
Zelinářství – Z1A 

Vyučující: Ing. Kuba 

e-mail: zastupcereditele@sousvodnany.cz 

Všichni žáci si zapíší níže uvedené poznámky do sešitu, nastudují si danou problematiku a podívají se 

na uvedené internetové odkazy, kde uvidí zavlažovací systémy v akci. 

Po obnovení výuky bude učivo pouze zopakováno a formou testu si prověřím vaše znalosti. 

Téma: Zavlažování zeleniny 

 Voda je základní a důležitý vegetační faktor 

 Při intenzivním pěstování zeleniny je umělá závlaha nutná 

 Závlahový režim vychází z požadavků zeleniny a respektuje vliv prostředí 

 Voda musí být kvalitní a nesmí obsahovat škodlivé látky  

Druhy použité vody: 

 DEŠŤOVÁ VODA – nejvhodnější, měkká, oteplená, okysličená, ale k dispozici máme 

omezené množství 

 POVRCHOVÁ VODA – (říční, potoční, rybniční) – podobné vlastnosti jako dešťová, je 

však různě znečištěná 

 PODZEMNÍ VODA – (studniční) je tvrdá, studená, obsahuje minerální soli, těžko se v 

ní rozpouštějí živiny, méně vhodná – vhodné před závlahou přečerpat do nádrží 

Závlahy podle účelu: 

 DOPLŇKOVÁ – doplňuje vodu v době potřeby mezi přírodními srážkami 

 HNOJIVÁ – do vody k zavlažování jsou přimíchávána hnojiva (u kapkové závlahy) 

 ZVLÁŠTNÍ – ochrana proti mrazům mlžení, promývání – vyplavování škodlivých solí 

Rozdělení závlah dle provedení: 

1. POSTŘIKEM – obdoba přirozeného deště, nejrozšířenější způsob závlahy 

 - Voda se ve vzduchu otepluje a okysličuje 

 - Na malých plochách – ručně konvemi nebo hadicí 

 - Na velkých plochách pásové nebo mostové zavlažovače  

2. KAPKOVÁ ZÁVLAHA – pomocí hadiček s kapkovači je voda přivedena až k rostlině 

3. POVRCHOVÁ ZÁVLAHA – jednoduchá, brázdový podmok – voda prosakuje ke kořenům 

4. SPODNÍ ZÁVLAHA – voda vzlíná nahoru ke kořenům (např. pěstební stoly při rychlení 

zeleniny) 
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Zařízení na zavlažování 

Při volbě zavlažovacího zařízení vycházíme z velikosti zavlažované plochy, nároků zeleniny, ze 

zdrojů vody a podle toho, zda budeme zavlažovat na poli nebo v krytých prostorách. 

1. POLNÍ ZAVLAŽOVAČE 

a) mostové zavlažovače 

 - pomocí ramen s tryskami popojíždějí po pozemku a zavlažují obdélníkovou plochu  

 
https://www.youtube.com/watch?v=G2n0WUp5wjQ 

b) kruhové zavlažovače 

- stabilní (obr. 1) nebo samonavíjecí (obr. 2) vysokotlaké zavlažovače, které rozstřikují 

vodu do kruhu. 

- u samonavíjecích se roztažená hadice se navíjí na buben a zavlažuje se pás pozemku 

obr. 2  

 obr. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=G2n0WUp5wjQ


 obr. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=JOnxXgapKbQ 

c) kapková závlaha 

- soustavou hadic s kapkovači je přivedena voda přímo k rostlině, kde odkapává 
- nejefektivnější způsob závlahy, který lze plně zautomatizovat 
- nevýhodou je vysoká finanční nákladnost a omezení kultivace rostlin 

 obr. 3 

 

2. ZÁVLAHA VE SKLENÍCÍCH A FÓLIOVNÍCÍCH 

- používáme nejlépe předehřátou vodu 

a) trubkové zadešťovače – trubky se zamlžovacími tryskami, které rosí rostliny (obr. 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=JOnxXgapKbQ


 Obr. 1 

b) kapková závlaha 

- soustavou hadic s kapkovači je přivedena voda přímo k rostlině 
- nejefektivnější způsob závlahy, který lze plně zautomatizovat podle potřeby rostlin 
- často se přidává do závlahy i hnojivo  

c) spodní závlaha 
 - používá se např. při rychlení zeleniny 
 - rostliny v hrnkách si nasávají vodu, kterou přivádíme na pěstební stoly 

 

 


