
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. 


