
Na půdě a  množství srážek záleží
Nejprve ale začneme od klimatických a půd-
ních podmínek. V České republice jsou průměr-
né roční srážky od 400 mm/rok (Chomutov-
sko) až po 1700 mm/rok (Jizerské hory). Sráž-
kové rozdíly v jednotlivých regionech jsou tedy 
opravdu velmi rozdílné, zpravidla lze ale říci, že 
ve vegetačním období napadne přibližně ⅓ až 
½ potřebného množství vody. Nehledě na to, že 
rozložení srážek v čase není pro závlahu rostlin 

optimální. Buďto prší moc anebo prší naopak 
málo. Jako tomu bylo v minulém roce, kdy prakticky po celé tři 
měsíce během léta skoro nepršelo.
Půdní podmínky, které máme na zahrádce, nám výrazně napoví, 
jak mnoho bude potřeba zavlažovat. O tom, jak je jednotlivý druh 
půdy vododržný, rozhoduje množství organické hmoty a jílovitých 
minerálů v půdě. Čím více je v půdě jílovitých částic, tím více se 
v půdě bude držet voda a naopak. Platí tedy obecné pravidlo, že 
na lehkých a převážně písčitých půdách bude potřeba závlahy větší 
než na půdách těžších jílovitých. Na půdách středně těžkých (vět-
šina hnědozemí a černozemí) bude doplňková závlaha záležet na 
aktuálních srážkových poměrech. Pro jednotlivé druhy plodin je 
proto nezbytné určení správného zavlažovacího termínu a množ-
ství závlahové vody v závlahovém režimu. Správně stanovený zá-
vlahový režim nám zajistí potřebné množství vody k jednotlivým 
plodinám do jejich kořenové zóny tak, aby v rostlině nepřetržitě 
probíhaly fyziologické procesy a rostlina netrpěla stresem. 
Pro potřebu vody bereme v úvahu aktuální průběh počasí, mikro-
lokalitu (sklon terénu, orientaci ke světovým stranám), kde se za-
hrádka nachází (údolní nivy, mrazové kotliny apod.), ale i rostliny, 
které chceme zavlažovat. 

Co chceme zavlažovat
Každá pěstovaná rostlina má odlišné nároky na závlahový re-
žim. Některé druhy rostlin nepotřebují závlahu skoro vůbec, ba 
naopak by jim byla ke škodě (např. většina skalkových a suku-
lentních rostlin). Zato však jiné ji striktně během vegetace vyža-
dují (většina zeleniny a ovocné stromy a keře na slabě rostou-
cích podnožích). Okrasné stromy a keře zpravidla zavlažujeme, 
pokud jsou klimatické podmínky na přirozené srážky chudé. Vět-
šinou je postačí vydatně zalít několikrát do roka. Okrasný tráv-
ník na zahradě patří mezi nejnáročnější na doplňkovou závlahu. 
Většina travních druhů potřebuje během sezony dodat 600–800 
mm vody na m2, což dělá úctyhodných 600–800 litrů vody na m2!
Pro zavlažované rostliny není až tak důležité celkové množství do-
dané vody, ale především pravidelnost a rovnoměrnost závlahy.

Voda je nezbytnou součástí veškerých životních pochodů v  každém organismu a každý pěstitel ví, že se bez vody 
na zahradě prostě neobejde. Pro vypěstování bohaté úrody ovoce a zeleniny, pěkných okrasných rostlin či svěžího 
a udržovaného trávníku je nezbytné řešit, jakým způsobem se budou jednotlivá místa na zahradě zalévat. A jaké 
jsou jednotlivé možnosti závlah, by vám měl nastínit tento článek.

Závlaha
na zahrádce

Na každé ovládací jednotce najdeme základní funkce pro chod a ovládání závlahy.

inzerce

 Na záhony se zeleninou a s trvalkami je vhodné použít průsakovou 
hadici. Voda z ní vykapává po celém jejím profilu a stačí se včas 
zasakovat do půdy. Pro její použití je nezbytné snížit tlak v potrubí 
na doporučenou hodnotu.
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Základní prvky závlahového systému
Mezi základní prvky závlahového sys-
tému patří
• zdroj vody (studna, vodovodní řad, deš-
ťová jímka apod.); 
• kvalitní a správně nadimenzovaná filtra-
ce (lamelové, sítové, pískové filtry; filtry 
s proplachem nebo bez proplachu,…);
• podle požadavků odběrných míst 
správně nadimenzované potrubí a po-
trubní tvarovky (velikost a tlaková odol-
nost);
• ovládací ventily (kulové ruční ventily nebo elektroventily);
• koncové prvky závlahy (postřikovače, kapkovací hadice, rosiče, 
„vodní zásuvky“ – podzemní přípojná místa apod.);
• ovládání závlahového systému (manuální, automatické)
Mezi doplňkové prvky závlahového systému můžeme zařadit:
• atmosférická půdní a průtoková čidla (dešťové, větrné a půdní 
čidlo, mini meteostanice)
• dávkovací čerpadla na živiny

Kvalitní zdroj vody je základ 
Kvalitní zdroj vody je pro závlahu alfou i omegou. Na tom stojí celý 
zavlažovací systém a bez něho to prostě nejde. Nejčastěji se pro zá-
vlahu jako zdroj volí studniční voda, dešťová voda z jímky či sudů, 
voda z vodovodního řadu nebo voda z řeky a jiných vodotečí. 
Studniční voda patří dnes mezi nejčastější zdroje používané pro 
zavlažování. I u studniční vody je třeba brát na zřetel její kvali-
tu. Zpravidla kvalitnější voda bývá u zaskružovaných kopaných 
studní o průměru 100 až 140 cm. Tam nebývá tolik mechanických 
nečistot, jako u vrtaných studní o průměru 160 mm. Zvláště pak 
voda v nových vrtech bývá ještě více znečištěná jemnými nečis-
totami uvolněnými při vrtání studně. Čerpadla usazená do těchto 
studní musí být stavěna na tyto abrazivní složky a kvalitní filtrace 
vody do potrubí je nezbytností.
Dešťová voda zachycená v sudu nebo v dešťové jímce je pro 
zavlažování nejlepší. Pro čerpání vody ze sudu můžeme s obli-
bou používat speciální „sudová“ čerpadla anebo klasická ponorná 

čerpadla. Důležitá je vlastní předfiltrace vody tekoucí do sběrné 
nádoby pomocí „gaigru“ nebo síťového lapače nečistot. Nevýho-
dou dešťové vody je její nedostatečnost, zpravidla ji není k dis-
pozici tolik, kolik by bylo potřeba. Proto je třeba tento zdroj vody 
ještě doplnit dalším.
Voda z vodovodního řadu patří mezi druhý nejpoužívanější zdroj 
vody k závlaze. Její nevýhodou je ovšem to, že se za spotřebované 
množství platí (na rozdíl od dešťové nebo studniční). Avšak naproti 
tomu bývá tento zdroj zdrojem kvalitním a stálým. Náklady na při-
pojení závlahy na vodovodní řad bývají nízké, na rozdíl od investi-
ce do kvalitního čerpadla do studně. Mezi jeho další výhody patří, 
že je to zdroj relativně dostupný a zpravidla také bývá prost me-
chanických nečistot. Desinfekce vody chlorem může být pro někte-

ré rostliny nepříznivým faktorem, ale je třeba po-
dotknout, že se chloruje 
výrazně méně než v mi-
nulých letech. 
Voda z řeky a jiných vo-
dotečí se jeví poslední do-
bou jako problematický 
zdroj. Pro čerpání čerpa-
dlem z těchto zdrojů je tře-
ba povolení od vodoprávní-
ho úřadu. Kvalita a množství 
vody z těchto vodotečí bývá 
během roku velmi nestálá. 
Horší kvalita této vody si vy-
žaduje dodatečné náklady na 
kvalitní filtraci.

Záhony nebo trávník
Závlaha záhonů se odvíjí od 
plodin, které na záhoně pěs-

tujeme. Nejčastěji můžeme záhony zalévat pomocí úderových 
postřikovačů umístěných na přenosných trojnožkách nebo sta-
bilních konstrukcích. Tento typ závlahy ocení většina okrasných 
rostlin a zeleniny. U plodin, u kterých není žádoucí ovlhčení lis-
tů (plodová zelenina, brambory a jahody) kvůli možnému rozvoji 
listových chorob, zavlažujeme pomocí kapkovacích hadic, pásů, 
nebo průsakových hadic. Tento typ závlahy je k rostlinám šetr-
nější a nedochází k takovému odparu vody jako při závlaze po-
střikem.
K závlaze trávníkové plochy používáme nejrůznější typy postřiko-
vačů. Nejběžnější jsou postřikovače rotační a rozprašovací. Roz-
prašovací postřikovač distribuuje vodu z trysky vějířovitým roz-
střikem v námi nastavené výseči či tvaru, zatímco rotační postři-
kovač stříká z trysky paprsek vody v kruhu nebo v jeho výseči. Při 
umisťování postřikovačů je nezbytné počítat s tím, aby jejich roz-
místění co nejlépe vykrylo celou zavlažovanou plochu trávníku 
a byla co nejrovnoměrnější distribuce vody.

Keře a stromy
Pro závlahu keřů a stromů se nejčastěji používá kapkovací potru-
bí jehož průměr nejčastěji bývá 16 nebo 20 mm. Na tomto potrubí 
pak bývají v pravidelném sponu umístěny kapkovací labyrinty, ze 
kterých po kapkách vykapává voda v množství od 2 do 4 l/hodinu. 
Nejpoužívanější spon kapkovacích labyrintů bývá 30, 40 nebo 50 

Rozprašovací postřikovač distribuuje vodu v nastavené výseči a vzestupu dané trysky.

Rotační postřikovač stříká paprsek 
vody v nastavené trajektorii a pomocí 
mechanismu zabudovaném ve 
výsuvníku se hlava postřikovače otáčí 
v nastavené výseči.

V hlavní sestavě závlahového systému by neměl 
chybět kulový ventil, zpětná klapka, dodatečně 
dimenzovaný filtr nečistot, redukční ventil 
a vypouštěcí ventil. Pro kontrolu tlaku v systému 
je možné sestavu doplnit o manometr.



cm. Maximální doporučená délka jedné větve v závislosti na vstup-
ním průtoku a tlaku by neměla přesáhnout 400 m. Kapkovací po-
trubí pracuje při nižším tlaku než potrubí, které je položeno pro zá-
vlahu rotačními nebo rozprašovacími postřikovači a maximální tlak 
pro kapkovací potrubí by neměl přesáhnout hodnotu 3 barů. Jestli-
že máme na vstupu do systému vyšší tlak, tak je nezbytné do trub-
ní soustavy zařadit redukční ventil, který nám sníží tlak na požado-
vanou hodnotu. Nezbytností sestavy pro závlahu kapkovacím po-
trubím je účinný mechanický filtr, který nám zajistí, aby se do sys-
tému nedostala žádná nežádoucí nečistota. Nejvhodnější pro čiš-
tění jsou lamelové (diskové) filtry o filtrační schopnosti minimálně 
120 mesh. Sítové filtry jsou méně vhodné, neboť u nich hrozí při 
kolísavém tlaku systému nebo rázových vlnách od čerpadla protr-
žení filtrační síťky a zanesení potrubí nečistotami.
Pro závlahu záhonů s nízkými keři nebo trvalkami je možné po-
užít rozprašovací postřikovače s vyšším výsuvníkem nebo úde-
rové či rotační postřikovače na vyvýšené konstrukci.

Automatické ovládání závlahy a senzory
Součástí závlahového systému bývá i jeho automatické ovládá-
ní přes řídící jednotku. Na trhu existuje celá škála různých ovlá-
dacích jednotek, které spínají od jedné až po několik desítek 

sekcí. Základem prakticky všech ovládacích jednotek je časový 
režim závlahy, který může být ovlivňován doplňkovými externími 
senzory. Každá jednotka umožňuje nastavení jednotlivých časo-
vých programů pro jednotlivé sekce (zóny) do kterých je závlahy 
vždy rozvržena. Každá sekce je pak nastavena individuálně podle 
potřeby zavlažování; v kolik hodin potřeba zavlažovat, jak dlou-
ho je potřeba zavlažovat a jak často má závlaha probíhat ( jednou 
denně, třikrát týdně, jednou za 14 dní apod.). K dispozici zpravi-
dla bývá velké množství časových kombinací. Pro rodinné domy 
a zahrady se nejčastěji používají jednotky pro ovládání 2 až 12 
sekcí. Pro větší zavlažované celky se pak počet ovládavých sekcí 
úměrně zvětšuje. Napájení ovládacích jednotek na našem trhu je 
zpravidla dvojí, a to napájení přes běžnou elektrickou síť (230 V) 
nebo pomocí 9V alkalické baterie. V ovládacích jednotkách, kte-
ré jsou napájené z elektrické sítě, je vestavěné trafo, které mění 
proud 230 V na 24 V. Toto nízké napětí pak slouží k vlastnímu 
provozu ovládací jednotky a ke spínání jednotlivých elektroven-
tilů závlahy.
K ovládacím jednotkám se nejčastěji přidružují dešťové senzory. 
Dešťových senzorů je více typů, ale všechny mají společné to, že 
po napršení určitého množství vody dají impuls ovládací jednotce 
k vypnutí závlahy po určitou dobu, nejčastěji do té doby než deš-
ťový senzor zase vyschne. K ovládací jednotce je možné připojit 
i větrný senzor. Ten se nejčastěji používá na větrných plochách, 
kde by byl proud vody z postřikovačů unášen větrem na nežá-
doucí místa. Tento senzor zajistí přerušení závlahy při překročení 
určité rychlosti větru. Senzor se znovu zapne, jakmile se rychlost 
sníží pod nastavenou hodnotu na anemometru. Sofistikovanější-
mi senzory jsou moderní malé meteostanice. Na těchto meteo-
stanicích je sdruženo několik čidel, které podle aktuální povětr-
nostní situace mohou závlahu buď zcela vypnout, omezit ane-
bo prodloužit. Omezení nejčastěji spočívá ve snížení zavlažovací 
doby jednotlivých sekcí, prodloužení opak navýší paušálně zavla-
žovací čas na jednotlivých sekcích.

Co se závlahou na podzim
Závlahový systém je třeba na podzim dobře „zazimovat“. Nejčas-
těji se jedné o letní vodovod, a proto je ho třeba na zimu vypustit. 
Pokud máme v systému nainstalovaný vypouštěcí ventil, na kon-
ci sezony ho otevřeme a veškerou vodu necháme vytéct. Vypou-
štěcí ventil by měl být umístěn na nejnižším místě systému, aby 
voda bez problémů vytekla. Jestliže vypouštěcí ventil nemáme, 
můžeme použít k vypuštění vody stlačený vzduch z kompresoru. 

Hadici od kompresoru zpravidla 
připojíme přes ventil do systému 
a celý systém postupně pomocí 
stlačeného vzduchu vyfoukáme. 
V celém zavlažovacím systému 
by neměla zůstat voda, neboť by 
během zimy hrozilo její zamrznu-
tí v jednotlivých komponentech, 
a k jejich možnému poškození.

Finanční náročnost 
celého systému
Pořídit si zavlažovací systém není 
v dnešní době žádný problém. 
Na trhu je k dispozici nepřeberné 
množství výrobků od různých firem. 
Mezi nejlevnější a nejdostupněj-
ší patří různé stavebnicové hobby 
systémy prodávané v hobbymarke-

tech. Jejich nevýhodou ale bývá menší výběr jednotlivých 
navzájem kombinujících se komponentů a jejich častá po-
ruchovost. Ze zkušenosti vím, že většinou tyto systémy vy-
drží několik sezon. Jejich instalace však bývá velmi jedno-
duchá a zvládne ji každý šikovný kutil. U profesionálních 
zavlažovacích systémů je pořizovací cena zpravidla vyš-
ší, ale je vynahrazena delší životností. Pokud je závlahový 
systém na danou zahradu dobře navržen, vydrží při pravi-
delné údržbě několik desetiletí. Vyšší cena investovaná při 
stavbě závlahového systému se během času určitě vrátí.

Celkové shrnutí
Závlahový systém, který je zautomatizovaný, může ušetřit ne-
jen čas potřebný na zalévání zahrady, ale při správném rozvrže-
ní zavlažovacích prvků navíc šetří vodu. Umí dát správné množ-
ství vody ke konkrétní rostlině v požadovaném čase. Což v dnešní 
době, kdy bývá vody v některých částech republiky nedostatek, 
pomůže s vodou účelně hospodařit. Počáteční vložené investi-
ce do systému se při pravidelné údržbě během několika let vrátí. 
Jestliže máme chuť i čas si na zahrádce vytvořit závlahový systém, 
není nic jednoduššího, než prohledat internet a najít si osvědče-
ného dodavatele závlahových systémů. U něj je pak možno za-
koupit vše potřebné a hlavně vám poradí i s instalací. Dozvíte se, 
na co se máte při instalaci zaměřit a čeho se vyvarovat.

Martin Makal
Foto autor

Čtyřvývodová hlavice na kterou se nasunutím připojí 
kapkovací potrubí. Proti vyklouznutí kapkovacího potrubí se 
potrubí na vývodu zajistí svěrnou objímkou.

Elektromagnetické ventily umístěné v zemních šachticích 
slouží k ovládání jednotlivých sekcí. Elektromagnetické 
cívky na ventilech jsou zpravidla napájeny 24 V 
 z ovládací jednotky závlahy.

Detail výsuvníku 
postřikovače 
s rozprašovací tryskou.
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