky povařeny s 1,2 ml 

zředěné HClO4 po dobu 3 hodin na 170 °C. V dalším kroku k nim bylo přidáno 20 ml 

deionizované vody a vzorky byly hydrolyzovány po dobu 1 hodiny při teplotě 100 °C. Následně 

byly sejmuty z mineralizačního bloku a ponechány 10 hodin v klidu. Po uplynutí tohoto času 

bylo z každé zkumavky odebráno 9 ml mineralizačního exktraktu a vloženo do plastové 

lahvičky, do které bylo zároveň odpipetováno i 0,5 ml 0,2M HNO3 k fixaci vzorku.  

V takto připravených vzorcích byla stanovena celková koncentrace K, Ca, Mg a P 

pomocí optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) 

v laboratoři společnosti Dekonta a. s. v Ústí nad Labem. ICP OES je analytický přístroj, který 

umožňuje stanovit v roztoku téměř všechny prvky periodické tabulky. V podmínkách 

vysokoteplotního argonového plazmatu všechny atomy totiž excitují elektrony, které při 

návratu na svou energetickou hladinu emitují záření o charakteristické vlnové délce. Toto záření 

je snímáno detektorem, který jeho intenzitu převádí na elektrický signál. Jeho velikost pak 

odpovídá koncentraci prvku (Scheffler et al., 2019). 

 

4.6.2.4 Stanovení celkové koncentrace Na v půdách 

Stanovení celkové koncentrace sodíku ve vzorcích půdy laboratorním postupem 

z předchozí kapitoly se ukázalo být nevhodné. Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným 
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plazmatem pravděpodobně nedokázal změřit koncentrace Na v použité navážce (20 mg). 

Vzorky půdy ze vstupního a závěrečného vzorkování (ze středového vzorkovače) byly proto 

analyzovány na celkovou koncentraci sodíku firmou ALS Czech republic s. r. o. 

 

 

4.7 Statistické vyhodnocení výsledků 

Výsledky experimentu byly zhodnoceny v programu Microsoft Excel 2016 a programu 

R verze 3.4.3. 

 

4.7.1 pH vodného výluhu půd 

Pro testování nulové hypotézy, která říká, že pH vodného výluhu půdy se výrazně 

nemění v průběhu pokusu (u všech variant závlahy) byla použita ANOVA. Pro párové srovnání 

byl použit Tukeyho test. 

Pro testování nulové hypotézy, která přepokládá, že pH vodného výluhu půdy se 

výrazně neliší mezi jednotlivými variantami závlahy (při každém měření) byla použita 

ANOVA. Pro párové srovnání byl opět využit Tukeyho test. 

 

4.7.2 Elektrická konduktivita vodného výluhu půd 

Pro testování nulové hypotézy, která říká, že EC vodného výluhu půdy se výrazně 

nemění v průběhu pokusu (u všech variant závlahy) byla stejně jako v předcházejícím případě 

použita ANOVA. Pro párové srovnání byl použit Tukeyho test. 

Pro testování nulové hypotézy, která říká, že EC vodného výluhu půdy se výrazně neliší 

mezi jednotlivými variantami závlahy (při každém měřeníí) byla použita ANOVA. Pro párové 

srovnání byl aplikován Tukeyho test. 

 

4.7.3 Celková koncentrace Na v půdách 

Pro testování nulové hypotézy, která stanovuje, že celková koncentrace Na se výrazně 

nemění v průběhu pokusu (u všech variant závlahy) byla použita ANOVA. Pro párové srovnání 

byl použit Tukeyho test. 

Pro testování nulové hypotézy, která říká, že celková koncentrace Na se výrazně neliší 

mezi jednotlivými variantami závlahy byla použita ANOVA. Pro párové srovnání byl použit 

Tukeyho test. 
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5 Výsledky 

Výsledky pokusu zahrnují porovnání jednotlivých zavlažovacích variant mezi sebou a 

v čase. To vše v několika parametrech. Jedná se o tyto varianty: závlaha přečištěnou odpadní 

vodou („POV“), kontrolní závlaha studniční vodou („S“), kombinovaná závlaha přečištěnou 

odpadní a dešťovou vodou („POV+D“) a kombinovaná závlaha studniční a dešťovou vodou 

(„S+D“). 

 

 

5.1 pH vodného výluhu půd 

 

5.1.1 Půda Kostelec nad Ohří 

Výsledky měření pH ve vnitřním kruhu půdy z lokality Kostelec nad Ohří jsou shrnuty 

na obrázku 7. Při prvním měření, tedy po 60. dnech pokusu, měly varianty POV a S průměrně 

vyšší pH než jejich protějšky zavlažované ještě vodou dešťovou. Zřejmě tak mohlo dojít k 

promývání bazických solí dešťovou vodou, a tedy ke snížení pH. Při následujících odběrech se 

tento jev už neobjevil, opakoval se však zase v pozdějších fázích pokusu. Vzájemné rozdíly 

mezi variantami promývanými a nepromývanými dešťovou vodou se ale nepodařilo statisticky 

prokázat. Při většině měření nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl (p<0,05). 

pH půdy všech variant se statisticky významně zvýšilo 60. den pokusu. 126. den 

zůstávalo na stejné úrovni, aby se následně statisticky významně snížilo 186. den. Opětovné 

zvýšení bylo pozorováno už jen v závěru pokusu. Takto kolísavý průběh je z obrázku 7 dobře 

patrný (reprezentují jej malá písmena). Netýká se však závlahy POV, zde se totiž statisticky 

prokázalo pouze prvotní zvýšení pH. Z obrázku 7 je rovněž patrná poměrně značná variabilita 

dat, která se objevila při měření téměř všech parametrů v rámci pokusu. 
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Obr. 7: pH půdního výluhu ve vnitřním kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří ve 4 testovaných 

variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční vodou), POV+D (závlaha 

přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou vodou). Jediný sloupec 0. 

den reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením pokusu. Rozdílná velká písmena 

reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami v jednotlivých měřeních, rozdílná malá 

písmena reprezentují statisticky významné rozdíly v jednotlivých variantách v průběhu pokusu, dle 

Tukeyho testu (p<0,05).  

 

 

 

Statisticky významné rozdíly pH mezi variantami při jednotlivých měřeních jsou ve 

vnějším kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří jen výjimečné, jak znázorňuje obrázek 8. 

Průměrné hodnoty pH varianty POV+D jsou vždy vyšší nebo stejné jako hodnoty varianty 

POV. Docházelo-li tedy ve vnitřním kruhu k promývání bazických solí dešťovou vodou, ve 

vnějším kruhu nikoliv. 

Co se týče změny pH v čase, trendy z vnitřního kruhu se v tom vnějším neprojevily. 

Naopak byly značně zkresleny, zejména v důsledku již zmiňované variability dat. Je patrné, že 

ve vzdálenosti 10 cm od kapkovací jehly vliv závlahy značně poklesl.  
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Obr. 8: pH půdního výluhu ve vnějším kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří ve 4 testovaných 

variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční vodou), POV+D (závlaha 

přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou vodou). Jediný sloupec 0. 

den reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením pokusu. Rozdílná velká písmena 

reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami v jednotlivých měřeních, rozdílná malá 

písmena reprezentují statisticky významné rozdíly v jednotlivých variantách v průběhu pokusu, dle 

Tukeyho testu (p<0,05).  

 

 

 

5.1.2 Půda Hostětín 

Výsledky měření pH ve vnitřním kruhu půdy z lokality Hostětín znázorňuje obrázek 9. 

Statisticky významné rozdíly (p<0,05) mezi variantami v jednotlivých měřeních jsou opět spíše 

ojedinělé a zřejmě neodkazují k nějakému trendu.  

Časový průběh pH ve vnitřním kruhu půdy z lokality Hostětín se téměř shoduje s 

průběhem ve vnitřním kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří. Za zmínku stojí fakt, že 

statisticky významný pokles pH 186. a 249. den se dostává dokonce pod úroveň hodnot pH 

před zahájením pokusu. Tím se půda z lokality Hostětín liší od půdy z lokality Kostelec n. Ohří, 

jejíž výchozí hodnota pH byla nižší a změny tak výraznější. 
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Obr. 9: pH půdního výluhu ve vnitřním kruhu půdy z lokality Hostětín ve 4 testovaných variantách: 

POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční vodou), POV+D (závlaha přečištěnou 

odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou vodou). Jediný sloupec 0. den 

reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením pokusu. Rozdílná velká písmena 

reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami v jednotlivých měřeních, rozdílná malá 

písmena reprezentují statisticky významné rozdíly v jednotlivých variantách v průběhu pokusu, dle 

Tukeyho testu (p<0,05).  

 

 

 

Obrázek 10 znázorňuje hodnoty pH půdního výluhu ve vnějším kruhu půdy lokality 

Hostětín. Vzájemné rozdíly mezi variantami jsou patrné zejména v druhé polovině pokusu. 309. 

a 366. den lze vidět rozdíly mezi variantami S a S+D a také POV a POV+D. Dodatečná aplikace 

dešťové vody zde vyústila ve statisticky významné zvýšení (p<0,05) pH. 

Tak jako u půdy z lokality Kostelec n. Ohří i zde se trendy ve vnějším kruhu poněkud 

rozplývají.  Nedochází například k počátečnímu zvýšení pH, hodnoty zůstávají vesměs na stejné 

úrovni. Průběh je kolísavý jen nevýrazně. Změny indukované závlahou se ve vnějším kruhu 

pravděpodobně projevují s nižší intenzitou. 
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Obr. 10: pH půdního výluhu ve vnějším kruhu půdy z lokality Hostětín ve 4 testovaných variantách: 

POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční vodou), POV+D (závlaha přečištěnou 

odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou vodou). Jediný sloupec 0. den 

reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením pokusu. Rozdílná velká písmena 

reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami v jednotlivých měřeních, rozdílná malá 

písmena reprezentují statisticky významné rozdíly v jednotlivých variantách v průběhu pokusu, dle 

Tukeyho testu (p<0,05).  

 

 

 

5.2 Elektrická konduktivita vodného výluhu půd 

5.2.1 Půda Kostelec nad Ohří 

Na obrázku 11 (na následující straně) je znázorněn vývoj elektrické konduktivity 

půdního výluhu ve vnitřním kruhu půdy z lokality Kostelec nad Ohří. Až na několik výjimek 

není mezi variantami při jednotlivých měřeních statisticky významný rozdíl (p<0,05). Nejvyšší 

hodnota EC byla stanovena 249. den pokusu ve variantě S, jednalo se o 1 102 µs/cm. V půdě 

bylo tehdy přítomno zřejmě nejvyšší množství iontově rozpuštěných látek. Zatímco varianty 

POV a POV+D se po celou dobu pohybují na stejné úrovni průměrných hodnot, S a S+D se 

statisticky významně liší od 249. dne pokusu. Závlaha studniční vodou zde vyvolala nárůst 
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elektrické konduktivity a aplikace dešťové vody její snížení. Nejedná se ale o pokles na hodnoty 

stanovené před zahájením pokusu. 

Statisticky významné zvýšení konduktivity je patrné vždy po 4 měsících pokusu (tedy 

mezi 0. a 126., 60. a 186., 126. a 249. dnem).  

 

Obr. 11: Elektrická konduktivita půdního výluhu (v µs/cm) ve vnitřním kruhu půdy z lokality Kostelec 

n. Ohří ve 4 testovaných variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční 

vodou), POV+D (závlaha přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou 

vodou). Jediný sloupec 0. den reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením 

pokusu. Rozdílná velká písmena reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami 

v jednotlivých měřeních, rozdílná malá písmena reprezentují statisticky významné rozdíly 

v jednotlivých variantách v průběhu pokusu, dle Tukeyho testu (p<0,05).  

 

 

 

Naprosto opačná situace nastala ve vnějším kruhu půdy z lokality Kostelec, jak lze vidět 

na obrázku 12. Zatímco ve vzdálenosti 5 cm od kapkovací jehly se EC půdního výluhu mezi 

jednotlivými variantami příliš nelišila, 10 cm od zdroje závlahy se naopak liší v téměř každém 

měření. Patrný je zejména vliv dešťové vody – varianty POV+D a S+D jsou statisticky 

významně nižší (p<0,05) než jejich protějšky bez závlahy dešťovou vodou.  
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Zvýšení elektrické konduktivity v čase, tak jak bylo pozorováno ve vnitřním kruhu, zde 

neproběhlo. Při pohledu na obrázek 12 se zdá, že stejně jako u první z půd vnější kruh zaostal 

za vnějším co do intenzity změn. Významné rozdíly mezi jednotlivými dny jsou i zde zkresleny 

variabilitou dat. 

Obr. 12: Elektrická konduktivita půdního výluhu (v µs/cm) ve vnějším kruhu půdy z lokality Kostelec 

n. Ohří ve 4 testovaných variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční 

vodou), POV+D (závlaha přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou 

vodou). Jediný sloupec 0. den reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením 

pokusu. Rozdílná velká písmena reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami 

v jednotlivých měřeních, rozdílná malá písmena reprezentují statisticky významné rozdíly 

v jednotlivých variantách v průběhu pokusu, dle Tukeyho testu (p<0,05). 

 

 

 

 

5.2.2 Půda Hostětín 

Rozdíly v EC mezi jednotlivými variantami se velmi výrazně projevily na půdě z 

lokality Hostětín (obrázek 13). Téměř po celou dobu pokusu byl znatelný vliv dešťové vody: 

varianta zavlažovaná jen POV, resp. studniční vodou vykazovala vždy průměrně vyšší hodnoty 
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studniční a dešťovou vodou. Statisticky významné (p<0,05) se rozdíly mezi nimi staly zejména 

v druhé polovině pokusu.  

Půda z lokality Hostětín se od té z Kostelce n. Ohří liší také časovým průběhem 

elektrické konduktivity. Ta totiž zpočátku stoupá u všech variant (statisticky významně opět v 

čtyřměsíčním měřítku), ale vrcholu dosahuje mnohem dříve než v půdě z lokality Kostelec n. 

Ohří – už 186. den.  

Obr. 13: Elektrická konduktivita půdního výluhu (v µs/cm) ve vnitřním kruhu půdy z lokality Hostětín 

ve 4 testovaných variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční vodou), 

POV+D (závlaha přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou vodou). 

Jediný sloupec 0. den reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením pokusu. 

Rozdílná velká písmena reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami v jednotlivých 

měřeních, rozdílná malá písmena reprezentují statisticky významné rozdíly v jednotlivých variantách 

v průběhu pokusu, dle Tukeyho testu (p<0,05). 

 

 

Srovnání elektrické konduktivity ve vnějším kruhu půdy z lokality Hostětín (následující 

obrázek 14) se podobá srovnání z vnějšího kruhu půdy lokality Kostelec n. Ohří. Statisticky 

významné rozdíly (p<0,05) mezi odpovídajícími variantami s přídavkem dešťové vody a bez 
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něj jsou viditelné po celou  dobu měření (s drobnými výjimkami). Vliv dešťové vody je v tomto 

případě ještě intenzivnější než v půdě z lokality Kostelec n. Ohří. 

I časový průběh se shoduje s tím z půdy lokality Kostelec n. Ohří. V porovnání s touto 

půdou jsou zde ale poklesy a nárůsty elektrické konduktivity statisticky průkazné, minimálně v 

čtyřměsíčním měřítku.  

 

Obr. 14: Elektrická konduktivita půdního výluhu (v µs/cm) ve vnějším kruhu půdy z lokality Hostětín 

ve 4 testovaných variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční vodou), 

POV+D (závlaha přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou vodou). 

Jediný sloupec 0. den reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením pokusu. 

Rozdílná velká písmena reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami v jednotlivých 

měřeních, rozdílná malá písmena reprezentují statisticky významné rozdíly v jednotlivých variantách 

v průběhu pokusu, dle Tukeyho testu (p<0,05). 

 

 

 

 

5.3 Celková koncentrace Na v půdách 

Srovnání vstupní a výstupní celkové koncentrace sodíku ve středových vzorkovačích 

znázorňuje obrázek 15.  V případě půdy z lokality Kostelec n. Ohří je množství sodíku v půdě 

statisticky významně sníženo (p<0,05) z původní hodnoty před zahájením pokusu u všech 
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variant závlahy. Negativní zasolovací efekty, které sodné soli mohou způsobit, jsou navíc 

eliminovány ve variantách s přídavkem dešťové vody. Množství sodíku v půdě z lokality 

Hostětín je znázorněno na obrázku 16. Je evidentní, že obě půdy se liší přirozenou pozaďovou 

koncentrací sodíku. Ta je v půdě lokality Hostětín výrazně nižší, a také proto všechny varianty 

závlahy vyvolaly její statisticky významné zvýšení. Nicméně pozitivní vliv dešťové vody se 

projevil i zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Celková koncentrace sodíku (v mg/kg sušiny) ve středovém vzorkovači půdy z lokality 

Kostelec n. Ohří ve 4 testovaných variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha 

studniční vodou), POV+D (závlaha přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a 

dešťovou vodou). Jediný sloupec „vstup“ reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před 

zahájením pokusu. Rozdílná velká písmena reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami 

v jednotlivých měřeních, rozdílná malá písmena reprezentují statisticky významné rozdíly 

v jednotlivých variantách v průběhu pokusu, dle Tukeyho testu (p<0,05). 
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Obr. 16: Celková koncentrace sodíku (v mg/kg sušiny) ve středovém vzorkovači půdy z lokality 

Hostětín ve 4 testovaných variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), S (závlaha studniční 

vodou), POV+D (závlaha přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha studniční a dešťovou 

vodou). Jediný sloupec „vstup“ reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy před zahájením 

pokusu. Rozdílná velká písmena reprezentují statisticky významné rozdíly mezi variantami 

v jednotlivých měřeních, rozdílná malá písmena reprezentují statisticky významné rozdíly 

v jednotlivých variantách v průběhu pokusu, dle Tukeyho testu (p<0,05). 

 

 

5.4 Celková koncentrace K, Ca, Mg a P v půdách 

Obrázky 17-24 znázorňují celkové koncentrace dalších prvků ve vnitřním kruhu obou 

půd. Z důvodu přetrvávající značné variability dat a také předpokladu (potvrzeného výsledky 

měření pH a EC půdního výluhu), že závlaha ovlivňuje vnitřní kruh s vyšší intenzitou, nejsou 

již v této kapitole prezentovány výsledky koncentrace dalších prvků v kruhu vnějším. Zmíněná 

variabilita dat je také příčinou, proč nebyly celkové koncentrace dalších prvků statisticky 

testovány a jsou tak uvedeny ve formě průměrných hodnot a jejich směrodatných odchylek 

(vždy 4 měření pro varianty S, S+D a POV+D a 12 měření pro variantu POV). Vzhledem 

k tomu, že po prvních třech měřeních (tedy po 60., 126. a 186. dnech) nebyly pozorovány 

výrazné změny v koncentraci u jednotlivých typů závlahy, které by naznačovaly vznik 

trvalejších trendů, bylo upuštěno od dalších měření. Celkové koncentrace K, Ca, Mg a P byly 

proto v půdě dále stanoveny už jen na konci pokusu (tedy po 366 dnech). Hlavním smyslem 

této kapitoly je tak porovnání koncentrace jednotlivých prvků s výsledky stanovení sodíku 

v obou půdách.  
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5.4.1 Půda Kostelec nad Ohří 

Přirozená koncentrace draslíku je v půdě lokality Kostelec n. Ohří o více než 1 řád vyšší 

než přirozená koncentrace sodíku. Všechny typy závlahy navíc jeho množství v půdě ještě 

zvýšily, jak je vidět na obrázku 17. Dešťová voda obecně neměla na draslík stejný vliv jako na 

sodík. Na konci pokusu byla jeho průměrná koncentrace ve variantách s přídavkem dešťové 

vody dokonce vyšší než v obou variantách bez něj. Všechny typy závlahy se ukázaly být 

významným zdrojem hořčíku. Na obrázku 18 lze vidět jeho pozaďovou koncentraci, která 

zhruba odpovídá množství sodíku. Situace na konci pokusu je velmi podobná jako u draslíku. 

Podobné závěry přináší i obrázek 19, který znázorňuje průměrné koncentrace vápníku. I zde je 

půda promývaná dešťovou vodou na konci pokusu vápníkem více zásobena. Obrázek 20 

popisuje vývoj celkové koncentrace fosforu. Je evidentní, že fosfor je v půdě ovlivňován jinými 

mechanismy než předešlé prvky, jeho průměrná koncentrace značně kolísají po celou dobu 

pokusu. 

     Obr. 17: Celková koncentrace draslíku.                         Obr. 18: Celková koncentrace hořčíku.

    

      Obr. 19: Celková koncentrace vápníku.         Obr. 20: Celková koncentrace fosforu. 
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Obr. 17-20 Celková koncentrace draslíku, hořčíku, vápníku a fosforu (v mg/kg sušiny) ve vnitřním 

kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří ve 4 testovaných variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní 

vodou), S (závlaha studniční vodou), POV+D (závlaha přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D 

(závlaha studniční a dešťovou vodou). Jediný sloupec 0. den reprezentuje vstupní měření 

homogenizované půdy před zahájením pokusu. 

 

 

5.4.2 Půda Hostětín 

Půda z lokality Hostětín obsahuje vyšší pozaďovou koncentraci draslíku než půda první 

lokality. Mezi sodíkem a draslíkem (obrázek 21) je tak, co do koncentrace, ještě větší rozdíl 

než v případě půdy z lokality Kostelec n. Ohří. Z hlediska variant mají koncentrace opět 

inverzní charakter k naměřenému množství sodíku. Tato zjištění je stále nutné chápat s jistou 

rezervou – obrázek 21 naznačuje, jak variabilní opět stanovené hodnoty byly. Množství hořčíku 

v půdě z lokality Hostětín v průběhu pokusu značně kolísá, jak lze vidět na obrázku 22. 

Závěrečný trend je však stejný jako u draslíku – varianty bez dodatečné aplikace dešťové vody 

obsahují menší množství prvku než ty, na které pravidelně „pršelo“. Na obrázku 23 je znázorněn 

průběh průměrných koncentrací vápníku. Velmi se podobá dvou předešlým prvkům. Rozdíl 

mezi variantami promývanými a nepromývanými dešťovou vodou se znovu objevuje.  

 Z obrázku 24 lze vidět, že průměrné hodnoty fosforu z opakujících se schémat vybočují. 

Nijak se nepodobají ani těm z půdy lokality Kostelec n. Ohří. Původní množství fosforu je totiž 

všemi variantami závlahy o 1 řád sníženo a zpět na původní úroveň se vrací až při závěrečném 

měření.  

 

      Obr. 21: Celková koncentrace draslíku.                         Obr. 22: Celková koncentrace hořčíku. 
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      Obr. 23: Celková koncentrace vápníku.                    Obr. 24: Celková koncentrace fosforu. 

 

 

Obr. 21-24: Celková koncentrace draslíku, hořčíku, vápníku a fosforu (v mg/kg sušiny) ve vnitřním 

kruhu půdy z lokality Hostětín ve 4 testovaných variantách: POV (závlaha přečištěnou odpadní vodou), 

S (závlaha studniční vodou), POV+D (závlaha přečištěnou odpadní a dešťovou vodou) a S+D (závlaha 

studniční a dešťovou vodou). Jediný sloupec 0. den reprezentuje vstupní měření homogenizované půdy 

před zahájením pokusu. 

 

 

 

 

5.5 Fyzikální parametry půd 

Objemová hmotnost, měrná hmotnost a pórovitost byly během pokusu rovněž sledovány 

ve vnitřním i vnějším kruhu obou půd. Jejich stanovení opět provázela značná variabilita hodnot 

paralelních vzorků. I přesto, že tyto fyzikální parametry bývají závlahou ovlivněny, v průběhu 

jednoletého pokusu nebyly pozorovány žádné výrazné změny. Hodnoty všech sledovaných 

ukazatelů se po celou dobu pohybovaly na stejné úrovni, případně okolo ní mírně kolísaly, ale 

v žádné z variant nevytvořily viditelné trendy.  

Na základě uvedených faktů bylo měření fyzikálních parametrů zhodnoceno jako ne příliš 

významné a je tedy uvedeno jako doplněk k ostatním výsledkům. Průměrné hodnoty 

jednotlivých variant v průběhu času jsou spolu se směrodatnými odchylkami prezentovány 

v následujících kapitolách formou souhrnných tabulek. 
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5.5.1 Půda Kostelec nad Ohří 

 

Tab. 5: Objemová hmotnost (g/cm3) ve vnitřním kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří. 

objemová hmotnost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 1,30 1,25 1,28 1,36 1,11 1,44 1,48 

sd 0,06 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,09 

POV+D 
x̄ 1,28 1,35 1,44 1,32 1,20 1,29 1,37 

sd 0,01 0,06 0,02 0,08 0,23 0,04 0,03 

S 
x̄ 1,37 1,39 1,38 1,39 1,11 1,50 1,49 

sd 0,08 0,09 0,17 0,04 0,08 0,09 0,13 

S+D 
x̄ 1,29 1,34 1,39 1,35 1,07 1,28 1,27 

sd 0,06 0,01 0,27 0,06 0,04 0,22 0,08 

 

 

 

 

Tab. 6: Měrná hmotnost (g/cm3) ve vnitřním kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří. 

měrná hmotnost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 2,11 2,04 2,13 2,22 2,12 2,45 2,63 

sd 0,11 0,12 0,08 0,07 0,13 0,18 0,16 

POV+D 
x̄ 2,15 2,25 2,16 2,16 2,16 2,42 2,26 

sd 0,04 0,11 0,01 0,03 0,08 0,08 0,06 

S 
x̄ 2,26 2,05 2,35 2,14 2,18 2,33 2,67 

sd 0,21 0,01 0,15 0,09 0,21 0,18 0,01 

S+D 
x̄ 2,13 1,89 2,12 2,21 2,08 2,32 2,49 

sd 0,02 0,04 0,08 0,06 0,12 0,09 0,12 

 

 

 

 

Tab. 7: Pórovitost (jako bezrozměrné číslo) ve vnitřním kruhu půdy z Kostelce n. Ohří. 

pórovitost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 0,39 0,39 0,40 0,39 0,48 0,41 0,44 

sd 0,03 0,06 0,06 0,05 0,03 0,05 0,05 

POV+D 
x̄ 0,41 0,40 0,34 0,39 0,45 0,47 0,40 

sd 0,01 0,06 0,01 0,04 0,08 0,00 0,01 

S 
x̄ 0,40 0,32 0,42 0,35 0,48 0,36 0,44 

sd 0,02 0,04 0,04 0,01 0,04 0,01 0,05 

S+D 
x̄ 0,40 0,30 0,35 0,39 0,46 0,45 0,49 

sd 0,02 0,02 0,09 0,01 0,04 0,07 0,01 
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Tab. 8: Objemová hmotnost (g/cm3) ve vnějším kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří. 

objemová hmotnost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 1,26 1,32 1,19 1,22 1,02 1,07 1,11 

sd 0,09 0,23 0,11 0,11 0,05 0,08 0,12 

POV+D 
x̄ 1,42 1,41 1,12 1,22 1,31 1,32 1,16 

sd 0,04 0,12 0,08 0,17 0,04 0,07 0,11 

S 
x̄ 1,19 1,16 1,44 1,18 1,10 1,14 1,28 

sd 0,17 0,05 0,33 0,18 0,01 0,04 0,12 

S+D 
x̄ 1,19 1,24 1,11 1,32 1,33 1,26 1,08 

sd 0,11 0,01 0,31 0,01 0,01 0,23 0,01 

 

 

 

 

Tab. 9: Měrná hmotnost (g/cm3) ve vnějším kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří. 

měrná hmotnost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 2,13 2,06 2,29 2,12 2,14 2,29 2,72 

sd 0,09 0,15 0,27 0,17 0,16 0,15 0,34 

POV+D 
x̄ 2,28 2,09 2,14 2,23 2,16 2,36 2,92 

sd 0,18 0,06 0,21 0,04 0,02 0,07 0,12 

S 
x̄ 2,32 2,12 2,22 2,01 2,22 2,55 2,21 

sd 0,11 0,01 0,30 0,06 0,01 0,30 0,08 

S+D 
x̄ 2,06 1,99 2,18 2,18 2,11 2,43 2,76 

sd 0,01 0,11 0,03 0,08 0,08 0,06 0,01 

 

 

 

 

Tab. 10: Pórovitost (jako bezrozměrné číslo) ve vnějším kruhu půdy z lokality Kostelec n. Ohří. 

pórovitost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 0,41 0,36 0,48 0,43 0,52 0,53 0,33 

sd 0,04 0,08 0,04 0,02 0,04 0,05 0,05 

POV+D 
x̄ 0,38 0,33 0,48 0,45 0,39 0,44 0,66 

sd 0,04 0,08 0,01 0,08 0,03 0,01 0,09 

S 
x̄ 0,48 0,46 0,36 0,42 0,51 0,55 0,43 

sd 0,10 0,02 0,06 0,08 0,00 0,04 0,04 

S+D 
x̄ 0,42 0,38 0,50 0,40 0,37 0,48 0,61 

sd 0,06 0,03 0,13 0,02 0,03 0,08 0,00 
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5.5.2 Půda Hostětín 

 

Tab. 11: Objemová hmotnost (g/cm3) ve vnitřním kruhu půdy z lokality Hostětín. 

objemová hmotnost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 1,00 1,06 1,09 1,12 1,04 1,27 1,17 

sd 0,05 0,04 0,12 0,10 0,05 0,08 0,08 

POV+D 
x̄ 1,13 1,16 1,34 0,96 1,10 1,16 1,18 

sd 0,13 0,07 0,21 0,20 0,06 0,12 0,03 

S 
x̄ 1,21 1,11 1,33 1,16 0,96 1,24 1,28 

sd 0,12 0,13 0,05 0,06 0,08 0,04 0,05 

S+D 
x̄ 1,16 1,27 1,27 1,21 1,11 1,21 1,18 

sd 0,05 0,04 0,08 0,08 0,04 0,11 0,08 

 

 

 

 

Tab. 12: Měrná hmotnost (g/cm3) ve vnitřním kruhu půdy z lokality Hostětín. 

měrná hmotnost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 2,00 1,92 2,08 2,02 1,79 1,97 2,26 

sd 0,17 0,20 0,17 0,10 0,14 0,16 0,18 

POV+D 
x̄ 2,25 2,06 2,03 1,96 2,13 1,80 2,30 

sd 0,13 0,08 0,04 0,24 0,04 0,11 0,17 

S 
x̄ 2,14 2,00 2,17 1,93 1,83 2,01 2,46 

sd 0,48 0,02 0,16 0,04 0,10 0,03 0,04 

S+D 
x̄ 2,14 1,88 2,11 2,16 2,08 1,93 2,30 

sd 0,01 0,01 0,03 0,05 0,11 0,14 0,01 

 

 

 

Tab. 13: Pórovitost (jako bezrozměrné číslo) ve vnitřním kruhu půdy z lokality Hostětín. 

pórovitost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 0,50 0,44 0,47 0,44 0,42 0,35 0,48 

sd 0,05 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,07 

POV+D 
x̄ 0,49 0,44 0,34 0,51 0,49 0,36 0,49 

sd 0,08 0,05 0,12 0,04 0,02 0,03 0,02 

S 
x̄ 0,46 0,44 0,39 0,40 0,48 0,39 0,48 

sd 0,04 0,06 0,02 0,04 0,01 0,01 0,03 

S+D 
x̄ 0,47 0,33 0,40 0,45 0,47 0,38 0,49 

sd 0,02 0,01 0,05 0,02 0,01 0,12 0,04 
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Tab. 14: Objemová hmotnost (g/cm3) ve vnějším kruhu půdy z lokality Hostětín. 

objemová hmotnost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 0,95 1,09 1,16 0,94 0,93 1,01 1,03 

sd 0,06 0,05 0,14 0,13 0,04 0,11 0,06 

POV+D 
x̄ 1,08 1,12 1,19 1,13 1,07 1,02 1,09 

sd 0,03 0,08 0,04 0,06 0,06 0,33 0,19 

S 
x̄ 1,01 1,02 0,93 1,00 0,93 0,99 1,06 

sd 0,02 0,12 0,05 0,13 0,18 0,12 0,21 

S+D 
x̄ 1,10 1,19 0,99 1,18 1,14 1,02 1,17 

sd 0,01 0,05 0,06 0,06 0,08 0,03 0,15 

 

 

 

Tab. 15: Měrná hmotnost (g/cm3) ve vnějším kruhu půdy z lokality Hostětín. 

měrná hmotnost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 1,96 1,92 2,03 1,88 1,79 1,83 2,09 

sd 0,32 0,09 0,17 0,10 0,10 0,03 0,10 

POV+D 
x̄ 1,98 2,00 2,09 2,10 2,07 1,69 2,11 

sd 0,04 0,08 0,05 0,12 0,01 0,12 0,21 

S 
x̄ 1,92 1,94 1,95 1,94 1,70 1,85 1,99 

sd 0,04 0,03 0,08 0,06 0,39 0,11 0,30 

S+D 
x̄ 1,76 1,95 1,90 2,20 1,98 1,85 2,32 

sd 0,30 0,08 0,08 0,04 0,06 0,27 0,07 

 

 

 

Tab. 16: Pórovitost (jako bezrozměrné číslo) ve vnějším kruhu půdy z lokality Hostětín. 

pórovitost 0. den 60. den 126. den 186. den 249. den 306. den 366. den 

POV 
x̄ 0,45 0,43 0,43 0,50 0,48 0,45 0,51 

sd 0,10 0,04 0,04 0,08 0,04 0,05 0,05 

POV+D 
x̄ 0,46 0,44 0,43 0,46 0,47 0,61 0,49 

sd 0,01 0,06 0,01 0,00 0,01 0,16 0,04 

S 
x̄ 0,48 0,48 0,53 0,49 0,45 0,47 0,47 

sd 0,02 0,05 0,01 0,08 0,01 0,03 0,03 

S+D 
x̄ 0,37 0,39 0,49 0,47 0,43 0,44 0,50 

sd 0,11 0,00 0,01 0,02 0,05 0,10 0,05 
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6 Diskuse 

Navzdory očekávání se při měření pH půdního výluhu ani u jedné z půd neprokázaly 

statisticky významné rozdíly (p<0,05) mezi variantami s přídavkem dešťové vody a bez něj. 

V dostupné literatuře prakticky chybí výzkumy, které by explicitně oddělovaly vliv závlahy a 

působení deště, tak jak je tomu v této diplomové práci. Většina studií probíhá v přirozených 

podmínkách na polích, kde již efekt deště lze jen těžko odfiltrovat. Relevantní informace tak 

nabízí spíše vzájemné porovnání takových prací se skleníkovými experimenty. Některé 

přicházejí se stejnými výsledky – např. Urbano et al. (2017) prováděl 3 měsíce pokus ve 

skleníku (tedy bez deště), kde se pH zavlažovaných ploch prakticky nezměnilo. 5 měsíců 

zavlažoval pole v Indii Gurjar et al. (2019) (tedy i s působením deště) a změny pH také 

nezpozoroval. Oba autorské kolektivy tento jev vysvětlují především krátkou dobou 

experimentu, což se nabízí i v případě této diplomové práce. Vnější kruh půdy z lokality 

Hostětín se ukázal být z hlediska rozdílů pH výjimkou. Obě varianty s deštěm vykazovaly 

v závěru pokusu vyšší pH (obrázek 10), což jde proti původnímu předpokladu. Dešťový režim 

měl eliminovat potenciální nárůst sodných solí z POV, které by mohly ovlivňovat pH půdního 

výluhu směrem do bazické oblasti. Tento konkrétní případ byl v rámci pokusu téměř jediným, 

kde k tomu nedošlo. Dešťová voda byla po celou dobu pokusu velmi slabě mineralizovaná, jistě 

tedy nebyla zdrojem látek zvyšujících pH. V přirozených podmínkách srážky obvykle 

vymývají bazické kationty a půdní roztok se okyseluje. Leuther et al. (2019) dokonce pozoroval 

pokles pH z hodnoty 7 na 5,7 vlivem závlahy POV a deště. pH půdního roztoku je ovlivňováno 

řadou procesů. Je možné, že další přísun vody nad závlahovou úroveň, stimuloval v půdě 

lokality Hostětín ty, které spotřebovávají kation H+ (např. denitrifikace). Leuther et al. (2019) 

pokles vysvětluje stejně a přidává i vliv rozkladu organické hmoty, který produkuje kyselé 

sloučeniny. I přesto, že varianty promývané dešťovou vodou vykazovaly ve vnějším kruhu 

půdy lokality Hostětín průměrně vyšší pH téměř po celou dobu pokusu, statisticky významné 

rozdíly se projevily až 309. a 366. den. To kalendářně odpovídá počátku ledna a konci února. 

V tuto dobu ve skleníku jistě panovaly jiné teplotní podmínky než například 186. den (konec 

srpna). Nižší výpar z půdního profilu mohl účinky dodatečného množství vody jen podpořit. 

Vnější podmínky ale nebyly v rámci experimentu sledovány, a tak lze o jejich vlivu na pH jen 

spekulovat.  

Z průběhu pH v čase (obrázky 7-10) lze vidět, že se měnilo spíše komplexně ve všech 

variantách. Výrazné trendy vlivem některého typu závlahy nevznikaly. Obě půdy tak 

pravděpodobně reagovaly na závlahu jako takovou. Jeden rok trvání experimentu je zřejmě 
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příliš krátká doba na to, aby se rozdíly mezi jednotlivými typy závlahy výrazněji projevily. 

Podobný trend lze vidět i u výsledků elektrické konduktivity – mění-li se, dochází k tomu ve 

všech variantách stejným směrem (výjimkou je pouze vnější kruh půdy z lokality Hostětín – 

viz dále). V dlouhodobějších výzkumech se ale vliv POV na půdní pH projevuje. Soothar et al. 

(2018) a Biswas and Mojid (2018) sice zaznamenali mírné zvýšení i vlivem kontrolní závlahy 

podzemní vodou, ale pH ploch zavlažovaných POV se zvýšilo statisticky významně. Drtivá 

většina studií využívá k závlaze přečištěnou odpadní vodu z městských ČOV, pouze Almuktar 

et al. (2018) aplikoval POV z kořenové ČOV. I on během čtyř let prokázal jen mírný vzrůst 

hodnoty pH. Stejný závěr učinil Andrews et al. (2016), jehož tým je pro změnu téměř jediným, 

který sledoval závlahu POV v podmínkách mírného pásma (centrální Pensylvánie, USA). I 

když se jedná o mnohaletou závlahu, studie nabízí této diplomové práci relevantnější srovnání 

než výzkumy z aridních oblastí.  

Změny pH během pokusu nebyly příliš intenzivní. Dle průměrů se jedná maximálně o 

hodnoty 0,8. Zřejmě tak zafungovala i pufrační kapacita půdy, která vyšší změny pH tlumila. 

Ke stejným závěrům došel i Mekki et al. (2018), který pozoroval jen velmi mírný pokles pH 

během pětiměsíčního pokusu ve skleníku. 

Kolísavý průběh pH ve vnitřním kruhu obou půd je možná důsledkem změny teploty ve 

skleníku. 60. den totiž odpovídá konci dubna, 186. den pak příchodu horkých letních měsíců 

(července a srpna) a 309. a 366. den jsou již zmiňované měsíce zimní. Takový průběh lze ale 

sledovat u obou půd pouze ve vnitřním kruhu. Ve vnějším kruhu se rozdíly mezi jednotlivými 

odběrovými dny zkreslují a pH se v čase tolik nemění. Rozdíl mezi oběma kruhy je výrazný 

především u půdy z lokality Kostelec, méně pak u půdy lokality Hostětín. Lze tedy usuzovat, 

že vliv závlahy se se vzdáleností od kapkovací jehly snižuje. Výrazněji u půdy lokality Kostelec 

n. Ohří než u půdy z druhé lokality, což potvrzují i výsledky elektrické konduktivity (jsou 

diskutovány v dalších odstavcích). Půdní struktura, textura nebo obsah organické hmoty v půdě 

z lokality Kostelec n. Ohří pravděpodobně negativně ovlivnily distribuci závlahové vody. 

Naopak v půdě lokality Hostětín mohla vznikat preferenční proudění, která odváděla vodu až 

k vnějšímu kruhu. Každopádně je rozdíl mezi vnitřním a vnějším kruhem evidentní. Vnější kruh 

byl závlahou ovlivněn méně. Mohl se v něm tak více uplatnit vliv dešťové vody, která byla 

aplikována rovnoměrně na celou plochu květináče. Výsledky EC ve vnějších kruzích obou půd 

tomu nasvědčují (obrázky 12 a 14). Varianty s deštěm a bez něj tvoří dvojice a jsou zejména 

v druhé polovině pokusu odděleny mnohem výrazněji, než je tomu u vnitřních kruhů obou půd. 

Zatímco vnitřní kruh byl závlahovou vodou dobře zásoben a protichůdný vliv deště se zde tolik 

neprojevoval, ve vnějším kruhu již byla rovnováha silně vychýlena k působení deště. 
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V dostupné literatuře se podobné srovnání hledá obtížně, žádná studie nesleduje vliv závlahy 

dle vzdálenosti od jejího zdroje. V některých ale byly odstupňovány účinky POV jiným 

způsobem. Např. Aman et al. (2018), který 2 roky testoval kapkovou závlahu ve skleníku, ředil 

POV destilovanou vodou. Sledoval tak vliv 25 %, 50 %, 75 % a 100 % roztoku POV na 

elektrickou konduktivitu půdního výluhu. Porovnání vnitřního a vnějšího kruhu je částečnou 

analogií porovnání účinků 100 % a méně procentního roztoku POV. Čím méně koncentrovaný 

roztok byl, tím méně ovlivnil EC půdy, stejně jako v případě této diplomové práce fungovala 

vzdálenost od kapkovací jehly. 

Z obrázků 12 a 14 lze podrobněji popsat vliv dešťové vody na EC půd ve vnitřním 

kruhu. Výše elektrické konduktivity půdního výluhu odpovídá množství iontů v půdním 

roztoku. Ionty dodané závlahou POV, které by mohly mít negativní dopady na půdu, byly 

dešťovou vodou značně vymyty z půdního profilu. Tato zjištění podporuje řada výzkumů 

v přírodních podmínkách. Např. Adrover et al. (2017) a Erel et al. (2019) také pozorovali 

pokles EC po srážkově bohatších obdobích roku.  

Časový průběh elektrické konduktivity ve vnitřním kruhu obou půd je do jisté míry 

podobný. Zvýšení EC v průběhu svých experimentů pozorovali i Abegunrin et al. (2016), 

Cherfouh et al. (2018) a Zolti et al. (2019). Mekki et al. (2018) zaznamenal nárůst EC dokonce 

každý měsíc pokusu. Ve všech zmíněných výzkumech ale byly na zkoumaných půdách 

pěstovány zemědělské plodiny, které jistě EC ovlivnily. Jako hranice pro pěstování rostlin je 

v dostupné literatuře uváděna hodnota 2 000 µs/cm v půdním výluhu (Leuther et al., 2019). Ani 

v jedné z půd, testovaných v rámci této práce, nebylo takto vysoké číslo stanoveno. V půdě 

z lokality Hostětín stoupá elektrická konduktivita u všech variant (statisticky významně opět v 

čtyřměsíčním měřítku), ale vrcholu dosahuje mnohem dříve – už 186. den. Původ iontů 

(způsobujících zvýšenou konduktivitu výluhu) je velmi pravděpodobně ve zdrojové POV a 

studniční vodě. Zdá se, že půda na lokalitě Kostelec n. Ohří má větší tendenci ionty akumulovat. 

Naopak v půdě z druhé lokality se množství iontů ustaluje i ve variantách bez přídavku dešťové 

vody. O které konkrétní ionty jde, není možné blíže určit. Výsledky měření draslíku, vápníku a 

hořčíku jsou zatíženy velkou variabilitou hodnot a pokud v nich i přesto lze spatřit nějaký trend, 

nepodobá se zmíněným trendům elektrické konduktivity. V půdním výluhu tedy bylo přítomno 

větší množství aniontů. 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že vliv deště je klíčový. Potvrzuje, že rizika zasolení 

půd vlivem závlahy POV se v České republice pravděpodobně nemusíme obávat. Dokládají to 

i měření obsahu sodíku v obou půdách (obrázky 15 a 16). V půdě z lokality Kostelec n. Ohří 

jakákoliv závlaha dokonce snížila pozaďové množství sodíku. Z hlediska potenciálního 
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zasolení je tak této půdě dokonce prospěšná. V půdě z lokality Hostětín naopak jakákoliv 

závlaha úroveň sodíku zvýšila, srážkové poměry České republiky by ale měly potenciální 

zasolení snižovat. Zvýšenou koncentraci sodíku při dlouhodobé závlaze POV pozoroval i 

Tahtouh et al. (2019). Andrews et al. (2016) ale přinesl zjištění, podle kterého vysoké množství 

sodíku automaticky neznamená degradaci půdních vlastností. V jeho desetiletém experimentu 

(v humidním klimatu) totiž nebyly negativně ovlivněny i přes to, že přísun sodíku z POV byl 

značný. 

Výsledky stanovení dalších prvků (K, Ca, Mg a P) ve vnitřním kruhu obou půd nelze 

interpretovat bez ohledu na vysokou variabilitu paralelních vzorků. Zdá se, že jeden rok je příliš 

krátká doba na to, aby se hodnoty v jednotlivých variantách více ustálily a vytvořily 

testovatelné trendy. Mimo fosforu tyto prvky patří mezi bazické kationty, jejich vlastnosti jsou 

podobné. Není tedy náhodou, že jejich průměrné koncentrace v rámci všech měření vykazují 

podobný průběh dle variant. Celkové množství vápníku a hořčíku se u obou půd pohybuje 

řádově v tisících mg/kg sušiny, zatímco obsah sodíku je o řád nižší. Takový poměr zřejmě není 

náhodný, dvoumocné kationty mohou v půdním sorpčním komplexu nahrazovat ty jednomocné 

a tím udržovat půdu v dobré kondici bez zasolení. V POV i studniční vodě je vápníku více než 

sodíku, což brání akumulaci sodných solí. To nebývá vždy pravidlem – např. Tahtouh et al. 

(2019) použil ve svém experimentu v Texasu POV s poměrem sodíku k vápníku 2:1. Stejný 

poměr se po několika letech závlahy následně objevil i v půdním výluhu. Půda z lokality 

Kostelec n. Ohří obsahuje dokonce až desítky tisíc mg/kg sušiny vápníku. I to je pravděpodobně 

důvodem, proč se u ní vlivem závlahy celková koncentrace sodíku snížila ve všech variantách. 

Další výzkumy ukazují, že vápník a hořčík jsou při závlaze POV opravdu klíčové – Ganjegunte 

et al. (2017) a Dao et al. (2019) aplikovali na půdu mletý vápenec a tím snížili koncentraci 

sodíku. V konečném důsledku lze říct, že POV z KČOV Kostelec nad Ohří má vzhledem 

k zasolování půdy příznivé složení, příznivější než POV z jiných výzkumů. 

Hodnoty objemové, měrné hmotnosti a pórovitosti se během pokusu příliš neměnily. 

Příčinou tohoto stavu bylo pravděpodobně umělé navršení strukturně pozměněné půdy 

(průchod přes síto s velikostí ok 2 mm), která se do původního utuženějšího stavu vracela jen 

velmi pozvolna. Za běžných okolností k tomu dopomáhají především klimatické podmínky, 

činnost kořenů rostlin a půdního mezo či makroedafonu. Tyto faktory byly ale v 

experimentálním skleníku, kde pokus probíhal, eliminovány. Pokud k nějakým změnám 

fyzikálních parametrů došlo, jednalo se o velmi mírný vzrůst objemové hmotnosti, který byl 

způsoben přirozeným utužováním půdního profilu zejména „mechanickým“ působením vody. 

To je i důvodem, proč je ve vnějším kruhu mírný vzrůst patrný jen u variant s přídavkem 
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dešťové vody. Kapková závlaha se zde prakticky neprojevila. Opačné výsledky přinesl výzkum, 

který ve třech po sobě jdoucích sezónách prováděl Shariot-Ullah (2019). Na poli v Bangladéši 

se při pěstování zemědělských plodin mírně snížila objemová hmotnost a tím se zvýšila 

pórovitost. Tento efekt lze zřejmě přičítat také vlivu přírodních podmínek, které byly ve 

skleníku eliminovány. Naproti tomu, Bardhan et al. (2016) zjistil, že objemová hmotnost se 

vlivem desetileté závlahy POV nezměnila. Jeho měření probíhala v Izraeli v sadech 

s grapefruity. Odlišnost fyzikálních vlastností je možné spatřit v hodnotách mezi oběma 

půdami, v té z lokality Hostětín jsou přirozeně mírně nižší (půda je přirozeně lehčí). 249. den 

jsou objemové hmotnosti všech variant nižší, protože před odběrem vzorku nebyla provedena 

závlaha. Půda byla tak na rozdíl od ostatních odběrů mírně lehčí. V rámci pokusu tedy nebyly 

zaznamenány žádné změny naznačující degradaci fyzikálních vlastností půdy vlivem závlahy 

POV. 

Jednotlivé hypotézy této diplomové práce byly zaměřeny zejména na vliv dešťové vody 

na závlahu POV. Nyní je možné jejich zhodnocení. První z nich, která zní: „V půdě zavlažované 

pouze přečištěnou odpadní vodou bude v průběhu pokusu narůstat elektrická konduktivita“, se 

částečně potvrdila. Pomineme-li vnější okruhy (zejména ten v půdě z lokality Kostelec n. Ohří), 

EC půdního výluhu v průběhu pokusu skutečně narůstala, i když v čtyřměsíčním měřítku. 

V pozdější fází pokusu se ale její zvyšování u obou půd zastavilo. Otázkou tak zůstává, jakým 

způsobem by se EC vyvíjela, pokud by pokus dále pokračoval. Je možné, že po této „lag fázi“ 

by její hodnoty znovu začaly vzrůstat. Rovněž se ale lze domnívat, že v půdě se již začala 

ustanovovat určitá rovnováha a EC se ustaluje na konstantních hodnotách. Pro potvrzení či 

vyvrácení těchto domněnek by bylo vhodné provádět v budoucnu dlouhodobější výzkumy vlivu 

závlahy POV na EC, které by trvaly nejméně několik let. Druhá hypotéza: „Aplikace dešťové 

vody (odpovídající srážkovým úhrnům ČR) na půdu zavlažovanou přečištěnou odpadní vodou 

bude snižovat elektrickou konduktivitu“, byla potvrzena pouze u půdy z lokality Hostětín. V 

půdě lokality Kostelec n. Ohří byl tento jev potvrzen pouze ve vnějším kruhu, kde byl vliv POV 

jen mírný. Pro případnou realizaci závlahy POV v oblasti Kostelce nad Ohří tak lze doporučit 

zvýšenou obezřetnost a pravidelnou kontrolu stavu půdy. Opět ale záleží na tom, jak tato půda 

reaguje na POV v dlouhodobějším (víceletém) měřítku. Přenos zjištění této práce do praxe 

pochopitelně limituje i odlišnost laboratorních podmínek od těch přírodních. Poslední hypotéza: 

„V půdě zavlažované pouze přečištěnou odpadní vodou bude při ukončení pokusu vyšší 

množství sodíku než v půdě zavlažované přečištěnou odpadní vodou + dešťovou vodou“, byla 

potvrzena bez výjimky v obou půdách. Vliv deště na vyplavování sodíku byl statisticky 

významný. V jednoletém měřítku se tak negativních vlivů sodíku na půdní vlastnosti není třeba 
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obávat ani v jedné z půd. Na základě této práce závlaha POV nepředstavuje pro vybrané typy 

půd v České republice stejné riziko jako pro půdy v aridních oblastech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

7 Závěr 

V této diplomové práci byl sledován vliv kapkové závlahy přečištěnou odpadní vodou 

z KČOV na vlastnosti půd. Experiment, který probíhal ve vegetačním skleníku, zahrnoval 

závlahu dvou půd POV, studniční a dešťovou vodou. V průběhu dvanácti měsíců bylo 

pravidelně stanovováno pH a elektrická konduktivita půdního výluhu, celková koncentrace 

sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a fosforu a také fyzikální vlastnosti půd (objemová, měrná 

hmotnost a pórovitost). To vše ve dvou vzdálenostech od zdroje závlahy. 

Protože v aridních oblastech naší planety, kde je závlaha POV intenzivně zkoumána, 

dochází jejím prostřednictvím k degradaci půdních vlastností, byl stanoven cíl této práce 

v následovném znění: „Ověřit, zda kapková závlaha odpadní vodou (přečištěnou v kořenové 

ČOV) představuje pro vybrané typy půd v České republice srovnatelné riziko jako pro půdy v 

aridních oblastech.“ Na základě zjištění prezentovaných v kapitolách 5 a 6 bylo potvrzeno, že 

kapková závlaha POV má v podmínkách České republiky minimální negativní dopady na půdní 

vlastnosti a lze s ní tak počítat jako závlahovým zdrojem pro budoucnost. Potenciální negativní 

efekty jsou eliminovány zejména množstvím srážek, které na našem území poskytují půdě 

dostatečnou ochranu před zasolením. V budoucnu lze rovněž počítat s využitím POV 

z kořenových čistíren, jejichž kvalita má jen malý potenciál zasolovat půdní profil. Tato zjištění 

je třeba potvrdit dlouhodobějším výzkumem v oblasti závlah POV. V experimentu této práce 

se totiž ukázalo, že 1 rok je příliš krátká doba na to, aby se vyvinuly trvalejší trendy u většiny 

parametrů. Navazující výzkumy je tak nutné realizovat v delším časovém měřítku. Prostor pro 

další bádání se rovněž otevírá v oblasti poloprovozních testů závlah na skutečných 

zemědělských plochách. Přenos výsledků této práce do praxe je pochopitelně limitován malou 

komplexitou podmínek v laboratorním měřítku. Budoucí studie by se také měly soustředit na 

vliv POV v bezprostřední blízkosti jejího zdroje. Se vzrůstající vzdáleností od zdroje kapek vliv 

závlahy klesá a neposkytuje tak relevantní informace o jejím vlivu na půdu.  

 V závěru této práce je tedy možné prohlásit, že POV z kořenových ČOV je slibným 

zdrojem vody pro závlahu zemědělské půdy. Tato problematika si v České republice 

jednoznačně zaslouží dlouhodobější a komplexnější výzkum. 
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