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ŘÍZENÁ INFILTRACE –  

PRINCIPY A ZKUŠENOSTI 
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  1) Umělá infiltrace představuje přírodní proces, který 

vodohospodář zefektivňuje. Technicky a ekonomicky relativně 

nenáročná a z pohledu „Náklady – Užitek“ vysoce efektivní. 

 

 

2) Unikátní postup, který je schopen reagovat na oba klimatické                   

extrémy - povodně i sucho  

 

 

 

 

 

3) Sjednocuje zájmy vodního hospodářství a ochrany životního 

prostředí.  

Proč umělou infiltraci 
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2010     
projekt technické asistence Operačního programu životního prostředí: 

„Zpracování metodiky pro posuzování problematiky umělé infiltrace 

v ČR“  

HISTORIE 

1906-1913  
Káraný - indukované zdroje (685 vrtů, Q 1000 l/s) 

1968 

Káraný – umělá infiltrace Q 400 – 800 l/s 

2011 – 2015        
Operační program Životní prostředí  

„Umělá infiltrace jako nástroj proti dopadu klimatické změny “  

2016    

„Umělá infiltrace – přípravné práce na 6 pilotních lokalitách“  

2017   

„Umělá infiltrace – přípravné práce na lokalitě Meziboří“  
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• bránit odtoku a erozi půdy při přívalových deštích 

• snížit ztráty vypařováním a povrchovým odtokem 

• postupně nahrazovat zdroje povrchové vody,  

• udržet přirozený průtok v potocích a řekách  

• vytvořit zásobu vody v podzemí pro budoucí použití 

• zajistit stabilizaci nebo zvýšení úrovně hladin podzemních vod  

• zlepšit kvalitu podzemní vody (filtrací, mísením, ředěním) 

• opětovně použít odpadní nebo dešťové vody 

• na trhu s vodou vyrovnat rozdíly v nabídce a poptávce  

A/ Začlenění umělé infiltrace do protipovodňové ochrany 

  

B/ Snížení negativních dopadů sucha na vodní hospodářství 

 

Umělá infiltrace jako adaptační nástroj 
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Izrael a umělá infiltrace 
Zasakování odpadních vod 

Tel Avivská aglomerace 2 miliony obyvatel 

Produkce odpadních vod 127 000 000 m3 /ročně 

 347 000 m3/denně 

 

 

 

Účel: 

Čištění vody 

Zvýšení efektivity využívání vody 

Tvorba hydraulické bariéry 

 

 

 

 

Postup na 6 polích Soreq a Yavne:  

2 dny zasakování  

x 6 dní čištění a vysychání  
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Izrael a umělá infiltrace 
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Perspektivní území pro břehovou infiltraci  
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Perspektivní území pro infiltraci odpadních vod  
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Přehled pilotních lokalit pro různé formy umělé infiltrace 
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Pro všechny pilotní lokality 

 
•Technické projekty 

•Detailní položkové rozpočty 

•Variantní řešení 
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Děkuji za pozornost 

  
 


