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ANOTACE 

Tato diplomová práce podává obecný přehled o současných závlahových systémech, 

které jsou nejvíce využívány nejen v zahradní architektuře. Vysvětluje funkci jednotlivých 

druhů závlah, popisuje uspořádání jednotlivých prvků systému a uvádí různé možnosti 

závlahového detailu, jehož výběr je pro správně fungující závlahový systém stěžejní. Stručně 

shrnuje i nejvyužívanější druhy gravitačních závlah a uvádí princip automatizace závlahového 

systému. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na projekt závlahového systému 

části zámecké zahrady v Roztokách u Prahy. Pro tuto závlahu je primárním zdrojem 

závlahové vody navržena voda dešťová, proto je součástí práce i analýza možného dalšího 

využití této vody v areálu a návrh celkového nakládání s dešťovými vodami v řešeném území. 

 

ANNOTATION 

This diploma thesis offers a general overview of current irrigation systems that are 

the most widely used not only in garden architecture. Explains the functionality of different 

types of irrigation, describes the arrangement of individual elements of the system and 

presents various possibilities of watering detail, whose selection is crucial for proper 

irrigation system functionality. It briefly summarizes mostly used types of gravity irrigation 

and introduces the basis of an automatic irrigation system. In the practical section of the 

thesis these principals are applied to the design of an irrigation design project in one part of 

the castle gardens in Roztoky. Rainwater has been chosen as the primary source for the 

watering process, therefore an analysis of possible future water reuse within the grounds 

has been introduced as well as an overall proposal of rainwater management in given area.  
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1. ÚVOD 

Význam závlahových systémů pro pěstované plodiny si lidé uvědomovali již od 

nepaměti. Nejprve se jednalo o závlahy nahodilé, při rozvodněných tocích, později ale lidé 

začali přemýšlet, jak vláhu na pozemku cíleně řídit a dosáhnout tak lepší kvality úrody a 

vyšších výnosů. Ačkoliv bylo zemědělství prvním odvětvím, kvůli kterému se systém závlah 

začal rozvíjet, nezůstalo jen u něj. Postupně začaly být závlahy využívány i pro zahradní 

architekturu, od velkých komplexů zahrad významných objektů či parků až po malé zahrady 

rodinných domů. V současné době jeho vývoj spěje k co největší efektivitě, zejména co 

se týče potřebného množství závlahové vody, a plné automatizaci systémů.  

Prvním a v současné době i nejčastějším důvodem závlah je takzvaná doplňková 

závlaha, jejíž cílem je vyvážení vláhových poměrů v půdě jako kompenzace za nedostatečné 

srážky v území. Byly však vynalezeny i další druhy závlah, které se kromě úprav půdních 

poměrů, jako je dodávání živin, změna teploty či desinfekce, zaměřují na vylepšení 

mikroklimatu kolem pěstovaných rostlin nebo jejich ochranu před poškozením mrazem.  

Ať už se závlaha využívá z jakéhokoliv důvodu, skládá se vždy ze základních prvků. 

Nejdůležitější částí je čerpadlo, které dopravuje závlahovou vodu od zdroje závlahové vody 

až k pěstovaným rostlinám. Zdroje závlahové vody mohou být různé, je ale třeba si 

uvědomit, že mají přímý vliv na vlastnosti vody, tedy i její kvalitu, a na následný návrh 

dodatečných úprav, jako je například filtrace, provzdušňování nebo doplňování o živiny. 

Potrubním systémem, uloženým pod, nad či na terénu, je voda vedena až k závlahovému 

detailu. Volba správného závlahového detailu je jednou z nejdůležitějších částí rozhodujících 

o kvalitě a efektivitě závlahy, je tedy třeba jeho správnému výběru věnovat značnou 

pozornost. Celý závlahový systém je v dnešní době možné plně či částečně automatizovat, 

jedná se však o velmi nákladnou položku celého systému, proto je nutné před tímto 

rozhodnutím dobře zanalyzovat možné přínosy automatizace. 

Zatímco teoretická část diplomové práce popisuje nejrozšířenější způsoby závlah a 

možnosti jejich uspořádání, v praktické části jsou tyto znalosti využity pro návrh závlahového 

systému části zámecké zahrady Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, na kterou jsem 

v roce 2014 vypracovala jako školní práci návrhovou studii. Pro tuto závlahu je zdrojem 

závlahové vody navržena dešťová voda dopadající na plochu řešeného území, odkud je 
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následně shromažďována v retenčních nádržích. Při úvahách o vybudování tohoto 

nákladného systému je však na místě zvážit, zda tuto vodu není možné využívat ještě jinými 

systémy v areálu, pokud by jí bylo dostatečné množství, a zda není možné navrhnout lepší 

řešení celkového nakládání s dešťovými vodami v areálu, než jaké je využíváno v současnosti. 

Byla tedy zpracována "Analýza využití dešťové vody v areálu zámku v Roztokách u Prahy", 

která se na základě reálných spotřeb a potřeb vody v areálu touto problematikou zabývá. 

  V samotném projektu závlahového systému jsou do návrhu převedeny teoretické 

znalosti o dané problematice a je navržen závlahový systém zahrady s ohledem na konkrétní 

typy plodin, rozlohu a polohu jimi osázených záhonů, provoz zahrady a podobně. Cílem 

práce bylo co nejméně zasahovat do podkladové studie zahrady a tedy snaha vypořádat se 

s konkrétním zadáním, které může být v praxi klientem požadováno nehledě na finanční 

náročnost vybudování závlahového systému. 
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2. VÝZNAM A HISTORIE ZÁVLAH 

"Pod pojmem závlaha rozumíme meliorační opatření, kterým se uskutečňuje zavlažení 

půdy, porostu nebo přízemní vrstvy vzduchu, aby se dosáhlo vytvoření optimálního systému 

při získávání vysokých a stálých výnosů v rostlinné výrobě nebo optimálního stavu porostu v 

okrasném zahradnictví a na ostatních účelových plochách." (Zdroj:1) 

Ačkoliv původně závlaha sloužila jen pro doplnění dešťových srážek, v současné době 

se využívá i pro hnojení, k úpravě mikroklimatu nebo ochraně proti škůdcům. Závlahy na 

doplnění vláhových poměrů, nebo-li doplňkové závlahy, však stále převažují.  

 Pokud má rostlina nedostatek vláhy, omezuje veškeré životní procesy, zejména pak 

tvorbu organické hmoty a biochemické procesy, což má vliv na celkový výnos a kvalitu plodů. 

Každá rostlina má jiné vláhové požadavky, které se navíc proměňují ještě během jejího 

samotného vývoje. Pokud její vláhová potřeba je vyšší než množství přirozených srážek, je 

třeba navrhnout doplňkovou závlahu, která je vhodná pro daný druh rostliny. 

Kromě druhu rostliny určuje množství vody potřebné pro závlahu i její kořenový 

systém, druh půdy na stanovišti a její vlastnosti, teplota vzduchu, hladina podzemní vody a 

další. 

Již v 5. tisíciletí př.n.l. se v Egyptě stavěly hráze a zavlažovala se půda v okolí Nilu. 

Místní zemědělství bylo závislé na jeho rozvodnění, které přinášelo na obhospodařované 

pozemky úrodné bahno. Později Egypťané začali využívat závlahy umělé. Umělé závlahy se 

využívaly také ve staré Arábii, Sýrii, Palestině a v dalších oblastech střední Asie, kde dnes 

převažují pouště. Nalezené staré kanály a nádrže, datovány přibližně do 1000 př.n.l., jsou 

důkazem toho, že umělá závlaha byla využívána i v Indii. V Evropě byly vybudovány první 

závlahové stavby Řeky a Římany, kteří si znalosti o závlahách přinesli z Egypta či Sýrie. 

Závlahové systémy využívaly také indiánské kmeny ve střední Americe. 

Na našem území se první závlahové systémy objevily až v 19. století, jednalo se 

o záplavy výtopou a přeronem. Po roce 1945 začal prudký vývoj melioračních opatření, který 

byl základem pro následující vývoj závlah v naší zemi. 
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3. DRUHY ZÁVLAH  

Závlahy jsou dle jejich hlavního účelu děleny do několika kategorií. Před návrhem je 

třeba vždy stanovit požadovanou funkci, podle které se pak řídí způsob návrhu i samotný 

provoz závlahového systému. 

3.1. Doplňková závlaha 

Hlavním účelem doplňkové závlahy je zlepšení vláhových poměrů v půdě dodávkou 

vody, kterou potřebují pěstované rostliny pro svůj optimální vývoj. Tento druh závlahy se 

aplikuje především ve vegetačním období rostlin s ohledem na vývoj přirozených srážek, 

vlastnosti půdy a požadavky vegetace. Zároveň musí být závlaha úsporná a musí probíhat 

šetrným způsobem, aby nedocházelo k zamokřování či zasolování půdního profilu a aby 

nebylo plýtváno vodními zdroji.  

Velikost doplňkové závlahy se řídí dle vláhového nedostatku, který je způsoben 

nedostatečným množstvím přirozených srážek, teplotou a vlhkostí vzduchu, větrem, sklonem 

terénu nebo půdními, hydrologickými či biologickými podmínkami. Často dochází 

ke vzájemné kombinaci těchto faktorů. Při návrhu je tedy nutné tyto podmínky na stanovišti 

podrobně prozkoumat a zahrnout do výpočtu. Výpočet doplňkové závlahy se v České 

republice provádí dle normy ČSN 75 0434 "Meliorace: Potřeba vody pro doplňkovou 

závlahu". Výpočet zohledňuje nejen množství a časové rozložení závlahy dle konkrétních 

rostlin, ale i dlouhodobý průměr srážek, schopnost jejich vsaku do půdního profilu a možnost 

čerpání vláhy z podzemní vody. 

Vegetační období rostlin v ČR se pohybuje přibližně od března do října. Pro konkrétní 

druhy rostlin je uvedeno v normě ČSN 75 0434. U rostlin, které nejsou v normě uvedeny, se 

používá určení podle druhově či pěstitelsky příbuzné rostliny. Pro správné dávkování závlahy 

je však nutné i aktuální zhodnocení klimatických podmínek. Tyto podmínky mohou být 

vyhodnocovány automatizovaným systémem za pomocí čidel či zkušenou osobou, která 

posoudí nutnost závlahy a její vydatnost.  
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Pro závlahy je důležité používat takové vodní zdroje, které svým složením nepoškodí 

půdu ani rostliny a nebudou mít negativní vliv na prvky závlahové soustavy. Nejvhodnější je 

čistá povrchová voda, která obsahuje dostatek kyslíku a má přiměřenou teplotu. 

3.2. Hnojivová závlaha 

Hnojivová závlaha neslouží pouze k doplnění vláhových poměrů v půdě, ale 

především k jejímu hnojení. Provádí se hlavně v nevegetačním období, v době klasického 

hnojení, což je na jaře a na podzim, ale i ve vegetačním období. O potřebném množství 

rozhodují kromě nároků půdy a rostlin i hnojivové vlastnosti závlahového zdroje. 

Vhodným zdrojem závlahové vody mohou být kalné říční toky, obsahují-li v zákalu 

větší množství hnojivových příměsí. Dobře vyhovují i vodní toky, do kterých stéká voda 

z hnojených a intenzivně obdělávaných pozemků. Tento typ závlahy se nazývá povodňovací a 

je využíván v nevegetačním období pro louky případně i pole v údolích vodních toků. Je třeba 

dát pozor na přetížení půdy závlahou ve snaze o její pohnojení při nízké koncentraci živin 

v říčním toku. Při pochybnostech o kvalitě vody je třeba provést její rozbor. 

Pro hnojivovou závlahu je možné využít i odpadní vody a to zejména z cukrovarů, 

lihovarů či mlékáren, ale i městské odpadní vody, zemědělské nebo průmyslové. O kvalitě 

těchto odpadních vod je nutné se přesvědčit rozborem a ideálně i vegetačními pokusy. 

Pokud jsou některé živiny zastoupeny ve vysoké koncentraci, je třeba odpadní vodu ředit 

čistou vodou, v opačném případě je možné vodě dodat živiny pomocí roztoků minerálních 

hnojiv. V žádném případě se nesmí připustit přehnojení půdy jakoukoliv živinou ani 

předávkování půdního profilu závlahovou vodou. 

Pro hnojivovou závlahu může být využita i kejda nebo močůvka, tedy statková hnojiva 

z živočišné výroby. Je také možné dodávat roztoky minerálních hnojiv do doplňkové závlahy. 

3.3. Zvláštní závlahy 

Označujeme tak závlahy, které slouží ještě k jinému účelu, než je samotná závlaha. 

Tomuto účelu se pak musí závlaha technicky i provozně přizpůsobit. 
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3.3.1. Oteplovací závlaha 

Jejím cílem je zlepšit teplotní stav půdy, čímž se zlepšuje průběh mikrobiálních a 

chemických procesů. Nejvhodnější období pro aplikaci je jaro a podzim, kdy se tímto 

způsobem čelí nepříznivým mrazům a podporuje se vývoj vegetace. Pokud je i v létě voda 

teplejší než půda, je oteplovací závlaha příznivá i v tomto ročním období. 

Pro tento typ závlahy jsou vhodné především povrchové vody z řek a nádrží, které 

mají většinou na jaře a na podzim vyšší teplotu, než je teplota půdy a v létě je jejich teplota 

téměř shodná s teplotou vzduchu. Je možné také využít městských odpadních vod, jejichž 

teplota zpravidla neklesá pod 7°C. Naopak podzemní voda je k tomuto typu závlahy 

nevhodná, pokud nedojde k navýšení její teploty prohřátím v povrchových nádržích či jiným 

způsobem. 

Pro některé druhy rostlin je ale v letním období požadavek na teplotu půdy přesně 

opačný. Například pro pěstování lnu určenému pro výrobu vlákna je dobré půdu 

před kvetením ochladit, aby ještě došlo k prodloužení stonku před nástupem květu.  

3.3.2. Ozdravovací závlaha 

Používá se v období sucha jako ochrana před škůdci a chorobami. Dostatek vláhy 

podporuje odolnost rostlin vůči napadení škůdci, protože nedojde k období stagnace, kdy 

jsou rostliny na napadení nejnáchylnější. Závlaha působí pozitivně i po očistné stránce půdy, 

podporuje výměnu vzduchu, vyplavuje z půdního profilu škodlivé látky a zlepšuje chemicko-

biologickou činnost půdy. 

Pro hubení živočišných škůdců nebo plevelných porostů na polích se využívá 

zaplavení vodou v zimě či brzy z jara. Voda na povrchu i v půdě zmrzne a při opakovaném 

procesu dojde k zahubení škůdců i plevelů v půdě. Při této metodě je však třeba dbát na to, 

aby společně s plevely nevymrzly i užitečné travní porosty. 

Ve vinicích či ovocných sadech se využívá příměsi do závlahové vody v podobě 

desinfekčních roztoků, díky kterým dochází k hubení plísní nebo rzi. 
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3.3.3. Protimrazová závlaha 

Pro ochranu rostlin proti pozdním jarním mrazíkům se dříve využívalo zakuřování, 

používání ochranných krytů, míchání vzduchových vrstev nebo umělá mlha. Ve srovnání 

s těmito způsoby se jeví jako velice perspektivní protimrazová závlaha postřikem, která 

funguje na principu uvolňování skupenského tepla do okolí při přeměně vody na led.  

Rostliny se při stálém postřiku vodou obalí tenkou vrstvou ledu, jehož teplota se drží okolo 

0°C. Pod  touto vrstvičkou dosahuje teplota min. -0,6°C, která brání zamrznutí květů či plodů.  

Nejčastěji se tento typ závlahy využívá v sadech jako nadkorunní postřik. Při tomto 

typu protimrazové závlahy musí být postřikována celá chráněná plocha a po dobu provozu 

nesmí dojít k přerušení postřiku na dobu delší než 5 minut. Tyto požadavky kladou vysoké 

nároky jak na postřikovače, tak i na nepřetržitou dodávku elektrické energie a vydatnost 

zdroje. Tento typ závlahy je až desetinásobně náročnější na množství vody než klasická 

doplňková závlaha. 

3.3.4. Klimatizační závlaha 

Stejně jako sucho v půdě, škodí rostlinám i suchý nebo příliš teplý vzduch 

nad povrchem země. Tyto parametry mají negativní vliv na jejich vývoj. Vliv teploty vzduchu 

na průběh fotosyntézy a dýchání rostlin je vidět na grafech číslo 1 a 2. Právě pro vylepšení 

mikroklimatu rostlin, respektive těchto rostlinných procesů, se využívá klimatizační závlaha.   

 

Obr. č. 1. Závislost produktivní fotosyntézy na teplotě.   Obr. č. 2. Intenzita fotosyntézy a dýchání v průběhu dne 

1 - brambory, 2 - pšenice, 3 - zelí, 4 - kukuřice, 5 - bavlník (Zdroj: 3) (Zdroj: 3) 
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Z grafu na obrázku č. 1 vyplývá, že fotosyntéza rostlin se od určité teploty, která je 

závislá na konkrétním typu dané plodiny, úplně zastavuje. Například pro pšenici dosahuje 

produktivní fotosyntéza svého maxima při teplotě 20°C a při teplotě nad 26°C se její proces 

zastavuje. Graf na obrázku č. 2 ukazuje maximální produktivitu fotosyntézy v 8 a 18 hodin 

v letním dni s uvedeným průběhem teplot. V těchto hodinách dosahuje teplota vzduchu 

přibližně 25°C, při vyšší teplotě pak její produktivita klesá až se úplně zastaví. Čárkovaně je 

pak naznačena produktivita fotosyntézy v případě využití klimatizační závlahy, která zabrání 

jejímu výraznému klesání či zastavení. 

Vhodnou formou klimatizační závlahy je závlaha postřikem se specifickými 

vlastnostmi. Musí být zajištěna nízká a rovnoměrná intenzita postřiku po dlouhou dobu a 

s jemným rozptylem vodních částic. Často musí být prováděna v malých dávkách 

aplikovaných na povrch půdy a rostlin. Četnost těchto dávek se určuje dle doby odparu, 

která může činit v horkých letních dnech pouze 15 až 20 minut. 

Klimatizační závlahy mohou být realizovány více způsoby. Ty nejdůležitější z nich jsou 

popsány v následujících kapitolách. 

3.3.4.1. Aerosolová (disperzní) závlaha 

Jedná se o závlahu s jemným rozptylem vodních částic do vzduchu. Oproti klasickým 

doplňkovým závlahám má řadu výhod. Snižuje potřebné množství závlahové vody až 

na polovinu, šetří půdní vodu, nedochází při ní k povrchovému odtoku a k hloubkové filtraci, 

chrání půdní strukturu a fyzikální vlastnosti půdy a vytváří příznivé podmínky pro činnost 

mikroorganismů v půdě a pro činnost kořenového systému. Výzkumy také prokázaly jejich 

příznivý vliv na výši a kvalitu sklizní. Tuto závlahu je možné použít i ve svažitém terénu 

bez jeho nákladných úprav. Nejvyšší efektivity tento způsob závlahy dosahuje v kombinaci 

s doplňkovou závlahou, při samostatném použití nezabezpečí potřebnou dodávku vody 

pro udržení požadované půdní vlhkosti. Toto spojení řeší impulzní závlaha. 

K realizaci se využívají mobilní traktorové rozprašovače vody, konstrukce 

zavlažovacího potrubí  s  rozprašovacími dýzami nebo soustavy na vytvoření umělé mlhy 

s automatizovaným provozem. K rozprašování se využívají rozprašovače s malými 

výtokovými otvory, které pracují při vysokém provozním tlaku. 
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3.3.4.2. Impulzní závlaha 

Jedná se o poměrně nový způsob klimatizační závlahy, který spojuje funkci 

klimatizační a doplňkové závlahy - udržuje požadovanou vlhkost půdy i vlhkost a teplotu 

ovzduší nad zavlažovanou plochou.   

Rostliny jsou při tomto typu závlahy zavlažovány ve velmi malých častých dávkách, 

jejichž interval se řídí intenzitou výparu. Nedochází tak k vysychání vrchní půdní vrstvy, jako 

při normální doplňkové závlaze s většími dávkami a delšími intervaly, což způsobuje 

odumírání částí kořenového systému rostlin, které musí rostlina pracně nahrazovat a to se 

projevuje na jejím zpomaleném vývoji a snížení úrody. Vlhkost půdy na optimální úrovni 

udržuje impulzní závlaha až do hloubky 50 cm, což je hloubka, ze které většina rostlin kryje 

svoji vláhovou potřebu. Klima okolního vzduchu rostlin ovlivňuje až do výšky 150 cm. Dokáže 

snížit teplotu vzduchu nad zavlažovanou plochou o 5 až 10°C, navýšit až o 40% jeho relativní 

vlhkost, snižuje teplotu rostlin průměrně o 2 až 3°C a teplotu půdy v hloubce 10 až 25 cm až 

o 11°C.  

Impulzní závlaha je zajišťována postřikovači s tlakovými nádržkami. Voda je nejprve 

hromaděna v tlakové nádrži a poté je vystříknuta vlivem stlačeného vzduchu do okolí. 

Schéma automatizovaného systému impulzního postřiku je znázorněno 

na obrázku č. 3. Jednotlivé linky s postřikovači pracují postupně a všechny postřikovače 

umístěné na jedné lince jsou v provozu současně. Po dodání vody do první linky a po závlaze 

dlouhé 2 až 3 minuty se membránovým ventilem uzavře přítok do dané linky a zapojí se 

do chodu další linka. Po ukončení závlahy poslední linkou se celý cyklus opakuje. 

Membránové ventily mohou být umístěny jak na začátku každé linky, tak i před každým 

postřikovačem, čímž je možné i samostatné zapojování jednotlivých postřikovačů. 
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1 - postřikovač 

2 - závlahové potrubí 

3 - membránový ventil 

4 - hlavní potrubí 

5 - uzel automatiky 

6 - čerpací stanice 

7 - vodní zdroj 

 

 

Obr. č. 3. Schéma automatizovaného systému impulzního postřiku (Zdroj: 3) 

Je možné využívat i tzv. zavlažovací děla, nebo-li postřikovače s dostřikem 50 až 70 m, 

čímž se snižují náklady na přívodní potrubí. Tlaková nádrž je v tomto případě součástí 

každého postřikovače. Optimální doba cyklu (plnění a výstřik) je 5,2 s. Postřikovač má i 

otáčecí mechanismus, na jednu otáčku připadá v průměru 86 impulzů. 

Kromě impulzního postřiku, při kterém je zavlažovaná plocha zalévána postupně, 

existuje i  systém synchronního postřiku, kdy se celá plocha zavlažuje najednou. Tyto 

postřikovače pracují podle signálů snížení tlaků v rozvodné síti. Synchronní impulzní závlaha 

snižuje teplotu vzduchu o 1 až 3 °C a zvyšuje jeho vlhkost o 5 až 15%.  

Obrázek č. 4 porovnává účinky synchronní impulzní závlahy vůči klasické doplňkové 

závlaze. Z grafů je patrné, že synchronní impulzní závlaha pokrývá v průběhu celého týdne 

potřebu vody pro závlahu a ostatní parametry udržuje na přibližně konstantních hodnotách. 

U doplňkové závlahy, která zavlažuje jednou za devět dní, tyto parametry výrazně kolísají 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4. Průběh charakteristických faktorů při 

periodické závlaze doplňkové a při synchronním 

impulzním postřiku (Zdroj: 3) 
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3.3.4.3. Osvěžující závlaha 

Jde o prvotní způsob klimatizačních závlah, který funguje na principu dodávky častých 

malých závlahových dávek v horkých dnech vegetačního období rostlin. K jeho realizaci jsou 

nutné automatizované stabilní zařízení závlahy postřikem, jiné systémy nezaručí dodání 

potřebného množství vody v daných intervalech v únosných nákladových relacích. Oproti 

ostatním klimatizačním závlahám má tento způsob nižší účinnost. 

3.3.4.4. Umělá mlha 

Je vytvořena díky jemným dýzám a vysokému tlaku v potrubí. Dýzy je nutné rozmístit 

na hustou nadzemní potrubní síť v takových rozestupech, aby jedna dýza zavlažovala 

přibližně 1m2. Jeho praktické uplatnění není příliš velké kvůli vysokým nákladům na zřízení a 

komplikování mechanizace. 
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4. ZÁVLAHOVÁ SOUSTAVA 

Je souborem prvků zajišťujících dodávku závlahové vody až k zavlažovaným plodinám. 

Skládá se ze zdroje závlahové vody, čerpacího systému, armatur pro úpravu vody, trubních 

rozvodů a závlahového detailu. Při návrhu je třeba brát v úvahu podmínky daného stanoviště 

a druhy zavlažovaných rostlin.  

4.1. Zdroje závlahové vody 

Prvním krokem návrhu je vybrat vhodný a dostatečně vydatný zdroj závlahové vody. 

Nejčastěji volíme mezi následujícími možnostmi. 

4.1.1. Přirozené vodní toky 

Voda z přirozených zdrojů, pokud není znečištěná, má pro zavlažování velice dobré 

vlastnosti. Já zásobena kyslíkem, živinami a má příznivou teplotu i biologické vlastnosti. 

Nevýhodou tohoto zdroje je kolísavost průtoku a možný nedostatek vody v období letního 

sucha, kdy závlahovou vodu nejvíce potřebujeme. Proto při posuzování vhodnosti vodního 

toku jako zdroje závlahové vody je nutné posouzení ve směrodatném suchém roce. 

Problematický je i druhý průtokový extrém, povodně, během kterých je voda výrazně 

zakalena a mohlo by dojít k zanesení trubního systému nečistotami. Z těchto důvodů je 

vhodné navrhnout akumulační nádrž, která umožní vyhnout se oběma extrémním stavům. 

4.1.2. Vodní nádrže 

Voda v přirozených vodních nádržích má podobné vlastnosti jako voda ve vodních 

tocích.  Ve stojatých vodách se však mohou začít tvořit bakterie a mikroorganismy, které jsou 

pro závlahu nevhodné. Tomuto problému lze předejít osázením nádrže vhodnými vodními 

rostlinami a organismy.  

Umělé nádrže jsou zásobeny vodou z různých zdrojů a voda v těchto nádržích tedy 

přebírá vlastnosti daného zdroje. 
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4.1.3. Podzemní zdroje 

Podzemní zdroje vody nejsou pro závlahu příliš vhodné. Jejich nevýhodou je 

především nízký obsah živin a kyslíku a naopak vyšší obsah rozpuštěných solí, které mohou 

způsobit zasolení půdy nebo zanášení systému závlahy. Nevýhodou je i její nízká teplota, 

proto je dobré ji před závlahou nejprve předehřívat v umělých nádržích případně ji mísit 

s teplejší vodou. Pro zvýšení obsahu kyslíku je vhodné provzdušňování. 

4.1.4. Dešťová voda 

Jako zdroj závlahové vody je také možné využívat dešťovou vodu, která je 

zachytávána na nepropustných plochách, nejčastěji na střešních krytinách objektů, a 

sváděna do retenčních nádrží. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o vodu čistou, není to 

pravda. Znečištění dešťové vody je trojího původu. 

K prvnímu znečištění dochází již v atmosféře, kde se dešťová voda dostává do 

kontaktu s různými chemickými látkami dle typu znečištění ovzduší. Dalším znečištěním je 

znečištění, které se během bezdeštného období nahromadí na povrchu, ze kterého je pak 

voda zachytávána do retenční nádrže. Třetím znečištěním je to, které vzniká při kontaktu 

dešťové vody s materiály na povrchu území, například se střešními krytinami či okapy. 

Pro závlahové využití dešťové vody je nejpodstatnější znečištění těžkými kovy, kde 

hrozí nebezpečí jejich akumulace v půdě, a znečištění pesticidy, které mohou ohrožovat 

rostliny a půdní organismy. K tomuto znečištění však dochází jen minimálně a proto je 

dešťová voda pro závlahy často mnohem vhodnější než voda pitná. 

Tento zdroj je přímo závislý na množství srážek v daném území a nelze tedy 

předpokládat, že postačí jako jediný zdroj a to obzvlášť v letním období sucha, kdy je 

závlahová potřeba největší. Jako záložní zdroj se v tomto případě nejčastěji využívá voda 

z vodovodního řadu.  

Před vstupem vody do retenční nádrže musí být zajištěna filtrace proti hrubým 

nečistotám jako je například listí či úlomky větví. Retenční nádrž by měla být na chladném 

místě a neměla by být vystavena přímému slunečnímu záření, kvůli množení 

mikroorganismů.  
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4.1.5. Vodovodní řad 

Zavlažování vodou z vodovodní sítě je možné pouze pro menší zavlažované plochy 

nebo jako záložní zdroj k jinému zdroji. Problematická je především neustálená cena 

za pitnou vodu a její odběr v období letního sucha na jiné účely než pro přímou spotřebu 

obyvateli. 

4.2. Sací řad 

Tvoří počáteční úsek celé závlahové soustavy.  Jejím úkolem je dovést vodu ze zdroje 

závlahové vody k čerpací stanici s minimálními tlakovými ztrátami. Skládá se ze dvou 

hlavních částí: 

Sací koš - tvoří ho kovové či plastové těleso s dostatečným množstvím otvorů. 

Zabraňuje vnikání hrubých nečistot do systému a současně klade co nejmenší odpor proudící 

kapalině. Často je vybaven zpětnou klapkou pro zajištění stálého zavodnění sacího řadu. 

Musí být uložen v dostatečné hloubce, aby nemohlo dojít k nasátí vzduchu do systému. 

Sací potrubí - zajišťuje přívod závlahové vody k čerpadlu. Mělo by být co nejkratší a 

vést co nejjednodušeji a nejpříměji, nejlépe ve stálém mírném stoupání směrem k čerpadlu 

tak, aby v něm nevznikaly vzduchové prostory. Musí být dokonale vzduchotěsné, vzduch 

pronikající do potrubí by snižoval účinnost čerpadla a mohl by způsobit až jeho zničení. 

Rychlost proudění by měla dosahovat minimálně 0,7 m/s, aby nemohlo dojít k přetržení 

vodního sloupce při přechodném snížení průtokové rychlosti. U malých systémů je možné 

použít flexibilní hadici, tzv. savici, kterou je ale nutné opatřit vhodnou armaturou tak, aby se 

zabránilo její deformaci vlivem atmosférického tlaku vzduchu. 

Sací řad se dále skládá z armatur, kterých by se zde mělo vyskytovat, kvůli co 

nejnižším tlakovým ztrátám, co nejméně. Pokud je jejich použití nutné, doporučuje se 

využívat prvky s minimálním průtočným odporem. 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

Obr. č. 5. Jednoduché schéma uložení sacího řadu  (Zdroj: 1) 

4.3. Čerpadla 

Čerpadlo je nejdůležitější součástí celé soustavy. Jeho úkolem je dopravit závlahovou 

vodu do všech součástí závlahového systému. Dochází zde k přeměně mechanické energie 

na energii kapaliny potřebnou pro dopravu. Dle způsobu přiváděné mechanické energie se 

dělí na hydrostatická, hydrodynamická, proudová, ejektorová a další. U hydrostatických 

nebo-li objemových získává kapalina energii přímo tlakem činné části. Dle pohybu jde 

o čerpadla rotační či čerpadla s kmitavým pohybem. V případě hydrodynamických získává 

kapalina energii v rotující oběžném kole, může se jednat o  čerpadla odstředivá, radiální, 

diagonální nebo axiální. 

Hlavními parametry čerpadel jsou:  

Dopravní množství Q - udává se v l/s či v m3/h u velkých čerpadel. Jeho hodnota musí 

odpovídat požadovanému množství vody na závlahu. 

Měrná energie čerpadla Y - udává se v J/kg, v praxi se ale častěji udává ve formě 

tzv. dopravní výšky v m. Musí pokrývat veškeré tlakové ztráty v potrubí, armaturách a musí 

pokrývat nároky aplikačních prvků. 

Sací měrná energie- nebo-li tzv. sací výška, která udává z jaké hloubky může čerpadlo 

nasávat vodu. Běžně se tato hodnota pohybuje max. do 8 m. Pro větší výšky je třeba použít 

ponorná čerpadla. 

Dopravní množství Q a měrná energie Y čerpadla jsou součástí tzv. pracovní charakteristiky 

čerpadla, která uvádí jejich vzájemnou závislost Q/Y. 
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4.4. Výtlačný (dopravní) řad 

Jedná se o část systému, která se nachází za čerpací stanicí. Hned za čerpadlem se 

voda obvykle upravuje, viz kapitola 4.5, a někdy je ještě akumulována ve vodojemu. Na 

pozemek je pak voda přiváděna nejčastěji podzemním potrubím a po zavlažované ploše je 

dále rozváděna systémem hlavního a vedlejšího, nebo-li rozdělovacího, rozvodného potrubí. 

Na rozdělovací potrubí jsou pak napojeny linky detailního rozvodu zavlažovacího potrubí 

s výtokovými prvky. 

Potrubní část závlahového systému je možné umístit vzhledem k terénu několika 

způsoby. Pod terénem jsou dvě možnosti vedení - v zámrzné či nezámrzné hloubce. Pokud 

potrubí není uloženo v nezámrzné hloubce, je nutné jeho každoroční vypouštění 

před zimním obdobím a systém není možné použít na protimrazovou závlahu. Podpovrchové 

uložení potrubí má výhodu v tom, že nebrání povrchové mechanizaci, díky nižšímu 

prohřívání vody se zde tvoří menší množství řas, které by mohly rozvody zanášet, a zvyšuje 

se životnost potrubí. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady systému. U potrubí vedeného 

po povrchu je nutné počítat s délkovou roztažností dle zvoleného materiálu potrubí. 

Nad zemí může být potrubí vedeno na speciální opěrné konstrukci či kmenech stromů. 

Kromě délkové roztažnosti je zde třeba počítat s průhybem potrubí a dostatečnou únosností 

opěrné konstrukce. 

Na dopravu závlahové vody se využívají materiály, které nemají vliv na jakost vody. 

Vhodná jsou potrubí plastová, ocelová, litinová, z předepjatého betonu a podobně. 

Nedoporučuje se využívat potrubí z azbestocementu. Dnes se nejvíce využívají trubky 

plastové, u světlostí větších než 400 mm se používají i trubky ocelové. Plastové potrubní 

prvky mají proti ocelovým celou řadu výhod jako je nízká hmotnost, relativně snadná 

montáž, malý průtočný odpor, nekorozivost či pružnost. Nevýhodou může být nižší pevnost a 

s ní související možnost mechanického poškození. 

Minimální rychlosti vody v potrubí je nutné stanovit tak, aby nedocházelo k usazování 

nečistot v potrubí, orientačně by rychlost neměla klesnout pod 0,5 až 0,6 m/s. 
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4.5. Úprava vody 

Odpovídající kvalita závlahové vody je základním parametrem pro správně fungující 

závlahový systém. Každý způsob závlahy má jiné požadavky na kvalitu vody a míru jejího 

znečištění. Nejvíce jsou na správnou čistotu vody citlivé mikrozávlahy, jejichž výtokové 

otvory mají velmi malé rozměry, řádově v desetinách mm, a jsou tak velice náchylné 

na ucpávání. Konkrétní požadavky na jakost závlahové vody musí stanovit dodavatelé 

závlahového systému s ohledem na bezproblémovou funkčnost soustavy. Pokud nejsou 

splněny příslušné parametry, je nutné vodu vhodnými způsoby upravovat nebo použít jiný 

způsob závlahy. 

Vodní zdroj je nutné posuzovat nejen z hlediska fyzikálního, ale i chemického a 

biologického. Pro analýzu se využívá více vzorků odebraných v průběhu roku dle 

předpokládaného provozu závlahového systému a ideálně zachycující i období s minimem a 

maximem průtoku a teplot. Je také důležité posoudit, jestli nebude docházet k flokulaci 

(vytváření vloček) koloidů a zarůstání potrubí vodními řasami, případně solemi.  

Požadavky na navrhované úpravy kvality vody: 

• ekonomická únosnost, minimální obsluha, možnost automatizace, 

• dostatečný výkon, možnost přerušovaného provozu, 

• schopnost eliminovat značné výkyvy v kvalitě a druhu znečištění v čase (zákal 

po intenzivních deštích, biologické oživení vody v létě atp.), 

• pracovat do zvolené hodnoty přetlaku dle plánovaného umístění. 

Pro běžné vybavení závlahových systémů se využívají pouze úpravy fyzikálních 

vlastností závlahové vody - mechanické filtry. Kvůli vysokým investičním i provozním 

nákladům se biologické a chemické čištění aplikuje pouze ve výjimečných případech.   
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4.5.1. Mechanická úprava závlahové vody 

Tvoří ji několik stupňů čištění dle velikosti zachycovaných částic. 

4.5.1.1. Zachycení hrubých nečistot unášených vodou 

Jako první stupeň mechanické úpravy pro zachycení hrubých nečistot jsou používány 

česle a síta. Tato zařízení jsou umístěna ještě před samotnou závlahovou soustavou. Česle se 

dělí dle vzdáleností česlic na hrubé (60 až 100 mm), jemné (20 až 60 mm) a velmi jemné 

(do 20 mm) a dle způsobu stírání na ruční a strojní. Síta jsou ocelová nebo plastová. Vhodné 

je používat síta bubnová s rotačním pohybem. 

4.5.1.2. Sedimentace 

Je druhým stupněm mechanické úpravy vody. Dochází k zachytávání vodních nečistot 

o velikosti 0,1 až 0,2 mm. Tato filtrace probíhá před čerpací stanicí za pomocí lapáků písku či 

usazovacích nádrží. Dle proudění vody se dělí lapáky na horizontální, vertikální, odstředivé a 

hydrocyklony. Usazovací nádrže mohou být s horizontálním, vertikálním nebo radiálním 

průtokem. 

4.5.1.3. Filtrace 

Je posledním stupněm mechanické úpravy vody a slouží k zachycení jemných částic. 

Běžně jsou umísťovány za čerpací stanici, ale pro kapkovou závlahu, která má nejpřísnější 

požadavky na čistotu vody, jsou tyto filtry požívány i dvoustupňově. Druhý stupeň filtrace je 

pak umístěn až u jednotlivých závlahových sekcí. Třístupňová filtrace se již nedoporučuje 

kvůli vysokým nákladům. 

Konkrétní druh filtru je vybírán dle typu znečištění přiváděné vody do systému a dle 

finálních požadavků na závlahovou vodu. Nejčastěji se používají filtry s filtrační náplní - 

pískové nebo s náplní z plastů, sítové a diskové. 
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• Pískové filtry 

K filtraci využívají křemičitý písek, přes který se voda čistí. Zajišťují odstranění nečistot 

větších než 0,1 mm. Mají dva stupně chodu - filtrační a regenerační. Regenerační stupeň je 

čistění filtru zpětným chodem čisté vody, spíná se buďto ručně nebo automaticky. Čistění 

probíhá v době, kdy není závlahový systém v provozu nebo je nutné zapojení dvou filtrů, aby 

kvůli čištění nebyl přerušován provoz závlahy. Dělí se dle rychlosti čištění na otevřené 

pomalé filtry, beztlakové rychlofiltry a tlakové filtry. 

• Filtry s náplní z plastů 

Fungují na stejném principu jako filtry pískové, pouze jejich náplň tvoří plast. Dělí se 

dle typu náplně na filtry s pevnou či plovoucí náplní a dle tlaku na tlakové a beztlakové. 

U těchto filtrů je třeba hlídat provozní tlak a filtrační rychlosti, aby nedošlo k deformování 

plastového filtračního materiálu. Ten mohou tvořit polystyrenové granule nebo desky 

z pěnového polyuretanu, mikroporézní desky či potrubí z PVC nebo PE. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6. Schéma filtru s filtrační náplní (písek, plast)  (Zdroj: 1)  Obr. č. 7.  Schéma 2 jednotek filtrů s filtrační náplní při filtraci 

        a čištění  (Zdroj: 1) 
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• Sítové filtry 

Slouží k odstranění zbytků anorganických nečistot a nečistot vzniklých transportem 

vody. Jsou využívány jako druhý filtrační stupeň.  Mohou zachycovat i řasy nebo sliz, ale 

jejich následné čištění je velmi obtížné. Umisťují se do rozvodného nebo rozdělovacího 

potrubí, většinou s tlakovou redukcí a zařízením pro dávkování aditiv. 

Do dutého válcovitého krytu je vložena válcová vložka s filtrační síťovinou. Tlaková 

voda pak prochází buď do vnějšího nebo vnitřního prostoru vložky, dle konkrétního typu 

konstrukce filtru, přes síťovinu pak dojde k pročištění a čistá voda pokračuje dále 

do systému. Čištění se provádí ručně zpětným chodem nebo vyjmutím a očištěním vložky. 

Stejně jako u předchozích typů je vhodné kvůli procesům čištění zapojovat filtry do baterií, 

aby nemuselo dojít k přerušení činnosti systému. Lepší filtry mají samočinné čištění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8. Schéma funkce sítového filtru  (Zdroj: 1) 
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• Diskové filtry 

Jsou vyráběny pro zachycení nečistot v rozmezí  5 až 800 μm. Jsou využívány 

pro první i druhý stupeň filtrace. Do dutého tlakového válce je zasunuta válcovitá filtrační 

vložka sestavená z tenkých diskových lamel. Disky jsou opatřeny rýhami radiálního nebo 

sinusového tvaru, kterými neprojdou nečistoty od určité velikosti. Dle maximálních 

prostupných velikostí nečistot jsou diskové lamely barevně odlišeny. Existují statické i rotační 

s ručním i automatickým čištěním. Čištění probíhá zpětným proudem vody a opět je vhodné 

filtry kvůli procesu čištění zapojovat do baterií. Automatický proplach je spouštěn poklesem 

tlaku vlivem zaneseného filtru. Do některých typů je také možné speciálním zabudovaným 

zařízením vhánět vzduch, který výrazně urychluje čistící proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9. Schéma filtračního a čistícího procesu u diskového filtru  (Zdroj: 1) 
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4.5.2. Regulace tlaku 

Pro stabilizaci tlakových poměrů v závlahové síti jsou využívány regulátory tlaku a 

pojišťovací ventily. Regulátory udržují tlak pro jednotlivé závlahové detaily na přípustné 

úrovni udávané výrobcem, pojistné ventily chrání zavlažovací systém proti přetlaku. 

Před použitím regulátorů tlaku je třeba zvažovat i ekonomické hledisko, protože jejich 

zařazením do systému  dochází ke ztrátám části vynaložené energie na čerpání vod a tím i 

ztrátám na provozních nákladech. 

Redukční ventily se využívají v případech, kdy pracovní tlak převyšuje obvyklý rozsah 

provozních tlaků závlahového detailu, k čemuž dochází v případě, kdy společná čerpací 

stanice zajišťuje provozní tlaky pro postřik i mikrozávlahu - postřik vyžaduje vyšší pracovní 

tlaky. Další využití je kvůli členitosti terénu či k vyvolání tlakového spádu v potrubí 

pro správnou funkci některých zařízení pro dávkování aditiv. 

Nejčastěji se používají dva konstrukční typy regulátorů - membránové a pístové. 

4.5.3. Zařízení pro dodávku hnojiv do závlahové vody 

Závlahové systémy se velmi často využívají i pro aplikaci dalších aditiv, jako jsou 

hnojiva pro rostliny nebo látky zabraňující růst mikroorganismů v potrubí. Aby mohly být 

tyto látky dávkovány, musí být dokonale rozpustné ve vodě. Pro dávkování hnojiv se 

nejčastěji používají dávkovací čerpadla a ejektory, které je možné umístit přímo na potrubí i 

na obtok. Umístění na obtok je lepší z hlediska možnosti jeho vyřazení z provozu bez nutnosti 

manipulace s ejektorem. 
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4.6. Závlahový detail 

Závlahový detail je nutné volit s ohledem na funkci závlahy, terén zavlažovaného 

území a druhy rostlin. Vhodnost použití jednotlivých způsobů závlahy je uvedena 

v následující tabulce. 

Druh závlahy Poddruh závlahy 

Funkce závlahy 

Doplňková 
závlaha 

Hnojivová 
závlaha 

Klimatizační 
závlaha 

Oteplovací 
závlaha 

Ochranná, 
ozdravovací 
závlaha 

Promývací 
závlaha 

Protimrazová 
závlaha 

Závlaha 
postřikem 

Mikropostřik + X + + + X X 

Postřik o nízké 
intenzitě + + + + + + + 

Postřik o střední 
intenzitě + + X + + + - 

Postřik o vysoké 
intenzitě + + X X X + - 

Vějíř a stabilní 
potrubí s dýzami + X + + + + X 

Impulzní 
postřikovače + - + + + X - 

Disperzní závlaha + - + + X X + 

Pásové 
zavlažovače + X X + + + - 

Širokozáběrové 
postřikovače + + + + + + - 

Kapková závlaha + X - X X - - 

Závlaha přeronem + X - + X + - 

Závlaha podmokem + X - + + + - 

Závlaha výtopou + + - + + + - 

Tabulka č. 1. Možnosti využití jednotlivých typů závlahy (Zdroj: 5) 

+ zajišťuje a vyhovuje v plném rozsahu 

X  zajišťuje a vyhovuje částečně nebo s určitými výhradami v oblasti nutné úpravy závlahového média, způsobu aplikace nebo 

 pohonu závlahového stroje 

- nevyhovuje 

4.6.1. Postřik 

Závlaha postřikem funguje na principu imitace deště. Voda se dostává k půdě a 

rostlinám díky postřikovačům, které rozstřikují kapky do okolního vzduchu. Velikost a 

intenzita kapek se volí dle zavlažovaných plodin. Mezi hlavní výhody tohoto typu závlahy 

patří možnost zavlažovat i svažité pozemky, všechny typy půd i plodin, poměrná nenáročnost 
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na obsah mechanických nečistot v závlahové vodě, pravidelné rozložení závlahy po ploše a 

její dobré provzdušnění. Lze ji využívat nejen pro doplňkovou, ale i pro hnojivovou závlahu a 

mnoha dalším. Jde o nejrozšířenější způsob závlahy. 

K nevýhodám patří vyšší investiční náklady na kvalitní materiály, vysoké nároky 

na čerpadla, kvůli požadovanému vysokému provoznímu tlaku, a vysoká spotřeba vody, 

která je způsobena především vysokým výparem při rozstřikování vody do vzduchu. Kvůli 

tomu je vhodnější postřikovači zavlažovat v noci, aby se tyto ztráty minimalizovaly. 

Nepříznivým vlivem je vítr, který výrazně ovlivňuje rovnoměrnost aplikace vody po ploše. 

Podobný vliv má i zavlažování ve svahu, kde je nutné si uvědomit kratší dostřik směrem 

do svahu. Při návrhu je s těmito vlivy nutné počítat a navrhnout dostatečné pokrytí závlahy 

ve všech směrech. 

Hlavními kritérii pro funkční závlahový systém postřikem je zvolit správný typ 

postřikovačů dle velikosti kapek a jejich správné rozmístění, aby byla zajištěna rovnoměrná 

dodávka vody na celou zavlažovanou plochu.  

 

 

 

Obr. č. 10. Uspořádání postřikovačů  (Zdroj: 3) 

a - čtvercové, b - trojúhelníkové, c - obdélníkové, d - sektorové 

4.6.1.1. Pásové zavlažovače 

Pásový zavlažovač se skládá z pevného nebo kolového podvozku, cívky, na které je 

navinuto polyetylénové potrubí, a ze středotlakého postřikovače umístěného na konci 

potrubí na saňovém nebo kolovém podvozku. Potrubí mívá vnější průměr 25 až 140 mm a 

délku 50 až 600 m. 

Stroj je na pole dopraven traktorem, napojen na hydrant a trubka s postřikovačem je 

obvykle pomocí traktoru rozvinuta na pozemek. Poté se uvede do chodu motor, který otáčí 

cívkou a pomalu navíjí hadici zpět. Tím je přitahován postřikovač, který zavlaží pás o délce 
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rovné vytažené trubky a šířce rovné dvojnásobnému dostřiku postřikovače. Velikost 

závlahové dávky je regulována rychlostí navíjení potrubí. Většina pásových postřikovačů má 

více volitelných rychlostí, které se dají měnit dle aktuálních potřeb rostlin. 

 

 1 - hydrant 

 2 - připojovací hadice 

 3 - pásový zavlažovač 

 4 - rozvinutá trubka 

 5 - kluzný podstavec s postřikovačem 

 

Obr. č. 11. Schéma činnosti pásového zavlažovače  (Zdroj: 2) 

 

Pro plodiny vyžadující jemný postřik je možné koncový postřikovač nahradit 

neotáčivou konzolou, která provádí vzhledem k rostlinám mnohem šetrnější závlahu. Kromě 

toho tento typ závlahy vyžaduje i menší provozní tlak a tím dochází i k úspoře energie. 

Dle vnějšího průměru trubky dělíme pásové zavlažovače na malé (25 - 50 mm), 

střední (60 - 85 mm) a velké (90mm a více). Nejčastěji se využívají zavlažovače střední 

velikosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12. Pásový zavlažovač  (Zdroj: 1) 
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4.6.1.2. Pivotové zavlažovače 

Skládá se z příhradové konstrukce, která nese potrubí s postřikovači. Tuto konstrukci 

podpírají kolové podvozky. Hydrant je umístěn uprostřed zavlažovaného pozemku a 

při činnosti se celý zavlažovač otáčí kolem tohoto hydrantu na podvozcích, přičemž zavlažuje 

celou kruhovou plochu nebo její výseč. Výška zavlažovacího potrubí je minimálně 2 m 

nad terénem, je tedy vhodný i pro závlahu vysokých plodin. 

Pivotové zavlažovače mívají běžné délku 300 m, vyrábějí se ale i zavlažovače až 

o délce 800 m. Je možné je použít pouze na rovinatých nebo mírně zvlněných plochách 

bez překážek. Jejich nevýhodou je to, že nezavlaží rohy pozemku, které se musí zavlažovat 

jiným způsobem nebo ponechat bez závlahy. 

 

 

 

 

 
Obr. č. 13. Schéma činnosti pivotového zavlažovače  (Zdroj: 3) 

 

4.6.1.3. Lineární zavlažovače 

Jedná se o podobný typ závlahového zařízení jako u pivotových zavlažovačů, jen jejich 

pohyb není po kružnici, ale je čelní a zavlažují tak pravoúhlou obdélníkovou plochu. Platí 

pro něj podobné podmínky použití jako pro pivotové zavlažovače. Řízení tohoto systému 

na zavlažované ploše je velmi náročné a proto se tento systém využívá jen výjimečně. 
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4.6.1.4. Přenosné rychlospojkové potrubí a závlahové soupravy 

Přenosná rychlospojková potrubí se skládají do závlahových linek, které se připojují 

na hydranty. Hydranty mohou být umístěny na podzemním tlakovém rozvodu nebo mohou 

být součástí souprav s mobilním čerpacím agregátem. Jedná se o nejlevnější zařízení 

s širokým využitím. 

Nejvíce je využíváno v oblastech s levnou pracovní silou pro jejich přemisťování a 

v místech, kde je nemožné či nevhodné využití dokonalejších systémů, ať už z praktického či 

ekonomického hlediska. 

Tato potrubí jsou vyráběna z pozinkované oceli, hliníku či plastu, který je v současné 

době nejvyužívanější. Pro jejich spojování a regulaci průtoku se využívají nejrůznější tvarovky 

a armatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14. Příklady prvků rychlospojkového trubního systému  (Zdroj: 1) 
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4.6.1.5. Kývavá postřikovací potrubí 

Jedná se o vodorovná nadzemní potrubí o maximální délce 120 m, uložená ve výši 

přibližně 750 mm nad terénem zavlažovaného pozemku. Na potrubí jsou osazeny v určitých 

vzdálenostech rozstřikovací trysky a celé potrubí je pomocí motoru osazeného na začátku 

potrubí uváděno do kývavého pohybu, v maximálním úhlu 120°. Za bezvětrného stavu s nimi 

lze docílit výborné kvality a rovnoměrnosti závlahy. Hodí se pro závlahu menších pozemků 

s vysokými nároky na závlahu, např. pro zeleninu či školky.  

Pro závlahu menších okrasných ploch se vyrábí i malé výkyvné zavlažovače, které jsou 

konstruovány pro připojení na vodovodní potrubí a pro závlahu čtvercové či obdélníkové 

plochy. 

 

 

 

 

 
Obr. č. 15. Schéma kývavého potrubí  (Zdroj: 1) 

4.6.1.6. Postřikovače 

Postřikovače jsou základním prvkem závlahy postřikem, které značně rozhodují 

o kvalitě a výkonnosti závlahy. 

Nejčastěji se využívají postřikovače otáčivé, jejichž otáčení je vyvoláno úderovým 

mechanismem nebo reaktivní silou. Tyto postřikovače jsou buď kruhové nebo sektorové, 

které se hodí zejména pro rohové části nepravidelných pozemků. Při návrhu je nutné dbát 

na dostatečné překrytí postřikovačů, aby byla dostatečně zavlažována celá požadovaná 

plocha. 

U ploch, kde by funkčně či esteticky postřikovače překážely, se využívají výsuvné 

postřikovače, které jsou v době své nečinnosti zasunuté v šachtě pod povrchem. 
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Dle intenzity se postřikovače dělí na malé (průměr hubice 3 až 7 mm), střední 

(s průměrem hubice 8 až 18 mm) a velké (s průměrem hubice nad 18mm). Dle dostřiku jsou 

postřikovače s krátkým dostřikem (5 až 20 m), se středním dostřikem (15 až 40 m) a dálkové 

(30 až 90 m). U středních a dálkových postřikovačů je důležité zajistit vysoké provozní tlaky.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16. Postřikovač typu PS - 8 - K  (Zdroj: 3) 

 

4.6.1.7. Zásady pro výběr a provozování závlahového detailu při postřiku 

Pro návrh správného závlahového detailu při závlaze postřikem, je třeba posoudit 

následující podmínky: 

• Rozloha, tvar a sklonitost pozemku, terénní překážky a cestní síť - zejména z hlediska 

mechanizace a manipulace se závlahovým detailem. 

• Druh zavlažovaných kultur - je určující pro velikost, počet a časové rozdělení 

závlahových dávek, stejně jako pro velikost a kinetickou energii kapek, aby nedošlo 

k jejich poškození. 

• Vlastnosti půdy - vsakovací schopnost, erozní odolnost či vliv zhutňování půdy 

při pojezdu zavlažovacích zařízení a mechanismů. 
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• Rovnoměrnost a intenzita závlahy - rovnoměrnost závisí na vlastnostech 

postřikovače, sklonitosti terénu a rychlosti větru. Intenzita pak na druhu 

postřikovače, průměru a počtu hubic, pracovním tlaku na postřikovači, zavlažované 

ploše a na přestřiku sousedních postřikovačů. 

• Vodní zdroj - z hlediska jeho vydatnosti, kvality závlahové vody, způsobu odběru vody 

a jeho časového rozdělení. 

• Uspořádání hlavních závlahových zařízení - celkové rozmístění všech částí závlahové 

soustavy, trubní sítě, hydrantů apod.  

• Požadavky na obsluhu a manipulaci - mechanizace a automatizace provozu. 

• Pořizovací náklady - na závlahové zařízení, mechanizaci, automatizaci apod. 

4.6.2. Mikropostřik 

Provádí se mikropostřikovači, které se umisťují buďto na terén nebo se zavěšují 

na opěrnou konstrukci. Jeho významné využití je nejen pro doplňkovou a hnojivou závlahu, 

ale i pro klimatizační a protimrazovou závlahu, protože jí lze dosáhnout velmi nízké intenzity 

postřiku závlahové vody. Kromě závlah ve venkovních instalacích se uplatňuje i ve sklenících 

či fóliovnících. Je vhodný především pro závlahu stromů a keřů, ale využívá se i u zeleniny, 

polních plodin či trávníků. 

Při mikropostřiku se nezavlažuje celá plocha pozemku, ale jen část nad kořenovým 

systémem plodin, čímž dochází k úspoře závlahové vody. Zároveň je voda rovnoměrně 

rozdělována a vodní kapky jsou jemně rozptylovány, což zabraňuje ztrátám povrchovým 

odtokem a erozi půdy. Oproti kapkové závlaze není mikropostřik tak náchylný na kvalitu 

závlahové vody, čímž se mnohdy snižují pořizovací náklady. 

Mikropostřikovače se dělí na minipostřikovače a rozstřikovače.  

• Minipostřikovače pracují stejně jako postřikovače - otáčením rozdělují vodu do kruhu 

nebo do sektoru. Obvykle mají dostřik 3 až 10 m, provozní tlak 120 - 350 kPa, průtok 

do 500 l/h (0,14 l/s) a intenzitu postřiku 10 mm/h. Dle způsobu pohonu vyvolávající 
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otáčivý pohyb se dále dělí na lopatkové, turbínové, s kuličkovým pohonem, 

s otočným rozrážečem a s reakčním pohonem. 

• Rozstřikovače rozstřikují vodu na rozdíl od minipostřikovačů na celou zavlažovanou 

plochu současně. Obvykle mají dostřik 5 m, pracovní tlak 100 až 300 kPa, průtok 

250 l/h (0,07 l/s) a intenzitu postřiku až 30 mm/h. Dále se dělí na statické a s rotačním 

prvkem. 

 

 

 

 

                     Obr. č. 17. Minipostřikovač  (Zdroj: 3)    Obr. č. 18. Rozstřikovací hubice  (Zdroj: 3) 

 

4.6.3. Kapková závlaha 

Z hlediska požadovaného množství vody na závlahu je kapková závlaha 

nejefektivnějším dosud vynalezeným způsobem závlahy. Dodává vodu po kapkách přímo 

do kořenové zóny rostlin a nedochází tak k zavlažování nevyužité plochy mezi rostlinami a 

zbytečné podpoře růstu plevelů mezi řádky. Je obzvlášť vhodná pro suché oblasti nebo 

pro místa, ve kterých jsou rostliny vysázeny ve větších sponech. Vláhu je možné rostlinám 

dodávat nepřetržitě nebo je možné ji několikrát denně spouštět.  

Důležitou částí tohoto systému je kapkovač, který dávkuje vláhu rostlině ve velmi 

nízké intenzitě 1 až 10 l/h. Protože se jedná o velmi malé výtokové otvory, klade tento 

způsob závlahy velký důraz na mechanickou čistotu vody a na nekorodující součásti celého 

systému, aby nedošlo k jejich zanesení. Naopak díky malým průtokům vody a nízkému tlaku 

je tento systém méně náročný na čerpací stanici, postačují mu menší dimenze potrubí a 

jednotlivé prvky soustavy nemusí být výrazně tlakově odolné. 
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Obr. č. 19. Schéma zavlaženého profilu půdy při kapkové závlaze (Zdroj: 1) 

Nízkotlaké závlahové potrubí je vedeno na povrchu, pod povrchem nebo na opěrné 

konstrukci nad zemí. Návrh závlahového detailu je nutné provádět současně s návrhem 

výsadby, aby rozmístění kapkovačů odpovídalo rozponům rostlin. Je také důležité posoudit 

zeminu z hlediska propustnosti. U propustných půd se voda dostane do velké hloubky, což 

není vhodné pro široké kořenové systémy. Naopak středně těžké a těžké půdy nepropustí 

vláhu do hloubky, ale zajistí její rozlití více do šířky. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20. Schéma kapkové závlahy na vinici, kapkovací potrubí uloženo na opěrné konstrukci (Zdroj: 1) 

 

Podle Q-H charakteristiky (výtokové množství - vstupní tlak do kapkovače) dělíme kapkovače 

do dvou skupin. 

• Kapkovače bez samoregulace výtoku (nekompenzační) - výtok je závislý na tlaku vody 

v potrubí. Jedná se o nejpočetnější skupinu kapkovačů a dle konstrukce se dále dělí 

na labyrintové, potrubí s dvojitou stěnou a mikroporézní potrubí. 
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• Kapkovače se samoregulací výtokového množství (kompenzační) - v rozmezí daných 

provozních tlaků automaticky zabezpečují přibližně stejné výtokové množství. 

Dle konstrukce se dále dělí na hubicové - tryskové s membránou a labyrintové 

s membránou. 

Z hlediska umístění kapkovačů na potrubí je dělíme na dva typy. Vhodnost jejich použití 

závisí na konkrétním uspořádání zavlažovaných plodin.  

• On -line - jsou osazovány vně závlahového potrubí ve vzdálenostech dle jednotlivých 

rostlin. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21. Příklady on-line kapkovačů - kapkovací jehly (Zdroj: www.az-shop.cz)   

 

• In - line (kapkovací potrubí) - jsou pevně zabudovány v daných vzdálenostech 

v zavlažovacím potrubí z výroby. 

 

 

 

 

Obr. č. 22. Příklady in-line kapkovačů - kapkovací potrubí (Zdroj: 1)  
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4.7. Gravitační závlahy 

Mezi nejvyužívanější gravitační závlahy patří závlaha podmokem, přeronem a 

výtopou.  

4.7.1. Závlaha podmokem 

Nejrozšířenější způsob je brázdový, který funguje na principu vyoraných brázd mezi 

plodinami. Tyto brázdy jsou plněny vodou, která se vsakuje do půdy a zavlažuje kořenový 

systém plodin. Voda je do brázd přiváděna závlahovými kanály nebo beztlakovým, případně 

nízkotlakým potrubím. Hlavní výhodou tohoto systému je nezávislost na povětrnostních 

podmínkách a úspora energií.  Má ovšem i řadu nevýhod, kvůli kterým se u nás nerozšířil, 

například vysoká spotřeba vody u propustných půd a nemožnost jeho použití ve sklonitém 

terénu. 

Závlahové brázdy se rozdělují do tří typů. 

• Brázdy neprůtočné - brázda se naplní vodou, uzavře se přítok a voda se nechá 

vsáknout. 

• Brázdy průtočné s odtokem - voda se vsakuje při průtoku brázdou, nevsáklá voda 

odtéká do odvodňovacího systému. Kvůli vysoké spotřebě vody se tento způsob 

nevyužívá. 

• Brázdy průtočné bez odtoku - voda se vsakuje při průtoku, přítok se průběžně uzavírá. 

Směr brázd musí být rovnoběžný se směrem obdělávání pozemku, jejich délka i rozchod se 

odvíjí od druhu půdy. Rozmezí hodnot je přibližně 50 až 200 m na délku a 0,6 až 1,2 m 

pro vzájemnou vzdálenost brázd. Závlahu brázdovým podmokem je možné automatizovat. 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 23. Schéma rozvodu závlahy podmokem  s použitím závlahových kanálů (Zdroj: 3) 
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4.7.2. Závlaha přeronem 

Při tomto typu závlahy se voda přivádí na mírně skloněnou a dobře urovnanou 

plochu. Výška vrstvy vody se pohybuje kolem 3 až 7 cm. Používá se především pro louky a 

pastviny, protože na polích by mohlo docházet k porušování půdní struktury.   

Vodní hladina v přívodním kanále je zvýšena pomocí stavidel tak, až dojde k jejímu 

přelití. Voda stékající po zavlažované ploše se vsakuje do půdy. Hlavními dvěma způsoby je 

svažinový a hřbetinový přeron. Při svažinovém je svah rozdělen na několik tabulí. 

Při hřbetinovém se voda rozlévá do dvou stran a přebytečná voda je pak odváděna 

odvodňovacím příkopem. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Obr. č. 24. Závlaha svažinovým přeronem (Zdroj: 3)           Obr. č. 25. Závlaha hřbetinovým přeronem (Zdroj: 3)  

 

V současné době je využíván přeron pásový. Podobá se závlaze brázdovým 

podmokem s tím rozdílem, že je voda vsakována na celé ploše zavlažovaného pozemku. 

Voda může být na pozemek přiváděna i potrubím.  

 

 

 

 

Obr. č. 26. Uspořádání závlahy pásovým přeronem při rozvodu vody potrubím (Zdroj: 3) 
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4.7.3. Závlaha výtopou 

Půda se zaplavuje souvislou vrstvou vody a tloušťce 15 až 30 cm. Probíhá buďto 

přirozeně při velké vodě v toku nebo uměle zadržováním závlahové vody ve výtopových 

zdržích. Pokud není povrch půdy dostatečně krytý souvislou vegetací, může dojít k porušení 

půdní struktury, přesycení půdního profilu vodou případně i k zasolení půdy. Nejvíce je tato 

závlaha využívána mimo vegetační období u luk, výjimku tvoří závlaha rýže, která je vytápěna 

ve vegetačním období.  

Zavlažované území se rozdělí pomocí lichoběžníkových hrázek na jednotlivé výtopové 

zdrže o velikosti až 10 ha. Po sedimentaci látek obsažených ve výtopové vodě se pomocí 

přelivů a výpustek vypouští voda zpět do vodního toku.  

 
1 - přívod vody 
2 - výtopová zdrž 

V1, V2, V3, V4 - napouštěcí zařízení 

O - odvodňovací zařízení 

Š - šoupě 

 

 

 

Obr. č. 27. Uspořádání výtopových zdrží (Zdroj: 3) 
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5. AUTOMATIZACE PROVOZU ZÁVLAH 

Automatizace systémů závlah je dnes již běžnou součástí nejen velkoplošných 

závlahových soustav, ale i malých domácích zahradních či balkonových systémů. 

Automatizace může být částečná nebo úplná. Základními prvky automatizace jsou čidla, 

která snímají například půdní vlhkost, teplotu a vlhkost vzduchu, množství srážek či tlak vody 

v potrubí. Naměřené informace předávají řídící jednotce, která tyto nasnímané veličiny 

vyhodnotí a dá příkaz k činnosti akčním členům, které na základě těchto příkazů vykonávají 

určité činnosti, například otevření či uzavření ventilů. Důležitou součástí je i spojovací 

systém, který vzájemně jednotlivé části systému propojuje a umožňuje tak chod celého 

systému. 

O míře zautomatizování celého systému rozhoduje investor zejména v závislosti 

na dostupných finančních prostředcích, protože se jedná o nákladnou záležitost. Je třeba, 

aby za pomocí projektanta a realizátora pečlivě uvážil, co od automatizace systému očekává 

a jaký pro něj bude mít přínos. Na základě tohoto průzkumu a jeho vyhodnocení vyplyne 

stupeň automatizace, zda bude automatizován celý systém nebo pouze jeho část, například 

jen čerpací stanice a úprava vody, přenos informací z čidel do řídícího systému, kde tyto 

informace bude vyhodnocovat namísto počítače pověřená osoba nebo ovládání provozu 

časovým spínačem.  

Schematický příklad plně automatizované závlahy je znázorněn na obrázku č. 28.
  

1 - čerpací stanice 
2 - úpravna vody 

3 - přihnojovač 

4 - řídící jednotka 

5 - meteorologická stanice 

6 - čidlo pro měření vlhkosti půdy 

7 - dálkově ovládaný ventil 

8 - rozvod vody po ploše 

 

      

       

Obr. č. 28. Schéma plně automatizovaného systému  mikrozávlahy (Zdroj: 1) 
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Čidla vlhkosti půdy a meteorologická stanice předávají naměřené údaje řídící 

jednotce s počítačem. Jednotka údaje vyhodnotí, určí vláhový deficit rostlin, vypočítá 

potřebnou závlahovou dávku a určí pořadí závlahy jednotlivých plodin. Poté vyšle signál 

ke spuštění čerpací stanice s úpravou vody a k otevření ventilů pro závlahu jednotlivých částí 

v určeném pořadí. Případně uvede do provozu i přihnojovač. Současně kontroluje i chod 

závlahy, optimalizuje provoz a registruje základní provozní údaje. Během provozu závlahy 

vlhkostní čidla neustále vysílají řídící jednotce informace o aktuálním stavu. Až se vlhkostní 

poměry v půdě vylepší dle požadovaných hodnot, řídící jednotka závlahu vypne. V případě 

pěstování speciálních plodin, které jsou náročné na časté agrotechnické zásahy, je nezbytné, 

aby součástí řídící jednotky byl člověk, který z tohoto hlediska rozhodne o dodání závlahy, 

aby nedošlo ke kolizi či znemožnění agrotechnického zásahu.  
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6. ZÁVĚR 

Závlahových systémů existuje mnoho různých druhů v různých možnostech 

provedení. Před návrhem je třeba se s těmito možnostmi seznámit a posoudit jejich použití 

z hlediska podmínek zavlažovaného území a požadavků daných rostlin. Důležitý je především 

návrh závlahového detailu, který je klíčem k efektivitě a kvalitě celého systému. V poslední 

době se poměrně výrazně dostává ke slovu i automatizace těchto systémů, kterou je ale 

nutné kvůli vysokým investičním nákladům dobře zvážit.  

V praktické části je navržen závlahový systém pro veřejnou zahradu. Pro rostliny 

vyžadující doplňkovou závlahu je využito více druhů závlahových detailů včetně koncových 

prvků závlahy, které zatím nejsou dlouho na trhu. S využitím těchto moderních technologií 

nebylo nutné studii zahrady téměř nijak upravovat, je to však vykoupeno vyššími 

pořizovacími náklady na tento systém.  

Zdrojem závlahové vody je voda dešťová, která je zachycena na střechách objektů a 

svedena do nádrže s vypočítaným akumulačním a retenčním objemem. Z akumulační části 

nádrže bude voda využita pro závlahy a jako užitková voda v objektech, z retenčního objemu 

bude voda regulovaně vypouštěna do nedalekého vodního toku.  

Blízkost řeky Vltavy nabídla možnost likvidace veškerých dešťových vod v řešeném 

území bez využití veřejné stokové sítě a tudíž bez poplatku za jejich odvádění. Proto byla 

navržena ještě druhá nádrž, už pouze retenční, na regulovaný odtok dešťových vod 

zachycených na ostatních plochách zahrady. Nádrže nebyly sloučeny z důvodu rozdílného 

znečištění dešťové vody při kontaktu s danými plochami a pro využití na závlahy byl tedy 

vybrán pouze čistší z těchto dvou možných zdrojů.  

Jak ukazuje prostá návratnost na základě orientačního nacenění zřízení tohoto 

systému namísto využívání vody z vodovodního řadu a ročních úspor, na systém využívání 

dešťové vody nelze při současných cenách za pitnou vodu nahlížet jako na investici. Její doba 

přesahuje i v tomto případě 30 let a to jen z toho důvodu, že velkou úsporu tvoří 

nezpoplatněná likvidace dešťových vod, kterou však není možné běžně využít ve všech 

případech. Vybudování systému je tedy třeba při současných cenách za pitnou vodu 

považovat za nenávratné, přesto ekologicky a vodohospodářsky správné. A vzhledem k 
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tomu, že se pitná voda stává čím dál cennější surovinou, je možné, že v budoucnu bude 

zřizování těchto systémů finančně výhodné či z hlediska nových stavebních předpisů 

nevyhnutelné.  

  



49 
 

7. SEZNAM LITERATURY A PODKLADŮ POUŽITÝCH PRO DIPLOMOVOU PRÁCI 

Knihy 

1. VEVERKA, Vladimír. Speciální mechanizace - závlahová technika pro zahradnictví. Brno: 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. ISBN 80-7157-738-3. 

2. KRÁLOVÁ, Helena. Vodní hospodářství krajiny I: část II - závlahy. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. 

3. KOCHÁNEK, Karel. Hydromeliorační stavby 20: Závlahové stavby. 2. vyd. Praha: 

Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02369-9. 

4. JŮVA, Karel. Závlaha půdy. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1959. 

5. KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ. Navrhování hydromelioračních staveb. Praha: 

Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 

vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. Technická knižnice (ČKAIT). ISBN 978-80-87093-

83-2. 

Normy a vyhlášky 

6. ČSN 75 0434. Meliorace: Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. Praha: Český 

 normalizační institut, 1993. 

7. ČSN 75 4306. Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě. Praha: Úřad pro 

 technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

8. TVN 75 9011. Hospodaření se srážkovými vodami.Praha: Sweco Hydroprojekt a.s., 

 2013. 

9. ČSN 75 5455. Výpočet vnitřních vodovodů. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

10. DIN 1989-1:2001-10. Fachvereinigung Betriebs - und Regenwassernutzung e.V, fbr, 

 Darmstadt, Germany, 2001. 

11. ČSN 75 9010. Vsakovací zařízení srážkových vod. Úřad pro technickou normalizaci, 

 metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

12. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

 č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

 některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 



50 
 

13. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011, kterou se 

 mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně 

 některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Internetové stránky 

14. DVOŘÁKOVÁ, Denisa. Využívání dešťové vody (I) - kvalita a čištění: Možnosti využívání 

 dešťové vody a k tomu potřebná technická zařízení [online]. [cit. 2016-09-17]. 

 Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/3902-vyuzivani-destove-vody-i-kvalita-a-cisteni 

15. DVOŘÁKOVÁ, Denisa. Využívání dešťové vody (II) - možnosti použití dešťové vody a 

 části zařízení: Kvalita dešťové vody a její čištění [online]. [cit. 2016-09-17]. Dostupné 

 z: http://www.tzb-info.cz/3962-vyuzivani-destove-vody-ii-moznosti-pouziti-destove-

 vody-a-casti-zarizeni 

16. DVOŘÁKOVÁ, Denisa. Využívání dešťových vod (III) - praktický příklad: VYUŽITÍ 

 DEŠŤOVÉ VODY PRO AREÁL STAVEBNÍ FAKULTY VUT V BRNĚ [online].   

 [cit. 2016-09-17]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/3981-vyuzivani-destovych-vod-

 iii-prakticky-priklad 

17. Územní srážky. Český hydrometeorologický ústav [online]. [cit. 2016-04-25]. 

 Dostupné z: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky 

18. Územní teploty. Český hydrometeorologický ústav [online]. [cit. 2016-04-25]. 

 Dostupné z: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty 

19. Půdní mapy. Ministerstvo životního prostředí [online]. [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 

 http://www.mzp.cz/cz/pudni_mapy 

20. Půdní druhy podle zrnitostního složení. Vítejte na zemi: multimediální ročenka 

 životního prostředí [online]. [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 

 http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=pudni_druhy_podle_zrnitostniho_sl

 ozeni&site=puda 

  



51 
 

8. SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ A TABULEK 

Obrázky 

Obr. č. 1. Závislost produktivní fotosyntézy na teplotě (Zdroj: 3) ........................................... 15 

Obr. č. 2. Intenzita fotosyntézy a dýchání v průběhu dne (Zdroj: 3) ....................................... 15 

Obr. č. 3. Schéma automatizovaného systému impulzního postřiku (Zdroj: 3) ....................... 18 

Obr. č. 4. Průběh charakteristických faktorů při periodické závlaze doplňkové a při 

synchronním impulzním postřiku (Zdroj: 3) ............................................................................. 18 

Obr. č. 5. Jednoduché schéma uložení sacího řadu  (Zdroj: 1) ................................................ 23 

Obr. č. 6. Schéma filtru s filtrační náplní (písek, plast)  (Zdroj: 1) ............................................ 27 

Obr. č. 7. Schéma 2 jednotek filtrů s filtrační náplní při filtraci a čištění  (Zdroj: 1) ................ 27 

Obr. č. 8. Schéma funkce sítového filtru  (Zdroj: 1) ................................................................. 28 

Obr. č. 9. Schéma filtračního a čistícího procesu u diskového filtru  (Zdroj: 1) ....................... 29 

Obr. č. 10. Uspořádání postřikovačů  (Zdroj: 3) ....................................................................... 32 

Obr. č. 11. Schéma činnosti pásového zavlažovače  (Zdroj: 2) ................................................ 33 

Obr. č. 12. Pásový zavlažovač  (Zdroj: 1) .................................................................................. 33 

Obr. č. 13. Schéma činnosti pivotového zavlažovače  (Zdroj: 3) .............................................. 34 

Obr. č. 14. Příklady prvků rychlospojkového trubního systému  (Zdroj: 1) ............................. 35 

Obr. č. 15. Schéma kývavého potrubí  (Zdroj: 1) ...................................................................... 36 

Obr. č. 16. Postřikovač typu PS - 8 - K  (Zdroj: 3) ...................................................................... 37 

Obr. č. 17. Minipostřikovač  (Zdroj: 3) ..................................................................................... 39 

Obr. č. 18. Rozstřikovací hubice  (Zdroj: 3) .............................................................................. 39 



52 
 

Obr. č. 19. Schéma zavlaženého profilu půdy při kapkové závlaze (Zdroj: 1) .......................... 40 

Obr. č. 20. Schéma kapkové závlahy na vinici, kapkovací potrubí uloženo na opěrné 

konstrukci (Zdroj: 1) ................................................................................................................. 40 

Obr. č. 21. Příklady on-line kapkovačů - kapkovací jehly (Zdroj: www.az-shop.cz) ................. 41 

Obr. č. 22. Příklady in-line kapkovačů - kapkovací potrubí (Zdroj: 1) ...................................... 41 

Obr. č. 23. Schéma rozvodu závlahy podmokem  s použitím závlahových kanálů (Zdroj: 3) .. 42 

Obr. č. 24. Závlaha svažinovým přeronem (Zdroj: 3) ............................................................... 43 

Obr. č. 25. Závlaha hřbetinovým přeronem (Zdroj: 3) ............................................................. 43 

Obr. č. 26. Uspořádání závlahy pásovým přeronem při rozvodu vody potrubím (Zdroj: 3) .... 43 

Obr. č. 27. Uspořádání výtopových zdrží (Zdroj: 3) .................................................................. 44 

Obr. č. 28. Schéma plně automatizovaného systému mikrozávlahy (Zdroj: 1) ....................... 45 

 
 
Tabulky 

Tabulka č. 1. Možnosti využití jednotlivých typů závlahy (Zdroj: 5) ........................................ 31 

 

 


