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Abstrakt 

Důležitým činitelem, významně se podílejícím na úsporách závlahové vody je pečlivý výběr a 

návrh uspořádání podrobné závlahy, využití nových poznatků zaměřených na řešení úspor 

vody a metodicky propracované řízení závlahového provozu. Předložený referát vychází 

z mnohaletých zkušeností z navrhování a provozování závlah, průzkumových a výzkumných 

prací zaměřených na tuto problematiku, z využití testovacích zařízení pracovišť obou ústavů 

(dešťové simulátory, testovací svah, různá uspořádání infiltrometrů, atd.). Příspěvek je 

zaměřen na metody a způsoby uspořádání podrobné závlahy především mikrozávlahami a 

postřikem. Hlavní pozornost je věnována úsporám při stanovení velikosti závlahových dávek, 

způsobům rozdělování vody závlahovým detailem, intenzitě závlahy a odstranění příčin 

povrchového odtoku závlahové vody, snížení ztrát vody evaporací, atd.   
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1. Úvod, ekonomické hodnocení úspor závlahové vody  

V současné době nejen Českou republiku, ale i Evropské státy trápí nedostatek vhodných 

vodních zdrojů závlahové vody a její zvýšená potřeba způsobená zvyšující se 

evapotranspirací. Vyšší výpar je důsledkem změn klimatu (zejména zvýšení teploty) a 

zvýšená potřeba závlahové vody je způsobená také intenzifikací zemědělské výroby, 

zvýšením výnosů, ale také sníženou kvalitou půdy (snížením schopnosti infiltrace a zadržení 

vody). Tato situace nutně vyžaduje hledání všech možností, opatření a rezerv jak závlahovou 

vodou šetřit. Nedostatkem v této situaci je absence podrobného ekonomického hodnocení 

investičních a provozních nákladů na dosažených výnosech zemědělských plodin. Jinými 

slovy, stanovování jednotkového výnosu plodin byla v minulosti zásadní a srovnávací 



veličina. V řadě případů, zejména u obilnin, nebude dnes ekonomické, zavlažovat tyto 

plodiny na maximální celkové závlahové množství, vzrůst výnosu při dostatku vody nebude 

již tak významný. Tato okolnost se u nás nyní neřeší, což vidíme jako vážný nedostatek. 

Dřívější zkušenosti  (z klimaticky mírnějších let) například ukazovaly, že při zvýšení výnosů 

ozimé pšenice o 15% již byla závlaha nerentabilní. Tato problematika je tedy otázkou pro 

zemědělské ekonomy vyhodnotit potřebu vody, kdy je zvýšení výnosů ještě rentabilní. 

Metoda retrospektivní vláhové bilance byla dříve podrobně zpracována Zdražilem [1].  

Potřebu vody vyjadřuje autor pro každou plodinu. Základní početní operací je stanovení 

vláhové bilance v elementárním časovém intervalu. Výsledkem výpočtu je určení průběhu 

výnosu v závislosti na kapacitě závlahového zařízení. Příklad řešení uvádějí Zdražil a Spitz 

[2] pro polní a přífaremní osevní postupy a také pro monokulturu kukuřice. Podrobný popis 

metody retrospektivní vláhové bilance uvádějí výše uvedení autoři metody a Šálek a 

Oujezdský [3] a Šálek [4]. Ekonomickým cílem tedy je, vyhodnotit potřebu vody, kdy jsou 

výnosy ještě rentabilní. 

   

1.1 Nezbytné podklady související s hospodařením se závlahovou vodou 

Dalším problémem je znalost okolností, zejména půdních vlastností, podílejících se na 

úsporách závlahové vody. Podle našich zkušeností, je kromě znalostí běžných fyzikálních 

veličin (pórovitost, objemová hmotnost, vlhkost půdy, maximální kapilární kapacita), třeba 

podrobně vyhodnotit hydraulickou vodivost v nasyceném (obr.1) a nenasyceném půdním 

prostředí, a správně určit infiltrační vlastnosti půd (např. praktické stanovení infiltrometrem), 

vývoj půdní struktury aj. 

 

Obr.1. Stanovení hydraulické vodivosti neporušeného vzorku 

K určení těchto parametrů byly na pracovištích Ústavu vodního hospodářství krajiny FAST 

VUT Brno a Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv ČVUT Praha navrženy 

laboratorní testovací zařízení, umožňující návrh zavlažovacích zařízení s minimálními 



ztrátami závlahové vody. Jedná se například o laboratorní dešťové simulátory VUT Brno a 

ČVUT Praha, viz obr. 2 a 3, nebo Testovací svah VUT Brno, viz obr. 4. 

 

Obr.2. Kapkovací laboratorní dešťový simulátor FAST VUT Brno 

 

Obr. 3. Tryskový laboratorní dešťový simulátor ČVUT Praha 

 

Obr. 4. Testovací svah VUT Brno 

Laboratorní dešťový simulátor Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty 

stavební ČVUT v Praze v průběhu více než 19 let testoval porušené, konsolidované vzorky 

půdy 4 x 0,9 x 0,15 m, ze zemědělských oblastí ČR, které se v průběhu roku vyskytují díky 

agrooperacím ve stavu bez ochranného půdního pokryvu. Zeminy se testují na svahu sklonu 

0° – 8°, jsou zatěžovány intenzitami simulovaného deště v rozmezí 20 – 60 mm/hod a s 



proměnným stavem půdního povrchu (kypřený do hloubky cca 5 cm nebo bez úpravy - 

s ponechanou půdní krustou vytvořenou předchozím deštěm). Do roku 2016 bylo provedeno v 

rámci 14 ročních půdních setů celkově 295 převážně 60-minutových experimentů a 

podrobně vyhodnoceno více než 12 000 dílčích půdních vzorků. Z měřených hodnot je 

výpočtem stanovována výška povrchového odtoku, velikost půdního smyvu jak pro půdní 

vzorek, tak i přepočtená na srovnávací ztrátu půdy déletrvajících přívalových srážek (60 min). 

Průběh erozních veličin v čase, podíl infiltrace a perkolace byl stanovován pro různé půdy a 

různé okrajové podmínky. Typické byly např. Minimální zátěžové (min ZP = intenzita 

40mm/h, sklon 4°) a maximální zátěžové (maxZP=60mm/h, 8°) podmínky. Vybrané hodnoty 

jsou uvedeny na obrázcích č.5 a 6. Veškerá měřená data jsou součástí bakalářských, 

diplomových a disertačních prací a též publikací na konferencích [5]. 

 

Obr. 5. Typický vývoj povrchového odtoku při různých podmínkách pro hlinitou půdu ze 

Všetat u Mělníka. 

 

Obr. 6. Vybrané průměrné ustálené hodnoty povrchového odtoku při min/max ZP pro 

testované půdy. 

2. Příčiny ztrát závlahové vody 

Na předchozí (průzkumové práce) navazuje stanovení příčin ztrát závlahové vody 

(problematika je zpracována s užším zaměřením na závlahu postřikem a mikrozávlahy). 

Ztráty vody při závlaze spočívají zejména: 



a) V nedostatečné specifikaci závlahových veličin nebo zavlažovaného prostředí 

 V nepřesném stanovení velikosti celkového závlahového množství a závlahových 

dávek. To spočívá v nedostatku znalostí přesných hodnot vláhové potřeby (ověřování 

hodnot pro stávající klimatické situace se výzkumně řeší) a přesného stanovení 

velikosti závlahových dávek v závislosti na růstové fázi rostlin, hloubce uložení hlavní 

masy kořenů, v určení optimální hloubky hladiny podzemní vody aj. 

 V obtížném stanovení dalšího vývoje (parametrů) klimatu, jehož znalost je důležitá 

pro návrh závlahového režimu. Problematika prognózy klimatu je intenzívně řešena 

numerickými modely, dosažené poznatky však zatím neodpovídají potřebě (rozsahu a 

požadované kvalitě) průzkumných prací. 

 V nedostatečném vstupním hydrogeologickém průzkumu podzemních vod a 

hydropedologickém průzkumu vlastností zavlažovaných půd, viz 1.1. Není tudíž 

známa přesná specifikace přirozené půdní vláhy a pokyny pro hospodaření s ní. S tím 

souvisí i průsak závlahové vody do spodních vrstev u nevhodně navržených 

podpovrchových závlah, např. v současné době často řešených závlahových způsobů – 

podzemní aplikace kapkové závlahy nebo regulační drenáže (obecně tedy u 

drenážního podmoku). Jedná se také o ztráty vody při chybném návrhu umělé regulace 

hladiny podzemní vody, související se zásobením rostlin vodou kapilární elevací aj. 

 Ve vzniku nežádoucího povrchového, podpovrchového nebo podzemního odtoku – 

vlivem špatné infiltrační schopnosti půd. (Toto je dle našeho názoru jedna 

z nejslabších stránek v ČR a obrací se na ní v současné době pozornost).  

 

b) V nevhodném uspořádání nebo řešení závlahových soustav 

 Významný vliv uspořádání závlahových soustav zahrnuje, že soustavy často 

neumožňují noční provoz, kdy se dosahují nižší ztráty výparem (noční teploty a 

rychlosti větru jsou nižší než denní). Rovněž v počátcích je využívání hospodárných 

klimatizačních závlah, ovlivňujících mikroklima porostu (snížení evapotranspirace). 

 V nevhodném výběru druhu (typu) a uspořádání podrobné závlahy, nebo způsobu 

provozování závlah. Každá plodina vyžaduje určitý závlahový způsob, časový rozvrh 

aplikace závlahových dávek a uspořádání podrobné závlahy (vhodný spon 

závlahového detailu). Typický je například mikropostřik, významný pro v raných 

fázích vývoje plodin. 



 Ztráty při závlaze zastaralou závlahovou technikou nebo zastaralými zavlažovači. 

V praxi se doposud užívají zařízení, které neumožňují efektivní hospodaření s vodou 

(např. regulaci intenzity závlahy). Častým příkladem jsou úniky vody například u 

starších typů pásových zavlažovačů. 

 Analogické jsou ztráty závlahové vody vlivem netěsností rozdělovacích potrubí, 

neudržovanými uzávěry nebo regulačními prvky.  

 Ztráty vznikající nerovnoměrným rozdělováním závlahové vody při využití 

klasických závlah postřikem a mikrozávlah (např. nesprávný spon prvků). 

 Při zastaralých způsobech uspořádání gravitačních závlah a rozdělování vody jimi 

(například u závlahy podmokem, přeronem, výtopou, atd).  

 Při nevhodném uspořádání závlah na svažitém reliéfu terénu. 

 Ztráty vody způsobované při chybném návrhu umělé regulace hladiny podzemní vody, 

související se zásobením rostlin vodou kapilární elevací 

 Ztráty závlahové vody při kombinaci odvodnění se závlahami. Ztráty vody spočívají 

v poddimenzovaných akumulačních prostorách. 

 Nezanedbatelné jsou i ztráty při čištění rozdělovacího potrubí, závlahového zařízení, 

zavlažovačů. 

Vzhledem k omezenému rozsahu referátu, nejsou uváděny ztráty vody na odběru, čerpání, 

přívodu a rozvodu vody, úpravě vody, akumulačních a vyrovnávacích nádržích a jiných, tj. na 

zařízeních tvořících hlavní závlahové zařízení (závlahovou kostru). Samostatným oborem, 

přispívajícím k úsporám závlahové vody je samozřejmě také biologie zemědělských plodin, 

například šlechtění plodin lépe hospodařících s vodou. I této problematice se věnují 

specializovaná pracoviště, například MENDELU Brno, ČZU Praha a další. 

  

3.  Metody a způsoby snížení ztrát závlahové vody. 

Převážnou část výše vyjmenovaných ztrát závlahové vody je možné snížit, minimalizovat až 

odstranit vhodnými opatřeními. Jedná se obecně o: 

 opatření organizační, biologická a technická 

 o zkvalitnění průzkumových prací a zpřesnění stanovení potřeby závlahové vody 

 modernizací závlahového zařízení 

 zlepšením provozu. 



Jako konkrétní globální a jednotlivá opatření ke snížení ztrát závlahové vody tedy 

doporučujeme:  

a) na úrovni státu: 

 Realizaci minimálně dvou center v hlavních závlahových oblastech ČR, které budou 

na pokusných plochách pravidelně stanovovat vláhovou potřebu pěstovaných plodin 

včetně nově vyšlechtěných druhů, určovat optimální závlahový režim v závislosti na 

měnících se klimatických podmínkách (určovat optimální velikosti závlahových 

množství a dávek a optimální doby závlahy). Výsledky budou tato pracoviště 

průběžně (elektronicky) poskytovat uživatelům nebo závlahovým provozům, včetně 

odborných konzultací. Vycházíme ze zkušeností, že v řadě států s vyspělým 

závlahovým hospodářstvím jsou tyto služby dlouhodobě běžné a osvědčily se.  

 Vyčleněné specialisty, kteří budou sledovat hydrometeorologické jevy související se 

závlahami, by měla mít i Hydrometeorologická služba. V krátkých intervalech by 

měly být poskytovány, pro vybrané oblasti, důležité informace (údaje) nezbytné pro 

řízení závlahového provozu (srážky, teploty, směr a sílu větru, atd). V rámci možnosti 

by bylo vhodné i poskytování prognóz vývoje jednotlivých meteorologických jevů. 

 

b) Na úrovni zemědělských/závlahových společností: 

 Uzpůsobení závlahových soustav (zejména pak uspořádání závlahového detailu) na 

možnost nočního provozu závlah (významné snížení ztrát výparem). Jedná se o 

možnost automatického řízení provozu a potřebná bezpečnostní opatření.  

 Pozornost je třeba věnovat klimatizačním závlahám, zejména v ovocných sadech a 

vinicích. Velmi důležité je také doplnění o automatické přidávání průmyslových 

hnojiv, vedoucí k jejich úsporám a snížení nákladů. Zvýšenou pozornost je zde třeba 

věnovat organizaci závlahového režimu (soulad fenofází, vlhkostního režimu a 

potřeby doplnění živin).  

 Z většiny průzkumových prací je třeba podrobněji se zaměřit na hydrogeologický a 

hydropedologický průzkum (zejména stanovení hloubky hladiny podzemní vody a 

proudění podzemních vod, stanovení infiltračních vlastností půd, vodní kapacity 

zavlažovaných půd a možnosti jejího zvýšení, stanovení nasycené a nenasycené 

hydraulické vodivosti, zohlednění vývoje půdní krusty při různých způsobech závlahy, 

průzkum zaměřený na stratifikaci zavlažovaného půdního profilu, stanovení evaporace 

(výparu z půdy), aj. Jak již bylo výše uvedeno, získání podkladů usnadní účelová 



zařízení, kterými jsou např. Testovací svah, simulátory deště a smyvů, klasické a 

poloautomatické infiltrometry, zařízení na stanovení hydraulické vodivosti porušených 

a neporušených vzorků aj. 

 Důležité je, aby uspořádání podrobné závlahy umožňovalo plně automatizovaný 

provoz zavlažovačů, jejich přizpůsobení terénním podmínkám, zajišťující 

rovnoměrné rozdělování závlahové vody, (například návrhu sponu a režimu postřiku 

ve svazích). Ke snížení ztrát vody dochází také rozstřikem vody bezprostředně nad 

vegetací (například u moderních pivotových zavlažovacích strojů a lineárních 

zavlažovačů), viz obr. 7,8. Doposud používané pásové zavlažovače je vhodnější 

vybavit konzolami s rozstřikovacími hubicemi, viz obr. 9 namísto klasického 

dálkoproudého postřikovače, kde je velmi významná ztráta odnosu větrem a případně i 

povrchovým odtokem. Dbát na rozdělování závlahové vody rozstřikovači, umístěnými 

blízko nad vegetací.  

 

Obr 7. Pivotový zavlažovací stroj pracující do kruhu 

 

Obr 8. Moderní technologie precizního zavlažování u pivotových zavlažovacích strojů 

[6]. 



 

Obr. 9, 10 Pásový zavlažovač s dálkoproudým postřikovačem a konzola nízkotlakých 

trysek 

 Příčiny ztráty vody způsobené využitím konstrukčně zastaralé závlahové techniky, 

spočívají v netěsnostech, ale i v nerovnoměrném rozdělování vody při rozstřiku. Při 

průletu kapek ovzduším dochází také ke značnému výparu vody a využíváním části 

přiváděné vody k pohonu hydromotorů zabezpečujících pohyb zavlažovače dochází 

k poklesu pracovního tlaku. Z toho důvodu je třeba minimalizovat použití 

dálkoproudých postřikovačů a tyto nahradit vhodněji malými postřikovači až 

mikropostřikovači osazenými na konzolách (s nízkým úhlem výtrysku vody, 

umístěnými níže nad zavlažovanými rostlinami).  Některé typy zavlažovačů je možné 

rekonstruovat např. nahrazením klasických postřikovačů konzolami s rozstřikovači, 

čímž zajistíme rovnoměrnější rozdělování vody. Hydromotory je vhodnější nahradit 

elektromotory, vybavenými regulací otáček, umožňujícími plynulejší změnu rychlosti 

pohybu zavlažovače (a tím i plynulejší regulaci intenzity postřiku). Nepochybně 

účinnějším opatřením je ale výměna za nové typy zavlažovačů, které nemají výše 

uvedené nedostatky. 

 Ztráty vody při nežádoucím povrchovém, podpovrchovém a podzemním odtoku 

způsobuje rozdíl mezi vyšší intenzitou závlahy (např. u postřiku) a nižší intenzitou 

vsaku. Podrobněji je obsaženo v TNV 75 4310 [7].   



 Významná pro omezení ztrát závlahové vody je možnost použití závlahových zařízení 

(zavlažovačů) umožňujících regulaci intenzity závlahy (postřiku) nebo použití 

kapkovacích potrubí s kompenzací tlaku. Podstatné je však také zlepšení půdní 

struktury (kypřením půdního povrchu, narušováním povrchové krusty, v sadech 

doplnění vegetačními infiltračními pásy aj.) Důležité je průběžné zlepšování půdní 

struktury všemi dostupnými způsoby, což zvýší intenzitu vsaku. Strukturu půdy 

narušují (a půdní agregáty rozrušují) zejména velké kapky vody z velkých 

postřikovačů, ale také neřízená chemizace, použití těžké mechanizace aj. Povrchový 

odtok při této nedostatečně řízené závlaze způsobuje nejen ztrátu vody, ale i nežádoucí 

plošnou až rýhovou erozi a odnos jemných částic, významných pro úrodnost půdy. 

 Ztráty vody vznikající netěsností rozdělovacího potrubí, v neudržovaných uzávěrech a 

regulačních prvcích způsobují nekvalitně provedené trubní spoje při výstavbě, nebo 

zanedbané tlakové zkoušky potrubí. Zcela nezbytná je proto pravidelná kontrola a 

údržba uzavíracích, regulačních, protirázových aj. zařízení. 

 

c) Na úrovni projekčních firem: 

 Ztráty vlivem nerovnoměrného rozdělování závlahové vody mikrozávlahami spočívají 

v chybně stanoveném sponu/rozchodu linek detailního rozvodu. Jedná se o 

rovnoměrnost vykapávání v půdním prostředí (u kapkovacích potrubí), ale i u 

bodových výtokových zařízení nebo mikropostřikovačů. U kapkovačů a výtokových 

bodových zařízení je problematické jejich využití na extrémně lehkých propustných 

písčitých půdách. Ztráty vody infiltrací do spodiny jsou u těchto půd výrazně vyšší. 

Použití mikrozávlah, zejména kapkových závlah, vede v těchto půdách nepochybně 

k úsporám vody. Kapková závlaha je použitelná zejména u speciálních plodin 

(ovocných sadů, vinic a zeleniny). Její univerzální využití k velkoplošným závlahám 

běžných zemědělských plodin (obilovin, pícnin, technických plodin), je zatím ve 

větším měřítku nereálné, zde jsou vhodnější výše uvedené moderní pivotové nebo 

lineární zavlažovací stroje. 

 Způsoby úspor závlahové vody u gravitačních způsobů závlah (podmok, přeron, 

výtopa, případně i jiné), neuvádíme, vzhledem jejich k malému použití v ČR. Ze 

zkušeností v minulých letech lze závlahu brázdovým podmokem plně automatizovat, a 

její předností jsou nižší ztráty výparem (zejména v aridních oblastech, kdy nelze 

použít zavlažovače). Dimenzování usnadňuje výše uvedený Testovací svah (obr. 4). 



 Ztráty závlahové vody při průsaku vody do spodiny, např. u drenážního podmoku, 

spočívají v nevhodném navržení podpovrchových závlah. Zodpovědný návrh 

spočívá ve vytvoření zóny kapilárně zavěšené vody v oblasti hlavní masy kořenů 

(obr. 11, 12). Určitým problémem je však závlaha na počátku vegetačního období, 

bezprostředně po výsevu, (pokud v půdě není alespoň minimální zásoba vody ze 

zimního období, jak tomu bohužel bývá v posledních letech), kdy je nutné zavlažovat 

například postřikem. 

 

Obr. 11. Drenážní podmok vytvářením zóny kapilárně zavěšené vody 

 

Obr.12. Drenážní podmok nad zdánlivě nepropustným podložím 

 Ztráty vody při umělé regulaci hladiny podzemní vody spočívají v její případné 

infiltraci do podzemních vod. Zásobení rostlin vodou spočívá v kapilární elevaci 

vody do kořenové zóny rostlin. Tento způsob byl ve velkém měřítku uplatněn 

například v Dolním Rakousku kolem Marfeldkanalu. V ČR se používá výjimečně a na 

malých plochách. 

 Co se týče ztrát závlahové vody na svažitém reliéfu terénu, dochází k nim při 

nadměrných intenzitách k povrchového odtoku, a je způsoben nedostatečnou 

vsakovací schopností půd. Velikost ztrát se zvyšuje se zvyšujícím sklonem svahu. 

Řešením je používat závlahové zařízení o velmi nízké intenzitě, např. konzolové a 

impulsní postřikovače, mikropostřikovače nebo kapkovou závlahu s nízkou intenzitou 

výtoku. Plochu je vhodné doplňovat vegetačními vsakovacími pásy, záchytnými 



brázdami až příkopy, vedenými po vrstevnici, a nebo opět zvyšováním infiltračních 

vlastností půd. 

 Co se týče ztrát závlahové vody při kombinaci odvodnění se závlahami, zde princip 

uspořádání spočívá v usměrnění povrchového a podzemního (drenážního) odtoku 

a jeho akumulaci. Z vytvořených akumulací se v době sucha využívá voda 

k drenážnímu podmoku pro níže ležící odvodněné plochy, alternativně lze také použít 

k závlaze postřikem. Ztráty vody zde spočívají zejména v nedostatku kapacity 

těsněných akumulačních prostor. 

4. Závěr. 

Vyšší výpar jako důsledek změn klimatu zvyšuje potřebu závlahové vody. Spolu se sníženou 

kvalitou půdy (snížením schopnosti infiltrace přirozených srážek a zadržení vody v půdě), 

vyžaduje tato situace nutně hledání všech možností, opatření a rezerv, jak závlahovou vodou 

šetřit. Řešením není přestat zavlažovat, ale nalézt všechny možnosti úspor vody (minimalizaci 

nežádoucích ztrát) a věnovat pozornost preciznímu zavlažování (maximální regulaci intenzit 

závlahy, atd.). V článku byly přehledně uvedeny potenciální možnosti ztrát závlahové vody a 

bylo nastíněno jejich řešení. Převážnou část ztrát závlahové vody je možné snížit a některé až 

odstranit zkvalitněním průzkumových prací, zpřesněním stanovení potřeby závlahové 

vody, modernizací závlahového zařízení, zkvalitněním závlahového provozu aj. Velmi 

nás potěšila slova Ing. Václava Stránského, zkušeného vodohospodáře a odborníka, který má 

„vodu v úctě“, z Úvodníku časopisu Vodní hospodářství 6/2020 [8]. Téma Úvodníku bylo, že 

v letošním červnu začalo vydatněji pršet, a jak rychle se přestane informovat o suchu. 

„…Slovně jsme ochotni se nějak omezit, uskrovnit nebo podpořit třeba i nepříjemná 

protisuchová (od protipovodňových) opatření, třeba zákaz plnění bazénů, omezení zalévání 

zahrad (byť tady jsem někdy na pochybách – přece jen zelená zahrada je zdrojem příjemného 

(a zdravého, pozn. autorů) mikroklimatu – tady by se určitě mělo uvažovat s recyklací vody a 

tady bych podpořil i dotace, protože příjemné mikroklima je společenským zájem.“ Zalévání 

je již několik tisíc let bohulibá činnost, obzvláště když se přitom se závlahovou vodou 

racionálně hospodaří.  
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Abstract 

The article determined different ways of water saving during irrigation.  Main view is focus 

on the detailed systems micro irrigation and sprays. It presented necessity of selection and 

design arrangement of detail irrigation, using of the new knowledge’s for the water saving and 

methodical well worked-out management of irrigation operations. The article used 

experiences from the design and running these systems, from the exploration and research 

studies at both universities workplaces - CTU in Prague and VUT Brno (rainfall simulators, 

testing slope etc.). Main claims assumed to determine the rates of irrigation, intensity of 

irrigation, form of the distribution of irrigation water and the possibility of reduction of water 

losses by evaporation, etc. 
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