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Téma: Analýza stavu závlah v České republice z hlediska vodohospodářského a 
provozního a její srovnání se situaci v zahraničí      

Hypotéza:  
Situace u jednotlivých skupin uživatelů závlah a zájemců o závlahy není dostatečně známa. 

Provoz závlah ani budování nových závlahových systémů a vodních zdrojů nejsou optimální a 
mohou být významně zlepšeny na základě výsledků výzkumu. 

 
Anotace:  

Po roce 1989 nastal útlum využívání velkoplošných závlah zemědělských plodin. Závlahy na 
zemědělské půdě se zaměřily na nejefektivnější plodiny v místech, kde byly dostupné vodní zdroje. 
Nově se budovaly a budují maloplošné systémy, místo velkých postřikovačů se zavádějí 
mikrozávlahy a stále více se zavlažují také neprodukční plochy (parky, hřiště, zelené střechy apod.). 
Nové závlahové systémy jsou zpola nebo zcela automatizované. V současné době, po suchých 
letech a s prognózou rostoucího rizika sucha, se oživil zájem o budování závlah a pro ně potřebných 
vodních zdrojů a o jejich ekonomické využívání. Provoz závlah se dnes řídí jen zkušeností 
závlahových techniků, zatímco starší, teoreticky podložené systémy řízení závlah nejsou využívány 
vůbec nebo slouží jen k dodatečnému zdůvodnění účelnosti závlah. Světově přijaté metodiky FAO 
pro navrhování a provoz závlah jsou málo známé a nedostatečně přizpůsobené českým poměrům. 
Při návrhu nových závlah dodavatelské firmy využívají vlastních zkušeností a zahraničních podkladů. 
Předpokladem rentability závlah je kvalifikované stanovení velikosti závlahových dávek a termínů 
závlahy, dále minimalizace ztrát vody (netěsnostmi rozvodové sítě, výparem, průsakem či odtokem). 
Nové plodiny a neprodukční porosty mají jiné, málo známé nároky na závlahu. Různá retenční 
schopnost půd a jejich hydrofyzikální vlastnosti nejsou dostatečně brány v úvahu. Situace u 
jednotlivých skupin uživatelů závlah a zájemců o závlahy není dostatečně známa. 
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