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METODIKA PRO PRAXI – ZÁSADY PRO VYUŽITÍ PROGRESIVNÍCH SYSTÉ-
MŮ ZÁVLAHY CHMELE V PODMÍNKÁCH CHMELAŘSKÝCH OBLASTÍ ČR

I. Cíl metodiky a dedikace

Charakteristickým rysem chmelařských oblastí jsou geologicko-pedologické podmínky. 
Za chmelové půdy jsou označovány takové, které mají značnou mocnost ornice, odpoví-
dající podíl humusu, dobrou vodní i vzdušnou kapacitu, nízkou hladinu podzemní vody  
a odpovídají mechanickým a chemickým složením. Převládajícím typem je hnědozem, 
která je rozšířena v permském útvaru Žatecké oblasti, v okrajové části Úštěcké oblasti  
a částečně na Tršicku, kde převládají černozemě a jim blízké typy. V údolích v okolí 
vodních toků se setkáváme s naplaveninami, nivními půdami nejrůznějšího charakte-
ru. Nejznámější variantou hnědozemních půd jsou tzv. červenky, typické pro centrální 
Žateckou oblast.
      
Značně rozmanitá je rovněž konfigurace terénu. Nadmořská výška Žatecké oblasti se 
pohybuje od 170 do 500 m. Úštěcká oblast má nižší nadmořskou výšku, od povodí Labe 
(147 m) až k úpatí Sedla (450 m). Tršická oblast je na rozhraní mezi teplejším a sušším pod-
nebím Hornomoravského úvalu a bečevské části Moravské brány. Většina chmelnic je  
v nadmořské výšce 260–300 m (minimum 190 m, maximum 390 m).

Specifickou zvláštností českých chmelařských oblastí je jejich poloha. Nacházejí se  
v oblasti tzv. dešťového stínu Krušných hor a Doupovských vrchů, od severu toto území 
cloní Děčínské stěny a České středohoří. Žatecká a Úštěcká oblast se vyznačují nízkým 
úhrnem dešťových srážek za rok a jejich relativně příznivým rozdělením během vege-
tace. Roční souhrn srážek činí v Žatci 441 mm, v Roudnici 489 mm, v Tršicích 625 mm, 
za vegetační období v Žatci 261 mm, v Roudnici 284 mm a v Tršicích 353 mm.

Ve srovnání s jinými plodinami nepatří chmel mezi rostliny s nízkou potřebou vody. Jeho 
transpirační koeficient je asi 500 (na 1 kg zelené hmoty spotřebuje 500 l vody). Chmelová 
rostlina svým kořenovým systémem a vzhledem k uzpůsobení morfologické a anatomic-
ké stavby nadzemních orgánů dovede účelně využívat jak půdní, tak i vzdušnou vlhkost.  
I přes tuto skutečnost má doplňková závlaha v průběhu vegetace pozitivní vliv na růst  
a celkový výnos chmele. Zavlažování chmelnic má sice zejména v českých chmelař-
ských oblastech svoji tradici, ale je přirozené, že se v souladu s technickým rozvojem 
hledá, zkouší a často i mění koncepce závlahy chmelnic. V současné etapě rozvoje za-
vlažování chmelnic jsou v popředí zejména dva okruhy souvisejících otázek. Je to pře-
devším určení vhodného závlahového režimu a volba nejlépe vyhovující techniky. Na 
tyto otázky, včetně technického řešení závlahy chmelnic, je zaměřena metodika.

Metodika byla realizována v rámci řešení výzkumného  
záměru MSM 1486434701: Výzkum a  regulace streso-
vých faktorů chmele s  finanční podporou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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Obr. 1: Pohled na chmelařskou oblast nacházející se v povodí řeky Ohře. Nahoře domi-
nuje pohoří Krušných hor, dole se rozprostírají chmelnice na Stekníku.

II. Vlastní popis metodiky
a) Závlahový režim chmele

Chmel evropský neboli otáčivý (Humulus lupulus L.), který se u nás pěstuje 
v kultuře, je rostlinou se zcela specifickými nároky na závlahový režim, protože část 
své vláhové potřeby kryje z ovzdušných srážek a část z podzemní vody pomocí hloub-
kových kůlových kořenů.

 Ve vrchních vrstvách půdy je rozmístěna ta část rhizosféry, která rozhoduje  
o příjmu živin rostlinami a tím o průběhu tvorby asimilačních a reprodukčních orgánů 
a jejich vzájemném poměru. Spodní část rhizosféry zásobuje chmelové rostliny vodou, 
která udržuje jejich turgor. Ve chmelařských oblastech ČR proto prakticky nedochází 
k vadnutí chmelových rostlin. 
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 Závlahy chmele představují významný stabilizační faktor pro jeho rentabilní 
pěstování. Doplňování vláhové potřeby chmelových rostlin závlahou a její prospěšnost 
není objevem posledních let. Četné literární prameny uvádějí, že závlahou chmele se 
zabývali a využívali ji již při pěstování chmele v minulém století. V odborné literatuře 
pojednává o otázkách vlivu prostředí na růst, vývoj, výnos a kvalitu chmele řada auto-
rů našich i zahraničních. Většina autorů (OSVALD, K., BLATTNÝ, C., KLAPAL, M., 
ZÁZVORKA, V., ZELENKA, V.) se shoduje v tom, že kolísání intenzity klimatických 
faktorů v jednotlivých letech se projevuje značnou reakcí v růstu a vývoji chmelových 
porostů. 

Vliv srážek a teplot na výnos v Žatecké chmelařské oblasti je uveden v grafu 1 a 2.

Graf 1: Vliv srážek za vegetaci na výnos suchého chmele
v Žatecké chmelařské oblasti

Zdroj:   Chmelařský institut s. r. o. (srážky), 
             ÚKZÚZ, Odbor trvalých kultur, Oddělení chmele a registru chmelnic (výnosy).
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Graf 2: Vliv sumy teplot za vegetaci na výnos suchého chmele
v Žatecké chmelařské oblasti

Zdroj:  Chmelařský institut s. r. o. (suma teplot),
              ÚKZÚZ, Odbor trvalých kultur, Oddělení chmele a registru chmelnic (výnosy).

aa) Vláhová potřeba chmelových rostlin

 V  odborné literatuře pojednává o  otázkách vlivu prostředí na růst  
a vývoj, výnos a kvalitu chmele řada autorů. Rozhodující je intenzita faktoru v urči-
tých vývojových stadiích a nikoliv průměrná nebo celková intenzita za celé vegetační 
období.

Vláhovou potřebu chmelových rostlin zjišťoval objektivními metodami v ex-
trémních podmínkách amerického chmelařství, kde pěstitelský úspěch je zcela závislý 
na závlahách chmele, MIDDLETON. Výsledky jeho studií ukázaly, že na začátku ve-
getace je potřeba vody pro rostliny chmele malá, potřeba však stoupala až ke zralosti 
chmelových hlávek. Největší potřeba vody pro chmelovou rostlinu byla v prvních dvou 
týdnech měsíce srpna v období tvorby chmelových hlávek, pak však velmi rychle kle-
sala (viz graf 3).
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Graf 3: Potřeba vody pro chmelovou rostlinu
(MIDDLETON)

 Jak vyplývá z  práce NĚMCE (1984), je na počátku vegetace průměr-
ná vláhová potřeba chmele 1 mm na den. Ve fenofázi dlouživého růstu a  tvor-
by pazochů dochází k  rychlému růstu průměrné hodnoty vláhové potřeby.  
Ve vrcholu dosahuje ve fenofázi kvetení až opadu blizen, kdy průměrná hodnota  
vláhové potřeby je 3,3 mm za den. Dále hodnota vláhové potřeby chmele klesá až  
na 0,8 mm na den v období dozrávání rév.

Obr. 3: Chmelový porost zavlažovanýObr. 2: Chmelový porost bez 
uplatněné doplňkové závlahy



11

ab) Doba závlahy

V ontogenezi chmelových rostlin jsou dvě období, ve kterých obsah půdní vlá-
hy ve vrchní části rhizosféry nemá klesnout pod úroveň umožňující optimální příjem 
živin. Je to období před počátkem květu (7. až 16. 7.) a období tvorby hlávek (26. 7. až 
17. 8.).
 V období před počátkem květu je dokončována tvorba asimilačních orgánů 
rostliny a končí její dlouživý růst a tvorba plodonosných orgánů. Růstové podmínky 
v tomto období rozhodují o velikosti chmelových keřů (habitu) a množství květu. 

 V období tvorby hlávek je celý produkční aparát chmelových rostlin zapojen 
do tvorby generativních orgánů, kterými jsou chmelové hlávky. Růstové podmínky 
tohoto období rozhodují o velikosti chmelových hlávek a tím i o výši sklizně. 

 Podle nejnovějších údajů se v literatuře objevuje snaha o soulad doby závla-
hy s nejdůležitějšími fázemi růstu a vývoje zemědělských rostlin. U chmelové rostli-
ny se tato problematika řešila ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu chmelařském 
v Žatci. Autoři (SACHL, J., SLÁNSKÝ, J., KOPECKÝ, J.) uvádějí, že závlahou chmele 
v různých vývojových fázích rostlin je možno ovlivnit růst a vývoj chmelových keřů 
i hlávek. Za příznivé teploty umožní závlaha před květem mohutný vzrůst chmelových 
keřů s dlouhými pazochy i v horních patrech. Nedostatek vláhy v této době způsobuje 
tvorbu typických zašpičatělých keřů. Závlaha v době tvorby hlávek neovlivní již vzrůst 
keřů, ale podstatně podpoří vzrůst hlávek a s ním související změny jejich obsahu. Ob-
dobné výsledky uvádí i řada zahraničních autorů (LINKE, V., REBL, A., ZATTLER, 
F., JEHL, J. a další). Hlávky chmele vytvářené za příznivých růstových podmínek jsou 
větší, těžké a mají i větší obsah hořkých látek. Chmelové hlávky vytvořené za nedostat-
ku vláhy jsou menšího vzrůstu, rozčepýřené, husté, lehké, mají větší procento vřetének, 
nižší obsah hořkých látek a později dozrávají.

Obr. 4: Kapková závlaha uplatňovaná v období před počátkem tvorby květu



12

Obr. 5: Chmelová rostlina ve fázi tvorby hlávek

ac) Velikost závlahové dávky

Velikost a časové rozmístění závlahových dávek musí být zvoleny tak, aby ne-
byla půda přetěžována vodou a nedocházelo ke zbytečným ztrátám závlahové vody. 

 Pozornost při závlaze chmele je nutné zaměřit i na velikost doplňkové závla-
hové dávky. Doplňkovou závlahu je třeba provádět tehdy, kdy je to potřeba a uplatňovat 
ji v doporučovaných velikostech. U chmelu se uvažuje s aktivním půdním profilem do 
hloubky 60 cm. Z literatury je známé, že evapotranspirace bývá kryta z horní třetiny 
vrstvy ze 60 %, ze střední třetiny 30 % a z dolní třetiny pouze 10 %. Vzhledem k znač-
né ulehlosti podorniční vrstvy v meziřadí chmelových rostlin je však otázka, zdali se 
tento aktivní půdní profil nesnižuje. V úzké korelaci s utužením spodních vrstev klesá 
i vsakovací schopnost půd. Zřetel je třeba brát i na dostatek vzduchu v půdě. Všechny 
uvedené nepříznivé ukazatele se více projevují na půdách těžkých. 

 Určení velikosti závlahové dávky ve chmelnicích by se mělo řídit nejen dru-
hem půdy, ale i podle toho, jaká je spodní vrstva pod ornicí. Při propustnějším spod-
ním podloží dochází při vyšších dávkách k prosakování závlahové vody do spodních 
vrstev a není chmelovou rostlinou zcela využita. 

 Při větším utužení meziřadí se při větších závlahových dávkách nestačí voda 
do půdy vsáknout a dochází k povrchovému odtoku zvláště na svažitějších pozemcích, 
čímž se zvyšují erozivní účinky na půdu. Na pozemcích v rovině dochází vlivem sníže-
né schopnosti půdy k zasakování vláhové vody k přemokření vrchních vrstev rhizosfé-
ry, které omezuje provádění kultivačních zásahů, včetně ochrany. Z hlediska samotné 
rostliny dochází ke zhoršování růstových podmínek především v důsledku nedostatku 
kyslíku v půdě.
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 Velikost závlahové dávky pro jednotlivé druhy půdy byla stanovena na zákla-
dě podkladů pedologických a hydropedologických. Polní vodní kapacita půdy, což je 
v podstatě schopnost zadržet určité množství půdní vláhy, byla určena z tab. 1.

Tab. 1: Orientační hodnoty polní vodní kapacity půdy
(SLÁMA, V.)

Druh půdy Obsah I. zrnitostní 
kategorie v %

Polní vodní 
kapacita 
v % obj.

     písčitá do 10 0 –15
     hlinito-písčitá 10 – 20 14 – 24
     písčito-hlinitá 20 – 30 24 – 30
     hlinitá 30 – 45 30 –34
     jílovito-hlinitá 45 - 60 34 - 37

 
Velikost závlahové dávky pro jednotlivé půdní druhy vypočítáváme pomocí 

následující rovnice:

  Md = 100 x K (V0 – Vmom) x h

K = ztrátový součinitel (1,2 pro postřik),
V0 = polní vodní kapacita,
Vmom = 0,6-0,7 x V0 – momentální vlhkost v % objemu půdy,
h = účinná hloubka zavlažování (0,55 metru).

Půda hlinito-písčitá
Md = 100 x 1,2  x [(19 – (0,7 x V0)] x 0,55
Md = 377 m3, tj. 37,7 mm

 Vypočtená závlahová dávka pro hlinité půdy činí 63,3 mm a pro půdy jílovito-
hlinité 76,6 mm.

 Vypočtená velikost závlahové dávky určuje maximální množství závlahové 
vody dodané jednorázově. Při jejím překročení by byla půda přetěžována vodou a do-
cházelo by ke ztrátám závlahové vody. U progresivních závlah chmele (kapková závla-
ha) je v důsledku toho, že se nezavlažuje celá plocha, ale závlahová voda je dodávána 
bezprostředně k rostlině, možno celkovou závlahovou dávku snížit až o 2/3. Aby byl 
účinek závlahy maximálně efektivní a přitom nedocházelo k půdní erozi, doporučuje-
me používat doplňkovou závlahovou dávku v rozmezí 20-35 mm v závislosti na druhu 
půdy. Velikost závlahové dávky podle druhu půd uvádíme v tab. 2.
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Tab. 2: Maximální velikost závlahové dávky pro různé druhy půd

Půdní druh Velikost závlahové dávky
v mm

             Písčitá 20
             Hlinito-písčitá 30
             Písčito-hlinitá 35
             Hlinitá 35
             Jílovito-hlinitá 30
             Jílovitá 25

Obr. 6: Přemokřená půda 
v důsledku uplatnění vyšších 
závlahových dávek
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b) Řízení závlahového režimu chmele

K dosažení potenciální produkční účinnosti závlahové vody je nutno provádět 
závlahové dávky stanovené průběžnou bilancí závlahového režimu chmele. Řízení zá-
vlahového režimu hodnotí průběh vláhové potřeby chmele a úroveň krytí této potřeby 
přirozenými srážkami v reálném čase, pro danou lokalitu.

Řízení závlahového režimu představuje rozhodující informační systém, který 
prokazuje potřebu závlahové vody v místě a čase.

Nejdůležitějším parametrem závlahových režimů je určení termínu zavlažová-
ní. Termín účinného zavlažování je stanoven zjištěním vláhového deficitu, kdy vláhová 
potřeba chmele nebyla kryta přirozenými srážkami. Termín závlahy je nezastupitelný.  
Závlahovou dávku nelze posunout do období, kdy nebyla prokázána potřeba závlahové 
vody. Zavlažování v  těchto termínech je neúčinné. Nevyrovnání vláhového deficitu 
závlahou v období prokázané potřeby nepříznivě ovlivňuje tvorbu výnosu.

Velikost účinné závlahové dávky je současně ovlivněna technologií zavlažová-
ní, provozními parametry závlahového detailu, zejména frekvencí zavlažování. Závla-
hová dávka musí respektovat i hydropedologické vlastnosti zavlažovaných půd.

Pro provozovatele závlahových soustav se doporučuje řada metod pro řízení 
závlahových režimů. Tyto metody jsou založeny na rozdílných teoretických základech 
výpočtu vláhové potřeby. V praxi nacházejí uplatnění metody, které respektují kon-
krétní stanovištní podmínky, tj. které mají prokázanou regionální platnost. Expedi-
tivní jsou ty metody, které hodnotí dynamiku vláhových nároků plodin, tzn. které re-
spektují rozdílnou úlohu vody v tvorbě výnosů plodin v jednotlivých etapách vývoje. 
Důležitá je i dostupnost používaných podkladových údajů, jejich regionální platnost 
a možnost operativní korekce režimu zavlažování v průběhu závlahového období.

Metody řízení závlahových režimů lze rozdělit do těchto základních skupin:

- Hydropedologické metody, které sledují vývoj momentální zásoby půdní vlá-
hy v aktivní hloubce provlažování (gravimetrická metoda, měření půdní vlh-
kosti různými čidly a přístroji, neutronová sonda, kapacitní vlhkoměry aj.),

- Bilanční metody. Výpočet hodnot vláhové potřeby plodin v bilančním ob-
dobí využívá empiricky odvozené funkční závislosti vláhové potřeby plodin 
na meteorologických činitelích. V krátkodobých bilancích se stanovuje úro-
veň krytí vláhové potřeby plodin přirozenými srážkami. Bilance se vede pro 
každé zavlažené pole. V praxi se uplatňují tyto metody:
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ba) Grafická metoda  
(viz Metodika ÚVTIZ „Grafická metoda stanovení závlahových režimů plodin“ č. 8, 
1978)

 Vláhová potřeba plodin je vypočtena vztahem:

Vc = Kb . Sd (mm)

kde: Kb   =   koeficient biologické křivky vláhové potřeby plodin,
  Sd   =   součet denních sytostních doplňků za bilanční období.

Výpočet bilancuje průběh zásoby půdní vláhy v zavlažovaném půdním profilu. 
Metoda vyžaduje podrobný hydropedologický průzkum na všech zavlažovaných po-
lích. Příklad bilance závlahového režimu chmele je uveden v příloze.

Tab. 3: Hodnoty biologické křivky vláhové potřeby chmele Kb

Součet 
teplot (°C) Do 200 200 - 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1000

Hodnota Kb 0,82 0,84 0,67 0,65 0,67

Součet 
teplot (°C) 1000 - 1200 1200 - 1400 1400 - 1600 1600 - 1800 1800 - 2000

Hodnota Kb 0,67 0,80 0,80 0,77 0,75

Součet 
teplot (°C) 2000 - 2200 2200 - 2400 2400 - 2600 2600 - 2800 2800 - 3000

Hodnota Kb 0,78 0,84 0,78 0,85 0,69
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bb) Metoda hodnocení potenciální evapotranspirace 

Český hydrometeorologický ústav Brno zavedl tuto metodu jako službu pod 
názvem „AGROMETSERVIS“. Výpočet potenciální evapotranspirace používá vzorec 
Penmana, pomocí kterého se stanovuje průběh vláhového deficitu plodiny na zavlažo-
vaných polích. Široký soubor potřebných meteorologických činitelů lze zajistit pouze 
na vybraných meteorologických stanicích, což omezuje regionální platnost centrálně 
zpracovaných informací.

Pro závlahu chmele nenašla uplatnění.

bc) Graficko-analytická metoda 

Vychází z termodynamické analýzy vlivu teplot a srážek na tvorbu maximál-
ního výnosu chmele v daných oblastech. Metoda byla upravena (SLAVÍK, 1980) tak, že 
umožňuje řídit závlahový režim plodin prognózou potřeby doplňkových závlahových 
dávek ve zvoleném bilančním období. Metoda byla zavedena centrálním řízením zá-
vlahových režimů na velkoplošných závlahových soustavách a osvědčila se při závlaze 
chmele (práce Chmelařského institutu s. r. o. v Žatci). Harmonogram závlahového re-
žimu chmele je uveden v příloze.

V odborné literatuře (PENKA, BAŇOCH, HEMERKA „Závlaha plodin, SZN 
Praha 1973, BENETIN a kol. „Závlahy“, Príroda, Bratislava 1980) jsou uvedeny další 
bilanční metody řízení závlahových režimů (ideální srážky, závlahový diagram aj.).

Předpokladem pro objektivní řízení provozu závlah je průběžné sledování 
meteorologických podmínek a spolehlivá kontrola evidence prováděných závlahových 
dávek.

K získání souboru potřebných meteorologických údajů využívají provozova-
telé závlah regionální meteorologické stanice. Výběr místa pro meteorologickou stani-
ci, zásady měření a zpracování meteorologických údajů se řídí „Návody pro provozo-
vatele meteorologických stanic ČSSR“ (HMÚ, Praha, 1972). S ohledem na prostorovou 
variabilitu srážek na zavlažovaném území se zřizují další srážkoměrné stanice.

Průběžné měření srážek v oblasti závlah je velmi důležité, neboť umožňuje 
operativní úpravu prováděných závlahových dávek. Srážky spadlé v plánovaném ob-
dobí snižují velikost účinných závlahových dávek, event. přerušují závlahový provoz 
v  případech, kdy vláhová potřeba plodin byla pokryta přirozenými srážkami. To se 
příznivě projevuje ve snížení nákladů na provoz závlah.



18

Obr. 7: Detail meteorologické stanice

bd) Krytí vláhové potřeby

 Pro praktické stanovení termínu a velikosti závlahové dávky u chmele se nej-
lépe osvědčila upravená graficko-analytická metoda. Aby mohly být získány informace 
o vývoji teplot vzduchu a úhrnu srážek v týdenních obdobích v konkrétní lokalitě, byla 
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vybudována síť meteorologických stanic (Stekník, Blšany, Kněževes, Ročov, Liběšice  
u Litoměřic, Brozany, Horní Počaply a Tršice). Získané meteorologické údaje ze stanic 
se vyhodnocují v týdenních intervalech. Na základě dosažených výsledků je pro danou 
oblast určena potřeba účinné závlahové dávky, kterou je třeba plodině dodat, aby byl 
vyrovnán vliv teploty na výnos. Termín a velikost potřebné závlahy je diferencována 
pro tradiční odrůdy Žateckého poloraného červeňáku a odrůdy hybridního původu. 
Uživatelům závlah se potřebné údaje o závlaze chmele předávají pomocí internetu na 
adrese <http://www.chizatec.cz> v odkazu „Závlahy, agrotechnika“.

Tab. 4: Uplatněná závlahová dávka v roce 2006 a 2007
na účelovém hospodářství ve Stekníku

ŽPČ Hybridní odrůda Agnus

Termín Závlahová dávka 
v mm Termín Závlahová dávka 

v mm

Rok 2006
10.6. 20 20.5. 25
14.6. 20 9.6. 30
25.6. 18 18.6. 25
7.7. 18 6.7. 30
20.7. 18 21.7. 20
Suma 94 Suma 130

Rok 2007
2.5. 20 9.5. 20

21.5. 15 22.5. 20
24.5. 15 30.5. 25
17.6. 20 15.6. 25
30.6. 20 29.6. 25
9.7. 15 11.7. 25
12.7. 15 18.7. 20
19.7. 15 2.8. 20
2.8. 20 - -

Suma 155 Suma 180
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c) Progresivní způsoby závlahy a jejich vliv na růst a vývoj chmele

 Opakovaná doplňková závlaha progresivními způsoby ovlivňuje šíření vody 
v půdě, má vliv na změnu mikroklimatu a porostu, celkové utváření habitu keřů, což 
vše pozitivním způsobem ovlivňuje dosahovaný výnos a kvalitu chmele. 

ca) Šíření půdní vláhy při různých systémech závlahy

 Redistribuce závlahové vody na ploše ovládané rozdílným zavlažovacím za-
řízením je významným činitelem, který ovlivňuje úroveň využívání dodávané vody 
pro průběžné krytí vláhové potřeby chmele, a  tím rozhoduje o produkční výnosové 
účinnosti doplňkového zavlažování a v konečném důsledku o ekonomické efektivnosti 
závlah. Při kapkové závlaze s kapkovači situovanými nad chmelovými řady se kapající 
voda rozptyluje pod a vedle chmelových keřů. Dochází k zavlažování cca 1-1,2 m širo-
kého pásu pod chmelovými keři s dosti nerovnoměrnou intenzitou srážek na úrovni 
půdy. Dodaná závlahová voda se v půdě pohybuje jednak vertikálním, jednak horizon-
tálním směrem a vytváří cibulovitý tvar provlhčené zeminy kolem kořenového systé-
mu rostliny. 

 Při kapkové závlaze podzemní se šíří půdní vláha především gravimetrač-
ními póry. Závlahová voda zvyšuje vlhkost půdy v  profilu pod uloženým potrubím 
s kapkovači v hloubce 0,5 m. Vzlínáním se šíří půdní vláha i do prostoru jeden metr 
od chmelovým řadů a  do hloubky až 0,8 metru. Lze předpokládat, že tento způsob 
distribuce závlahové vody podporuje rozvoj kořenového systému chmele v  prostoru 
ovlivňovaném závlahovou vodou.

 Při aplikaci závlahy mikropostřikovači je zavlažována celá plocha chmelnice. 
Při plném rozvoji chmelových keřů působí vytvořená stěna jako clona pro rovnoměrné 
zavlažování celé plochy. Na nerovnoměrném rozdělování vody při postřiku se negativ-
ně podílí vliv větru. Nevýhodou závlahy mikropostřiku je zvýšená potřeba vody a tím 
i potřeba elektrické energie. 
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Obr. 8: Provlhčená půda po kapkové závlaze situované nad chmelovými řadami

Obr. 9: Detail na místo dopadu 
závlahové vody z kapkovače
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Obr. 11: Pohled na zavlažovanou část pod kapkovačem po částečném vyschnutí povrchu

Obr. 10: Detail na místo dopadu závlahové vody z kapkovače
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cb) Vliv závlahy na mikroklima v porostu chmelnic

 Progresivními závlahami lze regulovat nejen vláhový režim půd, ale i mikro-
klimatické charakteristiky v porostu chmelnice. Pokud se závlahová voda distribuu-
je bezprostředně do prostoru chmelového keře (kapková závlaha umístěná na stropu 
konstrukce) nebo se postřikem o malé intenzitě (mikropostřik) rozptyluje voda v ce-
lém prostoru chmelnice, vždy jsou ovlivňovány základní mikroklimatické podmínky 
– teplota a vlhkost vzduchu.

 Zvýšením intercepce závlahové vody na rostlinných orgánech se uplatňuje 
termoregulační funkce výparů vody z povrchu ovlhčených listů. Je zřejmé, že zavlažo-
váním se působí na teplotní režim v porostu chmelových keřů. Teplota vzduchu v keři 
se zavlažováním snižuje až o 4 oC (viz graf 4) a zvyšuje se relativní vlhkost v celém pro-
storu chmelnice. Získané poznatky potvrzují skutečnost, že závlahami se významně 
upravuje tepelný režim a tím zřejmě i fyziologické a biochemické procesy probíhající 
v rostlinném organismu. Závlahová voda, rovnoměrně rozptýlená na povrchu rostlin  
a udržující optimální vláhové podmínky v aktivním hloubce provlažování, se uplatňu-
je jako termoregulační faktor. Důsledkem je příznivá úprava vodního provozu chme-
lové rostliny, a tudíž i její optimální růst a vývoj. Tím se dosáhne požadované výše  
a jakosti produktivního, hospodářského výnosu chmele.

Graf 4: Průběh denní teploty vzduchu ve chmelovém keři
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Obr. 12: Horní pohled na provlhčenou 
řadu rostlin

cc) Vliv závlahy na utváření habitu keřů

 Opakovaně aplikovaná doplňková závlaha má příznivý vliv na utváření habi-
tu chmelového keře. Celkový habitus zavlažovaných rostlin je mohutnějšího vzrůstu. 
Rostliny mají větší asimilační plochu, s delšími postranními pazochy, chmelové hlávky 
jsou na plodonosných pazoších hustěji nasazeny a v době sklizně jsou narostlejší. Utvá-
ření nadzemních částí chmelových rostlin při různém systému závlahy je znázorněno 
na schématu 1.

Schéma 1: Utváření nadzemních částí chmelových rostlin při různém systému závlahy
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Obr. 13: Mohutně utvářený porost po závlaze
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cd) Vliv závlahy chmele na výskyt peronospory chmelové

 Závažnou otázkou při závlahách chmele je šíření peronospory chmelové 
(Pseudoperonospora humuli) v porostu.

 Během růstových pozorování, prováděných ve vegetaci u  zavlažovaných 
chmelnic progresivními systémy závlahy, nebyly zjištěny závažnější rozdíly ve výskytu 
peronospory chmele a ostatních hospodářsky významných chorob a škůdců chmele. 
Toto zjištění je v  souladu s dřívějšími poznatky (BLATTNÝ, C., OSVALD, K., 1950, 
PEJML, K., PETRLÍK, Z., 1963).

Obr. 14: Ilustrační obrázek chmelové rostliny napadené příznaky peronospory

ce) Hnojení zavlažovaných chmelnic

 Zásady správného hnojení chmelnic jsou souhrnně zpracovány v publikaci, 
jejímiž autory jsou HAUTKE, P., FÜRST, Z. Autoři poukazují zejména na spolupů-
sobení řady faktorů, které se při výživě chmele výrazně uplatňují. Platí zde zejména 
zákon o  fyziologické rovnocennosti vegetačních faktorů, který musí být především  
ve výživě rostlin patřičně respektován. 
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 Hranice dávek živin v průmyslových hnojivech pro chmel činí 140-180 kg N, 
140 kg P2O5, 140 kg K2O a 100 kg MgO. Limitujícím činitelem pro dosažený výnos jsou 
však i  vláhové poměry a  teploty v  průběhu vegetace. Podle těchto hledisek je mož-
no aplikovat současné, obecné poznatky z  hnojení i  na zavlažovaných chmelnicích. 
Podkladem pro stanovení základních dávek čistých živin mohou být hodnoty uvedené 
v následující tabulce.

Tab. 5: Potřeba čistých živin při různých výnosech
(kg. ha-1)

Výnos v t . ha-1 N P2O5 K2O MgO
0,7 70 58 57 48
0,8 80 66 65 54
0,9 90 74 74 60
1,0 100 84 82 65
1,1 110 92 91 71
1,2 120 100 100 78
1,3 130 108 108 84
1,4 140 117 117 91
1,5 150 127 127 98
1,6 160 133 133 104
1,7 170 142 140 111
1,8 180 150 149 118
1,9 190 158 158 124
2,0 200 166 165 130
2,1 210 176 173 137
2,2 220 184 184 143

 V tabulce jsou vypočteny základní dávky jednotlivých čistých živin, které je 
nezbytno dodat na plochu 1 ha chmelnice při určitém předpokládaném výnosu. U za-
vlažovaných chmelnic je možno počítat se zvýšením výnosu kolem 20 %. To zname-
ná, že dávka živin pro původně plánovanou úroveň výnosu by měla být zvýšena cca  
o 20 %, což je předpokládané zvýšení výnosu.

 Rozdělení dávek hnojiv může být zachováno podle dosavadního způsobu. 
Zvláštní důraz je však třeba klást na rozdělení dávek dusíkatého hnojení. Při hnojení 
dusíkem ve snadno rozpustných formách by měla předcházet závlaha, aby tak mohly 
být zvýrazněny její příznivé účinky na tvorbu květu a vzrůst chmelových hlávek.
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Obr. 15: Přihnojování chmelnic průmyslovými hnojivy v průběhu vegetace

cf) Vliv závlahových systémů na výnos 
 Závlaha chmele v klimatických podmínkách ČR má výrazně doplňkový cha-
rakter. Doplňkové závlahy vyrovnávají vláhové deficity chmele, a tím vytvářejí poža-
dované podmínky pro dosažení potenciálního výnosu dané odrůdy. Uplatňují se jako 
významný stabilizační faktor, nezajišťují soustavný růst výnosu chmele ze zavlažované 
chmelnice, ale eliminují důsledky srážkových deficitů na tvorbu výnosu. Vliv účelně 
provozovaných závlah na tvorbu výnosu chmele lze prokázat výsledky poloprovozních 
pokusů, které prováděl Chmelařský institut s. r. o. v Žatci na svém účelovém hospodář-
ství na Stekníku. 
 Hodnocení různých úsporných systémů závlah se provádělo na chmelnici, 
která byla osázena Osvaldovým klonem 72. Jak vidíme z dosažených výnosů v jednot-
livých ročnících (tab. 6), nejsou rozdíly ve výnosech mezi srovnávanými systémy vý-
razné. Rozdíl ve výnosu se pohybuje v rozmezí pouze do 5 %, což je u vytrvalé rostliny, 
kterou chmel je, rozdíl statisticky neprůkazný. U Žateckého poloraného červeňáku se 
kapkovou závlahou zvýšil průměrný výnos o 20-25 %, u hybridní odrůdy Agnus činilo 
zvýšení výnosu 18 % za sledované období 2004-2007.
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Chmelový porost pod závlahou vytvářel v průběhu vegetace mohutnější ha-
bitus chmelových keřů válcovitého tvaru s delšími postranními pazochy. Plodonosné 
pazochy na zavlažovaných chmelnicích byly oproti variantě kontrolní v nižších patrech 
a začaly se utvářet již od výšky 150 cm. Květ i hlávky byly na plodonosných pazoších 
hustěji nasazeny. Chmelové hlávky byly většího vzrůstu a v době sklizně uzavřenější, 
což mělo vliv na jejich větší hmotnost. 

Tab. 6: Dosažené výnosy suchého chmele v roce 2003–2007 (t . ha-1)

Varianta
Rok

Průměr Index   
v %2003 2004 2005 2006 2007

OSVALDŮV KLON 72
  Kontrola 1,22 1,31 2,01 1,69 1,32 1,51 100
  Podzemní závlaha 1,54 1,81 2,19 2,11 1,78 1,89 125
  Kapková závlaha 1,35 1,84 2,30 1,86 1,70 1,81 120
  Mikropostřik 1,51 1,78 2,12 2,08 1,86 1,87 124

AGNUS
  Kontrola - 1,95 2,36 1,69 1,89 1,97 100
  Kapková závlaha - 2,32 2,68 1,89 2,46 2,33 118
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cg) Vliv závlahových systémů na kvalitu

 Doplňková závlaha nemá negativní vliv na obsah pivovarsky významných 
látek ve chmelových hlávkách, o čemž svědčí údaje v tab. 7.

Tab. 7: Obsah alfa hořkých kyselin v roce 2003–2007
(v % hmotnosti v sušině)

Varianta
Rok

Průměr Index  
v %2003 2004 2005 2006 2007

OSVALDŮV KLON 72
  Kontrola 2,69 3,45 3,58 1,80 2,47 2,80 100
  Podzemní závlaha 3,59 4,43 3,30 1,61 3,37 3,26 117
  Kapková závlaha 3,53 3,89 3,93 1,73 2,61 3,14 112
  Mikropostřik 4,04 3,26 4,19 1,63 3,29 3,28 117

AGNUS
  Kontrola - 12,05 11,94 10,29 9,19 10,86 100
  Kapková závlaha - 12,03 10,88 10,56 9,95 10,85 100

 U různých systémů úsporných závlah dochází uplatněnou závlahou ke zvýšení 
obsahu alfa kyselin ve chmelových hlávkách. Největší zvýšení jsme zaznamenali u systé-
mu závlahy mikropostřikem a podzemní závlahy až o 17 %. Je to zřejmě způsobeno v dů-
sledku změny mikroklimatu v porostu. Především snížená teplota v porostu (o více jak  
4 oC) příznivě ovlivňuje tvorbu hořkých kyselin ve chmelových hlávkách. U hybrid-
ních odrůd neměla kapková doplňková závlaha vliv na obsah hořkých kyselin ve chme-
lových hlávkách.
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Obr. 16: Poloprovozní 
pokusy se závlahou 
se realizovaly na úče-
lovém hospodářství 
ve Stekníku, které 
spravuje Chmelařský 
institut s. r. o., Žatec

ch) Ekonomické aspekty závlahy chmelnic

 Při výpočtu ekonomiky závlahy jsme vycházeli z pořizovací ceny závlahového 
detailu kapkové závlahy horem, životnosti závlahového zařízení (15 roků), nákladů na 
údržbu každým rokem, nákladů na provoz a nákladů na spotřebovanou energii. Při vý-
počtu nekalkulujeme s cenou za odebranou vodu, protože v posledních letech je množ-
ství odebrané vody nižší než představuje vláhový deficit (podle zákona č. 254/2001 Sb. 
se neplatí za odběr povrchové vody pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských 
plodin). Příklad výpočtu je uveden v příloze. Náklady na jeden hektar chmelnice jsou 
uvedeny v přehledu.
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Ekonomické náklady na závlahu 1 hektaru chmelnice

Pořizovací náklady na závlahový detail                 72 582,- Kč*

Amortizace závlahového zařízení (72 582,- Kč / 15 let) 4 838,- Kč
Mzda – údržba závlahového zařízení (8 hod x 100,- Kč)    800,- Kč
Mzda – provoz závlahy – dávka 20 mm (1 hod x 100,- Kč)    100,- Kč
Náklady na energii (60 kW x 1,80 Kč kW-1)      108,- Kč

Celkové náklady      5 846,- Kč

* Na závlahový detail je možné dostat od Ministerstva zemědělství dotaci ve výši  
    60 000,- Kč na 1 ha chmelnice (podle stavu k roku 2008).

 Řízenou závlahou chmele u Žateckého poloraného červeňáku lze v závislosti 
na průběhu počasí zvýšit výnos od 5 do 25 %. U hybridních odrůd můžeme řízenou 
závlahou chmele v jednotlivých ročnících dosáhnout zvýšení výnosu od 5 do 20 %.
 V tab. 8 a 9 uvádíme ekonomické přínosy vzniklé při doplňkové závlaze.

Tab. 8: Ekonomický přínos aplikace dodatkové závlahy daný zvýšením výnosu 
Žateckého poloraného červeňáku

(Kč . t-1)

Z
vý

še
ní

 
vý

no
su

 v
 %

D
os

až
en

ý 
vý

no
s v

 t 
. h

a-1

Tržby z 1 ha v Kč při ceně Přínos závlahy v Kč

140 000,- 150 000,- 160 000,- 140 000,- 150 000,- 160 000,-

0 1,30 182 000,- 195 000,- 208 000,- 0 0 0

5 1,36 190 400,- 204 000,- 217 600,- 8 400,- 9 000,- 9 600,-

10 1,43 200 200,- 214 500,- 228 800,- 18 200,- 19 500,- 20 800,-

15 1,49 208 600,- 223 500,- 238 400,- 26 600,- 28 500,- 30 400,-

20 1,55 217 000,- 232 500,- 248 000,- 35 000,- 37 500,- 40 000,-

25 1,61 225 400,- 241 500,- 257 600,- 43 400,- 46 500,- 49 600,-
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Obr 17: Doplňková závlaha roz-
hodujícím způsobem ovlivňuje 
dosahované tržby

Tab. 9: Ekonomický přínos aplikace dodatkové závlahy daný zvýšením výnosu 
hybridních odrůd (Kč . t-1)

Z
vý

še
ní

 
vý

no
su

 v
 %

D
os

až
en

ý 
vý

no
s v

 t 
. h

a-1

Tržby z 1 ha v Kč při ceně Přínos závlahy v Kč

80 000,- 90 000,- 100 000,- 80 000,- 90 000,- 100 000,-

0 2,40 192 000,- 216 000,- 240 000,- 0 0 0

5 2,52 201 600,- 226 800,- 252 000,- 9 600,- 10 800,- 12 000,-

10 2,64 211 200,- 237 600,- 264 000,- 19 200,- 21 600,- 24 000,-

15 2,76 220 800,- 248 400,- 276 000,- 28 800,- 32 400,- 36 000,-

20 2,88 230 400,- 259 200,- 288 000,- 38 400,- 43 200,- 48 000,-
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d) Technické řešení závlahy chmelnic

Závlahová stavba je složitým stavebním a vodohospodářským dílem. Přípra-
va, projekce, výstavba a provoz podléhá ustanovením platných zákonných předpisů. Je 
to soubor vodohospodářských, stavebních a  technologických zařízení, která zajišťují 
akumulaci závlahové vody, její odběr, čerpání, rozvod a plošné rozdělení dle potřeb 
zavlažovaných plodin. Vybudované závlahy jsou členěny na dvě základní kategorie.

•	 Hlavní závlahové zařízení – závlahová kostra

Úkolem hlavního závlahového zařízení je zajistit odběr a transport vody od 
místa zdroje k místu potřeby, na hydrant trubní sítě v parametrech (průtoku, tlaku) 
zaručených projektem a provozním řádem.

Základními prvky závlahové kostry jsou:
- akumulační, závlahová nádrž,
- odběrný objekt,
- čerpací stanice s příslušenstvím (včetně elektrických přípojek, transformáto-

rů aj.),
- rozvod závlahové vody (otevřené závlahové kanály, trubní rozvody) a objekty 

na nich,
- závlahový vodojem,
- provozní budovy, včetně jejich vybavení,
- další zařízení pořízená z investičních prostředků na výstavbu (komunikace, 

telekomunikace a signalizace atd.).

•	 Podrobné závlahové zařízení – závlahový detail

Je rozhodujícím prvkem závlahové stavby, neboť zajišťuje rozptýlení závlahové 
vody po ploše, tj. přímou dodávku vody ke kořenovému systému pěstovaných plodin. 
Proto volba vhodného závlahového detailu je rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje 
kvalitu, účinnost a ekonomiku zavlažování. Modernizace tohoto zařízení je podmín-
kou pro další racionální využívání závlah.

Trend rozvoje moderních způsobů zavlažování směřuje k řešení:

- nízkotlakých rozvodů závlahové vody,
- využití plastového materiálu pro rozvod vody i zavlažovače,
- vysokých kvalitních ukazatelů rozdělování vody na ploše, event. k  jednotli-

vým rostlinám,
- uplatnění úsporných závlahových systémů (kapková závlaha, mikrozávlaha  

a lokalizovaná závlaha),
- snížení spotřeby závlahové vody, elektrické energie, živé práce,
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- automatizace sběru a vyhodnocení určujících dat pro kontrolu a informační 
systémy (rozhodování na místě, termínů zavlažování a potřebě vody) v reál-
ném čase,

- automatizace provozu závlah (ovládání prvků závlahové soustavy),
- vysoké provozní spolehlivosti všech závlahových zařízení, zvl. podrobného 

závlahového zařízení.

Pro zavlažování chmelnic se vhodně uplatňují progresivní systémy zavlažo-
vání – mikrozávlahy, kapkové závlahy (úsporné závlahy). Progresivní závlahové sys-
témy umožňují zavedení víceúčelové funkce závlah. Závlahovou vodou lze na plochy 
chmelnice transportovat potřebné množství průmyslových hnojiv a tyto rozdělovat na 
zájmové ploše v přesně stanoveném množství, při dokonalém rozdělení na zavlažované 
ploše.

K těmto systémům se řadí:     
 - kapková závlaha,
 - mikropostřik.

Obr. 18: Příklad místa zdroje závlahové vody – řeka Ohře
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da) Řešení podrobného závlahového zařízení při závlaze chmelnic

Volba podrobného závlahového zařízení, závlahového detailu a výběr vhod-
ného způsobu rozdělování vody na závlahové ploše rozhodují o kvalitě zavlažování. 
Zajištění dodávky účinného závlahového množství všem rostlinným jedincům je před-
pokladem pro dosažení požadované výnosové účinnosti zavlažování.

Závlahový detail je koncovým, rozhodujícím prvkem závlahové stavby. Hlav-
ní závlahové zařízení vytváří předpoklady pro plošnou aplikaci závlahové vody pokro-
kovým závlahovým zařízením.

Mikrozávlahy 

Pro zavlažování chmele se v českých závlahových oblastech uplatňují mikro-
závlahy – lokalizované závlahy (kapková závlaha, mikropostřik).

Mikrozávlahy se využívají zejména při závlaze speciálních plodin. Se zavla-
žováním sadů, vinic, plantáží zeleniny, jahod, květin i při závlaze veřejné zeleně mají 
v zahraničí bohaté zkušenosti. Jsou způsobilé plnit funkci víceúčelových závlah (hno-
jivové, klimatizační, protimrazové závlahy). Při odborně zpracovaném projektu a od-
povídající instalaci poskytují kvalitní závlahu.

Mikrozávlahy (lokalizované závlahy) jsou charakterizovány jako povrchová 
nebo podpovrchová závlaha, při níž jsou malá množství vody přiváděna přímo k rost-
linám.

Vývoj technického řešení mikrozávlah je v zahraničí veden intenzivním tem-
pem. Cíl vývojových prací směřuje ke zvýšení univerzálního technického řešení s mož-
ností uspořádat závlahová zařízení do stavebnicových systémů dle místních podmínek. 
Ke zvýšení kvality zavlažování, tj. k rovnoměrnému rozdělení vody na ploše, k dosažení 
přesné dodávky účinného množství závlahové vody a ke zvýšení provozní spolehlivosti  
a  výkonnosti moderních závlahových prvků. Cílem je i  zavedení automatizovaných 
systémů řízení a kontroly dodávky závlahové vody na plochy s prokázanou potřebou 
zavlažovaní.

Režim zavlažování lze bezprostředně podřídit fyziologickým potřebám rost-
lin dle jejich vývoje, umožňuje operativní rozhodování o dodávce produkčně přínos-
ného množství závlahové vody v  relaci s  momentálním vývojem meteorologických 
podmínek a dle konkrétních hydropedologických podmínek na ploše chmelnice.
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Princip tohoto způsobu distribuce vody vychází z pozvolného výtoku, rozstři-
ku nebo odkapávání vody v místech potřeby, na omezené ploše.

Dle konstrukčního uspořádání se mikrozávlahy dělí na závlahu:
- kapkovou, která dodává vodu z kapkovačů po kapkách,
- mikropostřik, který umožňuje rozptýlení vody na omezenou plochu mikro-

postřikovači.

Uvedené způsoby distribuce závlahové vody jsou budovány jako plně stabil-
ní, což umožňuje úplnou automatizaci provozu, operativní korekci zavlažování dle 
vývoje potřeby plodin a průběhu vláhových poměrů na zavlažované části chmelnice. 
Většina částí závlah je z plastových materiálů, které mají velmi příznivé hydraulické, 
konstrukční, realizační a ekonomicko-provozní vlastnosti. Lze je uspořádat jako sta-
vebnicové systémy, snadno přizpůsobitelné místním podmínkám. Jsou vhodné i pro 
zavlažování pozemků s velmi nepravidelným tvarem, v extrémních stanovištních pod-
mínkách (svahy, terasy).
 

Podle technického řešení jsou navrhovány lokalizované závlahy jako povrcho-
vé, nadpovrchové i podzemní. Při závlaze chmelnic se v ČR rozšířilo umístění zavla-
žovacích linek s kapkovači nebo mikropostřikovači na vrchní konstrukci chmelnice. 
V menší míře je umístění zavlažovacích linek s kapkovači pod povrchem v hloubce 
60 cm v meziřadí rostlin.

Provozní režim mikrozávlah je veden tak, aby průběžně, podle určujících 
podmínek, zachoval optimální vláhový režim půd, aby soustavně vyrovnával vláho-
vou potřebu chmele.

db) Charakteristika systémů mikrozávlah

dba) Kapková závlaha

Kapkové závlahy patří mezi perspektivní systém úsporného rozdělování zá-
vlahové vody na ploše, vhodný především pro zavlažování speciálních plodin a kultur. 
Při závlaze chmelnic nacházejí plné uplatnění.

Princip kapkové závlahy spočívá ve velmi pomalém dávkování vody (po kap-
kách) k  zavlažovaným rostlinám. Voda je dodávána na omezenou plochu, určenou 
prostorem, ze kterého zavlažovaní jedinci čerpají půdní vodu. Tím se výrazně redukuje 
celková potřeba závlahové vody a zvyšuje se její bezprostřední využití v tvorbě výnosů. 
Kapkové závlahy lze budovat i v regionech s nedostatkem vodních zdrojů.
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Dávkování vody na půdu umožňují kapkovače. Výkon jednoho kapkova-
če je převážně v rozmezí 1,6-3,0 litry . hod-1 . Vyrábí se široký sortiment kapkovačů. 
Kapkovače jsou umístěny v hadicích z polyetylénu o průměru 16-20 mm, ve sponech  
0,3–1,5 m podle požadavků odběratele (pro chmel 1 metr).

Dle umístění kapkovačů rozlišujeme:  

- on-line systém, kdy jsou kapkovače nasazeny na povrch hadic dle potřeby 
(sponu),

- in-line kapkovače, kdy jsou již výrobcem nasazovány průběžně do hadic,
- integrované kapkovače, které jsou výrobcem zalisovány v hadici.

 

Detail kapkovačů

 UniRamTM                         DripNet PCTM             Super-TyphoonTM

 
Vývoj kapkových závlah směřuje ke zdokonalování konstrukce potrubí včetně 

integrovaných kapkovačů se samoregulovatelnou funkcí průtoku a tlaku (kompenzo-
vané kapkovače), dále ochranou proti zanášení. Doporučují se integrované kapkovače 
labyrintové konstrukce pro široký rozsah provozních tlaků v rozmezí od 50 kPa až do  
400 kPa. Řešení umožňuje snížit průtok kapkovače až na 0,5 litru . hod-1.

Kapkovače jsou způsobilé vyrovnávat výdej vody nezávisle na tlakových pod-
mínkách (tlakově kompenzované kapkovače) nebo výdej vody kapkovačem je závislý 
na tlaku v potrubí v dané poloze (bez tlakové kompenzace). 

Kapková závlaha je instalována jako povrchová, podpovrchová, nadzemní. 
Při kapkové závlaze chmele se osvědčilo upevnění potrubí s kapkovači na stropní kon-
strukci chmelnice, vždy nad chmelovým řádkem. Odkapávající voda pak vedle úpra-
vy vlhkostního režimu omezeného půdního prostoru příznivě působí na mikroklima 
v porostu chmelových keřů. Závlahová voda má významný termoregulační účinek.

Schéma uspořádání kapkové závlahy je uvedeno v příloze.
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 Kapková závlaha podzemní je umístěna v meziřadí rostlin v hloubce 60 cm, 
aby se zamezilo poškození chmelového potrubí podzimní kultivací (kypření, hloubko-
vá orba).

Prvky kapkové závlahy:

Čerpací stanice: Kapková závlaha pracuje v nízkotlakém provozu (od 4 do 6 atmosfér). 
Návrh hydrotechnických parametrů čerpací stanice (čerpané množství vody, výstupní 
tlak) musí zajistit zadané provozní parametry kapkovačů (stanoveno pro kritický bod 
trubních rozvodů).

Úprava závlahové vody: Jakost závlahové vody patří k činitelům, které rozhodují o po-
užitelnosti lokalizovaných, zejména kapkových závlah. Při posuzování vhodnosti 
závlahové vody a návrhu její úpravy se porovnávají fyzikální, chemické a biologické 
vlastnosti vody. Pro posouzení kvality závlahové vody pro kapkovou závlahu je nutno 
provést analýzy.

Pokud kvalita závlahové vody nesplňuje požadavky dané zvoleným typem 
kapkovače, je nezbytná její úprava. V  praxi jsou navrhovány převážně mechanické 
úpravy vody, které spočívají v zachycení nečistot na čestích u odběrného objektu, za-
chycování písku v lapácích, odstranění jemných sedimentů v různých typech usazova-
cích nádrží, odstraňování jemných částic na filtrech. K filtraci závlahové vody se pou-
žívají manuální nebo automatické filtry nejčastěji s pískovou, lamelovou plastovou fil-
trační náplní. Úpravu závlahové vody je nutno provádět jak při odběru vody z řeky, ná-
drže, toku, tak i při napojení na hydranty trubních rozvodů závlahových soustav. Při 
filtraci pro kapkovou závlahu je nutno dodržet zrnitost filtračního média minimálně 
130 mikronů.

Kapkové závlahy umožňují dodávku živin zabudováním přihnojovačů, insta-
lovaných do soustav současně s filtrační stanicí.

Kapkové závlahy lze uspořádat do stavebnicových systémů s vysokým stup-
něm automatizace.

Návrh řešení systému kapkové závlahy vyžaduje dokonalé respektování hyd-
raulických vlastností všech prvků kapkové závlahy. Z hydraulických řešení potrubí kap-
kové závlahy lze navrhnout investičně a provozně nejvhodnější parametry dílčích částí 
systému (zvl. tlakové poměry na kapkovačích, zabezpečení průtoku vody potrubím).
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Obr. 19: Mobilní závlahové zařízení s automatickou filtrací, dávkovačem hnojiv 
a traktorovým čerpadlem

Obr. 20: Mobilní závlahové zařízení s automatickou filtrací
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Obr. 21: Napojení vody z hlavního řádu na strop konstrukce plastovým ventilem
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Obr. 22: Distribuční rozvod vody na stropu konstrukce

Obr. 23: Kapková závlaha umístěná na stropu konstrukce - detail
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Obr. 24: Detail na práci kapkovače

Obr. 25: Detail na háčky, do kterých se umisťuje zavlažovací hadice
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Obr. 26: Celkový pohled na zavěšenou kapkovou závlahu na stropu konstrukce

Obr. 27: Způsob uložení závlahového potrubí u kapkové závlahy podzemní
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Obr. 28: Kapková závlaha podzemní – detail uložení závlahového potrubí
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dbb) Mikropostřik

Závlaha mikropostřikem využívá k rozdělení vody na ploše zařízení – mik-
ropostřikovače. Mikropostřikovače dodávají vodu na celou plochu. Pracují se spotře-
bou vody o průtoku od 250 do 400 litrů. hod-1, při nízkých nárocích na pracovní tlak 
(250–450 kPa) s dostřikem do 15 m. Rozstřik vody je kruhový (360º) nebo sektorový 
s volbou zavlažované plochy.

Mikropostřikovače se osazují na stabilní plastové potrubí o  průměru  
32–63 mm, umístěné buď na terénu, nebo zavěšené nad zavlažovanými rostlinami,  
na stropu chmelnicové konstrukce.

Při výběru optimálního zařízení je nutno respektovat hydrologické vlastnosti 
všech dílčích částí závlahové stavby. Sestava systémů závlahy mikropostřikem je ob-
dobná jako při  řešení kapkové závlahy. Obdobně se hodnotí jakost závlahové vody  
a řeší se potřebná úprava. Mikropostřik lze úspěšně využívat i při dodávce minerálních 
hnojiv pomocí přihnojovačů.

Předností závlahy mikropostřikem je její příznivý klimatizační účinek. Jem-
ným postřikem se zvyšuje množství vody zadržené na listové ploše rostlin. Při jejím 
výparu se využívá termoregulační účinek, kterým se zabrání nežádoucímu přehřívání 
rostlinných orgánů, snižuje se spotřeba vody z půdního profilu na evapotranspiraci. 
Bylo prokázáno, že mikropostřikem a také kapkovou závlahou chmele při svrchním 
rozvodu vody, se snižuje teplota vzduchu  prostoru chmelového keře i teplota listu až  
o 4 ºC, zvyšuje se relativní vlhkost vzduchu v celém prostoru chmelnice.

Rovnoměrnost rozdělování vody při mikropostřiku je nepříznivě ovlivňová-
na větrem. Při rychlosti větší než 5 m . s-1 se nedoporučuje zavlažovat.

Obr. 29: Detail na mik-
ropostřik umístěný na 
vrcholu sloupu chmel-
nicové konstrukce
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Obr. 30: Umístění mikropostřikovače na sloupu nad stropem konstrukce
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e) Víceúčelové využití progresivních závlah

Kapkovou závlahu i závlahu mikropostřikem lze využít i pro plnění dalších 
funkcí. 

Mikropostřik se příznivě uplatní jako ochrana proti pozdním mrazům – pro-
timrazová závlaha. Toto využití musí být předmětem vodohospodářského řešení, ne-
boť k tomuto účelu se výrazně zvyšují nároky na specifické závlahové množství a na 
výkon čerpací stanice. Jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu závlahy a provozní 
spolehlivost postřikovačů. Provoz zavlažování vyžaduje speciální systém automatizace 
a kontroly.

Lokalizované závlahy se plně uplatňují jako hnojivové závlahy k přesné dis-
tribuci živin na plochu chmelnic. Základním zařízením pro hnojivové závlahy je in-
stalace přihnojovače, dávkovače rozpuštěných živin i  jiných chemických přípravků 
(viz příloha) do závlahové vody. V zahraničí je vyráběn široký sortiment přihnojovačů 
s rozdílnými provozními parametry.

Na principu Venturiho trubice, popř. hnojivových dávkovacích čerpadel pra-
cují injektorové přihnojovače. Jsou vhodné pro dopravu živin, herbicidů, insekticidů. 
Lze je využít i  pro ošetření potrubí, 
kapkovačů a postřikovačů chemiká-
liemi, které rozpustí usazeniny.

 V posledních letech se v dů-
sledku nedostatku pracovních sil, pře-
devším v  období jarního obdělávání 
chmelnic (zavěšování a  zapichování 
chmelovodičů, zavádění chmelových 
výhonů), začalo zkoušet pěstování 
chmele na nízkých konstrukcích, při 
kterém klesá potřeba pracovních sil. 
Při pěstování chmele na nízkých 
konstrukcích lze vhodným způso-
bem využít kapkovou závlahu, která 
je umístěna ve spodní části chmelni-
cové konstrukce (cca ve výšce 10 cm). 
Výhoda tohoto umístění prakticky 
nad povrchem umožňuje dodání do-
plňkové vody okamžitě na začátku 
vegetace. Voda dodávaná z kapkovače 
nepoškozuje mladé rostoucí výhony 
tak, jak je obvyklé u závlahy ve vysoké 
konstrukci.
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Obr. 32: Pěstování chmele na nízké konstrukci (výška cca 3 m)

Obr. 33: Chmelový porost na nízké konstrukci (šipka popisuje 
umístění závlahového potrubí s kapkovači)
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Obr. 35: Závlahové potrubí – detail na práci kapkovače

Obr. 34: Umístění závlahového potrubí ve spodní části chmelnicové 
konstrukce
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f) Aplikace hnojiv

 Hned v úvodu je nutno upozornit na to, že v zásadě musíme chápat přihnojo-
vání v kombinaci se závlahou jako součást celého systému hnojařských opatření a nelze 
tímto způsobem řešit výživu chmele komplexně. Hnojiva v kombinaci s doplňkovou 
závlahou pozitivně ovlivňují metabolismus rostliny, zvyšují aktivitu kořenů při příjmu 
živin, omezují stárnutí pletiv a prodlužují vegetaci. 

 Pro uplatnění hnojiv do kapkové závlahy jsou významným podkladem vý-
sledky listové analýzy. Na základě hodnocení obsahu jednotlivých prvků v rostlinách 
volíme potřebné hnojivo s příslušným prvkem. Při aplikaci hnojiv v kombinaci se zá-
vlahou je nutno dodržet některé zásady, aby nedošlo k poškození rostlin (popálení) 
při použití nepřiměřené koncentrace použitých hnojiv. Doporučená dávka hnojiv je 
4-5 kg . ha-1. Hnojivo je vhodné před aplikací rozpustit ve vodě. V praxi se osvědčilo 
jedno balení hnojiva (25 kg) rozpustit ve 200litrovém sudu s vodou. Takto připravený 
koncentrát přisáváme pomocí injektoru kapalných hnojiv do závlahové vody. Velikost 
přisávání je vhodné nastavit tak, aby se do závlahové vody přidával 1 litr koncentrátu 
cca za 1 minutu. 

 V případě zjištěného deficitu, především makroprvků, je nutno závlahu  
v kombinaci s příslušným hnojivem vícekrát opakovat.

Obr. 36: Výsledky listové analýzy určují druh a potřebné dávky listových hnojiv
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g) Prvky automatizace závlah

Progresivní závlahové systémy, vhodně prostorově uspořádané do zdůvod-
něně navržených závlahových celků (sekcí), lze ovládat automatizovanými systémy. 
Provoz čerpacích stanic je řízen samostatnými prvky automatizace, které reagují na 
momentální změny hydrotechnických parametrů čerpadel – čerpané množství vody 
nebo výstupní tlak vody.

Dle určujícího prvku se navrhuje tlaková nebo průtoková automatika čerpa-
cích stanic, event. je možná i automatika kombinovaná. Činnost automatiky čerpacích 
stanic je zadána mezními stavy – tlakem, průtokem. Tyto parametry bezprostředně 
reagují na provozní podmínky na zavlažované ploše, na provozu závlahového detailu. 
Provoz závlahového detailu, tj. rozhodování o zahájení a době zavlažování přesně ur-
čených pozemků (sekcí závlahového detailu), lze automaticky ovládat z centrální řídící 
stanice.

Činnost automatizované řídící stanice využívá počítače se zadanými progra-
my, které přímo řídí a uvádějí v činnost dodávku vody na předem určené plochy.

Systém řízení dodávky vody je odvozen: 
- z časového režimu zavlažování: dodávka závlahové vody je řídící jednotkou 

rozdělována na jednotlivé zavlažované pozemky, závlahové sekce podle zada-
ného časového harmonogramu. Je stanoven čas zahájení dodávky vody, doba 
zavlažování a pořadí závlahy dle ploch.

- z prokázané potřeby zavlažování: impulsy k uvedení závlahy do provozu jsou 
převážně určeny měřícími prvky, instalovanými na zavlažované ploše. Ke sta-
novení potřeby závlahy v  reálném čase se využívají čidla pro monitorování 
půdní vlhkosti – tenzometry, sádrové bločky (např. čidla Watermark – USA, 
čidla Amed - ČR) aj. Tento systém rozhodování o potřebě závlahy je vhodný 
pro doplňkové závlahy v českých závlahových oblastech.

Závlahová automatizovaná řídící jednotka ovládá dle vyhodnocení, resp. dle 
předem zadaných parametrů, elektromagnetické ventily, které představují akční členy 
systému, jež uvádějí do provozu (umožňují dodávku závlahové vody) jednotlivé části 
zavlažovacího zařízení – detailu.

Řídící jednotka, registrující množství spotřebované vody pro dílčí odběrná 
místa, umožňuje operativní kontrolu provozu. Součástí automatizace musí být i sráž-
koměr propojený do řídícího systému tak, aby byl schopen přerušit zavlažování v ter-
mínech, kdy úhrn přirozených srážek kryl vláhovou potřebu zavlažované plodiny. Jako 
blokovací prvek může sloužit i čidlo pro měření půdní vlhkosti.
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h) Příprava a realizace závlahové stavby a její modernizace

 Závlahové stavby na ploše chmelnic budou nově pořizovány převážně jako 
samostatné investice – maloplošné až středoplošné závlahy. Při soustředěném zájmu 
pěstitele o zavlažování chmelnic se doporučuje vybudovat středoplošnou závlahovou 
stavbu se společným odběrem závlahové vody a základní sítí podzemního trubního 
rozvodu k zavlažovaným chmelnicím.

 Sdružený systém výstavby a následné provozování závlah snižuje investiční 
náklady na jednotku zavlažované plochy, umožňuje volbu progresivní závlahové tech-
niky. To se pozitivně projeví v rentabilitě stavební investice i v opakovaně vynakláda-
ných provozních nákladech.
 
 Na chmelnicích zavlažovatelných z již vybudovaných středoplošných a zejmé-
na velkoplošných závlahových soustav se předpokládá potřeba rekonstrukce čerpacích 
stanic, trubních rozvodů a objektů na nich tak, aby technické parametry stavby odpo-
vídaly novým podnikatelským strukturám uživatelů závlahové vody.

 Zejména bude nutná modernizace závlahového detailu, která povede k zámě-
ně nevhodného systému rozdělování závlahové vody na ploše na moderní, úsporné 
závlahové systémy. Všechny záměry investorů při novostavbě, rekonstrukci i moderni-
zaci závlahových staveb a jejich technologických zařízení podléhají ustanovením plat-
ných právních předpisů. Zejména je nutno respektovat zákon č. 254/2001 Sb. o vodách 
(tzv. vodní zákon) a  zákon č.  183/2006 Sb. o  územním plánování a  stavebním řádu 
(stavební zákon). Stavební zákon se vztahuje v  plném znění i  na stavby zemědělské  
a vodohospodářské.

 Závlahové investice jsou stavbou, kde za stavbu se považují veškeré stavby bez 
zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Za stavbu se tudíž 
považují i  stavby pro závlahová vodní díla, stavební a  technologické části čerpacích 
stanic, trubní rozvody, nádrže, studny, provozní střediska, účelové komunikace.

 Stavbou je nejen pořízení nových základních prostředků (novostavba), ale 
také jejich změna (rekonstrukce, modernizace, přístavba).

Příprava a realizace závlahové stavby předpokládá tento postup:

1. Příprava investičního záměru

 Závlahovou stavbu je třeba posuzovat z její produkční funkce, neboť předsta-
vuje vyvolanou investici, zabezpečující stabilitu výnosů chmele dle podnikatelského 
plánu pěstitele.
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 V přípravné fázi se stanoví plošný rozsah stavby, tj. lokalizace zavlažované plo-
chy. Provedou a vyhodnotí se základní průzkumné práce, zejména se posoudí vydat-
nost a jakost vodního zdroje. Při výběru lokality se musí posoudit vhodnost stanoviště 
z hlediska jiných zájmů – ochranná pásma (hygienická, vodohospodářská, dopravní, 
ochrana přírody), přehled dotčených zájmů telekomunikací, energetiky (dálkovody).

 Protože v ČR pozemek nesdílí vlastnictví stavby, je nutno prokázat vlastnické 
vztahy k pozemkům, dotčeným závlahovou stavbou. Pokud investor není vlastníkem 
pozemku, může stavět na pozemku pronajatém, je-li zajištěno smluvní užívání pozem-
ku.

 Ke stavbě trvalého charakteru musí být zemědělský nebo lesní pozemek 
nejdříve vyjmut ze zemědělského, resp. lesního půdního fondu (dle zákona ČNR  
č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu). Souhlas vydává orgán ochra-
ny zemědělského a lesního půdního fondu na příslušném okresním úřadě.
 
 Při stavbě čerpacích stanic, vrtů, studní a dalších prvků závlahových staveb, 
pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2 (maloplošné závlahy), 
není souhlas k využití zapotřebí.

 Při stavbě podzemního trubního rozvodu přes pozemky jiných vlastníků je 
nutné uložení věcného břemene k dotčeným parcelám a jeho zápis do katastru nemo-
vitostí u příslušného katastrálního úřadu.

2. Návrh stavby

 Charakterizuje koncepční řešení stavby, označí dotčené orgány, právnické  
a fyzické osoby a posoudí předběžný odhad nákladů.
 Pozn.: U maloplošných závlahových staveb je tato etapa řešena v přípravné fázi.

3. Vypracování dokumentace k územnímu řízení
 

Dokumentace obsahuje zejména umístění stavby v terénu, základní technic-
ké parametry jednotlivých prvků závlahové stavby, nároky na odběr závlahové vody, 
nároky na elektrickou energii, provozní charakteristiku. Současně se předkládají sta-
noviska, souhlasy, posouzení dotčených osob a organizací, popř. rozhodnutí orgánů 
státní správy.

  K řízení pro vydání územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby) se 
předkládá seznam a adresy všech známých účastníků řízení.

 Rozhodnutí o  umístění stavby vydává u  závlahových staveb (dle zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách) místně příslušný orgán. Tento současně vydá povolení k na-
kládání s vodami, které je třeba k odběru povrchových i podzemních vod. 
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 Pozn.: Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
se veřejné projednávání posudku tak jako posuzování dokumentace o hodnocení vlivu 
stavby a činností na životní prostředí (v působnosti okresních úřadů) týká i závlaho-
vých staveb na ploše větší než 10 ha. Zajištění této dokumentace (EIA) a oznámení  
o připravované stavbě je povinností investora.

4. Vypracování projektu pro stavební povolení

 Projektovou dokumentaci jsou oprávněni zpracovávat pouze autorizované 
osoby (zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

 Při navrhování závlahové stavby musí být projektant způsobilý zhodnotit 
zásady pěstování chmele, faktory stanovištní (půdoznalecké, klimatické), vodohospo-
dářské (hydrologii vodního zdroje, hydrotechniku závlahových zařízení) a stavebně-
technologické.

 Při zpracování projektové dokumentace lze uplatnit podmínky ČSN 75 2405 
(Vodohospodářská řešení vodních nádrží), ČSN 75 0434 (Meliorace. Potřeba vody pro 
doplňkovou závlahu), ČSN 75 4306 (Hydromeliorace. Závlahové trubní sítě).

 Projektová dokumentace je podkladem k  vydání povolení ke zřízení vodo-
hospodářského díla dle zákona č. 254/2001 Sb. o  vodách. Vodohospodářský orgán 
stanoví podmínky a povinnosti, za kterých se povolení uděluje. Povolení závlahového 
vodohospodářského díla je současně rozhodnutím o přípustnosti stavby podle zákona 
o stavebním řádu.

5. Vyhledání dodavatele stavby, provádění stavby

 Jednoduché stavby si stavebník může provést sám svépomocí. Větší a složitější 
stavby, tj. převážnou část závlahových staveb se doporučuje provádět formou komplex-
ní dodávky („na klíč“) jednou odbornou firmou, která si zajišťuje i nezbytné subdoda-
vatelské práce. K provedení stavby se uzavírá smlouva na dodávku stavby.

 Povinností investora je zabezpečit autorský dozor projektanta a technický do-
zor při provádění stavby svépomocí.

6. Povolení k užívání stavby – kolaudační rozhodnutí

 Stavbu je možno užívat až na základě kolaudačního řízení. K tomuto řízení 
předkládá stavebník obsáhlý soubor dokladů (popis a zdůvodnění odchylek od staveb-
ního povolení, geometrický plán, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a  jiné 
vyžádané dokumenty).
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 Uvedení závlahové stavby do trvalého provozu (užívání) vydává vodohospo-
dářský orgán.

 V souladu se zákonem č. 20/1996 Sb. o správních poplatcích a navazujícími 
úpravami a č. 548/1991 Sb. o péči o zdraví lidu je při kolaudačním řízení závazný po-
sudek hygienické služby, který posuzuje zejména jakost užívané závlahové vody (viz  
ČSN 75 7143 – Jakost vod. Jakost vod pro závlahu).

Obr. 37: Progresivní způsoby 
závlah jsou instalovány po dobu 
životnosti zařízení
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III.  Zdůvodnění nových metodických postupů

 Chmel je vytrvalá kultura, která se pěstuje na jednom stanovišti více jak 10 let. 
Aby byly kryty značné investiční náklady spojené s výstavbou konstrukce a nákupem 
sadby, musí být zakládány chmelnice na vhodných pozemcích odpovídající požadav-
kům pro pěstování chmele. Pro pěstování chmele jsou vytypovány chmelařské oblasti. 
Takřka ve všech těchto oblastech se téměř každoročně vyskytují v  průběhu vegeta-
ce období, kdy je pro dobrý růst a vývoj chmelové rostliny nedostatek vody. Protože 
chmel je rostlina, která velice plasticky a citlivě reaguje na změny růstových podmínek, 
je doplnění vody závlahou chmelnic vysoce efektivní a spolehlivý agrotechnický zásah 
především z hlediska stabilizace výnosů. 

 Pro pěstitele chmele je rozhodujícím kritériem produkční, výnosová účinnost 
dodané závlahové vody, respektive množství vody potřebné ke zvýšení výnosu suchého 
chmele. Pro širší uplatnění závlah chmele jsou navrženy takové systémy, u kterých není 
velká spotřeba vody a závlahová dávka se dodává v krátkém časovém termínu. Oba 
tyto požadavky splňují nově navrhované progresivní způsoby závlah chmele, mezi kte-
ré patří kapková závlaha umístěná na stropu chmelnicové konstrukce, kapková závlaha 
podzemní a mikropostřik. Všechny tyto progresivní způsoby závlah snižují potřebu 
energie a živé práce. 

 Doplňkový režim závlah je z hlediska ekonomických přínosů nutno řídit na 
základě průběhu počasí v dané lokalitě. Součástí metodiky je návrh na využití říze-
ní potřeby účinných závlahových dávek pomocí prognózy. Navržený bilanční cyklus 
potřeby závlahové vody pro chmel se zpracovává v týdenních intervalech pomocí gra-
ficko-analytické metody. Uživatelům závlah je termín a velikost doplňkové závlahové 
dávky sdělován pomocí internetu na  stránkách <http://www.chizatec.cz> v  odkazu 
„Závlahy, agrotechnika“.

Obr. 38: Ilustrační foto
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IV. Závěr a popis uplatnění

 Pěstování chmele v rozhodujících oblastech, především v Čechách, závisí 
na podmínkách zásobování přirozenými srážkami. To, že je třeba u chmele využívat 
doplňkovou závlahu, prokazují srážkové deficity zvláště v posledních letech. Výskyt 
srážkových deficitů chmele má stochastický charakter v lokalitě i v termínech. Experi-
mentální a poloprovozní pokusy prokázaly, že při zavlažování chmele je vhodné uplat-
nit nové, progresivní závlahové systémy - kapkovou závlahu a mikropostřik. U těchto 
navržených systémů dochází k nejhospodárnějšímu zhodnocení závlahové vody. Je 
nezbytno respektovat specifické nároky a vlastnosti jednotlivých způsobů rozdělení 
závlahové vody na ploše chmelnice.

 Kapková závlaha umístěná na stropu chmelnice i mikropostřik mají příznivý 
vliv na mikroklima porostu, což se projevuje na celkovém růstu a vývoji chmelových 
rostlin. Při těchto způsobech závlahy nebyl prokázán vliv na zvýšený výskyt perono-
spory chmelové. 

 Kapková závlaha uložená v  meziřadí 0,5 metru pod terénem neumožňuje 
rovnoměrné šíření vody v porostu kořenového systému. Podle půdního typu dochází 
ke ztrátám vody průsakem a horizontálním šířením vody do meziřádkových prostor. 
Tento způsob závlahy je možno úspěšně využívat při její instalaci před novou výsadbou 
chmelnice, kdy je rozvodné potrubí s kapkovači umístěno vždy v ose vysazovaného 
řádku chmele.

 Pro řízení závlahového režimu chmele byla doporučena bilanční metoda 
s  prognózou potřeby účinných závlahových dávek. Tato metoda poskytuje aktuální 
údaje při respektování regionálních stanovištních podmínek a vychází z vývoje vlá-
hové potřeby a meteorologických poměrů v reálném čase. Podle této metody je možno 
provoz progresivních závlahových systémů automatizovat pomocí automatické řídící 
jednotky, která aplikuje závlahu při zavedeném režimu. 

 Závlaha chmele představuje významný stabilizační faktor pro rentabilní pěs-
tování chmele. Při hodnocení vlivu závlahových systémů na tvorbu výnosu nebyly 
mezi srovnávanými variantami zjištěny statisticky průkazné rozdíly. Významné zvýše-
ní výnosu chmele (statisticky průkazné) bylo zjištěno mezi zavlažovanými variantami  
a kontrolou. V průměru se pohybovalo zvýšení výnosů mezi 20–25 % u Žateckého po-
loraného červeňáku a o 18 % u hybridních odrůd.

 Ekonomické přínosy uplatnění progresivních systémů závlah a  jejich řízení 
spočívají především ve stabilizaci výnosů chmele při zachování jeho kvality. Další pří-
nosy vzniknou při úspoře energie, pracovních sil a použité závlahové vody, což umožní 
rozšíření závlah na větší ploše chmelnic. Neméně závažné společenské přínosy se týkají 
snížení kontaminace spodní vody a snížení erozního účinku závlah na půdu.
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 Pro dosažení prokázané účinnosti progresivních závlahových zařízení je roz-
hodující odborný návrh a realizace závlahové stavby a kvalifikovaně vedená exploatace 
závlah dle vývoje určujících podmínek. K tomu se doporučuje zřídit odbornou infor-
mační a poradenskou službu. Nositelem této komplexní služby v oboru závlah chmele 
má všechny předpoklady se stát Chmelařský institut s. r. o., Žatec a firma NETAFIM 
CZECH s. r. o., Louny.
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VII. Abstrakt

ZÁSADY PRO VYUŽITÍ PROGRESIVNÍCH SYSTÉMŮ ZÁVLAHY CHME-
LE V PODMÍNKÁCH CHMELAŘSKÝCH OBLASTÍ ČR

 Pěstování chmele v  rozhodujících oblastech České republiky závisí na pod-
mínkách zásobování přirozenými srážkami. To, že je třeba u chmele využívat doplň-
kovou závlahu, prokazují srážkové deficity v posledních letech. Výskyt srážkových de-
ficitů u chmele má stochastický charakter v lokalitě a termínech. 
 
 Experimentální a poloprovozní pokusy prokázaly, že při zavlažování chmele 
je vhodné uplatnit nové progresivní závlahové systémy – kapkovou závlahu a mikro-
postřik. U  těchto systémů dochází k nejhospodárnějšímu produkčnímu zhodnocení 
závlahové vody. Je  nezbytné respektovat specifické nároky a  vlastnosti jednotlivých 
způsobů rozdělování závlahové vody na ploše chmelnic. 

 Kapková závlaha umístěná na stropu chmelnice i mikropostřik mají příznivý 
vliv na mikroklima porostu, což se projevuje na celkovém růstu a vývoji chmelových 
rostlin. 

 Kapková závlaha uložená v  meziřadí 0,5 metru pod terénem neumožňuje 
rovnoměrné šíření vody v porostu kořenového systému. Podle půdního typu dochází 
ke ztrátám vody průsakem a horizontálním šířením vody do meziřádkových prostor. 
Tento způsob závlahy je možno úspěšně využívat při její instalaci, před novou výsad-
bou chmelnic, kdy je rozvodné potrubí s kapkovači umístěno vždy v ose vysazovaného 
řádku chmele. 

 Při řízení závlahového režimu chmele byla doporučena graficko-analytická 
metoda s  prognózou potřeby účinných závlahových dávek v  týdenních intervalech. 
Tato metoda poskytuje aktuální údaje při respektování regionálních stanovištních 
podmínek a vychází z vývoje vláhové potřeby a vývoje meteorologických poměrů v re-
álném čase. 

 Závlaha chmele představuje významný stabilizační faktor pro rentabilní pěs-
tování chmele. Při hodnocení vlivu závlahových systémů na tvorbu výnosu nebyly 
mezi srovnávanými variantami zjištěny statisticky průkazné rozdíly. Významné zvýše-
ní výnosu chmele (statisticky průkazné) bylo zjištěno mezi zavlažovanými variantami  
a kontrolou. V průměru se pohybovalo zvýšení výnosu o 22 % oproti kontrole.

 Závlahou chmele dochází k mírnému zvýšení obsahu alfa kyselin.

 Pro dosažení prokázané účinnosti moderních závlahových zařízení je rozho-
dující odborný návrh a realizace závlahové stavby a kvalifikovaně vedená exploatace 
závlah dle vývoje určujících podmínek.
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VIII. Abstract

PRINCIPLES fOR UTILIZATION Of PROGRESSIVE SYSTEMS IN HOP 
IRRIGATION UNDER THE CONDITIONS Of HOP REGIONS IN CZECH 
REPUBLIC

 Hop growing in the decisive hop regions within Czech Republic depends on 
precipitations. The fact, that irrigation is a very important factor under these conditi-
ons to cover rainfall deficits, is apparent at first in the recent years. The occurrence of 
the deficits in precipitations has a scholastic character within each locality and term. 

 Experimental as well as pilot trials show that new progressive irrigational sys-
tems (drop irrigation and micro-spraying) should be used for irrigation of hop gardens. 
Irrigational water becomes most effectively used under these systems. It is necessary to 
respect specific demands and characteristics of the individual kinds within the distri-
bution of irrigational water in a hop garden. 

 Hop irrigation system placed at the ceiling of a  wirework as well as micro 
spraying have a  positive influence on the microclimate within a  hop garden. It has 
a good effect on the growth of hop plants.

 Drop irrigation placed in the space between rows 0.5 m under the ground does 
not provide uniform transmission of water inside a root system in a hop garden. Water 
loss by leakage is obvious under this type of irrigation. It depends on a soil type. Hori-
zontal water spreading within the places between rows is another negative. Therefore, 
this type of irrigation is possible to use under its installation before planting of new hop 
plants, when the water piping with drop units is always placed in the axis of a planted 
row. 
 Graphical-analytic method with the prognosis of the need of effective irriga-
tional rates in week intervals was recommended to control irrigational regime. This 
method provides up-to-date data and respects regional conditions. It is based on water 
need and the development meteorological characteristics in a real time. 

 Hop irrigation means an important stabilization factor for effective hop 
growing. No statistically conclusive differences were found out between the compared 
variants. Important increase of hop yield (statistically conclusive) was revealed between 
the irrigational variants and a rain-fed plot. The average growth in hop yield reached 
22% in comparison with a rain-fed plot. 

 Slight increase in the contents of alpha acids was found out as well.

 Expert design and realization of the irrigational system as well as good quali-
fication of workers providing exploitation is necessary to reach above-mentioned effe-
ctiveness of modern irrigational systems in praxis. 
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Příloha č. 1

Seznam hnojiv pro hnojivou závlahu

Produkt
Obsah živin v %

N P2O5 K2O CaO MgO S
  Dusičnan draselný
  (potassium nitrate)

13,6 - 46 - - -

  Dusičnan vápenatý
  (calcium nitrate)

15,5 - - 26,5 - -

  Dusičnan hořečnatý 11 - - - 15 -
  Dihydrogen fosforečnan
  draselný
  (monopotassium phosphate)

- 52 34 - - -

  Síran draselný - - 51 - - 18,6
  Calmag 13,6 - - 16 6 -
  Síran hořečnatý - - - - 16 13
  KristalonTM Special      1) 18 18 18 - 3 2
  KristalonTM Bílý           1) 15 5 30 - 3 3
  KristalonTM Modrý      1) 19 6 20 - 3 3
  KristalonTM Oranžový 1) 6 12 36 - 3 8
  KristalonTM Fialový     1) 20 8 8 - 2 12
  KristalonTM Červený   1) 12 12 36 - 1 1,2
  KristalonTM Žlutý        1) 13 40 13 - - -
  KristalonTM Hnědý      1) 3 11 38 - 4 11
  KristalonTM Azurový   1) 20 5 10 - 2 10
  1) Obsah stopových prvků – B (0,03 %), Mo (0,00 %), Fe (0,07 %), Cu (0,01 %), 
      Mn (0,04 %), Zn (0,025 %).
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1    čerpadlo
2    regulátor tlaku 
3    zpětný ventil
4    hlavní uzávěr tlakového potrubí
5    přihnojovač
6    filtry
7    tlakoměr

  8  šoupě
  9  průtokoměr, vodoměr
10  hlavní tlakové potrubí
11  rozvodné potrubí
12  sekční šoupě (ruční, automatické)
13  zavlažovací potrubí s kapkovači
14  vzdušník

Příloha č. 2

Schéma uspořádání kapkové závlahy

Legenda:
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Délka zavlažovacího potrubí

Technická data kapkovačů

Nominální
průtok

Pracovní 
tlak

Průchozí profil 
labyrintu Plocha 

filtru Konstanta Exponent*
š x h x d

[l . hod-1] [bar] [mm] [mm2] [K] [X]
0,6 0,4-2,5 0,52 x 0,60 x 22,00 39 0,6 0
1,0 0,4-2,5 0,61 x 0,60 x 8,00 39 1,0 0
1,6 0,4-2,5 0,76 x 0,73 x 8,00 42 1,6 0
2,0 0,4-3,0 0,76 x 0,73 x 8,00 42 2,0 0
3,0 0,4-3,0 1,02 x 0,88 x 8,00 42 3,0 0
3,8 0,4-3,0 1,02 x 0,88 x 8,00 42 3,8 0

* V celém rozsahu pracovních tlaků.

Technická data kapkovacích hadic

Model
Vnitřní Ø Tloušťka stěny Vnější Ø Max. 

pracovní tlak KD
[mm] [mm] [mm] [bar]

16125 15,90 0,31 16,52 1,40 0,40
16150 15,70 0,38 16,46 1,80 0,40
16250 15,40 0,63 16,66 2,00 0,40
16350 14,20 0,90 16,00 3,00* 0,72
16390 14,10 1,00 16,10 3,00* 0,72

* Maximální pracovní tlak kapkovače; pracovní tlak kapkovací hadice může být   
   dále omezen tloušťkou stěny.

Příloha č. 3
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Maximální délka hadice (m) při rozteči kapkovačů (m)

DripNet PCTM 16125, vnitřní Ø 15,9 mm, vstupní tlak 1,4 bar

Průtok
v  l . hod-1

Rozteč kapkovačů v m
0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

0,6 283 354 419 563 690 806 914
1,0 203 254 301 406 497 581 659
1,6 150 188 222 299 368 430 486
2,0 125 157 186 251 308 360 408
3,0 99 125 148 200 245 286 326

DripNet PCTM 16150, vnitřní Ø 15,7 mm, vstupní tlak 1,8 bar
Průtok

v  l . hod-1

Rozteč kapkovačů v m
0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

0,6 312 390 463 622 762 890 1008
1,0 224 280 333 448 549 641 728
1,6 165 207 245 331 406 474 537
2,0 139 175 207 280 343 401 455
3,0 110 138 163 221 271 316 359

Pozn.: Minimální dosažený tlak na kapkovači 0,5 bar, instalace na vodorovném 
           pozemku.

DripNet PCTM 16250, vnitřní Ø 15,4 mm, vstupní tlak 2,0 bar

Průtok
v  l . hod-1

Rozteč kapkovačů v m
0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

0,6 317 397 470 632 775 904 1025
1,0 228 285 338 455 558 651 738
1,6 168 210 249 336 412 481 546
2,0 142 178 212 285 350 409 464
3,0 111 140 166 224 275 321 365
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DripNet PCTM 16350, vnitřní Ø 14,2 mm, vstupní tlak 2,5 bar

Průtok
v  l . hod-1

Rozteč kapkovačů v m
0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

0,6 280 355 424 579 717 843 959
1,0 201 254 305 416 516 606 690
1,6 148 187 224 307 381 448 510
2,0 126 160 191 262 325 383 435
3,0 98 124 149 205 254 299 341

DripNet PCTM 16390, vnitřní Ø 14,1 mm, vstupní tlak 2,5 bar

Průtok
v  l . hod-1

Rozteč kapkovačů v m
0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

0,6 277 351 420 573 709 833 947
1,0 199 252 301 412 510 599 683
1,6 146 185 222 304 376 443 504
2,0 124 158 189 259 321 378 431
3,0 97 123 148 203 251 295 336

Pozn.: Minimální dosažený tlak na kapkovači 0,5 bar, instalace na vodorovném  
           pozemku.
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Příloha č. 4

Schematické znázornění filtrace
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Příloha č. 5

Injektor kapalných hnojiv Amiad
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Příloha č. 6

Závlahový režim chmele ve srážkově normálním roce – oblast Žatec
(bilance dle grafické metody, SLÁMA, 1980)

Období T SD k VP S DS
Závlahová 

dávka
měsíc dekáda [oC] - - [mm] [mm] [mm] [mm]

IV.
1. 61 20 0,82 16 9 -7

322. 140 25 0,82 21 10 -11
3. 235 29 0,84 24 10 -14

V.
1. 346 31 0,84 26 18 -8

362. 474 34 0,84 29 20 -9
3. 627 41 0,67 27 21 -8

VI.
1. 778 43 0,67 29 18 -11

372. 940 42 0,65 27 19 -8
3. 1107 44 0,67 29 19 -10

VII.
1. 1280 47 0,67 31 22 -19

432. 1458 45 0,8 36 23 -13
3. 1650 48 0,8 39 26 -13

VIII.
1. 1823 45 0,77 35 18 -17

-2. 1993 38 0,77 29 17 -12
3. 2166 40 0,75 30 20 -10

Celkem 2166 572 11,38 428 270 -170 148

Pozn.: Velikost závlahové dávky odpovídá hlinitým půdám (Mdmin = 30 mm)

Vysvětlivky:
 T - úhrn teploty vzduchu
 SD  - úhrn sytostního doplňku
 k - koeficient biologické křivky chmele
 VP - vláhová potřeba chmele
 S - průměrný úhrn srážek
 DS - deficit srážek v dekádě (+, -)
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Stanovení nezpoplatněného množství vody odebírané k vyrovnání 
vláhového deficitu u chmeleStanovení nezpoplatněného množství vody odebírané k vyrovnání 

vláhového deficitu u chmele 

[m3] 103 050
Za květen 2007 [m3] 26 180
Za červen 2007 [m3] 33 370
Za červenec 2007 [m3] 37 480
Za srpen 2007 [m3] 6 020

[m3]

Vd [m3] 122 811

[F ha] 130
kz [koef.] 1,2

r1 [koef.] 1,00

Vc [m3 . ha-1] 3500

r2 [koef.] 1,00

α [koef.] 0,75

Sv [m3 . ha-1] 3 337
r3 [koef.] 1,00

Wz [m3 . ha-1] 210

Pk [%] 22

Zv,min [%] 15

hu [m] 0,6

ZÁVĚR Nezpoplatněné množství vody > nebo < Skutečná spotřeba vody
(informujte správce povodí)

(na základě metodického pokynu MZe - č. j. 15194/2002 - 6000)

vláhový deficit za vegetační období

200 m nad mořem a méně: 1,00

redukční součinitel

redukční součinitel pro úpravu vztahu Wz

skutečný úhrn srážek za vegetační období 
hlinité půdy: 0,75

součinitel využitelnosti srážek

pro postřik: 1,15 - 1,25
ztrátový součinitel

Vd = F x kz x (r1 x Vc – r2 x α x Sv – r3 x Wz)

plocha plodiny

redukční součinitel
chmelnice (1. 4. až 20. 8.): 3500 m 3 . ha-1

celková vláhová potřeba plodiny za vegetační období
200 m nad mořem a méně: 1,00

kapilární pórovitost půdy

zásoba vody v půdě na začátku vegetačního období
lehká půda při sklonu terénu do 2 %: 1,00

Wz = 50 x (Pk - Zv,min) x hu

II. do zrání:                               13 až 20 v % objemu půdy

II. do zrání:                               0,6 m
I. od rašení do tvorby pazochů: 0,6 m

účinná hloubka navlažení (z přílohy D)

I. od rašení do tvorby pazochů: 11 až 17 v % objemu půdy
lehká půda, hlinitopísčitá, chmelnice

mez minimální zásoby půdní vláhy 
lehká půda, hlinitopísčitá: 16 až 24 v % objemu půdy

Stanovení vláhového deficitu u chmele za vegetační období 2007 - Nezpoplatněné množství vody

Spotřeba vody v r. 2007

Chmel - spotřeba

Příloha č. 8
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Příloha č. 9

Seznam správců povodí v České republice

Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219

430 03 Chomutov
Internet: www.poh.cz

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 8

150 24 Praha 5
Internet: www.pvl.cz

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové
Internet: www.pla.cz

Povodí Moravy, státní podnik
Dřevařská 11

601 75 Brno
Internet: www.pmo.cz

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49

701 26 Ostrava
Internet: www.pod.cz

Vodohospodářský informační portál VODA
v gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí České republiky

naleznete na adrese:

http://www.voda.gov.cz/portal
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KAPKOVÁ ZÁVLAHA
- pro chmel, sady, školky, zeleninu, brambory,    
   vinice, skleníky, zahradnictví, okrasné zahrady 
   a interiéry budov aj.

POSTŘIK A MIKROPOSTŘIK
- pro fóliovníky, množárny, školky, zeleninu,  
   trávníky a fotbalová hřiště

FÓLIOVÝ PROGRAM
- mulčovací a krycí fólie s UV stabilizací, 
   s antilop úpravou nebo jinak speciálně ošetřené

ZÁVLAHY OKRASNÝCH ZAHRAD
- řešení závlahy v exteriéru i interiéru

ROZPUSTNÁ HNOJIVA
- speciálně pro použití s kapkovou závlahou
- komplexní hnojiva pro sady, zeleninu, 
   květiny a trávník
- hnojiva s převahou N, Ca, Mg, P, S, K
- mikroelementy – Fe, Mn, Zn, Cu, kombinované

DODÁVKY A VYBAVENÍ SKLENÍKŮ
- repasované i nové skleníky včetně 
   klimatizace, topení, stínění, závlahy 
   a pěstebních stolů

PÁSOVÉ ZAVLAŽOVAČE A ŘADA DOPLŇKŮ

DODÁVKA TECHNOLOGIÍ 
PRO NÍZKÉ CHMELNICOVÉ KONSTRUKCE

Jsme držiteli 
CERTIFIKÁTŮ SYSTÉMU 

MANAGEMENTU JAKOSTI 
A ENVIROMENTU

 dle standardů ISO 9001:2000 
a ISO 14001:2004.

Naše �rma dále nabízí bezplatné zpracování projektů na závlahy, poradenskou činnost
a servisní zajištění našich dodávek.

NETAFIM CZECH s. r. o.
Průmyslová 2729
440 01 Louny

Tel.: +420 415 711 789
Fax: +420 415 711 379
E-mail: neta�m@neta�m.cz
Web: www.neta�m.cz

NETAFIM ™ CZECH REPUBLIC



77

Vyšlo v březnu 2008
Formát A5
ISBN 978-80-86836-33-1

Vyšlo v dubnu 2008
Formát A5
ISBN 978-80-86836-30-0

Vyšlo v dubnu 2008
Formát A5
ISBN 978-80-86836-24-9

ATLAS 
ČESKÝCH ODRŮD CHMELE
CZECH HOP VARIETIES

HOP RESEARCH INSTITUTE

Chmelařský institut s. r. o. 

ŽATEC

ZAKLÁDÁNÍ 
CHMELNIC

HYBRIDNÍMI 
ODRŮDAMI

Jiří Kopecký a kol.

Metodika pro praxi  1/08

Výstup z projektu Ministerstva zemědělství, Národní 
agentury pro zemědělský výzkum „QF 3179 Komplexní 
inovace pěstitelské technologie perspektivních odrůd  
a novošlechtění českých chmelů“

ISBN 978-80-86836-30-0

Chmelařský institut s. r. o. 

ŽATEC

PĚSTOVÁNÍ
HYBRIDNÍCH  

ODRŮD CHMELE  
V PODMÍNKÁCH 
CHMELAŘSKÝCH  

OBLASTÍ ČR

Výstup z projektu Ministerstva zemědělství, Národní 
agentury pro zemědělský výzkum „QF 3179 Komplexní 
inovace pěstitelské technologie perspektivních odrůd  
a novošlechtění českých chmelů“

Jiří Kopecký a kol.

Metodika pro praxi  2/08
ISBN 978-80-86836-24-9

Hop Research Institute, Co. Ltd., Žatec
&

Czech Board on Genetic Resources  
of Cultivated Plants

Use of Genetic Resources 
of Cultivated Plants

Proceedings 
of the International Scientific Meeting

Žatec, Czech RepublicU
se

 o
f G

en
et

ic
 R

es
ou

rc
es

 o
f C

ul
tiv

at
ed

 P
la

nt
s

Vydal: Chmelařský institut s.r.o. Žatec, 2008
Druh publikace: Sborník recenzovaných referátů
Autor: Kolektiv autorů
Editor: V. Nesvadba, J. Vostřel
Náklad: 300 kusů
Publikace prošla jazykovou úpravou

ISBN 978-80-86836-33-1

Z publikační činnosti 
Chmelařského institutu s. r. o., Žatec 

vybíráme:

Vyšlo v lednu 2008
Formát A4
ISBN 978-80-86836-15-7

Vyšlo v březnu 2008
Formát A4
ISBN 978-80-86836-36-2



78

Poznámky:



79

Poznámky:



80

Poznámky:



81

Poznámky:



82

Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele 
v podmínkách chmelařských oblastí ČR

Metodika pro praxi 3/08

Autoři: Jiří Kopecký a kol.
Vydal: Chmelařský institut s. r. o., Kadaňská 2525, 438 46  Žatec
Fotografie: Miroslav Brynda (obr. 2,3,15), Josef Ježek (obr. 1,4-7,9-14,16-18,21-25,29-
31,36-38), Bohumil Klíma (obr. 8,19,20,26-28,32-35)
Fotografie na vnitřním přebalu: Josef Ježek
Jazyková úprava: Patricie Buchtová
Grafická úprava a sazba: Digon s. r. o., Louny
Tisk: Digon s. r. o., Louny
Počet kopií: 500

ISBN 978-80-86836-12-6



ŽATEC

Kadaňská 2525, 438 46 Žatec
Tel.: +420 415 732 111 Jednatel: Ing. Jiří Kořen, PhD.
Fax: +420 415 732 150 Tel.: +420 415 732 133
Internet: www.chizatec.cz    E-mail: jiri.koren@telecom.cz

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001

Účelové hospodářství Stekník   Výzkumná stanice Tršice
Tel.: +420 415 735 861     Tel.: +420 585 957 237
Fax: +420 415 725 334

Vědeckovýzkumná činnost
Šlechtění chmele•	
Chemie chmele•	
Agrotechnika chmele•	
Ochrana chmele•	
Biotechnologie•	
Pokusný pivovárek•	

Poradenská a školící činnost

Výroba chmele

Výroba chmelové sadby
Žatecký poloraný červeňák•	
Hybridní odrůdy•	

Zemědělská výroba

Obchodní činnost

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o.
HOP RESEARCH INSTITUTE Co., Ltd.



Výstup z výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
„MSM 1486434701: Výzkum a regulace stresových faktorů chmele“

ISBN 978-80-86836-12-6


