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KATHMANDU A PATAN





Historický způsob zásobování vodou v Patanu

Královský kanál přiváděl vodu 
do Lagankhelu (Patan) do 
systému pokhari:

Pokhari (uměle vybudovaná 
vodní tělesa) měla v Patanu 
funkci jednak akumulační, 
jednak zasakovací: jejich dnem 
docházelo k infiltraci povrchové 
vody do mělkých kolektorů 
podzemních vod, které sytí 
místní kopané studny (tun) a 
chrliče (hiti ). 



POKHARI

HITI



Dnes: 
Pokhari a 
následně i 
hiti zanikají

???
???

V roce 1993: 39 pokhari v 
Patanu

V roce 2018: 15 pokhari v 
dobrém stavu, 
10 částečně vysušených, 
14 zničených







Satya Sai Sikshya Sadan

Sushma Koirala



Zasakovací jímky: příklad Poloprovoz Prayagh pokhari

Jímka 2

Jímka 1































Proč je Prayagh pokhari nové?



Prayagh pokhari – zdroj vody pro 
Tangal hiti a Thapa hiti

Thangal hiti Thapa hiti



Umělé mokřady  - stav v 2019

• Mokřady začala v Nepálu budovat nezisková organizace 
ENPHO; v roce 1997 byl zřízen první pro nemocnici 
v Dhulikhelu

• Údajně v Káthmándském údolí existuje v roce 2019 asi 52 
funkčních umělých mokřadů (ENPHO, literatura)

• V září 2019 jsme dokumentovali 23 umělých mokřadů, z nich 
pouze 7 plně funkčních

• úspěch při zavádění CW v Nepálu není zdaleka zaručen, vše 
velmi závisí na typu příjemce a provozovatele čistírny.

PROČ?             Výzkum v roce 2020



Umělé mokřady

• Mokřady jsme rozdělili 
podle typu příjemce na 
následující skupiny:

• A) pro školy 

• B) pro soukromé domy

• C) pro větší komunity,

• D pro instituce, které 
nejsou zaměřeny na 
výchovu studentů 
(nemocnice, kláštery, 
úřady).

Funkční mokřad pro soukromou školu 
Shuvatara 

Úspěšné mokřady: 
4x v případě instituce
1 x v případě komunity
1x v případě soukromého domu  ... 
Voda pouze pro vlastní potřebu



Přítok odpadní vody

Primární přečištění Kořenová čistírna

Nádrž na přečištěnou 
vodu pro další využití

Příklad umělého mokřadu s kombinací vertikálního a 
horizontálního stupně přečištění 



Příklady nefunkčních mokřadů

Budování nového mokřadu pro nemocnici Dhulikhel

Kirtipur community

2018

2019



Projekt Dhalakhel – spolupráce s 
obecním úřadem a policejní stanicí

Září 2019



Zuzana.boukalova@vodnizdroje.cz

NAMASTE !


