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Abstrakt 

Břehová infiltrace je jeden ze způsobů umělého nabohacování horninového prostředí 

povrchovou vodou, který ve svém důsledku vede hlavně ke zpomalení odtoku povrchové vody z krajiny. 

Během břehové infiltrace dochází k atenuaci, a proto v době sucha může sloužit jako zdroj pitné vody 

při zásobování obyvatel i v místech, kde povrchová voda nedosahuje požadované kvality. Bakalářská 

práce je rešeršně zaměřena na způsoby břehové infiltrace v širším kontextu různých způsobů umělého 

vsakování, přitom se nezaměřuje pouze na základní situaci, kdy je říční voda břehovou infiltrací čerpána 

z břehů řek, ale i ze všech antropogenních i přírodních typů vodních ploch a na vytipování vhodných 

míst v České republice, kde by mohla být břehová infiltrace v budoucnu využita. Ve srovnání s dalšími 

státy Evropy je v tuzemsku břehová infiltrace využívána spíše omezeně a je opomíjena. V případě 

pokračujícího sucha bude nutné zvážit využití i technologií umělé infiltrace včetně břehové, protože 

klasické zdroje mohou být vyčerpány. 

 

Abstract 

Bank infiltration is one of the ways of managed aquifer recharge (MAR) with surface water. As 

a result, bank infiltration mainly slows down the outflow of surface water from the landscape. 

Attenuation occurs during bank infiltration. Therefore, in times of drought, bank infiltration can be used 

as a source of drinking water. Drinking water can be used to supply the population even in places where 

surface water does not reach the required quality. The bachelor thesis is focused on the research of bank 

infiltration methods in the broader context of various methods of MAR. At the same time, the bachelor's 

thesis does not focus only on the basic situation where river water is pumped by the river, but also on 

situation between all anthropogenic and natural types of water area. The work also focuses on identifying 

suitable places in the Czech Republic where bank infiltration could be used in the future. In comparison 

with other European countries, bank infiltration is in the Czech Republic less used, and it is neglected. 

In the event of a continuing drought, it will be necessary to consider the use of MAR technologies, 

including bank infiltration, because traditional resources may be depleted.  



6 

Obsah 

1 ÚVOD ................................................................................................................. 7 

2 UMĚLÉ OBOHACOVÁNÍ ....................................................................................... 9 

2.1 Břehová infiltrace ............................................................................................... 12 

3 HISTORICKÝ VÝVOJ VYUŽITÍ BŘEHOVÉ INFILTRACE.............................................. 13 

3.1 Starověk ............................................................................................................. 13 

3.2 Středověk ........................................................................................................... 15 

3.3 Novověk ............................................................................................................. 16 

4 MODERNÍ TRENDY BŘEHOVÉ INFILTRACE VE SVĚTĚ ........................................... 20 

4.1 Infiltrace jako nástroj v boji se suchem ................................................................ 21 

4.2 Infiltrace v aglomeracích ..................................................................................... 24 

4.3 Modelování a výpočty ......................................................................................... 24 

5 STAV VYUŽITÍ BŘEHOVÉ INFILTRACE V ČESKÉ REPUBLICE ................................... 25 

5.1 Jímací území Káraný ............................................................................................ 28 

5.2 Jímací území Vsetín – Ohrada .............................................................................. 29 

5.3 Jímací území Tlumačov ........................................................................................ 30 

5.4 Jímací území Rožnov pod Radhoštěm .................................................................. 30 

5.5 Jímací území Ivančice .......................................................................................... 30 

5.6 Jímací území Kojetín ............................................................................................ 31 

6 REGIONY ČR VHODNÉ PRO BŘEHOVOU INFILTRACI ............................................ 31 

6.1 Typizace hydrogeologických a technických podmínek .......................................... 32 

6.2 Vhodná území pro břehovou infiltraci v ČR .......................................................... 34 

7 DISKUZE A ZÁVĚR ............................................................................................... 35 

8 LITERATURA ....................................................................................................... 37 

 

  



7 

1 Úvod 

Břehová infiltrace (anglicky (ang.) bank infiltration popřípadě (popř.) influent seepage (Hanzel, 

1998)) je jedna z technologií umělého obohacování kolektoru, kdy se povrchová voda dostává do 

propustného horninového prostředí. Druhý způsob umělého obohacování kolektoru je umělá infiltrace 

(ang. artificial recharge), kdy lze kontrolovat množství i jakost infiltrované vody. Technologie břehové 

infiltrace je v Evropě využita pro získávání pitné vody, například (např.) podél Rýna, Dunaje, Labe i 

Seiny ve Francii (Kuehn a Mueller, 2000, Doussan et al., 1997), kde již v 80. letech bylo dodáváno cca 

50 % veškeré pitné vody (Casteny, 1985) právě břehovou infiltrací. V současné době lze předpokládat 

zvýšení zájmu uměle vodu infiltrovat, zejména kvůli výskytům sucha, které v České republice (ČR) 

po praktické i teoretické stránce popsal Brázdil et al., (2015) a Daňhelka et al. (2015). Ten v publikaci 

Sucho na území České republiky v roce 2018 shrnuje poznatky především ve formě map a grafů majících 

souvislost s projevy sucha. Na závěr knihy se konstatuje, že právě rok 2018 byl z hlediska vodních stavů 

ještě sušší než rok 2015. Aby se zabránilo dopadům sucha na socioekonomickou oblast, je zapotřebí 

hledat nové možnosti při zásobování obyvatel pitnou vodou třeba právě břehovou infiltrací. 

Sucho je přitom velmi složité exaktně definovat. Obecně je popisováno jako záporná odchylka 

vodní bilance od teplotního (klimatického) normálu na daném území v daný časový interval (Brázdil et 

al., 2015). Ministerstvo zemědělství (2017) k suchu uvádí, že jestliže není dostatek vody pro uspokojení 

požadavků společnosti, tak jde o nedostatek vody, který spolu se suchem může způsobit hospodářské 

ztráty, environmentální ztráty na biologické rozmanitosti, ztráty jakosti vody, ztráty mokřadů a ztrátu 

bonity půdy. Při definování je nutné sucho rozlišovat na meteorologické (záporná odchylka srážek od 

normálu během určitého časového období), zemědělské (nedostatek vláhy pro plodiny), hydrologické 

(významné snížení hladin vodních toků) a socioekonomické (dopady sucha na kvalitu života) (Brázdil 

et al., 2015, Van Loon, 2015), protože se každé jinak projevuje. Zásadním nedostatkem všech definic 

sucha je, že nejsou plošně a ani v průběhu času kvantifikována tak důležitá kritéria, jako je „odchylka 

od normálu během určitého časového období“. Například Němec et al. (2006) uvádí, že problémem 

sucha je nejenom jeho nejednoznačné identifikování, ale i jeho délka, kdy často nelze stanovit jeho 

začátek a ani konec, přičemž problematická je i jeho prognóza. 

Situace je přesto natolik závažná (viz Tab. 1, ve které jsou zjednodušeně popsány problémy ve 

vodním hospodářství související se změnou klimatu), že se i státní orgány s podporou Evropské unie 

(EU), obrací na veřejnou správu a občany, aby prosazovali takové „ekologické chování“, které povede 

k omezení rychlosti odtoku vody z krajiny. Jde například o dotační program Ministerstva životního 

prostředí (MŽP) ČR Dešťovka, kdy jsou poskytovány dotace na budování nádrží pro záchyt srážek. 

Tab. 1. Výtah z Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou 

zpracovalo Ministerstvo zemědělství v roce 2017, kde jsou shrnuty základní faktory související se 

suchem a změnou klimatu. 

 

Souhrn charakterizující současný stav vodních zdrojů a problémů souvisejících s důsledky změny klimatu: 

Pozorované změny 

klimatu  

 

Zvýšení teploty vzduchu mezi obdobími 1961–1985 a 1986–2010 v ročním průměru a na 

jaře a v létě přibližně 1 °C, na podzim 0,6 °C a v zimě 0,2–0,5 °C  

Změna v rozložení srážek během roku, kdy na jaře a v létě je pozorován spíše jejich 

pokles, v zimě pak spíše jejich nárůst  

Nárůst potenciálního výparu za posledních 30 let přibližně o 5 až 10 %  

Snížení retenční kapacity půdy v ČR oproti stavu před rokem 1950 přibližně o 40 %  



8 

Pozorované změny 

hydrologické bilance 

Vodní eroze ohrožuje cca 60 % půdy (z toho je již přibližně 12 % degradováno), 14 % je 

ohroženo větrnou erozí, 45 % je utuženo, zejména v podorničí. Většina zemědělských půd 

trpí nedostatkem organické hmoty, má nevyhovující strukturu a v řadě případů dochází k 

poklesu pH. Celý tento fakt doprovází i omezení oživení v půdním prostředí  

Zvýšení počtu dní s nedostatečnou vláhovou bilancí mezi obdobími 1961–1990 a 1991–

2014 na většině území v polohách pod 600 m n. m. v průměru o 10–15 dní v období od 

dubna do června  

Pozorovaný pokles odtoku v letním období, který je v ročním průměru kompenzován 

nárůstem odtoku v zimním období  

Klesající trend vydatnosti pramenů v hydrogeologických rajonech ve středních Čechách a 

na jižní Moravě  

Situace užívání vody a 

péče o jakost vod 

Snížení celkových odběrů vody v porovnání s rokem 1990 přibližně o polovinu  

Mírný růst odběrů vody pro zemědělství od roku 2000  

Potřeba zajistit vodní zdroje pro hašení požárů  

Zdevastované závlahové systémy  

Výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích 

Nedostatečná kapacita vodárenských zdrojů v menších aglomeracích 

Komplikované podmínky realizace komplexních pozemkových úprav  

Nedostatečný vývoj omezení vodní eroze zemědělských půd  

Nedostatečné nástroje pro omezení množství látek používaných na výživu a ochranu 

rostlin  

Nedostatečné čištění odpadních vod vypouštěných do recipientů v období sucha  

Neudržitelně nastavený způsob financování vodního hospodářství 

 

Při projektování nápravných opatření, které povedou k zamezení sucha, je nutno hledat i jeho 

příčiny. To je relativně složité, protože lze pozorovat komplexní zhoršování různých aspektů, které se 

týkají životního prostředí. Například Brázdil et al., (2015) uvádí, že je možné v ČR pozorovat od 19. 

století úbytek orné půdy (o 13,5 % z celkové rozlohy ČR, viz Obr. 1), úbytek trvalých travních porostů 

jako důsledek intenzifikace zemědělství, vystřídaný po roce 1990 naopak nárůstem těchto ploch, dále 

nárůst lesních ploch od roku 1845 (téměř o 5 % z celkové rozlohy ČR), nárůst vodních ploch od roku 

1845 o polovinu (o 0,7 % z celkové rozlohy ČR), nárůst zastavěných ploch od roku 1845 o cca 

trojnásobek (o 1,1 % z celkové rozlohy ČR) a nárůst ostatních ploch od 1845 o cca čtyřnásobek (o 6,6 

% z celkové rozlohy ČR). Lze ale pozorovat i zvyšování podílu antropogenně upravených toků (Obr. 2) 

a degradaci zemědělské půdy zapříčiněnou jak suchy, tak nevhodnými agrotechnickými postupy. 

  

Obr. 1. Ukázka ubytku orné půdy vlivem 

rozparcelování k výstavbě rodinných domů v k.ú. 

Květnice u Prahy (stav 2022) (ČÚZK, 2022) 

Obr. 2. Nevhodná úprava vodního toku Botiče (zdroj: autor) 

V současnosti jsme v ČR v situaci hledání změny koncepce ve využívání půdy a péče o ní, ale i 

ve změně koncepce dotace srážkových vod do vod podzemních s důrazem na využití i individuálních 

iniciativ. V tomto směru se mění i řada legislativních předpisů, kdy např. v současnosti lze využít 

vyčištěné odpadní vody z domácí čistírny odpadních vod (DČOV) pro navýšení zásob podzemních vod, 
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místo jejich odvádění do nejbližších vodotečí. Tyto a mnohé další metody obohacování a regulace 

využitelných zásob podzemních vod mají zásadní význam při zmírnění dopadů sucha, ale i případně 

humidity. Jde přitom o soubor činností, které jsou velmi rozsáhlé, a proto se bakalářská práce omezí 

pouze na vybrané aspekty týkající se břehové infiltrace. 

2 Umělé obohacování 

Způsoby umělého nabohacení jsou přímé, kdy je voda přiváděna na místo infiltrace způsobem, 

který umožňuje kontrolu její jakosti (možnost předčištění na česlích, sítech, pískových filtrech, popř. 

chemická úprava (Podhorský, 1963)) i množství. Místem infiltrace může být vsakovací nádrž, 

zavlažovací kanál, drenáž, vsakovací studna, zátopa atd. Přímé způsoby umělé infiltrace lze dle 

technického řešení dále členit na zasakování z povrchu (infiltrační vany, zavlažovací kanály, zátopa atp., 

klasickým mnoholetým příkladem je vodárna Káraný) a na zasakování z podzemí (studně, šachty, 

zářezy atp.) (Kříž, 1983). Druhým způsobem jsou metody nepřímé (břehová infiltrace), kdy voda není 

nikam přiváděna, ale je čerpána sítí vrtů přímo podél povrchových toků, ale i rybníků, pískoven atd. 

(Kopáček et al., 2020, Plainer, 1983). Samotná infiltrace vody z recipientu do propustného prostředí je 

možná díky snížení hladiny podzemní vody v přilehlém území nebo zvýšením hladiny v recipientu 

(Kříž, 1983). 

Odlišné členění podzemní vody uvádí Hynie (1961), který ji dělí na přírodní, která „není 

rozhojňována umělými zásahy za účelem zvýšení využitelného množství“, na vodu získanou břehovou 

infiltrací, která je získávána z břehů a dna otevřených vodních ploch (řeky, rybníky, jezera atp.) a na 

umělou podzemní vodu, kdy se většinou povrchová voda přivádí do infiltračních van a je skrz dno 

procezována. 

Detailněji zdroje podzemní vody dělí Krásný et al. (2012), který sice také rozlišuje 3 typy zdrojů, 

ale indukované zdroje jsou děleny dále. Rozlišují se zdroje podzemních vod přírodní, umělé, (totožné 

s definicí Hynie (1961)) a indukované, které se dělí na hydrologické (břehová infiltrace), kdy je v okolí 

jímacího vrtu vytvořena deprese hladiny podzemní vody, čímž dochází ke zvýšení hydraulického 

gradientu. V místě jímání se vodoteč mění z efluentní (dotační) na influentní (infiltrační) (Ray, 2001). 

Předpokladem je hydraulická propojenost mezi řekou a okolním kolektorem. Druhým typem jsou 

hydrogeologické (HG) indukované zdroje, kdy infiltrace nastává mezi zvodněnými systémy (např. 

v České křídové pánvi). Přetok může být z nadložních, podložních, nebo ze sousedních systémů. 

Nejobvykleji se nachází v místech, kde jsou systémy odděleny pouze piezometrickou elevací. Třetím 

typem indukovaných zdrojů jsou zdroje srážkové, kdy se zlepšují hydraulické podmínky pro vznik nebo 

zvětšení infiltrace ze srážek. Jímáním podzemní vody se vyváří prostor pro indukované zdroje a rovněž 

se zpomaluje odtok vody. 

Krásný et al. (2012) dále uvádí, že kromě tradičního způsobu dělení infiltrace na antropogenní 

(umělou) a přirozenou (někdy též matečnou (Hynie, 1961)), ji lze dělit na neúmyslnou (je odstraňována 

hluboce zakořeněná vegetace, infiltrace způsobená zavlažovacími systémy a v městských oblastech 

úniky z dešťových kanalizací, vodovodů atp. (Page et al., 2018)) a na úmyslnou, kdy byly účelově 

vytvořeny podmínky pro infiltraci. 

Umělá infiltrace je tedy jakákoliv antropogenní činnost, díky které se voda dostává do 

podzemních zásob. Takovou činností dochází k regulaci režimu proudění a akumulaci podzemních a 

povrchových vod. Existují různé možnosti umělé infiltrace povrchových, ale v některých případech i 
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vyčištěných odpadních vod do hydrogeologické (HG) struktury, při kterých se využívá existence všech 

vhodných a přírodě blízkých, trvalých i dočasných HG těles. K umělé infiltraci přitom nedochází pouze 

ve vodotečích, ale i v zatopených důlních dílech (pískovnách, štěrkovnách, vytěžených prostorách po 

těžbě rud atp.), ve zbytkových akumulacích vod na povrchu po zátopách (mokřady, tůně), při 

pravidelném zajištění podmínek pro existenci lužních lesů (např. oblast Podyjí a Hodonínska), při 

závlahách zemědělské půdy, během meliorace vod (Kulhavý, 2020) a během dočasného skladování 

sněhu (sněhové farmy), které slouží při úpravě svahů skiareálů. 

Obecnou schematizací a typizací umělé infiltrace se zabývají např. Dillon (2005) a Hiscock a 

Grischek (2002), kteří publikovali schémata břehové infiltrace, infiltrace přes duny (metoda 

rozpracovaná v Nizozemsku pro dočišťování vod z řeky Rýn (Stuyfzand, 1993)  a využitá např v Belgii 

(Van Houtte, 2012)), infiltračních (vsakovacích) rybníků, kdy existuje např. suchá či mokrá fáze, 

systémů infiltrace dešťových vod i infiltračních systémů odpadních vod a podzemních polopropustných 

i nepropustných vodních nádrží (přehrady) (vytvoří se nepropustná clona z cementu, chemickou 

injektáží, z ocelových štětovnic atd. (Kříž, 1983)).  

Opatření, která vedou k umělé infiltraci, mohou být zaměřena např. na inicializaci a intenzifikaci 

přirozených procesů (zkrácení doby povrchového odtoku cílenou péčí o traviny i dřeviny nebo 

prodloužení doby infiltrace zavedením např. kapénkových závlahových systémů). Dále mohou být 

zaměřena na zkrácení povrchového odtoku, kdy je využito akumulačních bazénů zvyšujících dobu 

zdržení vody v krajině, nebo na zlepšení infiltrace srážkových vod, např. stanovením maximální 

velikosti zemědělských ploch, budováním remízků, zlepšením určitých agrotechnických metod, 

revitalizací lesních vsaků, omezením odtoku povrchových vod po lesních cestách využívaných pro těžbu 

a manipulaci se dřevem atp. V posledních letech jde ale i o snahu zvýšení zadrženého množství vody 

v podzemí, např. budováním podzemních polopropustných bariér. Jde o systémy, které se používají 

např. v Indii (Senthilkumar a Lakshmanan, 2011), kde je jejich výstavba podporována. Dále jde o 

budování speciálních infiltračních bloků, které mají význam i při centralizované infiltraci srážkových 

vod z urbanizovaných ploch (parkoviště, komunikace, střechy veřejných i rodinných domů, rekreačních 

objektů atp.) (Novotná et al., 2015). Základní typy umělé infiltrace vod jsou schematicky shrnuty níže 

(Obr. 3 až Obr. 13) v Tab. 2. 

Tab. 2. základní schémata umělého nabohacení podzemních vod dle Dillona (2005) 

Schéma  Charakteristika Poznámka 

 

Obr. 3. Jednobodové doplňování a 

čerpání (Murray, 2008) 

Využití jednoho 

vrtu pro odběr i 

vsak do podzemních 

vod  

Fáze čerpání a infiltrace závisí např. na ročním období. 

Po odčerpání určitého množství vody jsou snížené zásoby 

vody zvýšeny pozdější infiltrací a vtláčením přebytků do 

zvodně 

 

ang.: ASR (Aquifer storage and recovery) 

  

Obr. 4. Vícebodové doplňování a 

čerpání (Murray, 2008) 

Využití více 

vsakovacích a 

čerpacích vrtů pro 

zvětšení vydatnosti 

jímacího systému a 

zlepšení jakosti 

jímané vody 

Systém vrtů s využitím principu cyklických změn 

zasakovacích režimů lze použít u tepelných čerpadel i 

vsaku odpadních vod.  Schéma se používá při utilizaci 

chladnějších vod z geotermálních systému. Existují 

varianty: zpětné začerpávání chladnějších vod do vrtů 

teplejších, vody z II. vrtu, který má uzavřené zhlaví se 

postupně vsakují do propustnějších vrstev vystrojené 

filtrem, využívaná je voda z II. vrtu, kde dochází 

k přetoku z napjaté zvodně do zvodně s nižší napjatostí. 
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ang.: ASTR (Aquifer storage transfer and recovery) 

  

Obr. 5. Plošná infiltrace (Murray, 

2008) 

Obohacení zásob 

vod infiltrací 

z přirozených i 

umělých 

vsakovacích zářezů. 

Může jít i o 

infiltraci v poldrech. 

Je využito vsakovacího zářezu, do kterého je soustředěn 

přebytek vody z povrchu (srážková voda, vyčištěná 

odpadní voda, sněhové farmy atd.). Infiltrace skrz zářezy 

lze dělit dle hydraulického propojení s hladinou 

podzemních vod na dotaci do zóny nenasycení, zóny 

plného nasycení a zóny proměnného nasycení. Jedná se o 

nejefektivnější způsob nabohacování (Hrkal, 2016), ke 

kterému přirozeně dochází např. v lužních lesích. 

 

ang.: Infiltration ponds 

  

Obr. 6. Břehová infiltrace (Murray, 

2008) 

Využití vrtů u 

vodních nádrží, řek, 

štěrkoven, pískoven 

atp. pro nabohacení 

zásob vody 

(indukované 

nabohacení) 

Schéma břehové infiltrace, kdy je část zásob vody 

dotována z vodního recipientu (řeka, jezero, vodní nádrž 

aj.). Vsakovací systémy (nádrže) mohou být relativně 

složité. 

 

ang.: Bank filtration 

 

 Obr. 7. Akumulační nádrž (Murray, 

2008) 

Vsakování 

akumulovaných 

přebytků 

povrchového 

splachu většinou při 

vyšších srážkách 

Nabohacení zásob podzemních vod infiltrací 

z vyrovnávacích vodních nádrží, do kterých jsou 

ukládány sezonní přebytky srážkových či povrchových 

vod. Hojně se technologie využívá v Indii při sezónních 

srážkách a voda posléze slouží při zásobování městských 

aglomerací. 

 

ang.: Percolation tanks 

 

Obr. 8. Zemní nádrž akviferového 

typu (Murray, 2008) 

Výstavba umělých 

podzemních 

filtračních 

zásobníků  

Jde o relativně nákladný způsob akumulace přebytků 

vody, je však vhodný tam, kde jsou přebytky odtěžených 

zemin z výstavby komunikací, těžby surovin nebo po 

rozsáhlých terénních úpravách. Jsou vhodné v aridních 

oblastech s nepropustným podložím, kde dochází 

k nárazovým srážkám. 

 

ang.: Sand dam 

 

 Obr. 9. Podzemní hráz (Murray, 

2008) 

Výstavba 

podzemních přehrad 

se zadanou 

propustností 

Vhodné pro struktury, kde lze současně akumulovanou 

vodu využít pro zásobování, resp. vylepšení odtokových 

poměrů vodoteče a v oblastech s efemerními toky, kdy 

při sezónních srážkách dojde k nasycení vodou za hrází. 

Předpokladem je nepropustné podloží. 

 

ang.: Underground dam 

 

Obr. 10. Řízená infiltrace (Murray, 

2008) 

Výstavba přehrady 

s definovaným 

výtokem a oblastí k 

infiltraci 

Zařízení lze využít jako systém se zadržením a akumulací 

vod pro její následné využití pro infiltraci a nabohacení 

využitelných zásob a zvýšení vydatnosti vodárensky 

využitelných studní či zajištění požadovaného průtoku 

vodoteče. 

 

ang.: Recharge releases 

 

Obr. 11. Dunová infiltrace (Murray, 

2008) 

Využití infiltračních 

nádrží 

Infiltrace přebytků povrchové vody v nádržích 

vybudovaných v dunách Voda je poté čerpána v nižší 

nadmořské výšce. Výhodou je zlepšení jakosti a 

vyrovnání jímatelného množství. Schéma bylo úspěšně 

použito v Nizozemsku při navýšení zásob podzemních 

vod a dočištění vody z řeky Rýn (Stuyfzand, 1993)   

 

ang.: Dune filtration 
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Obr. 12. Bodová infiltrace srážkových 

vod (Murray, 2008) 

Vsak srážkových 

vod z objektů a 

nepropustných 

ploch do vod 

podzemních 

Voda je odváděna do vsakovacích nádrží, které jsou 

naplněné pískem, popř. štěrkem. Vhodné pro uživatele 

zdrojů pro individuální zásobování vodou.  Jde o řízenou 

infiltraci do vod podzemních a může pozitivně ovlivnit 

jímatelné množství z individuálních zdrojů. 

 

ang.: Dune filtration rainwater harvesting 

 

 Obr. 13. akumulačně-vsakovací 

nádrže (Murray, 2008) 

Budování lokálních 

a regionálních 

vsakovacích 

„farem“, kde se 

„uskladní“ přebytky 

(povrchové vody, 

sněhu atp.) 

Voda je infiltrována ve vanách s propustným dnem a tím 

dochází k nabohacení zásob podzemních vod. Často je 

využívána odpadní vyčištěná voda, dešťové srážky atp. 

 

 

ang.: SAT (Soil aquifer treatment) 

Všechna výše popsaná schémata jsou souborem opatření, která ve svém důsledku vedou ke 

zvýšení hladiny podzemních vod, snížení rychlosti odtoku a snížení projevů sucha. 

2.1 Břehová infiltrace 

Břehová infiltrace je indukovaný způsob umělého nabohacování podzemních vod, která se 

obvykle provádí v náplavech řek (údolních nivách) z mělké zvodně, které často tvoří komplikované 

hydrologické systémy vykazující jak fyzikální, tak geochemickou heterogenitu (Shamrukh a Abdel-

Wahab, 2008). Břehová infiltrace je zároveň jeden z hlavních způsobů regulace využitelných zásob 

vody. Přitom nemusí jít pouze o infiltraci z břehů řek či jezer, ale i z různých typů vodních nádrží, 

zvodnění (mokřady) atp. Kromě jiného představuje břehová infiltrace opatření, které ve svém důsledku 

zkracuje dobu infiltrace, prodlužuje dobu odtoku z krajiny, zvyšuje infiltrační kapacitu půd a 

horninového prostředí hlavně v zóně aerace a snižuje evaporaci z povrchu vodních ploch. 

Břehovou infiltraci v širším slova smyslu lze rozdělit dle typu vodní plochy, u které je 

technologie využita. Hlavní dělení je dle toho, zda dochází k infiltraci u přírodních nebo antropogenních 

recipientů. Při detailnějším dělení lze využít členění vodních ploch (Čížková et al., 2017 z Chytila, 1999) 

z klasifikace v Ramsarské úmluvě:  

o přírodní (pramen, prameniště, tok, úsek toku, nivní jezero, mrtvé rameno, tůň, lužní les, olšina 

či jiné mokřadní lesy, zaplavovaná nebo mokrá louka, jiné vodní a bažinné biotopy, rákosina, 

ostřicová louka, rašeliniště a slatiniště, horské jezero, slanisko) 

o antropogenní (kanál, stoka, příkop, průmyslová odkalovací nádrž, rybník, klausura, soustava 

rybníků, údolní nádrž, lom, štěrkovna, pískovna) 

Tyto plochy ale zaujímají jen nepatrnou část naší Země. Moldan (2015) uvádí, že podle 

družicových snímků je na zemské pevnině: 29,4 % lesů, 30,0 % travin a křovin, 1,7 % mokřadů, 15,7 

% zemědělských ploch, 0,2 % urbanizovaných ploch, 13,3 % půd bez vegetace a otevřené prostory a 

9,7 % zaledněných území. Z toho je zřejmé, že plocha mokřadů je celosvětově téměř zanedbatelná. V 

ČR bylo dle základní charakteristiky území v roce 2012 50 % zemědělské půdy, 34 % lesů, 6 % ploch 

pro lov, rybolov a další využití viditelně nepoškozující krajinný pokryv, 7 % ploch pro obchod, služby 

a bydlení a 3 % ploch pro průmysl, energetiku, dopravu a těžbu nerostných surovin (Moldan, 2015).  
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Všechny výše zmíněné hlavní typy přírodních nebo antropogenních mokřadů mohou 

hypoteticky dotovat povrchovou vodou vodu podzemní. Z antropogenních typů se jako nejvhodnější 

jeví kategorie: lom, štěrkovna a pískovna z důvodů předpokládané vyšší propustnosti břehů i dna a 

předpokládané vyšší jakosti vod. Na Obr. 14 a Obr. 15 jsou ukázky lokalit, kde by mohla být břehová 

infiltrace hypoteticky využita.  

 

  
Obr. 14. Pískovna u Lázní Bohdaneč (zdroj: autor) Obr. 15. Pískovna u Uherského Ostrohu (zdroj: autor) 

 

3 Historický vývoj využití břehové infiltrace 

3.1 Starověk 

Egypt a Mezopotámie 

Břehová infiltrace a vodní hospodářství jsou známé již od starověku, kdy egyptská civilizace 

vznikla díky řece Nil, Mezopotámie díky Eufratu a Tigridu, Čína díky Žluté řece, Indie díky Indu a 

Ganze atd. (Pelikán, 1983), které dodávaly do oblastí vodu. Řeky sloužily k dopravě, při záplavách jako 

zdroj úrodného bahna v zemědělství, rybolovu i hygieně. V Egyptě byl založen ještě v Archaické době 

(cca 3000-2686 před naším letopočtem (př. n. l.)) nejvýznamnější vodní kanál Bahr Júsuf. Síť kanálů 

pak byla zejména od Nové říše (cca 1550-1069 př. n. l.) rozšiřována např. o strategicky významný kanál 

ve Wádí Tumílátu, který vedl z nilského údolí k Rudému moři. Tyto kanály sloužily hlavně k závlaze 

polí (Verner, 1997). Již v druhém tisíciletí př. n. l. byly provozovány důmyslné studny pro zásobování 

měst v Palestině a v Sýrii, přičemž původně šlo o podzemní chodby k pramenům. Tyto chodby mohly 

vést i pod hradbami měst a zásobovaly město vodou (Pelikán, 1983). Bazza (2006) uvádí, že první 

písemné zmínky o hospodaření s vodou pochází z Mezopotámie asi 1686 př. n. l. ze zákoníku krále 

Chammurapiho. Jsou v něm zmiňována pravidla související s využitím zavlažovacích děl, což dokládá, 

že voda byla velmi podstatnou surovinou. Významnou starověkou stavbou jsou tzv. kanáty, které byly 

budovány např. v Íránu a Arménii. Jde o podzemní chodby, které odvodňovaly rozsáhlé oblasti. Díky 

odvodnění mohly v suchých obdobích naopak sloužit jako zdroj vody, protože ji udržovaly chladnou a 

zabraňovaly výparu a znečištění (Pelikán, 1983, Vaughan, 2021). 

Již v této době se systematicky zaznamenávaly údaje např. o vodním stavu v Nilu, protože 

zemědělství záviselo na přínosu úrodné půdy (cca 20 mil. tun úrodného bahna ročně) při pravidelných 

povodních (Verner, 1997). Byly nalezeny dokonce pozůstatky přehrady, která byla pravděpodobně 

vybudována za účelem zadržování vody při povodních, které mohly zvyšovat hladinu v jižním Egyptě 

o cca 1 m a v deltě i o cca 3,5 m proti normálnímu stavu (Verner, 1997). Přehrada pochází z období 4. 



14 

dynastie (2500 př. n. l.) a na délku měla 125 m, výšku 13 m a šířku 98 m (Verner, 1997). Samotné 

kolísání nilských záplav mohlo způsobit nedostatečnou úrodu a v některých případech i hladomor 

(Verner, 1997). Kaniewski (2015) dokonce uvádí, že jako jedna z příčin kolapsu egyptské civilizace 

mohlo být právě dlouhotrvající sucho datující se přibližně od roku 1250 do roku 1100 př. n. l. vyvolané 

možná erupcí sopky Hekly na Islandu. 

Čína 

V Číně byl počátek řízeného umělého nabohacování podzemních vod pravděpodobně v roce 

221 př. n. l. Je možné, že šlo o první zcela úmyslné nabohacování podzemní vody, kdy obvykle šlo o 

různé způsoby zvýšení hladiny podzemních vod při zavlažování v zemědělství a zajištění vody pro 

obyvatelstvo. Byly budovány vsakovací rýhy, do kterých se voda infiltrovala a tím docházelo 

k obohacení zásob (Wang et al., 2014). 

Řecko a Řím 

Během Antiky byly stále více aktuální technologie zadržení vody (Obr. 16) a nabohacování 

zásob podzemních vod, mezi něž patří i břehová infiltrace. Využito bylo říčních vod infiltrovaných a 

odebíraných hlavně z významných řek pro pokrytí potřeby vody v zemědělství. Již v té době byla voda 

společenským majetkem a každý měl právo ji využívat. Při znečištění zdrojů, např. vlivem zemědělství, 

byl pachatel nucen zdroj vrátit do původního stavu (Pelikán, 1983). Jelikož bylo nutno s odpadní vodou 

nakládat, byly budovány první kanalizační systémy (první funkční kanalizační systémy se datují již asi 

1500 let př. n. l. v okolí řeky Indu (Mohendžo Daro)) (Moldan, 2015). Funkční kanalizační sít přispívala 

ke zlepšení kvality podzemních vody, protože se zamezilo kontaminaci. Přitom stavění a provozování 

vodovodů a akvaduktů se rozšířilo z Předního východu a v samotném Řecku se začala síť budovat již 

v 6. století př. n. l. V helénském období (323 až 33 př. n. l.) se funkční vodovod z hliněného nebo 

olověného potrubí stal ve městech samozřejmostí (Löwe a Stoll, 2000). 

  

Obr. 16. Nádrže na vodu v paláci Knóssos na Krétě (zdroj: 

autor) 

Obr. 17. Akvadukt Pont du Gard vedoucí do Nimes (zdroj: 

Žaneta Chudá) 

Jelikož kvalitní a levně upravitelné vody mnohdy nebylo dostatek, vedly vodovodní kanály od 

pramenů v horách až do měst. První vodovod byl vybudován v roce 305 př. n. l. a v roce 50 n. l. měl 

Řím již 10 hlavních vodovodů, které měly dohromady celkovou délku více než 400 km (Pelikán, 1983 

z Carp, 1961). V nejvyšších částech města byly budovány vodojemy, které mívaly 3 hlavní vedení. První 

odváděl vodu do kašen s pitnou vodou (tzv. opera publica), druhý do státních budov (divadel atp.) a 

třetí do významných soukromých domů. V případě sucha se vedení uzavírala dle potřeby. Již v této době 

platili soukromí odběratelé vodné, a to dle velikosti přívodního potrubí. Nakládání s vodou v době 

římské dokumentuje tzv. Frontinův spis (autor Sixtus Frontinus).  Ten v knize „De aquis urbis Romae“ 
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popisuje metody vyhledávání vody a systémy zásobování (Pelikán, 1983). Vodu v Římě spravoval úřad 

tzv. aquarii, který byl podřízen přímo císaři (Löwe a Stoll, 2000). Příkladem dovednosti v oblasti 

vodního hospodářství v antice může být třípatrový římský akvadukt Pont du Gard (viz Obr. 17) 

vybudovaný za účelem vedení vody vedoucí 50 km do Nimes ve Francii (Kopáček et al., 2020, 

Pennington a Cech, 2009). 

Umělé nabohacování podzemních vod bylo provozováno i v Andách v Peru 500-1000 n. l. 

(Zhang et al., 2020). 

3.2 Středověk 

Ve středověku byla voda nedílnou součástí průmyslových aktivit, kdy sloužila k provozu mlýnů, 

pil (první zmínka v roce 1253), hamrů atd. (Hassan, 2011), ale i přes zvyšující se počet obyvatel ve 

městech, začalo být vodní hospodářství (tedy i způsoby nabohacování podzemních zdrojů) často 

podceňováno. Hygiena obecně poklesla a např. kanalizační a vodovodní sítě byly buď 

nerekonstruované, anebo zcela chyběly. Na druhou stranu ve středověkých městech vznikaly lázně 

s koupacími vanami (Vondruška, 2014) a z 11. století pocházejí zmínky o umělém nabohacování ve 

výše položených částech v Sieře Nevadě ve Španělsku, kdy byla voda infiltrována v době vyšších 

průtoků řek do podzemí (Zhang et al., 2020). Absence kvalitní vody a dostatečné hygieny, vychýlení 

klimatu, dopad válek a nedostatek potravin však vedly ke zhoršení podmínek (Hassan, 2011) a způsobily 

ve městech např. ve 14. století tzv. Černou smrt a později i Londýnský (1665 až 1666) a Vídeňský mor 

(1679). 

Během středověku se pitná voda jímala zejména z velkoprofilových kopaných studní (Obr. 18), 

které zásobovaly vodou celou širší oblast. Zemědělství se provozovalo zejména v nížinách v těsném 

okolí řek, kde byla půda nejúrodnější (Vondruška, 2014). Na vhodných místech se taktéž začala budovat 

síť rybníků, zejména pro chov ryb. První písemná zmínka o rybníku na českém území pochází z roku 

1115, přičemž velký rozvoj pak nastal za vlády Karla IV: (např. Máchovo jezero 1366). První vodovod 

v Praze vznikl za vlády Karla IV. v roce 1425 (Melioris, 1988). Pravděpodobně nejstarší údolní nádrž 

ve střední Evropě s názvem Jordán byla vybudována v roce 1492 ve městě Tábor na Košínském potoce 

(viz Obr. 19). Na přelomu 15. a 16. století došlo k výraznému rozšíření počtu rybníků v Čechách, kdy 

byl jejich počet v řádů tisíců. Nejznámějším stavitelem je rybníkář Štěpán Netolický, který nechal 

vybudovat tzv. Zlatou stoku, která měřila 40 km a spojovala rybníky v třeboňském panství (Vondruška, 

2014). Výstavbou sítí rybníků mohlo docházet k neřízenému nabohacování zásob podzemních vod.  

  

Obr. 18. Studna na hradě Bezděz 

(zdroj: autor) 

 

Obr. 19. Jordán v Táboře je nejstarší vodní nádrží v ČR (zdroj: autor) 
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3.3 Novověk 

Pokrok ve vodním hospodářství a břehové infiltraci nastal až v 15. století díky Leonovi Batistovi 

Alberti, který napsal stejně jako Vitruvius v antice Deset knih o stavitelství. V knihách např. popsal, že 

jako má řeka svou hladinu, má analogicky hladinu podzemní voda, a tedy studna může mít vodu jen 

tehdy, jestliže se nachází pod její hladinou. Důležitým byl také Leonardo da Vinci (1452-1519), který 

si vedl řadu poznámek např. o tom, že je voda v řece nejrychlejší uprostřed (proudnice), dále tvořil první 

modely vodních kanálů a ve zjednodušené podobě prováděl první stopovací zkoušky. V 16. století např. 

Palissy vysvětlil původ artéských vod, které pozoroval na hrabství Artois. Castelli, který byl žákem 

Galileiho, napsal knihu O měření vod tekoucích, kde popisuje principy měření průtoků ve vodních tocích 

(Pelikán, 1983, Pelikán, 1988). 

V roce 1691 Ramassini sestrojil hydrogeologický řez v oblasti Modeny v severní Itálii. Do řezu 

zakreslil artéské studny, které se nacházely ve stejném kolektoru a byly dotovány z vyšší nadmořské 

výšky (Biswat, 1970). Až v roce 1726 Valniseri zkonstruoval teorii, že zdrojem artéské vody jsou 

dešťové, popř. sněhové srážky z hor, předpokládal tedy roli hydraulického gradientu (Jiang et al., 

2020, de Vries, 2007). De Thury (1830) sepsal tři okolnosti pro vznik artéských studní. Je nutno 

dosáhnut hladiny podzemní vody, která proudí z vyšších nadmořských výšek a je uzavřena mezi 

relativními hydrogeologickými izolátory. Dále je potřeba umožnit artéské vodě vystoupit na povrch 

terénu vyhloubením studny a zabránit úniku vody do okolního horninového prostředí vložením výstroje 

do studny.  

Průlom v hydraulice a hydrologii nastal díky vědcům 18. století. Šlo především od Bernoulliho 

(1700-1782), Chézyho (1718-1798), Eulera (1707-1783) a Venturiho (1746-1822). Ti formulovali 

základy hydrauliky podzemní vody. Řadu významných objevů provedl Henry P. Darcy (1803-1858), na 

kterého navázal A. Dupuit (1804-1866) a později Adolf Theim (1836-1908), který mimo jiné 

spolupracoval na projektování vodárenského systému v Káraném (Pelikán, 1983, Jiang et al., 2020). 

Významným průlomem v oblasti břehové infiltrace nastal v roce 1877, kdy Adolf Theim sepsal Teorii 

břehové infiltrace. Z této práce nakonec Forchheimer dokázal popsat proudění vody ke studni a určil 

vztah mezi ekvipotenciálami a proudnicemi vody a roce 1937 M. Knorr došel k závěru, že pro zamezení 

biologickému znečištění během infiltrace a následném čerpání, by měla voda v podzemí před jímáním 

alespoň 50 dnů zůstat (Pelikán, 1983).   
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Nejvíce se břehová infiltrace začala aplikovat v Německu, kde byla technologie využita pro 

zásobování měst, např. Düsseldorfu, Basenu, Wiesbadenu, Frankfurtu, Krefeltu a dále v údolí řeky Ruhr, 

např. Essen aj. (viz Obr. 20).  Hrkal et al. (2010) uvádí, že kolem roku 2010 bylo v Německu 69 % 

vodárenských odběrů čerpáno ze zdrojů podzemní vody, 11 % břehovou infiltrací, 9 % umělou infiltrací, 

6 % z přehrad, 3 % z jezer a 2 % z řek. Například podél Rýna u Düsseldorfu, kde vznikl jeden z prvních 

systémů na břehovou infiltraci, je pitnou vodou zásobováno cca 600 000 obyvatel (Schubert, 2002). 

  

Obr. 20. Vodárenské společnosti s alespoň 50 % 

používající břehovou infiltraci (Lenk et al., 2006) 

Obr. 21. Umístění všech veřejných zásobovacích území v 

Nizozemsku čerpajících z více než 10 % vodu břehovou infiltrací 

(Stuyfzand et al., 2007) 

V Nizozemsku podél řeky Rýn, v jímacím území Nijmegen, probíhaly první pokusy o břehovou 

infiltraci k získání pitné vody již v roce 1879. V roce 1950 bylo z 15 vodárenských zařízení na břehovou 

infiltraci čerpáno cca 11 000 000 m3 a v roce 2014 z 23 vodáren 59 000 000 m3 z oblasti podél Rýna 

(Stuyfzand, 2016) (viz Obr. 21). Později se v Nizozemsku umělá infiltrace začala aplikovat také v boji 

proti zasolování příbřeží. Tento projekt přinesl úspěch, protože došlo k zatlačení mořské vody do 30–

50 m pod terénem (p.t.) ve vzdálenosti 0,5 km od pobřeží. Tento způsob boje proti mořské vodě je 

aplikován také na pobřeží nedaleko Los Angeles ve Spojených státech amerických (USA) (Hrkal et al., 

2010).  

Během 20. století došlo k významným inovacím v technologii břehové infiltrace, kdy byla snaha 

o maximalizování čerpání a minimalizaci případného znečištění. Modelový historický vývoj způsobů 

čerpání vody v intenzivně využívaném údolí řeky dle Schmidta et al. (2003) je patrný z Obr. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

  

 
 

Obr. 22. Modelový historický vývoj způsobů čerpání vody v intenzivně využívaném údolí řeky. a) Přirozená dotace řeky 

podzemní vodou. Řeká tvoří HG erozní bázi, kdy směr proudění je proměnlivý v závislosti na vodním stavu. b) Čerpání 

z erozní báze bez výrazné břehové infiltrace. c) Čerpání podzemních vod z erozní báze a z řeky břehovou infiltrací. d) 

Čerpání z erozní báze pomocí břehové infiltrace a zvýšení jímaného množství umělou infiltrací. e) Čerpání v erozní bázi 

za pomoci umělé infiltrace. Přitom byla omezena břehová infiltrace (Schmidt et al., 2003, upraveno) 

Z Obr. 22 je zřejmé, že systém břehové infiltrace může být i relativně složitý, protože závisí na 

požadavcích (kvalita, kvantita) i přírodních podmínkách (viz kap. 6.1). 

V současnosti se břehová infiltrace využívá v Evropě (viz Obr. 23a) např. Německem (viz Obr. 

20), Švédskem, Slovenskem, Švýcarskem, Nizozemskem (viz Obr. 21) aj. a ve světě např. USA, Indií 

(podél řeky Gangy, Jamuny, Mahakali a jezera Nainital (Sharma et al., 2014)), Egyptem podél Nilu 

(Shamrukh, 2006) atd. Historický přírůstek lokalit s využitím umělé infiltrace je patrný z Obr. 23c. Při 

srovnání moderních a starších břehových infiltrací lze pozorovat trend prodlužování zdržení podzemní 

vody, kdy ve starších vodárnách byla doba zdržení cca 10 dnů. V současnosti se běžně aplikuje 50 až 

90 dnů (Krul, 1957), přitom jsou využívány i různé způsoby čištění tak, aby se voda předčišťovala před 

vstupem do horninového prostředí, nebo aby byla voda dočišťována po výstupu z horninového prostředí. 

Při provozu břehové infiltrace mohou být způsoby čištění kombinovány. Voda nemusí být pouze čištěna, 

ale i obohacována, např. ve velmi propustném prostředí o jílovou suspenzi tak, aby se na povrchu nádrže 

usazovala kolmatační vrstva, která rychlost infiltrace zpomalí (Hrkal et al., 2010). Přitom platí, že pro 
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infiltraci říční vody lze považovat za zabezpečenou vzdálenost pro studny 100–200 m od místa infiltrace 

s průměrnou dobou zdržení cca 1–3 měsíce pro velké odběry vody (Krul, 1957). 

a) 

 

b) c) 

 

 

Obr. 23. Umělá infiltrace v Evropě. a) Výskyt lokalit s umělou infiltrací. b) Zdroj vody podle konkrétního typu umělé 

infiltrace v Evropě. c) Historický vývoj lokalit s umělou infiltrací v Evropě mezi lety 1860 a 2010 (Hannappel et al., 

2014). 

 

Z dlouholetého využití břehové infiltrace v Německu plyne, že při jímání dochází 

k významnému zlepšení kvality původně říční vody. Během průchodu podzemím dochází dle Schmidta 

et al. (2003) k odstranění jemné suspenze ve vodě, odstranění patogenů, odstranění organického i 

anorganického znečištění, vyrovnání teploty vody, vyrovnání čerpaného množství a produkci více 

biologicky stabilní vody. Během podzemního průchodu jsou naopak problematické polární, persistentní 

organické látky a farmaka (např. oxazepam a temazepam (Bekele et al., 2011)).  
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4 Moderní trendy břehové infiltrace ve světě 

Popis významu umělé infiltrace je popsán v mnoha publikacích, např. Bowen (1986), Schwartz 

a Zhang (2002), Kopáček et al. (2020), Vesilind et al. (1994), ale až v nedávné době, díky poklesu 

doposud dostupných klasických zdrojů podzemní a povrchové vody (např. Daňhelka et al., 2015), se 

publikace zaměřují i na využití nestandartní dotace a akumulace. Jde například o budování podzemních 

zásobníků vody kavernového, ale i akviferového typu a zlepšení shromažďování a odvádění přebytků 

srážkových vod z intenzivně zastavovaných oblastí do podzemí, resp. do speciálních mokřadů, vodních 

nádrží, rybníků, říčních drénů, štěrkových záhozů atp. K infiltraci lze použít důlní, meliorační či 

drenážní vody na stavbách, mořská odsolená voda, předčištěná odpadní voda, půdní vláha, kdy dochází 

k jejímu vysrážení a kumulaci a vod vznikajících břehovou infiltrací, resp. břehovým obohacením zásob 

podzemních vod. 

 

Obr. 24. Schéma znázorňující vývoj rozpuštěného kyslíku, dusičnanů, rozpuštěného manganu a rozpuštěného organického 

uhlíku během průchodu vody horninovým prostředím při břehové infiltrace. Výzkum proběhl na řece Lot v jižní Francii 

(Bourg a Bertin, 1993) (Hiscock, 2005 upraveno). 

Hlavními trendy v oblasti umělé a indukované, tj. i břehové, infiltrace jsou technologie, které 

slouží jako nástroj v boji se suchem. Ty lze dělit na maloplošné/bodové technologie, které umožňují 

infiltrovat srážkovou vodu ze střech nebo vodu odpadní z DČOV, a na velkoplošná opatření (provedena 

např. ve vádí Al-Alb v Saudské Arábii, kde se zvýšilo doplňování podzemních vod o 44 % a výpar vody 

poklesl o 86 % (Alataway , 2018)). Dalším trendem je infiltrace v aglomeracích (Page et al., 2018), 

numerické modelování (výpočty využitelných zásob podzemních vod při infiltraci) a výzkum atenuace 

(Jaramillo, 2012) a kolmatace při břehové infiltraci (měření prováděné např. ve městě Salisbury 

v Austrálii (Page et al., 2010), v Horním Egyptě (Shamrukh, 2006) a Indii (Sharma et al., 2014). Vývoj 

koncentrací vybraných látek při atenuaci během břehové infiltrace je patrný z Obr. 24. 
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Mezi aktuální specifické úkoly, které souvisí s umělým obohacováním využitelných zásob 

podzemních vod, patří i analýza bilance vody, určení doby migrace vody, která byla do zvodně 

dotována, prognóza změny hladiny podzemních i povrchových vod při umělé dotaci, výzkum a průzkum 

pohybu vody z infiltračních nádrží přes zónu aerace, prognóza rozhraní vtláčených a vytláčených vod, 

monitorování rozhraní mezi slanou (mořskou) a sladkou vodou, výparu a vztah mezi říční a podzemní 

vodou (Bear a Cheng, 2010).  

4.1 Infiltrace jako nástroj v boji se suchem  

Maloplošná a bodová infiltrace 

Tento typ je preferovaný díky cenové nenáročnosti, minimálním požadavkům na údržbu a malé 

ploše. Při infiltraci se využívá prefabrikovaných porézních konstrukcí (Obr. 25 a Obr. 27) nebo 

štěrkového, popř. pískového lože (Obr. 26). Prvky jsou umístěny a zakryty pod povrchem terénu a je do 

nich přiváděna voda určená k vsaku. Může jít o vody z DČOV, ze střech nebo z povrchu terénu. 

  

Obr. 25. Vsakovací systém Raineo® pro utilizaci srážkových i odpadních vod, vod z chodníků a přebytečné vody z 

rodinného domu (dumabyt.cz, 2017). 

  

Obr. 26. Vsakovací jímka na dešťovou vodu 

(normacks.blogspot.com, 2018). 

Obr. 27. Bodová infiltrace srážek z povrchů a střech 

(Greatflex s.r.o., 2022). 

Podzemní hráze akviferového typu 

Tento typ je vhodný umístit do členitého terénu, kde je podloží tvořeno relativním 

hydrogeologickým izolátorem. Velmi efektivně zpomaluje odtok z krajiny a brání výparu. Kříž (1983) 

uvádí, že z podzemních hrází lze vodu čerpat pro vodárenské účely. I když tyto hráze mají zpravidla 

menší objem zadržené vody, tak vykazují lepší jakost, je téměř zamezeno evaporaci (výparu) a místo 

může být stále do určité míry hospodářsky využíváno. Nádrže, které dříve sloužily k akumulaci 

povrchových vod a byly budovány pro potřeby zásobování dobytka vodou, ale i jako akumulační nádrže 

pro splavování dřeva zvláště v těžebních oblastech (Krkonoše – Boží Dar) a pro provoz hamrů, mlýnů 

atp., jsou mnohdy, hlavně v horských oblastech silně zaneseny a mohou sloužit pro akumulaci vody 

podzemní (viz Obr. 28). Hráze lze rozlišovat na ty, které byly budovány nad povrch terénu nebo pod 
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povrch terénu (viz Obr. 29), případně dle účelu na akumulační a zabraňující např. vnikání slané vody 

do pevniny (viz Obr. 30). 

 

 

Obr. 28. Zaniklá a silně zanesená nádrž ve Slavkovském 

lese, která se stala neúmyslnou podzemní hrází (zdroj: 

autor) 

Obr. 29. Podzemních hráz budovaná nad terén a budovaná 

pod terén (Studer a Liniger, 2013) 

a) b) 

  

Obr. 30. Schéma podzemních hrází dle účelu. a) hráz bránící míšení slané a sladké podzemní vody. b) akumulační hráz 

zpomalující odtok vody (Gonbad et al., 2017) 

Indukovaná (břehová) a umělá velkoplošná infiltrace 

Břehová infiltrace je zejména díky nižší provozní i investiční náročnosti (Shamrukh, 2006, 

Sharma et al., 2014), kdy mnohdy stačí, aby byla dostatečná dotace neznečištěné vody a propustné 

prostředí, ve světě velmi rozšířená při získávání pitné vody. Na druhé straně Kopáček et al. (2020) uvádí, 

že je v současné době břehová infiltrace nežádoucí. Důvodem je stále se zhoršující kvality vody v tocích, 

a to i přesto, že se kvalita povrchových toků za posledních 30 let zlepšila (Hubalová et al., 2018, Němec 

et al., 2006 a Krásný et al., 2012). Podhorský (1963) uvádí, že tato kontaminace může být způsobena 

organickými látkami (listím, vodními řasami atp.), nebo odpadními vodami (průmyslovými vodami 

z papíren, cukrovarů atp.). Zároveň podotýká, že pro získání vody podobající se jakosti vodě podzemní, 

je nutné, aby se doba zdržení pohybovala alespoň okolo 30 dnů, což odpovídá i současnému stavu 

poznání. Hynie (1961) o možných problémech břehové infiltraci uvádí, že se velmi rychle čistí voda od 

mechanické suspenze, kdy se následkem kolmatizuje břeh, popř. dno jímané vodní plochy. Přitom při 

dostatečně dlouhé filtrační trati mizí z vody bakteriální znečištění, ale znečištění chemickými látkami 

bývá mnohdy neodstranitelné a jako další slabinu zmiňuje, že pohlcovací zařízení, která se využívají 

k břehové infiltraci velmi rychle stárnou a odumírají, jestliže nejsou pravidelně filtrační plochy (např. 

odškrabáváním povrchů) čištěny. Všechny tyto problémy jsou předmětem studií (Jaramillo, 2012, Page 

et al., 2010, Shamrukh, 2006, Sharma et al., 2014) 
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Kopáček et al., 2020 uvádí, že minimální mocnost pro vsakování vody je 8 m pískové vrstvy. 

Jako výhody otevřených systému uvádí snazší údržbu a čištění, naopak jako nevýhodu spatřuje zamrzání 

a rozboj řas. Podzemní infiltrační naopak nezamrzají, ale obtížně se čistí. Jímací objekty by měly být 

umístěny minimálně 50 m od infiltrační technologie, přitom při zvětšení vzdálenosti od infiltrace 

výtěžnost systému klesá. Velkoplošné infiltrační nádrže jsou budovány v rámci programu na nabohacení 

zásob podzemních vod např. v Arizoně. Do nádrží je infiltrována v době vyšších vodních stavů např. 

řeka Colorado. Cílem programu je akumulace nadbytku vody pro budoucí využití, zmírnění pronikání 

slané vody do pevniny a zlepšení kvality jímané vody (Scanlon a Smakhtin, 2016) (viz Obr. 31). 

Od roku 2019 na Technické univerzitě v Drážďanech probíhá výzkum, který se zabývá umělou 

infiltrací. V rámci úkolu bylo vytipováno ve světě 6 rozličných lokalit, na kterých výzkum probíhá (Obr. 

32 až Obr. 34 a Obr. 39). Na následujících obrázcích Obr. 31 až Obr. 34 jsou schematicky znázorněny 

zkoumané lokality, kde je břehová infiltrace využita.  

 
 

Obr. 31. Infiltrační nádrže (Tonopah Desert 

Recharge) ve státě Arizona v USA (Central 

Arizona Project, 2022) 

Obr. 32. Schéma břehové infiltrace v Berlíně, kde se infiltruje 

předčištěná voda z řeky Havel v infiltračních nádržích, aby se zvýšila 

kapacita zásobování vodou. Případová studie se zaměřuje na hodnocení 

mikrobiálního rizika v reálném čase pomocí automatizovaného systému. 

Specifickým cílem je spojit monitorování dob zdržení vody v reálném 

čase s mikrobiální dynamikou s vysokým rozlišením, ovlivněnou jak 

přírodními, tak provozními událostmi ve studnách používaných k výrobě 

pitné vody (Technische Universität Dresden, 2019). 

  

Obr. 33. Schéma Aquarenova ve Francii, kde se infiltruje voda z řeky Roubaud v aluviální zvodni. Cílem je, aby se 

zabránilo pronikání slané vody do pevniny, které je způsobeno nadměrným čerpáním vody ve městě Hyères-les-Palmier. 

Již existující monitorovací systém bude v rámci výzkumu rozšířen (Technische Universität Dresden, 2019). 

  

Obr. 34. Schéma v Ezousas na Kypru, kde se infiltruje vyčištěná odpadní voda přes nádrže, aby bylo zmírněno pronikání 

slané vody do pobřeží. Důvodem je také zvýšení dostupnosti sladké vody pro zavlažování. Zařízení umělé infiltrace bude 

automaticky monitorováno, kdy dílčím cílem bude sledování postupu slané vody na pevninu. Online monitoring bude 

doprovázet laboratorní analýza patogenů a těžkých kovů (měď) (Technische Universität Dresden, 2019). 
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4.2 Infiltrace v aglomeracích 

Infiltrace v aglomeracích je dle Page et al. (2018) důležitá zejména z důvodu navýšení zásob 

podzemních vod ve městech, zabránění pronikání slané vody na pevninu, akumulace přebytků bez ztráty 

plochy na povrchu, zamezení výparů z akumulované vody, ekologických a zmírnění povodní. Proto jsou 

navrhovány různé způsoby infiltrace a zamezení odtoku hlavně srážkové vody do kanalizace. Lze přitom 

infiltraci provádět přímo stavbou propustných prvků na povrchu terénu (viz Obr. 36 až Obr. 39), nebo 

umisťovat infiltrační technologie pod zem (viz Obr. 35). 

  

Obr. 35. liniové zařízení k vsaku srážkové vody z hal 

(Šeda, 2016) 

Obr. 36. Budování prvků, které zpomalí odtok do kanalizací a 

vodotečí např. budováním drobných zábran (Gemeente 

Hamburg, 2015) 

 
 

Obr. 37. Pohotovostní akumulační nádrž pro srážkové 

vody s následnou infiltrací v USA (MassDOT, 2016 ) 

Obr. 38. Parkoviště, které je tvořeno propustným materiálem 

u Želivky (zdroj: autor) 

  

Obr. 39. V současné době je implementováno pilotní schéma umělé infiltrace v Recife v Brazílii. Studna využívající jeden 

vrt pro infiltraci i čerpání bude infiltrovat předčištěnou dešťovou vodu do omezené pobřežní zvodně, aby se snížily účinky 

povodní v městské části a také pronikání slané vody do pevniny. V rámci výzkumu bude systém nastaven tak, aby 

nepřetržitě monitoroval konduktivitu a hladinu podzemní vody, aby se vyhodnotil vliv přílivu a odlivu na kolísání 

hydraulického zatížení a aby se vyvinula koncepce udržitelného hospodaření s podzemní vodou (Technische Universität 

Dresden, 2019). 

4.3 Modelování a výpočty 

Při prognózách využitelných zásob se ve všech klimatických oblastech používá velký počet 

analytických i empirických výpočetních vztahů. Ve složitějších hydrogeologických podmínkách, např. 
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v případě, kdy se projevuje vliv: omezení oblasti hydrodynamickými hranicemi (řeka, tektonika aj.), 

vertikálního přetékání mezi jednotlivými zvodněmi, hydraulické neúplnosti čerpaného vrtu a 

omezujících hranic (řeka, tektonika, petrografická heterogenita atp.) a měnícího se režimu (ustálený, 

neustálený) odběru podzemních vod z většího počtu studní aj., se používají metody matematického 

modelování. Velký počet modelovacích programů vychází z metody Modflow (např. MOC3D, MT3D, 

PMWIN aj.), která je založena na konečných diferencích, anebo programy na způsob Feflow, které 

využívají metodu konečných prvků.  

Tyto programy lze využít jak pro jednorázové řešení konkrétní technické (hydrogeologické) 

úlohy, tak i pro trvale provozované modely vybrané lokality. Jde zde o plošně relativně rozsáhlé území, 

např. hydrogeologická struktura, soubor ložisek nerostných surovin aj., které jsou pozorovány i déle než 

15 let (Rapantová, 2014), přitom je využit velký počet stabilních, i v čase proměnných informací 

(Perevejtajlo, 2016). Při sestrojování takovýchto modelů je zapotřebí změřit velké množství parametrů, 

které jsou mnohdy velmi nákladné a časově náročné. Z tohoto důvodu se v běžné HG praxi, např. při 

projektování objektů pro individuální zásobování zpravidla dává přednost mnohým empirickým 

vztahům, jejichž použití však ne vždy umožňuje plně získat a využít potřebné informace pro spolehlivé 

posouzení skutečných hydrogeologických podmínek.  

Zpravidla není započten vliv přirozeného regionálního proudu podzemních vod, a tudíž oblasti 

dotace, tj. vlivu jímání vody, které nemůže být kruhové. Tento kruhový tvar je hrubě orientační a 

neodpovídá realitě. Chyby, resp. nepřesnost výpočtů, a to nejen analytických, ale i modelových, mohou 

být tak zásadní, že jsou výsledky prognózních výpočtů zpravidla více ilustrativní či orientační a nemají 

reálný praktický význam. Často se pro výpočet deprese používá empirický vztah např. německého 

inženýra Willyho Sichardta. Empirický vztah odvodil na základě statistického vyhodnocení většího 

počtu laboratorních zkoušek glaciálních písků. Zkoušky byly W. Sichardtem a H. Weberem provedeny 

v laboratoři zejména během výstavby berlínského metra (Kyrieleis a Sichardt, 1930). Tyto podmínky, 

pro něž byl empirický vztah odvozen, se často zásadně liší od těch, pro něž je v hydrogeologické praxi 

používán. 

 

5 Stav využití břehové infiltrace v České republice 

V minulosti se řada autorů zaměřila na možnost indukované (břehové) i umělé infiltrace 

v kvartérních sedimentech východních Čech, na soutoku Ohře s Labem a v jižních Čechách (Krásný et 

al., 2012). V 60. letech studoval v ČSR procesy břehové infiltrace např. doc. Václav Hálek (Výzkumný 

ústav vodohospodářský (VÚV), Brno) na pískovně Tlumačov. Na základě tzv. hydraulické analogie a 

použití Lukinaova integrátoru, došel k závěru, že může existovat symbióza mezi těžbou štěrků a písků 

a provozem vodárenského zařízení. Odběry vody z takovýchto pískoven jsou přitom perspektivní (Hálek 

et al., 1963 a Hálek et al., 1964). V roce 1983 bylo v ČSR evidováno 70 lokalit (viz Tab. 3) s umělým 

obohacováním, kde množství využitelných zásob podzemních vod tvořilo odhadem 1/3 a celkem 1 m3/s 

využívala pro zásobování Praha (Plainer, 1983). Největší přirozená břehová infiltrace byla v ČSSR na 

území Žitného ostrova na jižním Slovensku, kde se intenzita břehové infiltrace pohybuje od 0,1 m3/s při 

nejnižších vodních stavech až do 0,4 m3/s při vysokých vodních stavech na 1 km břehu Dunaje. Celková 

břehová infiltrace od Bratislavy po Komárno byla vypočtena na 20 m3/s až 70 m3/s. Za povodňových 

stavů tato hodnota může vzrůst až 4x (Kříž, 1983 z Lehockého, 1978). Průzkum hydrologie podzemních 

vod Žitného ostrova s důrazem na sledování závislostí mezi hladinou v Dunaji, hladinou v piezometrech 
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a srážkami provedl Duba (1968), který dále studoval závislosti naměřených hodnot srážek, výšek hladin 

v Dunaji a v pozorovacích vrtech. Tato data získal autor při projektování vodního díla Gabčíkovo a 

Nagymaros na jižním Slovensku. 

Tab. 3. Lokality v ČSR s umělým obohacením zásob známé v roce 1983 (Plainer, 1983, 

upraveno) 

Lokalita Zdroj povrchové vody Druh umělé infiltrace Kapacita [l/s] Zprovozněno 

Benátky, Kochánky, 

Předměřice, Skorkov, 

Sojovice   

Jizera břehová 645 1914 

Beroun Berounka břehová 50  

Dolnolabsko, Zahrádky, 

Polabsko  

Labe a Jizera břehová 235 1914? 

Hranice Bečva břehová 60  

Kněžpole u Uherského 

Hradiště 

Morava zátopa 50 1959 

Lýsky u Přerova náhon Strhanec a rybník 

Draždíř 

vsakovací studny a 

drenáže 

110  

Nemošice u Pardubic Chrudimka a staré řečiště břehová 55  

Nová Ves u Ostravy Odra břehová 170  

Ohrada u Vsetína Vsetínská Bečva břehová 75 1951 

Pracejovice u Strakonic  Otava zavlažovací kanály, 

zátopa 

-  

Smržice u Prostějova Romže břehová 90  

Sojovice Jizera otevřené vsakovací 

nádrže 

900-1000 1968 

Tlumačov Morava břehová 150  

Tři Dvory (Kolín) Labe břehová 74 1894 

Žernoseky u Litoměřic Labe břehová 50  

Pozn.: o mnohých výše uvedených lokalitách se nepodařilo dohledat více informací 

V roce 1989 však byly Kněžkem v práci Umělá infiltrace ve světě a v ČSSR uvedeny lokality 

s umělým nabohacením pouze Káraný, dále lokalita u Nového Bydžova, Luhu u Sušice, Přerov – Lýsky 

a Hrachovec u Valašského Meziříčí a do jisté míry infiltrace u Rokycan, Frýdku-Místku, Rožnova pod 

Radhoštěm a v obci Kněžpole u Uherského Hradiště (Hrkal et al., 2010). Základní informace o 

vybraných lokalitách jsou uvedeny dále. V celoevropském srovnání počtu zařízení k umělé infiltraci 

(viz Obr. 40) je ČR pod průměrem. Z dat Hannappel et al. (2014) vyplývá, že umělá infiltrace v ČR 

probíhá pouze na 2 lokalitách (Káraný a Ivančice).  

 

Obr. 40. Distribuce umělé infiltrace v jednotlivých zemích Evropy k roku 2013 (Hannappel et al., 2014) 
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V roce 2010 byla zpracována ve VÚV TGM Metodika hodnocení území České republiky z 

hlediska vhodnosti pro řízenou dotaci podzemních vod vodami povrchovými a možností umělé infiltrace 

vyčištěných odpadních vod a aplikace této metodiky na území ČR (Hrkal a Nováková, 2010). V rámci 

ní bylo určeno a posuzováno 7 hlavních kritérií, které ovlivňují vhodnost použití umělé infiltrace v ČR. 

Kritéria hodnocení byla následující: 

1. propustnost – vyjádřena transmisivitou (průtočností), přičemž zdrojem dat byly 

hydrogeologické mapy 1:500 000 

2. mocnost nesaturované zóny – vyjádřitelná velmi komplikovaně, neboť jde o vysoce 

heterogenní parametr. Bylo využito metody nepřímého stanovení na základě map zrnitosti 1:50 

000 a dále bylo využito předpokladu, že u vodního toku se bude hodnota mocnosti nesaturované 

zóny nejnižší a bude vzrůstat směrem k zóně infiltrace 

3. vhodné strukturně geologické podmínky – nestanovitelná v regionálním měřítku. Předpoklad 

pro umělou infiltraci je, že by geologická struktura neměla umožnit úniky infiltrované vody 

4. adekvátní zdroj vody pro infiltraci: 

a. zdroj vody pro břehovou infiltraci – vyjádřen v kvalitě povrchových vod a v průtoku 

vodního toku z důvodu zamezení kontaminace podzemních vod, předcházení 

kolmatace, dalším úpravám na vodu pitnou atp. 

b. zdroj vody pro zasakování na lokální úrovni za účelem zpomalení odtoku a zvýšení 

zásob podzemní vody – vyjádřena v nadmořské výšce, která je závislá na množství 

srážek, protože na dolních tocích levná a technicky nenáročná řešení nejsou schopna 

efektivně působit proti zpomalení odtoku. Lepší je se zaměřit na zdrojovou oblast. 

c. zdroj vody pro infiltraci předčištěných odpadních vod formou vrtů a zasakovacích 

nádrží – vyjádřena počtem obyvatel z důvodu vyššího disponibilního množství 

předčištěné odpadní vody 

5. stávající kvalita podzemních vod – vyjádřena ve změně původních přírodních poměrů 

především díky povrchové i hlubinné těžbě, která může kvalitu podzemních vod negativně 

ovlivňovat 

6. nebezpečí svahových pohybů – vyjádřeno digitální mapou sesuvných území Geofond 

z důvodu, že rychlé změny hladin podzemních vod při zasakování a čerpání mohou aktivovat 

svahové pohyby 

7. vazba na ekosystémy – vyjádřeno mapou Registru chráněných území podle Rámcové směrnice 

pro vodu z důvodu, že určité ekosystémy mohou být citlivé na zvýšení i pokles hladiny podzemí 

vody 

Výstupem byly mapy perspektivnosti území České republiky pro břehovou infiltraci (viz Obr. 

41), zasakování vod z městských aglomerací a zasakování v lokálním měřítku. 
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Obr. 41. Perspektivnost území ČR pro břehovou infiltraci. Vhodně je prostředí křídových sedimentů (část České křídové 

pánve (zvlášť nevhodný je HG bilanční celek 10), Českobudějovická pánev, Třeboňská pánev), a oblast jižní Moravy 

(Hrkal a Nováková, 2010) 

V současné době se v rámci projektu Řízená dotace podzemních vod jako nástroj k omezení 

dopadů sucha v ČR (č. SS01010208) posuzují HG rajóny z hlediska vhodnosti pro řízenou dotaci, kdy 

následně budou vytipována užší vhodná místa pro řízenou infiltraci. Definitivní výsledky průzkumu by 

měly být známy v roce 2023 a publikovány na www.suchovkrajine.cz (Datel et al., 2022). 

5.1 Jímací území Káraný 

Uvedení do provozu se datuje k roku 1914 (Pytl et al., 2012). Stavba započala v roce 1908 a 

stavbu projektoval lipský hydrogeolog Adolf Thiem (1836-1908) (Kopáčková et al., 2019). Vodárna se 

nachází 15 km severovýchodně od Prahy v blízkosti intravilánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

na soutoku Jizery s Labem. Území spadá převážně do hydrogeologického povodí Jizery a z menší části 

do povodí Labe (Pytl et al., 2012). Vodárna v Káraném získává pitnou vodu ze 4 zdrojů. Mělkým 

čerpáním z kvartérní zvodně využívající břehovou infiltraci z Jizery (nejstarší způsob jímání 

(zprovozněn v roce 1914), 685 vrtaných studen hlubokých 8 až 12 m (Hrkal et al., 2010) jímající vodu 

z 2 až 25 m mocných kvartérních sedimentů). Dále hlubšími vrty čerpající vodu z turonské zvodně (3 

vrty u obce Kochánky nad Jizerou. Mocnost turonu je 10 až 260 m a zcela vykliňuje jihovýchodně od 

Sojovic, zprovozněno 1914). Hlubokými vrty čerpajícími vodu z cenomanské zvodně (7 vrtů u severně 

od obce Čelákovice s artéskou vodou. Mocnost cenomanu je 10 až 50 m a vyznačuje se střídáním 

pískovců a jílovců, vody jímány z 60 až 80 m, stáří vody je cca 16 000 let a zprovozněno bylo v roce 

1914). Čtvrtý způsob je umělá infiltrace, která se nachází v pásu podél Jizery (15 vsakovacích nádrží 

(Obr. 42), 19 horizontálních a 165 vertikálních studní (Obr. 42), zprovozněno 1968). 

Během periodického napouštění van pro umělou infiltraci z jezu na Jizeře dochází v okolních 

vrtech ke kolísání hladiny podzemní vody v rozmezí 7 až 9 m, přitom přirozeně pouze 1 až 2 m. Při 

plném využití vodárenského komplexu je zaznamenán lokální vzestup hladiny v okolí vodárny o 2 až 5 

m, jelikož bázi kvartérního kolektoru tvoří relativní izolátor slínovců bělohorského souvrství (Pytl et al., 

2012). 
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a) b) 

  
Obr. 42. Jímací území Káraný. a) Jímací objekty v blízkosti vsakovacích nádrží. b) Dno vsakovacích nádrží (zdroj: autor) 

Předtím než je voda infiltrována ve vsakovacích nádržích, je mechanicky předčištěna přes 

pískové rychlofiltry (Herčík, 2008). Tyto rychlofiltry mají filtrační rychlost dle toho, zda jsou tlakové 

nebo otevřené od 3,6 m/h do 7,2 m/h a u tlakových 2x až 4x více (Plainer, 1983). Jímací objekty jsou 

situovány cca 200 m od infiltračních van, aby doba zdržení byla min. 30 dní. Při dílčích testech bylo 

však zdržení měřeno 50 až 60 dní. Hlavním úskalím je a bylo zanášení (kolmatace) vodárenských štěrků 

na dnech vsakovacích van (Hrkal et al., 2010, Huelshoff et al., 2009, Krásný et al., 2012). Proto dochází 

v pravidelných intervalech k čištění nádrží, přičemž se odstraňuje 3 až 5 cm mocná vrstva písku a nový 

písek je následně dodáván z nedalekých pískoven (Pytl et al., 2012). 

Do otevření vodárny na Želivce v roce 1972 byl zdroj Káraný, který má maximální výkon 1800 

l/s (břehová infiltrace: 900 l/s, artéské vrty: 50 l/s, umělá infiltrace: 900 l/s) spolu s vodárnou v Podolí 

jedinými zdroji pitné vody pro Prahu. Současný výkon vodárny Káraný je cca 1000 l/s a v Praze pokrývá 

potřebu cca 300 tis. obyvatel (Pytl et al., 2012). Jde o jedinou lokalitu v ČR, kde bylo využito 

matematického modelu k hodnocení umělé infiltrace (Hrkal et al., 2010). 

5.2 Jímací území Vsetín – Ohrada 

Rok uvedení do provozu se datuje k 1938, kdy byla dána do provozu studna s vydatností 10 l/s 

a malá čerpací stanice. Prameniště bylo několikrát zkapacitněno (Pytl et al., 2012). Území se nachází 

v jižní části města Vsetín ve čtvrti Ohrada na pravém břehu Vsetínské Bečvy u jezu na 21,8 km. Voda 

je jímána v kvartérní nivě Vsetínské Bečvy, která je na kolektor hydraulicky navázána. Kolektor je velmi 

propustný, je tvořen polohami hlinitých štěrků a písků a hladina podzemních vod se nachází 3 až 6 m 

pod povrchem se směrem proudění k řece Bečvě (Pytl et al., 2012). Podloží je naopak nepropustné a je 

tvořeno relativním izolátorem z paleogenního jílovce (Hrkal et al., 2010). Z jímacího území je 

zásobováno město Vsetín a přilehlé okolí. V roce 1959 byla vydatnost prameniště odhadována na 85 l/s, 

ale později v roce 1972 proběhla dostavba 4 vsakovacích studní na břehu Bečvy pro umělou infiltraci. 

Později však byla tato technologie odstavena (1989) a zdrojem tak byla nadále pouze voda podzemní. 

V roce 2007 proběhla obnova zařízení a vydatnost určena opět na 80 až 90 l/s, (Pytl et al., 2012). 

Přibližně kolem roku 2010 bylo jímáno cca 50 l/s, přitom hodnota čerpání od 80. let výrazně poklesla 

(Hrkal et al., 2010 a Pytl et al., 2012). Výzkumem probíhajícím koncem 90. let se zaměřením na syntézu 

prací hydrogeologického průzkumu v rámci úkolu Povodí Bečvy bylo zjištěno, že je podzemní voda 

z 80 až 90 % břehově infiltrována ze Vsetínské Bečvy. To dle závěrů úkolu dokazuje, že lze jímané 

množství navýšit (Hrkal et al., 2010). Rozvoj prameniště je ale omezen z důvodu blízkosti komunikací 

a města Vsetín (Pytl et al., 2012). Do budoucna se z důvodu vyšší kvality jímané vody uvažuje o změně 

postupu při úpravě jímané vody, kdy by byla postupně odstavena chemická dezinfekce. V současnosti 

je tato záležitost předmětem výzkumu (Ručka et al., 2019). 
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5.3 Jímací území Tlumačov 

Rok uvedení do provozu byl plánován na 1946 (Moravská vodárenská, cit.2022). Zařízení se 

nachází mezi Tlumačovem a Otrokovicemi, v říční nivě Moravy. Území se nachází v lužním lese, kde 

jsou mocné vrstvy štěrkopísků s hladinou podzemní vody 1 až 3 m pod terénem. Břehová infiltrace je 

ovlivněna především jezem Bělov (říční kilometr 179,6 km), který zvyšuje hladinu Moravy do 

vzdálenosti 9 km. V současnosti jímací území neslouží k zásobování pitnou vodou, ale pouze 

k propojení Moravy se slepým ramenem Kapřisko (Hrkal et al., 2010). 

5.4 Jímací území Rožnov pod Radhoštěm 

Uvedení do provozu proběhlo roku 1954, v rámci postupné industrializace Valašska.  Lokalita 

se nachází ve východní části města Rožnov pod Radhoštěm. Jímací území je situováno na pravém břehu 

Rožnovské Bečvy, kdy je voda jímána ze zvodně kvartérních fluviálních sedimentů z hrubozrnných 

štěrků až štěrkopísků o mocnosti 3 až 8 m a hladina podzemní vody je asi 2-3 m pod povrchem (Pytl et 

al., 2012). Jímací území využívá břehovou infiltraci, ale i umělou infiltraci povrchových vod 

prostřednictvím vsakovacích van. Celková vydatnost území je přibližně 15 l/s, přitom původní množství 

za předpokladu využívání umělé infiltrace mohlo být až 50 l/s (Hrkal et al., 2010). Břehovou infiltrací 

z Rožnovské Bečvy je získáváno asi 98 % objemu vody.  

V roce 2005 proběhla obnova prameniště a umělé infiltrace byla omezena zasypáním některých 

vsakovacích rybníků (Pytl et al., 2012). Při omezení umělého vsakování (rozdíl patrný z Obr. 43) bylo 

dosaženo zlepšení kvality vody hlavně v mikrobiologických ukazatelích (Pytl et al., 2012). V letech 

2016-2018 probíhal Výzkum možností využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod 

v suchých obdobích (Chromíková et al., 2018), kde byly posuzovány různé technologie k nabohacení 

podzemních vod. Výzkum probíhal právě na této lokalitě. Do budoucna by mělo dojít k úplnému zrušení 

umělé infiltrace z důvodů zanášení vsakovacích objektů při povodních a zamezení kolmatace u 

záchytných filtrů (Hrkal et al., 2010).  

a) b) 

  

Obr. 43. Letecký snímek jímacího území Rožnov pod Radhoštěm. a) Rozloha infiltračních rybníků v roce 2003, červeně = 

zájmová oblast. b) Rozloha infiltračních rybníků v roce 2018, červeně = zájmová oblast (mapy.cz) 

5.5 Jímací území Ivančice  

Území se nalézá na soutoku řeky Jihlavy s řekou Rokytnou. Celková kapacita je asi 60 l/s, kdy 

zdrojem je podzemní voda (kapacita 20 l/s), která je získávána břehovou infiltrací z řek a povrchová 

voda (kapacita 40 l/s), kdy je využito břehového odběrového objektu přímo z řeky a následně je voda 

upravena na požadované parametry (Látal, et al., 2016). V letech 2019-2020 probíhal výzkum s názvem: 

Zhodnocení potenciálu břehové infiltrace na lokalitě Ivančice, který měl za cíl zjistit, zda a jak zvýšit 

kapacitu jímacího území. Prvotní výsledky naznačily, že je možnost zvýšit počet vrtů a snížit jímané 
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množství tak, aby byl hydraulický spád pozvolnější. Dále byly zjištěno, že břehy mohou být 

kolmatovány (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, 2021). Současný stav je patrný z Obr. 44. 

a) b) 

  
Obr. 44. Jímací území Ivančice. a) Řeka Rokytná před soutokem s Jihlavou. b) Studny s nedalekou vodárenskou 

budovou (zdroj: autor). 

5.6 Jímací území Kojetín 

Lokalita Kojetín je jedno z 6 vytipovaných míst v ČR, kde by mohla být umělá infiltrace 

v budoucnu zřízena. V současné době na místě probíhá hydrogeologický průzkum, včetně 

dlouhodobých čerpacích zkoušek ve vrtech v říční nivě řeky Moravy s pozorováním hladiny v řece. Data 

jsou aktuálně vyhodnocována. Zkoušky byly prováděny za účelem zjištění míry kolmatace břehů a dna 

Moravy. Antropogenní vlivy totiž mohly způsobit absolutní hydraulické rozpojení mělkého kolektoru 

a řeky (viz Obr. 45). Výsledky později rozhodnou, zda je využití břehové infiltrace vhodné.  

 
Obr. 45. Řeka Morava v Kojetíně, kde je plánovaná břehová 

infiltrace (zdroj: autor) 

6 Regiony ČR vhodné pro břehovou infiltraci 

Břehová infiltrace patří do širší skupiny technologií řízeného nabohacování a ochrany 

využitelných zásob podzemních vod. Hlavní typové schéma spočívá v tom, že voda z blízkého vodního 

recipientu (např. řeky, zatopené těžebny) je v jednom vhodném místě infiltrována a jímána. Posléze po 

potřebné úpravě využívána pro zásobování. Složitost hydrogeologických poměrů při stanovení 

vhodnosti břehové infiltrace je dána mocností, filtrační rychlostí a heterogenitou fluviálních sedimentů, 

typem okrajových podmínek v půdorysu a řezu, možností porušení vztahu podzemních a povrchových 

vod anebo zvodněných vrstev vlivem kolmatace, změnami srážek, hladin, propustnosti, promrzáním a 

projevy zdrojů znečištění atd. (Šamansky, 1969, Lukner a Šestakov, 1976, Mironěnko a Rumynin, 1998, 

Krashin a Peresunko, 1976). 

Kříž (1983) o infiltraci uvádí, že mimo jiné závisí na „vzájemné výškové poloze hladiny 

povrchové vody v tocích a v nádržích a hladiny podzemní vody v přilehlém území, jakož i na jejich 

sklonu, vzájemném hydraulickém spojení aj.“ Dále doplňuje, že je závislá i na hustotě říční sítě 

(podmíněna geologickými a fyzickogeografickými poměry) a tvaru říčního koryta. Mezi hlavní 
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problémy při studiu umělého nabohacování zásob podzemních vod, a hlavně břehové infiltrace patří 

výběr a zhodnocení výše uvedených geologických a hydrogeologických podmínek. Podstatný při 

posuzování vhodnosti umístění technologie břehové infiltrace je výběr vhodné metodiky 

hydrogeologického průzkumu a výzkumu, přitom je často kladen důraz na v praxi zatím v omezené míře 

používané metody, např. na stopovací zkoušky (Pospíšil et al., 1981), hydrogeofyzikální metody, 

speciální hydrologická měření pro stanovení využitelných zásob podzemních vod a jejich umělé 

zmnožení vsakem. 

6.1 Typizace hydrogeologických a technických podmínek  

Při prognózních výpočtech je nutno získané informace vyhodnotit a případně zjednodušit a 

schematizovat. Smyslem schematizace je maximální možné zjednodušení výpočetních postupů na 

základě dostupných informací o prostředí a procesech, ke kterým dochází při využití a ovlivňování 

horninového prostředí, a to při dosažení z praktického hlediska dostačující přesnosti a spolehlivosti 

výsledků. Problematika schematizace je rozsáhlá, a proto je v práci omezena pouze na vybrané 

frekventované typy schematizace týkající se břehové infiltrace.  

Hlavní význam schematizace spočívá v záměně výpočtových charakteristik v analytických 

vztazích odvozených pro typové podmínky takovými charakteristikami, které vystihují konkrétní 

podmínky. Záměna tak dává možnost použít již známé analytické vztahy. Při schematizaci se 

zaměřujeme v prvé řadě na podrobnější ocenění vlivu napjatosti zvodně, měrnosti filtračního a 

migračního pole, heterogenity a prostorové anizotropie filtračních a migračních parametrů, geometrie 

hydrogeologických těles včetně mocnosti jednotlivých zón aerace a saturace, hydraulické neúplnosti a 

spojitosti recipientů s podzemními vodami, přetékání, infiltrace, časového průběhu jednotlivých procesů 

atp.  

Propustnost prostředí 

Při typizaci hydrogeologický podmínek pro břehovou infiltraci je nutné vycházet zejména z 

filtračních vlastností. Ty jsou dány např. typem propustnosti (základní 2 typy primární a sekundární 

propustnosti jsou patrny z Obr. 46), pórovitostí a texturou horniny. Jako nevhodné se jeví zejména 

krasovo-puklinové struktury, kdy je při zvýšení odběru může dojít k narušení struktury (Kullman, 1999). 

a) b) c) d) 

    

Obr. 46. Typy propustnosti hornin. a) Primární průlinová propustnost ve stejnozrnného sedimentu. b) Primární průlinová 

propustnost v nestejnozrnného sedimentu. c) Sekundární puklinová propustnost v krystaliniku. d) Sekundární krasová 

propustnost ve vápencích. pozn.: v některých případech mohou být propustnosti kombinovány (Topper et al., 2003) 
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Hydraulické propojení mezi řekou a kolektorem 

Dalším podstatným kritériem je způsob hydraulického napojení řeky na kolektor. Tři základní 

hydrogeologické situace (Kirk a Herbert, 2002), které představují proudění mezi kolektorem a řekou 

jsou schematicky znázorněny na Obr. 47. V každém zobrazeném případě bude povaha interakce řeka-

kolektor záviset také na vlastnostech sedimentů koryta řeky. Sedimenty s velmi nízkou propustností 

mohou mít za následek značný odpor při proudění vody.   

  

  

 

Obr. 47. Vztah podzemní vody s hladinou v řece. a) Řeka je dotována podzemní vodou, kdy míra dotace je závislá na 

rozdílu mezi nadmořskou výškou hladiny v řece a v hladinou podzemní vody v okolí. Během vysokých vodních stavů může 

být směr proudění otočený (viz b). b) Řeka se infiltruje (ztrácí vodnost) do podloží a nabohacuje zásoby podzemních vod, 

přičemž velikost infiltrace je obecně úměrná rozdílu mezi nadmořskými výškami hladiny v řece a hladinou podzemní vody. 

V případě zvýšení hladiny podzemní vody může dojít k otočení směru proudění (viz a). c) Voda z řeky odtéká gravitačně s 

jednotkovým spádem, kdy se ztráty v řece nebudou zvyšovat s dalším poklesem hladiny podzemní vody (Hiscock, 2005, 

upraveno). 

 

 

 

 

 

 

 

Řeka 

Hladina p. v.* 

a) Řeka dotována (efluentní stav) 

b) Řeka dotuje (influentní stav) 

c) Řeka hydraulicky nepropojená 

Řeka 

Řeka 

Hladina p. v. 

 

Hladina p. v. 

 

* podzemních vod 

Gravitační odvodnění 
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Proudění vod při břehové infiltraci 

Třetím kritériem při zhodnocování HG aspektů pro břehovou infiltraci je způsob proudění mezi 

řekou a jímacím objektem. Základní typy jsou patrny z  Obr. 48 (Hiscock a Grischek, 2002), přitom se 

jedná pouze o základní schémata, kdy není brána v úvahu např. kolmatace břehů atp. 

    

    

    

Obr. 48. Vztah mezi jímáním a řekou. a) Většina břehových filtračních schémat je 1. typu, kdy infiltrační oblastí není celé 

koryto řeky. b) V některých případech může být řeka ovlivněna břehovou infiltrací celá a nedochází k dotacím vodního 

toku. c) Často je čerpána z vrtů i voda, která nepochází z břehové infiltrace, ale dochází k proudění pod řekou (typy 3, 4 a 

6). Většinou bývá toto proudění zanedbáno. d) Při vyšším čerpání může dojít k vytvoření nenasycených podmínek pod 

řekou, pokud není odběr podzemní vody přizpůsoben hydraulické vodivosti koryta řeky nebo pokud se hydraulická 

vodivost materiálu koryta ucpe v důsledku kolmatace. e) Někdy dochází k tomu, že se koryto řeky zařezává do relativního 

hydrogeologického izolátoru. f) Ke zvětšení účinnosti lze využít horizontální sběrače, které jsou uloženy v různých 

hloubkách, délkách a směrech. Sběrná jímka nevytváří piezometrickou depresi. Typ 6 uvádí pouze jeden způsob (Hiscock, 

2005, upraveno). 

6.2 Vhodná území pro břehovou infiltraci v ČR 

Účinnost břehové infiltrace závisí na lokálních podmínkách včetně hydrologie a hydrogeologie 

území, geochemii vody (řeky a kolektoru), geochemii mikrobiálních populací a souvisejících 

metabolických aktivitách. To jsou jen některé důvody, proč je velmi náročné vymezit z regionálního 

hlediska vhodná území pro břehovou infiltraci (Jaramillo, 2012). I přesto jsou v následující tabulce Tab. 

4 vymezeny obecně vhodné oblasti pro každé kritérium ovlivňující umělou infiltraci dle metodiky 

Hrkala a Novákové (2010). 

Vrt Vrt 

Vrt Vrt 

Vrt 

a) Typ 1 b) Typ 2 

c) Typ 3 d) Typ 4 

e) Typ 5 f) Typ 6 

Sběrná jímka 

Řeka Řeka 

Řeka Řeka 

Řeka Řeka 

Břehová infiltrace Břehová infiltrace 

Břehová infiltrace 
Břehová infil. 

Břehová infiltrace 
Břehová infil. 

Podzemní voda Podzemní voda 

Podzemní voda 
Horizontální sběrač  
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Tab. 4. Zhodnocení kritérií pro umělou infiltraci ve vztahu k regionům ČR 

Kritérium Charakteristika Oblast v ČR 

propustnost nejvhodnější bývají štěrkopískové říční 

uloženiny, které mají dostatečnou mocnost a 

plošný rozsah (Kříž, 1983) s koeficientem 

hydraulické vodivosti 10-2 až 10-4, minimální 

horizontální délkou kolektoru 50 m a mocností 

od 8 m (Hannappel et al., 2014, Kopáček et al., 

2020). 

vhodné oblasti: dolní toky větších řek 

(Polabí, Pomoraví, Poohří, Podyjí, 

Poodří, podél Lužnice) 

mocnost nesaturované 

zóny 

použití břehové infiltrace nesouvisí s mocností 

nesaturované zóny, ale na vrtné technologii a 

čerpaném množství. Kromě jiného je rozhodující 

i finanční náročnost investice, způsob doplňování 

zásob v průběhu povodní a kolmatace břehů. 

vhodné oblasti: kolem málo 

kolmatovaných vodních toků, kde se 

předpokládá vysoká hladina podzemních 

vod 

vhodné strukturně 

geologické podmínky 

relativně široká údolí se sedimenty s dobrou 

propustností, kde je relativně pomalá rychlost 

proudění podzemní i povrchové vody, aby měla 

voda čas infiltrovat 

vhodné oblasti: pánevní struktury 

v oblasti např. jižních Čech 

adekvátní zdroj vody 

pro břehovou infiltraci 

podstatná je: 

• jakost vody, která by neměla být znečištěná 

chemicky ani biologicky (klasifikace viz 

např.: Mičaník et al. (2017)), 

• velikost a spolehlivost dotace vod do oblasti 

břehové infiltrace, 

• blízkost k urbanizovanému území, které se 

bude vodou zásobovat. 

vhodné oblasti: oblasti po těžbě 

štěrkopísků a písků, velkých 

neznečištěných řek, v blízkosti sídel. 

stávající kvalita 

podzemních vod 

dobrá kvalita podzemních vod, tj. vhodná pro 

pitné účely, nebo která nevyžaduje vysoké 

náklady na úpravu, resp. je levně upravitelná.  

nevhodné oblasti: s intenzivní těžbou a 

úpravou nerostných surovin: Jesenicko 

(Zlaté hory), Kutnohorsko, 

Podkrušnohorské pánve, Ostravsko-

Karvinská pánev aj.  

 

Extrémně problematické jsou podzemní 

vody jsou v oblastech s bývalou těžbou 

nebo úpravou radioaktivních vod (Stráž 

pod Ralskem) 

nebezpečí svahových 

pohybů 

faktory mající vliv na stabilitu svahů využívané 

hydrogeologické struktury, a to i na úrovni jejich 

podmáčení, zvláště v období zvýšených hladin. 

důležitým hlediskem je geomorfologická 

historie dané oblasti. Zdrojem může být 

např. geomorfologické členění České 

republiky od Demka a Mackovčina 

(2014) 

vazba na ekosystémy faktor závisí na hladině podzemní vody, kdy 

mohou být jednotlivé ekosystémy vázány na 

vysokou nebo nízkou hladinu podzemní vody. 

V případě ohrožení lze upravit čerpané množství 

nebo hladinu zvýšit např. jezem na vodním toku 

záleží na typu ekosystému a odebíraném 

množství vody 

Dílčí závěr 

Využít břehovou infiltraci doporučuji v oblasti Třeboňska, Pardubicka, Uherskohradišťska a 

Labe od Jizery po Ohři. 

7 Diskuze a závěr 

V práci jsou shrnuty základní poznatky o použití a významu břehové infiltrace hlavně v České 

republice. Určitá část je věnována i zahraničním zkušenostem, kde se v některých zemích (Německo, 

Nizozemsko, USA, Indie, Egypt atp.) břehová infiltrace používá již několik desítek let. Nekoordinovaná 

(divoká) břehová infiltrace probíhala pravděpodobně již ve starověkém Egyptě, kde byla voda jímána 

v okolí Nilu a budována rozsáhlá síť kanálů. Systematické použití břehové infiltrace přišlo až v 19. 

století i díky nárůstu počtu obyvatel ve městech a pokroku v metodách stanovení využitelného množství 

vody.  
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V České republice je břehová infiltrace využívána od roku 1914 na dolním toku řeky Jizery 

jímacím územím Káraný, na které se podílel inženýr Adolf Theim. I přes relativně rozsáhlé průzkumy 

vhodných míst pro umělou, tj. i břehovou infiltraci v druhé polovině 20. století, zejména ve východních 

Čechách, v jižních Čechách a na soutoku Ohře s Labem, nikdy nebyla umělá, resp. břehová infiltrace ve 

velkém aplikována a dle evropských statistik byla v ČR v roce 2014 technologie k umělému 

nabohacování využita pouze na dvou místech. Kromě Káraného již jen v Ivančicích na soutoku řeky 

Rokytné s Jihlavou. Jde však o neúplný údaj. V současnosti je řízeně břehová infiltrace na území České 

republiky prováděna pouze na 2 až 3 lokalitách (Káraný, Ivančice, Vsetín) i přesto, že v roce 1983 bylo 

evidováno 70 lokalit s umělým obohacováním. Do budoucna se v posledních letech uvažuje o 

vybudování nového jímacího území v obci Kojetín, kde bude infiltrována voda z řeky Moravy. Jako 

další vhodné oblasti pro využití technologie břehové infiltrace vymezuji oblast Třeboňska, Pardubicka, 

Uherskohradišťska a Labe od Jizery po Ohři. Lokality je však nutné detailněji vymezit a provést 

geologický i hydrogeologický průzkum.  

Rozšíření technologie břehové infiltrace je vhodné zejména proto, že během zdržení dochází 

k samočistícím procesům, které významně zlepšují kvalitu vody. Obvyklá doba zdržení podzemní vody 

je asi 50 až 90 dnů. Jako výhody břehové infiltrace lze dále považovat nižší investiční i provozní 

náklady, variabilita technologie, čerpatelné množství, do určité míry menší vzdálenost od místa jímání 

a místa dodávky. Naopak nevýhodou může být kolmatace břehů a dna recipientů, ohrožení antropogenní 

činností (zejména úniky kontaminantů) a často relativní vertikální heterogenitu prostředí (vrstevnatost). 

Díky prohlubujícímu se suchu (např. 2015, 2018) proto představuje břehová infiltrace v některých 

podmínkách alternativní technologii nejen ve zmnožování zásob podzemních vod, ale i jako ochrana 

před znečištěním a vyčerpáním. Pro masové použití břehové infiltrace jsou však nutné nejen vhodné 

hydrogeologické a geologické podmínky, ale i rozpracování metod určování potřebných 

hydrogeologických parametrů, např. odporových (koeficient hydraulické vodivosti), migračních 

(koeficient disperze a difuze), skutečné rychlosti proudění atp., což jsou parametry, které jsou důležité 

pro posouzení této technologie. Je přitom důležité, že břehová infiltrace nenastává pouze za situace, kdy 

je voda jímána ze studní/vrtů v říční nivě řek, ale jde i o čerpání v okolí lužních lesů, štěrkoven, 

pískoven, lomů, údolních nádrží, soustav rybníků, rašelinišť atd. kdy je limitujícím faktorem vždy jakost 

infiltrované vody v recipientu a podzemní vody, množství dotace vod do oblasti a vzdálenost od místa 

spotřeby. 

Základní pokrok ve využití této technologie je v prosazení výpočetních metod pro operativní 

stanovení využitelného množství zásob, čištění a dočištění vod v závislosti na konkrétních 

hydrogeologických podmínkách. Z těchto důvodů je daná technologie vhodná při zmnožení 

využitelných zásob v blízkosti recipientů (řeky, pískovny, vodní nádrže atp.) a při budování podzemních 

zásobníků přebytků srážkových vod, vyčištěných technologických vod atp. Jako moderní trend břehové 

infiltrace lze považovat například větší zapojení vsakovacích nádrží tak, aby bylo zvýšeno jímatelné 

množství a budování podzemních hrází akviferového typu, u kterých jsou instalovány vrty/studny pro 

čerpání vodárenské vody. Tyto hráze mohou sloužit i k zamezení proudění slané vody do pevniny 

zejména v přímořských oblastech např. na Kypru. Dalším trendem je využití moderních modelovacích 

programů, díky kterým lze přesněji a rychleji odhadnout parametry systému břehové infiltrace, tj. 

umístění vrtů, jímatelné množství, ověřování pracovních hypotéz atd. 

Do budoucna lze proto očekávat nárůst využití technologie břehové infiltrace při zásobování 

pitnou vodou. 
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