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Abstrakt  

Zavlažovaná zelenina a rané brambory jsou často pěstovány na polích s lehkou propustnou 

půdou, s vysokou prostorovou variabilitou půdních podmínek. Při závlaze však nejsou tyto 

rozdíly respektovány. Na částech pozemků s nízkou vodní kapacitou (PVK) je tak při závlaze 

zvýšené riziko ztrát,  průsaku vody s nitráty a dalšími živinami mimo kořenovou zónu mělce 

kořenících druhů. Současně jsou tyto plochy, pokud nejsou zavlažovány, silně zranitelné 

suchem. V oblasti dolního Pojizeří bylo na několika pozemcích prokázáno, že rostliny pšenice 

a hrachu pěstované bez závlahy přesně indikují tyto rizikové půdní podmínky. Vegetační 

index  vypočtený z leteckých a UAV snímků porostů průkazně koreloval (r = 0,8 až 0,9) 

s vodní kapacitou půdy do hloubky 60 až 90 cm a s dopady sucha na výnos a diskriminaci 

13
C, ukazatel nedostatku vody u rostlin. To umožnilo na základě snímků mapovat vodní 

kapacitu pozemků v detailním v měřítku, s perspektivou využití pro precizní zavlažování.  
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Úvod 

Nastupující klimatická změna zvyšuje u nás i ve světě škody způsobené zemědělcům suchem. 

Podle agro-klimatické analýzy průměrné vláhové bilance za období 1981-2010 převyšuje na 

velké části území ČR potřeba vody u hlavních plodin dostupné množství vody ze srážek a 

půdní zásoby (Duffková et al. 2019a, Rožnovský et al. 2018). Prognózy na základě 

klimatických scénářů a modelování ukazují pro naši oblast do budoucna pokles výnosů plodin 

v důsledku sucha (Trnka et al. 2019). Existuje řada agrotechnických postupů, které by měly 

přispět k adaptaci polní výroby na sucho, ale jediným zaručeným způsobem eliminace dopadů 

sucha na plodiny je závlaha. Je zřejmé, že období největší potřeby závlahové vody bude 

v suchých letech a obdobích většinou kolidovat s nejmenší dostupností vody z toků a mělkých 

zdrojů (Riediger et al. 2014, Spitz, Hemerka 2014). To bude vyžadovat zvýšení efektivnost 



doplňkové závlahy a spotřeby vody vůbec (WUE), snížení ztrát vody průsakem i 

neproduktivním výparem z půdy, jak shrnuje slogan „More crop per drop“. 

Jednou z cest k úspoře vody je precizní zavlažování. Smith a Baillie (2009) upozorňují, že 

termín precizní závlaha (precision irrigation) nemá jasnou definici. Tento termín je vnímán ve 

dvou významech. 

Jednak jde o správné a přesné využití a dodržování známých zásad zavlažování – 

spolehlivého výpočtu potřeby doplňkové závlahy pro danou plodinu na základě vývojové fáze 

a růstových znaků (a z nich odvozeného plodinového koeficientu), půdních vlastností 

(vodní kapacita půdy, aktuální objem využitelné vláhy), maximální hloubky zavlažení 

odpovídající efektivní hloubce kořenové zóny a průběhu počasí (ČSN 750434, 2017, 

Schwarzová et al. 2018, Spitz et al. 2011). V ideálním případě by měl být výpočet potřeby 

vody doplněný nebo ověřovaný pomocí údajů z vlhkostních čidel umístěných přímo 

v kořenové zóně dané plodiny (Duffková et al. 2020, Fučík 2019). Současně by měly být 

zohledněny další faktory a podmínky, různý stav porostu nebo poškození rostlin (úprava 

plodinového koeficientu), zhoršený růst kořenů do hloubky kvůli utužení a předpověď srážek 

na nejbližší období. Je třeba konstatovat, že v zemědělské praxi, snad s výjimkou sadů,  

nejsou uvedené lokálně specifické postupy většinou dodržovány, zavlažuje se podle 

zkušenosti a technických možností. To  nutně vede k nižší efektivnosti využití vody. 

Druhý význam odpovídá principům a metodám a postupům precizního zemědělství. Tento 

přístup k preciznímu zavlažování respektuje prostorovou variabilitu (nejčastěji) půdních 

vlastností a porostu. Precizní závlaha vychází z uvedených základů výpočtu vláhové potřeby a 

používá pro různé části pozemku takové postupy zavlažování (v kontextu celé agrotechniky), 

které za daných lokálních podmínek povedou k nejvyššímu výnosu a kvalitě, vysoké 

efektivnosti využití závlahové vody, bez dopadů na životní prostředí, především na kvalitu 

vod (Smith a Baillie 2009, Neupane, Guo 2019, Perea et al. 2018 aj.).  Podle přehledu Sadlera 

et al. (2005) může VRI (site-specific variable rate irrigation) uspořit 10-15 % závlahové 

vody, ale její větší rozšíření lze podle Evanse et al. (2013) očekávat hlavně v podmínkách 

omezených zdrojů vody a energie a většího důrazu na environmentální dopady závlahy. 

V precizním zemědělství (PA) je zohledněna prostorová variabilita podmínek na daném 

pozemku. PA optimalizuje agrotechnické zásahy pro jednotlivé části pozemků, management 

zóny, s ohledem na jejich podmínky (např. Duffková et al. 2019b,  Lukas et al. 2018). Pro 

precizní zavlažování je klíčová znalost aktuální dostupné zásoby vody. Její prostorová 

variabilita bude (za předpokladu podobné evapotranspirace) záviset především na vodní 

kapacitě kořenové zóny půdy. Ta je vyjádřena hodnotou hydrolimity retenční vodní kapacita 



půdy (RVK). Praxi bližší je používání polní vodní kapacity, množství vody, které je půda  

schopna po nasycení udržet delší dobu. Náročné laboratorní stanovení hodnoty RVK nebo 

PVK  u velkého počtu vzorků pro spolehlivé určení prostorové variability ornice a zvláště 

podorničních vrstev není v praxi reálné. I použití pedotransferových funkcí pro výpočet 

PVK/RVK aj. znaků půdy vyžaduje odběry a analýzy zrnitosti půdy, nejlépe doplněné 

určením obsahu humusu, potřeby vápnění nebo kationtové výměnné kapacity (např. 

Miháliková et al. 2019). 

Prostorové rozdíly ve vodní kapacitě půdy se nejvíce projeví v případě dlouhodobého 

nedostatku srážek, kdy jsou rostliny odkázány na vodu z půdní zásoby v ornici a v hlubších 

vrstvách podorničí. Lze proto předpokládat, že odlišné projevy sucha na jednom pozemku 

budou souviset se zásobou vody a vodní kapacitou vrstev půdy kořenové zóny. Na plochách s 

větší propustností pro vodu a nízkou PVK  dochází nutně k rychlejšímu rozvoji vodního 

stresu rostlin s dopady na růst a výnos.  Snížená schopnost transpirace porostu vede mj. ke 

zvýšení povrchové teploty povrchu porostu v porovnání s porostem, který se díky většímu 

obsahu dostupné vody v kořenové zóně a vyšší transpiraci ochlazuje (Lukáš et al. 2019). Toho 

využívá metodika Duffkové et al. (2012) pro určení infiltračních oblastí pomocí vodního 

stresu vegetace na základě dálkového průzkumu Země a pozemních měření. 

Vysoká variabilita půdních vlastností je u nás typická pro půdy v nivách řek využívaných pro 

pěstování zavlažované zeleniny a raných brambor. Jde o lehké propustné půdy, často 

s vysokým podílem skeletu v podorničí. Vzhledem k vysoké potřebě dusíku a malé 

efektivnosti jejího využití u zeleniny a raných brambor zde existuje i vysoké riziko vyplavení 

nitrátů do spodních vod, jak ukazují rostoucí koncentrace nitrátů v některých částech studní 

břehové infiltrace v oblasti VD Káraný (Bruthans et al. 2019, Haberle et al. 2018a, Kadlecová 

et al. 2018). Projevy prostorové variability pozemků jsou více či méně úspěšně maskovány 

závlahou a vysokými dávkami živin, ale většinou jsou na těchto pozemcích občas pěstovány i 

plodiny bez závlahy. To nabízí možnost využít projevy nedostatku vody jako indikátoru 

prostorové  variability vodní kapacity půd (Duffková et al. 2012, Haberle et al. 2018b).   

 

Cílem práce bylo porovnat údaje z pozemního monitoringu prostorové variability dopadů 

sucha na vybrané plodiny s hodnotami vodní kapacity půdy a údaji z leteckých nebo UAV 

snímků. 

 

 

 



Materiál a metody 

Sledování probíhala na provozních pozemcích v oblasti dolního Pojizeří, u obce Sojovice a 

Kochánky. Pozemky leží v nadmořské výšce 176-185 metrů, podniky jsou zaměřeny na 

rostlinnou výrobu, zvláště rané brambory a zeleniny. Klimatický region oblasti je teplý mírně 

suchý 

  

Obr. 1 Příklady projevu prostorové variability půdy na porosty plodin v suchých letech.  

 

 (T2), dlouhodobý průměr dešťových srážek je okolo 530 mm, průměrná teplota je 7,2 °C. V 

Sojovicích jsou půdním typem regozemě a fluvizemě, v Kochánkách k nim přistupují i 

luvizemě, kambizemě a hnědozemě. Vyskytují se zde lehké a střední půdy, s často písčitým 

nebo štěrkovitým podložím. Pozemky jsou vesměs rovinaté, místy mírně svažité. Celé 

zájmové území spadá do oblasti vymezené jako zranitelné nitráty. Půdy v této oblasti byly 

vytvořené na kvartérních fluviálních a deluviálních sedimentech (Bruthans et al. 2019, 

Kadlecová et al. 2018) a vykazují silnou prostorovou variabilitu. 

Na čtyřech vybraných pozemcích byl prováděn terénní průzkum půdy a porostů v síti 

odběrových bodů (Haberle et al. 2018b, 2019). Na nezavlažovaném pozemku v Kochánkách 

(15,6 ha) byly v letech 2015-2019  pěstovány ozimá pšenice, cukrovka, hrách na zrno, pšenice 

a pšenice. Na pozemcích v Sojovicích (5,8 ha, 20,8 ha a 10,1 ha) se střídá nezavlažovaná 

pšenice ozimá se zavlažovanými bramborami. Pozice bodů sítě byla určena pomocí GPS, se 

zpřesněním pomocí pevné sítě RTK. Kromě dalších vegetačních znaků a agrochemických 

vlastností půdy byla určena biomasa nadzemních částí rostlin a výnos zrna (odběrem snopků) 

a stanoveno zrnitostní složení a obsah skeletu vrstev ornice (0-30 cm) a podorničí (30-60 cm a 

60-90 cm). Na základě jednoduchých pedotransferových funkcí (PTF) byla vypočtena polní 

vodní kapacita (PVK) vrstev půdy (Váša 1960, Novotný et al. 2000). Uspokojivá shoda 

hodnot PVK vypočtených podle uvedených PTF byla již dříve ověřena porovnáním s 

obsahem půdy po nasycení srážkami a závlahou nebo na jaře (Haberle, Svoboda 2015).  



Analýza izotopů 
13

C a 
12

C v zrnech hrachu a pšenice byla provedena na přístroji Euro EA 

3200 spojeném s izotopovým hmotnostním spektrometrem Isoprime (VÚRV, v.v.i.).  Z 

poměru izotopů byla vypočtena diskriminace 
13

C (∆13
C) (Condon et al. 1987, Farquhar et al. 

1989). 

Letecké RGB snímky porostu cukrovky a pšenice v Kochánkách v letech 2015 a 2016 

(GISAT, s. s r.o.) a RGB snímky pšenice v Sojovicích pořízené pomocí dronu v roce 2016 a 

2017 (vždy pouze v jednom termínu) byly využity pro výpočet jednoduchého indexu stavu 

porostu, jako IRGB = 2*R-G-B. Následně byly vypočteny pro každý monitorovaný bod na 

uvedených pozemcích průměrné hodnoty indexu pro zónu o průměru 2 m a  5 m okolo 

odběrových bodů. Pomocí regresních vztahů mezi IRGB a vodní kapacitou vrstev půdy byly 

vytvořeny mapy PVK pro celou plochu pozemků.  

Statistické hodnocení a grafické zpracování bylo provedeno v programu Statistica 14 

(StatSoft, USA) a v MS Excel. 

 

Výsledky a diskuse 

V dané oblasti se v posledních letech pravidelně vyskytovala kratší nebo delší období sucha. 

V důsledku stresu docházelo na částech pozemků ke zhoršení růstu, zkrácení rostlin, redukci 

zelené listové plochy, předčasnému žloutnutí a zasychání listů. Rozdíly v biomase a výnosu 

v rámci sledovaných bodů stejného pozemku dosáhly až čtyřnásobku. Tyto projevy stresu 

byly dobře identifikovatelné vizuálně ze země i na snímcích ze vzduchu (obr. 1).  

Korelační analýza prokázala průkazný vztah, většinou r > 0,80 mezi sklizňovou biomasou 

nebo výnosem zrna pšenice a hrachu a průměrnou vodní kapacitou vrstvy půdy 0-60 cm nebo 

0-90 cm (případně 30-90 cm) na monitorovaných bodech pozemků. Při použití PVK pouze 

orniční vrstvy (0-30 cm) byl vztah slabší, což potvrzuje důležitost čerpání rezervy vody 

z hlubších vrstev kořeny plodin v době nedostatku srážek (Haberle, Svoboda 2014, 2015, Liu 

et al. 2018, Svoboda et al. 2020, Thorup-Kristensen et al. 2020).  Korelace uvedených znaků 

rostlin s vypočtenou využitelnou kapacitou vrstev ornice a podorničí byla většinou na nižší 

úrovni než při korelaci s PVK (nepresentováno). 

Nejsilnější vztah ( r ~ 0,9) byl na obou lokalitách většinou zaznamenán mezi diskriminací 
13

C 

(Δ
13

C) v semenech a výnosem nebo vodní kapacitou půdy (obr. 2-5). Hodnoty diskriminace 

13
C, která je indikátorem dostupnosti vody a hospodaření rostlin s vodou v delším časovém 

úseku (Raimanová et al. 2016, 2018, Šantrůček, Šantrůčková et al. 2018) prokázaly, že 

redukce výnosu byla důsledkem sucha způsobeného rychlou infiltrací a nízkou zásobou vody 



v kořenové zóně. Vztah výnosu k obsahu přístupných živin v půdě byl slabší - sucho bylo 

rozhodujícím, nejsilnějším faktorem pro odlišný výnos na různých místech pozemků.  

 

 

Obr. 2 Příklad vztahu výnosu a průměrné PVK (0-90) cm nebo diskriminace 
13

C zrna pšenice 

a hrachu (Kochánky 2017 a 2019). Všechny korelační koeficienty zde a dále jsou průkazné (P 

< 0.05).  

 



 

Obr. 3 Vztahy RGB indexu vypočteného na základě snímků porostu cukrovky v roce 2016 a 

výnosu pšenice (2019) nebo hrachu (2017) a PVK nebo diskriminace 
13

C pšenice (Kochánky). 

Hodnoty RGB indexu porostu z okolí odběrových bodů, získané z leteckých a UAV snímků, 

průkazně korelovaly s hodnotou průměrné vodní kapacity půdy (PVK), biomasou, výnosem a 

Δ
13

C (r = 0,80 až 0,9) (obr. 3 a 4). Tím se prokázal vztah hodnot indexu a kritických půdních 

podmínek (nízké PVK), které souvisejí se zranitelnosti suchem a rizikem vyplavení nitrátů. 

Současně to potvrzuje systematický vliv prostorově variabilní PVK ve všech letech.  

Stejně jako u výnosu a diskriminace 
13

C byl nejsilnější vztah IRGB nalezen k hodnotám PVK 

ve vrstvě 0–90 cm, téměř totožný nebo jen o něco slabší byl vztah při použití hodnoty PVK ve 

vrstvě 0–60 cm nebo 30-90 cm a významně slabší při korelaci indexu s PVK vrstvy 0–30 cm. 

Na základě regresního vztahu IRGB a průměrné PVK byla z leteckých a UAV snímků porostů 

vypočtena hodnota PVK (0–90 cm) pro celou plochu uvedených čtyř pozemků (obr. 4); zóny 

s průměrnou PVK pod 20 % jsou na základě pozorovaných dopadů sucha hodnoceny jako 

silně rizikové. 

 

 



 

Obr. 4 Vztahy RGB indexu pšenice, výnosu pšenice a PVK na třech pozemcích v Sojovicích 

(2017) 

 

Výsledky modelování potřeby doplňkové závlahy programem IRRIPROG (Spitz et al. 2011) 

potvrdily, že při aplikaci závlahy na základě kalkulace podle půdy s vyšší vodní kapacitou 

(například na základě převládajícího půdního typu) dochází na místech s nízkou PVK ke 

ztrátám vody průsakem, zvláště když po aplikaci závlahové vody následují v krátkém odstupu 

vyšší srážky (neprezentováno). Toto riziko je nejvyšší u mělce kořenících druhů (rané 

brambory, salát, ředkvička, cibule na zeleno), u druhů s hlubším kořenovým systémem riziko 

stoupá s velikostí závlahových dávek a neočekávaných silných srážek. Modelování scénářů 

dávek a termínů doplňkové závlahy naznačuje na zranitelných pozemcích nebo jejich částech 

potřebu častější aplikace v menších dávkách. Technické možnosti prostorově diferencované 

precizní závlahy jsou zatím malé nebo příliš drahé. Neupane a Guo (2019) uvádějí technologii 

variabilní závlah s využitím postřikovačů umožňující variabilní aplikací na úrovni kontroly 

jednotlivých trysek. Upozorňují také na potřebu on-farm pokusů pro ověření map variabilní 

závlahy na základě více půdních a vegetačních dat pro praktickou aplikaci VRI v podnicích, 

včetně DPZ dat. Uzavírají, že pro podporu rozhodování zemědělců budou potřeba poměrně 

komplexní expertní systémy.  



Je zřejmé, že pro skutečně jemné nastavení variabilních závlahových dávek je nutné zohlednit 

další faktory, aktuální stav porostu a půdy a případně i jejich (prostorově variabilní) 

evapotranspiraci, možné rozdíly v hloubce a rozložení kořenů v důsledku odlišných půdních 

podmínek na jednom pozemku (Svoboda-nepublikováno), topografii pozemků nebo funkčnost 

drenážního systému (Neuapane, Guo 2019).   

Vzhledem k riziku vyplavení hnojiv a požadavkům na kvalitu produkce by bylo vhodné 

současně s vodou aplikovat v závislosti na lokálních podmínkách a stavu porostu 

diferencovaně i živiny.  

 

Obr. 4 Mapy vodní kapacity půdy pozemků v Kochánkách a v Sojovicích 

 

 

Závěr 

Analýza vztahů mezi projevy nedostatku vody na plodiny z leteckých a UAV snímků, 

výnosem a diskriminací 
13

C a vodní kapacitou ornice a podorničí prokázala, že rostliny velmi 

detailně, v měřítku desítek centimetrů, indikují prostorovou variabilitu polní vodní kapacity 

půdy. Mapy PVK jsou přímo využitelné pro diferenciaci závlahových dávek v systému 

precizního zavlažovaní, pro které však zatím nejsou k dispozici odpovídající technické 

prostředky. 

 

Poděkování:  Příspěvek byl podpořen projekty Technické agentury ČR TH02030133 a 

projektem Ministerstva zemědělství ČR RO0418. 
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Summary 

The coming climate change is increasing the damage caused to farmers by drought. It is 

obvious that the period of the greatest demand for irrigation water in dry years and periods 

will usually collide with the lowest availability of water from streams and shallow sources. 

Lack of resources will require increasing the efficiency of supplementary irrigation. Irrigated 

vegetables and early potatoes are often grown in fields with a light permeable soil and high 

spatial variability of soil conditions. For irrigation, however, these differences are not 

respected. On parts of land with low water capacity (PVK), there is an increased risk of 

losses, water percolation (with nitrates and other nutrients) outside the root zone of shallow 

rooted species during irrigation. At the same time, these areas are highly vulnerable to 

drought unless they are irrigated. One of the approaches to save water is precision irrigation, 

which uses precision farming practices and takes into account the spatial variability of 

conditions and the current state of the crop. The key element of the spatial variability of the 

land in terms of determining rational doses of irrigation water is the water capacity (PVK) of 

topsoil and subsoil layers. Reliable determination of PVK in the required extent and accuracy 

is difficult to implement. It has been demonstrated on several farm fields that wheat and pea 

plants grown without irrigation accurately indicate relevant soil conditions.  

The aim of this paper was to present the results of the creation of detailed PVK soil maps 

based on the use of aerial photographs of drought impacts on crop canopy.  

The monitoring took place in the area of the lower Jizera River, in farms near the villages of 

Sojovice and Kochánky, where irrigated early potatoes and vegetables, alternated with non-

irrigated wheat and other crops are grown. There are light and medium soils, with sandy or 

gravelly subsoil, which are vulnerable to drought and show strong spatial variability. On four 

selected plots, a field survey of the soil and stands of wheat and peas in the grid of sampling 

points was carried out. Agrochemical properties of the soil, the biomass of the above-ground 

parts of the plants and the grain yield were determined in grid points.  The 
13

C and 
12

C 

isotopes in the seeds were analyzed and the 
13

C discrimination (∆
13

C) was calculated from the 

isotope ratio. The soil texture and stone content of the topsoil (0-30 cm) and subsoil layers 

down to 90 cm were determined. Based on simple pedotransfer functions (PTF), the field 

water capacity (PVK) of soil layers was calculated. Aerial RGB images of the what and sugar 

beet stands in Kochánky in 2015 and 2016, and RGB images of wheat in Sojovice were taken 

with a drone in 2016 and 2017. The data were used to calculate a simple stand condition 



index, such as IRGB = 2*R-G-B. Using regression relationships between IRGB and water 

capacity of soil layers, PVK maps were created for the entire land area. 

All experimental years were characterized by high temperatures and low precipitation, which 

led to drought symptoms in plants, such as short plants, yellowing and drying of leaves. 

Correlation analysis showed a significant relationship, mostly r> 0.80, between harvest 

biomass or wheat and pea grain yield and the average water capacity of the soil layer 0-60 cm 

or 0-90 cm at the monitored grid points. When using only PVK of topsoil (0-30 cm), the 

relationship was weaker. The strongest relationship (r ~ 0.9) was recorded in both localities, 

between Δ
13

C in seeds and yield or soil water capacity. The values of 
13

C discrimination, 

which is an indicator of water availability and water management of plants over a longer 

period, confirmed that the reduction in yield was due to drought. The relationship of yield to 

the content of soil available nutrients was weaker - drought was a decisive factor determining 

the different yield in different parts of the land.  

The values of the index IRGB in the vicinity of sampling points, obtained from aerial and UAV 

images, significantly correlated with the value of average soil water capacity (PVK), biomass, 

yield and Δ
13

C (r = 0.80 to 0.90). This demonstrated the relationship between index values 

and soil conditions (PVK), which are related to drought vulnerability and the risk of nitrate 

leaching. As with yield and ∆
13

C, the strongest IRGB relationship was found to PVK values in 

the 0-90 cm layer, almost identical or only slightly weaker was the relationship when using 

the PVK value in the 0-60 cm layer and significantly weaker when correlating with data from 

the topsoil layer 0-30 cm. Based on the regression equation of the relationship between IRGB 

and average PVK, the PVK value (0–90 cm) was calculated from aerial and UAV images of 

the crop stands for the entire area of the four fields. The obtained maps show the spatial 

variability of water capacity in detail, which cannot be obtained with routine pedological 

research. 

The technical possibilities of spatially differentiated precision irrigation, for example with the 

use of sprayers with variable application at the level of control of individual nozzles, are still 

too expensive. On-farm experiments are needed to verify variable irrigation maps based on 

multiple soil and vegetation data for practical application in farms, including remote sensing 

data applications. It is expected expert systems will support farmers' decisions. 

Keywords: Root zone; drought; percolation; losses 
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