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Zvýšení potřeby doplňkové závlahy v 21. století (nárůst teploty vzduchu, stagnace úhrnu srážek, pokles počtu dnů 

se srážkami) x Dostupnost vodních zdrojů ???

od 1.4.2017 novela ČSN 75 0434: Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu 

stanovení potřeby závlahové vody při posuzování staveb a zařízení pro doplňkovou závlahu (směrné hodnoty 

vláhových potřeb, tabelované hodnoty využitelných zdrojů vody, pedotransferové funkce)



Řízení závlahových dávek

Časově vyrovnaná vláhová potřeba Vc, využitelné zdroje vody a optimální půdní vlhkost

Vláhová potřeba Vc – množství vody (m3/ha, mm), 

pro optimální růst a vývoj plodiny během vegetačního

období 

Výpočet Vc podle metody FAO-56: 

plodinová evapotranspirace ETc (Allen et al., 1998)

Využitelné zdroje vody - zásoba vody v půdě na začátku veget. období, srážky, množství vzlínající podzemní vody

Optimální půdní vlhkost – mezi půdními hydrolimity polní vodní kapacitou (PVK) a bodem snížené dostupnosti (BSD)



Allen, R. G., Pereira, L., S., Raes, D., Smith M., 1998: Crop evapotranspiration, Guidelines for computing crop water requirements, 

FAO irrigation and drainage paper, 56, Food and Agriculture organization of the united nations, Rome, 300 s. 

=  Vc

ET0 = referenční evapotranspirace

evapotranspirace z hypotetické plodiny s předpokládanou 
výškou porostu (12 cm) a konstantním odporem porostu (70 
s.m-1) a albedem 0,23 podobná ET zelené trávy stejné výšky, 
aktivně rostoucí, se zcela zastíněným povrchem půdy a 
netrpící nedostatkem vody

ETc = plodinová evapotranspirace

Výpočet plodinové evapotranspirace - schéma



Výpočet referenční evapotranspirace ET0 – vzorec

z originální Penman-Monteithovy kombinační rovnice:
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ET0 – mm.den-1

Rn – bilance radiační energie [W.m-2]
G – tok tepla do/z půdy [W.m-2]
ϒ - psychrometrická konstanta [kPa.°C-1]
T - průměrná teplota vzduchu [°C]
u2 - rychlost větru měřená ve 2 m výšce [m s-1]
es - ea - sytostní doplněk [kPa]
 - směrnice křivky nasyceného tlaku vodní páry při dané teplotě [kPa.°C-1]

Péče o vláhu 
přímo na 
místě a v 

reálném čase

Meteostanice s online přenosem



Plodinové koeficienty Kc = tabelované hodnoty podle dynamiky vývoje plodiny

počáteční stadium Kc ini (od vysázení/vysetí až pokrytí cca 10 % povrchu) 

střední stadium Kc mid (plná pokryvnost až počátek zrání) 

pozdní stadium Kc end (začátek zrání až sklizeň) 

Rok výsevu u ozimů: použití Kc ini do období dosažení minimální růstové teploty 



Druh zeleniny Vegetační období

Vláhové potřeby (mm)

ČSN 75 0434

Směrné hodnoty 

Polabí

FAO 56 (2009-2018, okolí 

Předměřic a Benátek)

Celer 15.5-31.10. 440 425

Květák pozdní 15.6.-30.9. 350 300

Mrkev (karotka) 15.3.-30.6. 200 300

Okurka (salátová) 1.5.-30.9. 400 407

Paprika 20.5.-30.9. 340 369

Rajčata 15.5.-15.9. 250 425

Červená řepa 15.4-31.10. 350 450

Salát raný 15.3.-15.5. 180 130

Špenát pozdní 15.8.-15.11. 120 113

Zelí pozdní 15.5.-31.10. 380 400

Brambory rané 1.4.-30.6. 200 270

Vláhové potřeby vybraných zelenin podle ČSN a FAO 56



Řízení závlah na základě půdní vlhkosti (půdní vodní zásoby) v denním kroku podle hloubky kořenů

1) počítané z vodní bilance – nepřímá metoda

2) měřené půdními čidly – přímá metoda

Ad 1) vláhová potřeba vs. využitelné zdroje vody

Vláhová potřeba ETc podle FAO 56
a) Měřené a počítané údaje - teplota, vlhkost vzduchu, rychlost větru, globální záření, referenční a plodinová evapotranspirace

b) Tabelované údaje – plodinové koeficienty z FAO 56

Využitelné zdroje vody

a) Měřené a počítané údaje – počáteční půdní vlhkost, využitelné srážky, netto závlahové množství, množství prosáklé vody

b) Tabelované údaje – množství vzlínající vody, zásoba vody v půdě na počátku vegetačního období z ČSN 75 0434

Alarm závlahové dávky = pokles půdní vlhkosti pod BSD

Velikost závlahové dávky = rozmezí hydrolimitů PVK a BSD

Půdní hydrolimity = ze zrnitostního půdního rozboru a pedotransferových funkcí (ČSN 75 0434) nebo veřejné databáze ČZU: 
Miháliková a kol. (2020) https://katedry.czu.cz/kvz/nearricz

Tabelované údaje – možný zdroj nejistot !

https://katedry.czu.cz/kvz/nearricz


Ad 2) Půdní vlhkost měřená čidly 

Přepočet na půdní vodní zásobu podle hloubky zavlažení (1 čidlo na 10-20 cm)

Půdně heterogenní bloky = vyšší počet měrných míst

Alarm a velikost závlahové dávky, půdní hydrolimity = dtto Ad 1)

Obě metody vhodné pro nezpoplatněnou závlahovou vodu 

na vyrovnání plodinového vláhového deficitu ! Jste pěkně 
zelené, ale 

nemáte 
náhodou 
žízeň? ☺

Automatická meteostanice
s online přenosem dat včetně 

půdní vlhkosti

Dataloggery Agronode s půdními čidly 
CS650 s online přenosem

Čidlo na měření půdní vlhkosti CS650



Příklad řízení závlahové dávky pro brambory pomocí on-line měření půdní vlhkosti

Jednoduchý výpočet v programu Excelu

Agronomické charakteristiky

Výpočet půdních hydrolimitů (PVK, bod vadnutí BV, BSD)



Závlahový alarm při poklesu vlhkosti pod BSD* = % z využitelné vodní kapacity VVK (PVK – BV) 

Velikost závlahové dávky: mezi BSD (minimální dávka) a PVK (maximální dávka)

Nutno zohlednit ztrátový součinitel podle typu zavlažování

* BSD = % VVK
Vybrané zeleniny
Zelí, kapusta, květák, brukev, 
papriky, rajčata 60-70 %
Okurky, melouny 70 %
Salát, špenát 60-65%
Cibulová zelenina 50 %
Mrkev, petržel 60%
Celer  75 %
Fazole, hrách 50-60 %



Kalkulačka vláhové potřeby zemědělských plodin 

Dlouhodobá vláhová potřeba, závlahové množství a kategorizace dostupnosti půdní vody (vodního stresu)

pro platný normál 1981-2010 a dekádu 2009-2018, pro půdní bloky v LPIS, 40 plodin (z toho 11 zelenin), osevní 

postupy, termíny setí/sázení a sklizně, typy závlah

https://vlaha.vumop.cz/

Využití 

✓ nezpoplatněné množství 

závlahové vody 

✓ lokalizace  a dimenzování 

závlahových soustav do 

oblastí s dlouhodobým 

vodním deficitem 

✓ podklad pro regulaci 

drenážního odtoku

https://vlaha.vumop.cz/


Závěr, shrnutí

Zvýšení efektivity závlah 

✓ Řízení závlahových dávek 

1. správné načasování a velikost dávky (snížení rizika průsaků a vyplavení živin) 

2. rozlišení dávek podle retenční vodní kapacity jednotlivých půdních typů

3. „deficitní závlaha“ mimo kritické období vývoje porostu

✓ Zavlažovací zařízení se sníženými ztrátami (mikropostřik, kapkovače, pivoty, lineáry, regulační drenáž) 

Děkuji za pozornost !


