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Přínos průmyslové revoluce 
pro mechanizaci hydromeliorací

Od počátků doprovází lidskou sílu při výstavbě a pro-
vozu závlahových systémů, od jednoduchých závlah 
trávníků a zahrad, po rozsáhlé systémy v krajině, po-
třeba využít vhodné pomůcky. Když pomineme dáv-
nou historii a zaměříme se na závlahy objevující se od 
18.  století, jednalo se, mimo využití potahů hospo-
dářských zvířat k  úpravě terénu, nejprve o  jednodu-
ché nástroje k výstavbě a údržbě závlahových kanálů 
a  dílčích povrchových rozvodů vody na zavlažova-
ných loukách (upravené rýče, lopaty apod.). Násled-
ně se začala s  rozvojem závlah, a  meliorací obecně 
v 19. století objevovat první mechanizace.

Výstavba a  údržba hydromelioračních zařízení 
vyvolávala vždy snahu o mechanizaci vykonávaných 
prací. Tyto aktivity a různé pokusy se nevyvíjely samo-
statně, ale navazovaly na všeobecný vývoj mechani-
zace. Významné objevy byly přizpůsobovány a využí-
vány také k melioračním potřebám. Tak vznikly první 
meliorační stroje, které pak byly základem pro novo-
dobou mechanizaci v oboru.

K novodobému vývoji melioračních strojů přispě-
ly vynálezy energetických zdrojů, zejména parního 
pohonu. V  roce 1876 bylo vyrobeno první rýpadlo 

s  parním pohonem na kolejích, konstruované na 
principu vlečné lopaty. Roku 1846 se objevuje první 
pásový traktor. Vynález drenážního hlubidla spadá 
do 1. poloviny 19. století, kdy byl sestrojen pluh pro 
hloubení drenážních rýh do hloubky až 1 m. Koncem 
19.  století zhotovil Van Maleen stroj na protlačování 
drénů vtahováním drenážek, tedy na principu krtčí-
ho drenážního stroje. Roku 1896 byl zkonstruován 
drenážní rýhovač pro hloubky do 1,25 m. V  té době 
i později se již v řadě zemí vyráběly různé druhy těž-
kých stavebních strojů, které byly využitelné také pro 
meliorační práce: 1877 první skrejpr na kolech s koň-
ským potahem, 1883 první rypadlový nakladač, 1915 
první buldozer, od roku 1862 plužní hlubidla, vhodná 
pro hloubení příkopů a kanálů o malé hloubce (Jůva 
a Rýznar, 1967).

Novodobý vývoj melioračních strojů se datuje 
od roku 1906, kdy se objevují rýpadla a  jiné stroje 
v  pokročilé formě (nejprve rýpadla s  dolní lopatou 
o  výkonnosti až 40  m3/h, později s  horní lopatou, 
regulační lopatové rýpadlo pro větší kanály posuno-
vatelné na speciální mostové konstrukci rozpětí až 
20 m, hoblíková rýpadla pro planýrky a skrývky s pá-
sovým podvozkem s výkonností cca 20 m3/h).

Roku 1907 se i  v  českých zemích objevují první 
návrhy speciálních melioračních strojů (korečkové 
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Obr. 5-1A–B Na snímcích z období provádění regulací v oblasti Pomoraví (regulace Moravy, Olšavy, výstavba Baťova kanálu aj. úpra-
vy) je patrný způsob využití koňských potahů a manuální práce při různých činnostech. Podle toho si můžeme udělat představu o způ-
sobech provádění regulací a hydromeliorací na přelomu 19. a 20. století. V době provádění vodohospodářských úprav v Pomoraví, 
v čase pořízení snímku (20. a zejména 30. léta 20. století), byl kladen důraz na využití lidské síly v co největším měřítku na podporu 
zaměstnanosti (MěÚ Kunovice, pozůstalost Ing. Lorenze).



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví38

rýpadlo, drenážní rýpadlo). Zásadní rozvoj přinesly 
rozsáhlé zemní práce spojené s  regulací řek (Labe, 
Morava a  další) a  potřeba výkonných rýpadel. Roku 
1908 zkonstruovaly Českomoravské strojírny v  Pra-
ze korečkové rýpadlo s  teoretickou výkonností asi 
30 m3/h a pracovní hloubkou 6 až 8,5 m, s pohonem 
parním strojem. Obdobný typ vyráběla i  pro hlou-
bení drenážních rýh firma Ferrovia v  Radotíně (Jůva  
a Rýznar, 1967). 

S rozvojem regulačních a melioračních prací se vy-
víjely i jiné druhy strojů. Pro výkopy lopatová rýpadla, 
k dusání hrází se přecházelo od ruční práce k používá-
ní válců, zaváděly se traktorové stroje (dozery, skrej-
pry, grejdry, grejdrelevátory aj.). Při přepravě zemin 

a staviv se používaly polní dráhy s parní lokomotivou, 
později též bezkolejové dopravní stroje (nákladní  
auta, dampry aj.). Postupně se přidávaly další stroje 
pro zemní práce (hrázkovače), zakládací a zpevňova-
cí práce (beranidla, pneumatická kladiva, soupravy 
vrtné, injektovací, čerpadla, kompresory), další stroje 
pro dopravu (jeřáby, výtahy, dopravníky), stroje pro 
přípravu a  zpracování staviv (drtiče, třídiče, pračky, 
míchačky, strojní pěchovadla, vibrátory, finišery, stro-
je torkretovací, omítací aj.). Kromě běžně používaných 
strojů jsou k melioračním pracím často zapotřebí spe-
ciálně upravené stroje, které se svou konstrukcí při-
způsobují zvláštnostem těchto prací, nebo ztíženým 
pracovním podmínkám, zejména při práci v zamokře-
ných územích s málo únosnou půdou, např. hrázkova-
če, brázdovače, betonovací stroje na obklady kanálů, 
stroje na čištění kanálů aj.

Rozvoj zařízení pro závlahy,  
příklady výrobců a jejich produkce

Rozvoj průmyslu přinesl také modernizaci zařízení, 
která bylo možné využít k  jímání, čerpání, rozvedení 
a  rozstřiku vody na zavlažované pozemky. Díky tomu 
se postupně začalo přecházet od méně efektivních a ři-
ditelných závlah výtopou a  přeronem na závlahy po-
střikem. K dispozici postupně byly řady čerpadel, po-
střikovačů a dalších techniky pro zálivky malých ploch 
až po velkokapacitní plošné závlahy zemědělských 
lánů. Zařízení se vyvíjela a  vyráběla v  mnoha zemích 
světa (Spojené státy, Německo, Sovětský svaz aj.), ale 
významný podíl měla i  průmyslová výroba v  českých 
zemích. Vzhledem k širokému rozsahu výrobců ve svě-
tě, Evropě i  českých zemích (později Československu 
a České republice) a množství techniky, uveďme jen ně-
kolik zajímavých příkladů z celé historie produkce zaří-
zení, strojů a pomůcek pro provádění závlah, zejména 
závlah mikropostřikem a  postřikem. Na obrázcích vý-
stavního panelu k tomuto tématu i dále v této kapitole 
jsou příklady mnoha historických i  současných strojů 
a zařízení k výstavbě, provozu a údržbě různých závlah.

Jako první příklad uveďme čerpací techniku spo-
lečnosti Antonín Kunz, která začala svou výrobu již za 
časů Rakousko-Uherska. K  prvním výrobkům patřily 
tzv. větrné motory (větrníky), určené k čerpání vody ze 
studny, případně z povrchového kanálu a její další dis-
tribuci. Díky soukromému archivu můžeme nahléd-
nout do produkce těchto větrníků a poznat i způsob 
propagace těchto výrobků (Obr. 5-3A–C).

Obr.  5-2A–C Na snímcích z  vodohospodářských úprav v  Po-
moraví z 30. let 20. století je patrné využití korečkového rypad-
la a  pracovních drážek pro transport zeminy (MěÚ Kunovice, 
pozůstalost Ing. Lorenze).
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Obr. 5-3A Dobová reklama na větrné motory (soukromý archiv).
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Obr. 5-3B Dobová reklama na větrné motory (soukromý archiv).
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Obr. 5-3C Dobová reklama na větrné motory (soukromý archiv).
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Továrna Antonína Kunze se věnovala výrobě dal-
ší čerpací techniky a postřikovačů. Několik příkladů 
dokumentují přiložené dobové letáky a  fotografie 
(Obr.  5-6A–B). Jednalo se o  malé výrobky určené 
pro domácnosti a zahrádkáře i o výrobky pro velko- 
objemovou produkci zahradnictví, lesních a  ovoc-
nářských školek apod. Na jednom z letáků je již na-
bízeno zařízení tzv. umělého zadešťování, dalo by se 
říct předchůdce mikropostřiků.

Obr. 5-4 Snímek ilustruje praktické využití větrníku pro čerpání vody ze závlahového kanálu ve Francii, 30. léta 20. století. V popředí 
můžeme vidět také jeden z příkladů provedení stavidel s více tabulemi (MěÚ Kunovice, pozůstalost Ing. Lorenze).

Obr.  5-5 Pozůstatek podobného větrníku v  polích u  Velkých 
Bílovic (Břeclavsko). K  torzu zařízení se nepodařilo dohledat 
detailnější informace (foto Miloš Rozkošný, 2020).
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Obr. 5-6A Dobový inzerát na výrobky firmy Kunz (soukromý archiv).
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Obr. 5-6B Dobový inzerát na výrobky firmy Kunz (soukromý archiv).
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Na obrázku s  produkcí postřikovačů společnosti 
Kunz si můžeme všimnout doplňkového stojanu pro 
závlahu chmelnic, případně vyšších ovocných dře-
vin (Obr. 5-7). K podobnému účelu nabízeli postřiko-
vací sestavy také další výrobci, např. firma Sigmund 
(Obr. 5-9). 

Současně přikládáme historickou fotografii prová-
dění závlahy chmelnic postřikem s využitím menšího 
traktoru. Pravděpodobně se jedná o  postřik ochran-
nými látkami proti škůdcům (Obr. 5-8).

Obr.  5-8 Fotografie zachycuje využití postřiku za pomocí 
menšího traktoru (soukromý archiv). 

Obr.  5-9 Reklama na postřikovač firmy Sigmund (soukromý 
archiv).
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Obr. 5-7 Reklama na postřikovače firmy Kunz (soukromý archiv).
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V  předchozím odstavci jsme se dotkli dalších vý-
znamných světoznámých výrobců techniky a zařízení 
pro čerpání vod, kejdy a dalších zemědělských teku-
tých odpadů, pro provádění závlahových rozvodů 
a  závlah samotných. Jedná se o  firmy Sigma (bratři 
Sigmundové) v  Lutíně a  Kosmos v  Olomouci, které 
působily již v začátcích výroby závlahové techniky.

Bratři Sigmundové  
(později Sigma pumpy, Sigma n. p.)
1868 – řemeslník Ludvík Sigmund zakládá v Lutíně 

pumpařskou dílnu
1894 – přebírají firmu synové a vyrábějí kovové 

pumpy
1932 – registrovány ochranné známky Sigma 

a Neptunův trojzubec
1933 – vyrobena zavlažovací zařízení Revolt a Raketa
1942 – byl podnik zabaven nacisty a ředitel Ing. Jan 

Sigmund popraven
1948 – podnik znárodněn, vzniká n. p. Sigma pumpy
1968 – vzniká Sigma koncern, v Lutíně se vyrábějí 

čerpadla pro závlahy

1990 – dochází k rozpadu koncernu a vzniká státní 
podnik Sigma Lutín

1994 – vzniká Sigma Lutín a.s.

Tradice výroby IHS Pumps Olomouc a.s.
1907 – zakládá Ing. Salivar v Olomouci kovodělný 

závod Kosmos
1945 – závod konfiskován státem
1947 – závod začleněn do n. p. Sigma-Kosmos n. p. 

Olomouc
1951 – se započalo s výrobou závlahových zařízení 
1953 – byl závod přejmenován na Železárny Petra 

Bezruče
1965 – zahájena výroba závlahových agregátů 

Irismo-ES
1967 – zahájena výroba 50 hektarových komplexních 

závlahových souprav
1973 – zahájena výroba pásových zavlažovačů PS 63
1979 – zahájena výroba mobilních čerpacích stanic 

SPS 100/100
1980–1993 – inovace výroby závlahových zařízení 

Obr. 5-10A Příklady výrobků společnosti Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-10B–G Příklady výrobků společnosti Sigma (soukromý archiv).

Více o historii jednoho ze symbolů tohoto průmy-
slu, společnosti Sigma, se můžete dozvědět také ve 
speciálním pořadu Českého rozhlasu „Příběhy slavných 
značek“ (Sigma: Světový výrobce pump a  čerpadel 
s Neptunovým trojzubcem ve znaku).

Na obrázcích 5-10A–G jsou příklady výrobků a za-
řízení z  produkce firmy Sigma, od domovních pump 

a čerpadel, přes ruční postřikovače na přípravky proti 
škůdcům, pojízdné pumpy, až po různé typy postři-
kovačů, jejichž otáčení bylo zajištěno mechanismem 
poháněným čerpanou a  rozstřikovanou vodou. Řada 
z těchto výrobků se vyráběla dlouhodobě a byla v čin-
nosti až do 2. poloviny 20.  století, včetně domácího 
využití v zahrádkářství.
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Obr. 5-11 Dobový leták k postřikovačům PUK, včetně základního popisu (soukromý archiv).
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Jednou z  legend v oboru jsou postřikovače série 
PUK. Ty je možné zakoupit i  v  dnešní době. Jeden 
z propagačních letáků k postřikovačům je na obráz- 
ku  5-11. Příklad výkresu typového řešení s  popisky, 
který byl nalezen v  archivu jako součást projektové 
dokumentace k  závlahové soustavě, je na obráz- 
ku 5-12. Zařazení podobných typových výkresů, ne-
bo přímo návodů zařízení od výrobců, které obsa-
hovaly i  přehledy provozních charakteristik, detail-
ní konstrukční výkresy, pokyny k  provozu, údržbě 
a  opravám, bylo zcela běžnou praxí v  projektování 

vodohospodářských staveb; ať již se jednalo o doku-
mentace k navržené čerpací technice, nebo zařízením 
pro rozvod a distribuci vody.

Některé výrobky, jako např. mosazná pumpa 
„Raketa“, mohly nalézt široké využití pro provádění 
mnoha potřebných úkonů v zahradnictví, ovocnictví 
a další zemědělské produkci. Za tímto účelem výrob-
ce zpracovával i propagační letáky formou kalendářů 
s návody a doporučeními pro praktické využití výrob-
ků během roku. V případě této pumpy je nalezneme 
na dalších snímcích (Obr. 5-13A–C).
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Obr. 5-12 Vzorový výkres k postřikovači z projektové dokumentace (archiv SPÚ ČR, pracoviště Prostějov).
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Obr. 5-13A Leták k pumpě „Raketa“ (soukromý archiv).
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Obr. 5-13B Leták k pumpě „Raketa“ (soukromý archiv).
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Obr. 5-13C Leták k pumpě „Raketa“ (soukromý archiv).
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Podobně byly propagovány způsoby využití dal-
ších typů výrobků. Příklad letáku se způsoby praktic-
ké aplikace a  rozmístění postřikovačů v  terénu je na  
obrázku 5-14.

V  nabídce společnosti Sigma byly také různé va- 
rianty čerpacích sestav a agregátů, v mobilním i sta-
bilním, stacionárním provedení. Příklady letáků doklá-
dají obrázky 5-15A–H.

Obr. 5-14 Leták s doporučením aplikace a rozmístění postřikovačů v terénu (soukromý archiv).
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Obr. 5-15A Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-15B Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-15C Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-15D Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (archiv VÚV TGM).

PRůMYSL, MECHANIZACE A ZAŘÍZENÍ PRO ZáVLAHY

Obr. 5-15E Ukázka dobového využití výrobků firmy Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-15F Ukázka dobového využití výrobků firmy Sigma (soukromý archiv).

Obr. 5-15G Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (archiv VÚV TGM).
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Zajímavosti z historie výzkumu,  
vývoje a průmyslové výroby pro závlahy

V  poslední části této kapitoly uveďme několik infor-
mací k výzkumu a vývoji v oboru závlah a závlahové 
techniky, který probíhal v  Československu a  pozdě-
ji v  České republice. Produkty tohoto výzkumu totiž 
nebyly jen teoretické zásady a  návrhové parametry 
a podmínky pro různé typy závlahových soustav a sítí, 
ale také poznatky k využití konkrétních výrobků (např. 
postřikovačů, mikrosít na předúpravu vody, rychlo-
spojkových potrubí, rozvodů kapkových závlah aj.), 
včetně příslušných technických norem, návodů a no-
mogramů.

Hrůza (1960) počítal mezi základní články pová-
lečné závlahové výstavby provozní výzkumné objek-
ty, které zřídila pro potřeby melioračního výzkumu 
Československé akademie zemědělských věd. Zařadil 
mezi ně závlahový objekt při zemědělské technické 
škole v Roudnici nad Labem o zavlažované ploše asi 
100 ha. Dále obdobný objekt o výměře 270 ha v kli-
matických a výrobních podmínkách jižní Moravy, a to 

na pozemcích hrušovanského státního statku v Hev-
líně. Na Slovensku se jednalo o objekt Nový Trh o vý-
měře 510 hektarů na Žitném ostrově a o východoslo-
venskou výzkumnou závlahovou stanici v  Somotoru 
s celkovou výměrou zavlažované plochy asi 300 ha.

V roce 1960 vznikl Výzkumný ústav závlahového 
hospodářství (VÚZH) s ředitelstvím v Bratislavě a po-
bočkami v Praze a Brně. Po rozdělení Československa 
přešla část pracovníků pod Výzkumný ústav meliorací 
a  ochrany půd (VÚMOP). Výzkumem v  oboru závlah 
se dále zabývala zejména pracoviště technických vy-
sokých škol (VUT v Brně, ČVUT v Praze) a zemědělské 
univerzity (VŠZ, nyní Mendelova univerzita v  Brně, 
Česká zemědělská univerzita v Praze).

Z výsledků výzkumu a vývoje zde uveďme v prvé 
řadě pásový postřikovač, který je československým 
vynálezem (Obr.  5-16A–C a  Obr.  5-17). Až do dnešní 
doby patří mezi nejrozšířenější způsoby provádění zá-
vlah využití těchto postřikovačů, a to celosvětově. 

Jak uvádí např. Štěpaník (2010) ke způsobu prová-
dění závlah v Podyjí: „K rozvedení vody po ploše byly po-
užívány především pásové zavlažovače STS Hustopeče, 
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Obr. 5-15H Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (archiv VÚV TGM).
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Obr. 5-16A–C Vzhled a konstrukce prototypu pásového postřikovače (A), který vymyslel Ing. Zdražil z VÚZH, dále postupně zdokonalo-
vaná konstrukce (B) a konečná verze postřikovače (C) (archiv Jana Šálka).
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Obr. 5-17 Technické schéma pásového postřikovače, které bývalo, podobně jako schémata dalších vzorových a typových objektů  
a zařízení, součástí projektové dokumentace k závlahovým stavbám a soustavám. Zde se jedná o projektovou dokumentaci k sousta-
vě Brod – Bulhary – Valtice (archiv SPÚ ČR, pracoviště Prostějov).

PRůMYSL, MECHANIZACE A ZAŘÍZENÍ PRO ZáVLAHY



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví62

které svojí jednoduchou a  robustní konstrukcí i  lácí 
vyhovovaly náročnému zemědělskému provozu lépe 
než v  té době značně poruchové a  nákladné zavlažo-
vače PP-67 společnosti Sigma Olomouc. Stojí jistě za 

zmínku, že konstrukční princip pásového postřiku je 
našim světovým unikátem, vynalezeným brněnským 
pracovištěm VÚZH Bratislava již v roce 1967 (viz Zdra-
žil, 1973), vývoj byl dokončen v STS Hustopeče v r. 1972.  

Obr. 5-18A–C Výzkum využití postřikovačů v praxi. A – měření vzdálenosti dostřiku a intenzity postřiku v závislosti na vstupním nasta-
vení (archiv Jana Šálka).
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Zařízení sestává z protékaného navijáku upevněného 
na podvozku a poháněné hydromotorem, na niž se za 
provozu plynule navíjela hadice z plastické hmoty. Ta 
při svém pohybu vleče kluzný stojan s otáčivým postři-
kovačem. Celé zařízení se pohybuje jen po cestě, stojan 
s  postřikovačem do pracovní polohy vyvleče traktor 
na speciálním závěsu. Hadice o délce 300 m a postři-
kovač PUK-2 s  dostřikem 25  m umožňoval zavlažit 
účinně plochu 1,2 ha čistou dávkou 30 mm za 20 hod. 
pracovního času. To byla přímo revoluční změna, která 
zásadním způsobem zvýšila kulturu i produktivitu prá-
ce závlahářů a  podstatně přispěla k  dobrému využití 
soustavy.“

Ve starší literatuře můžeme nalézt i zmínky o roz-
vodných zavlažovacích potrubích na kotoučích z  ji-
ných zemí. Např. společnost H. Boumer and J. O. Helms 
používala místo kovového potrubí elastických trubek 
z nových plastových hmot. Uvádí se, že byla vyráběna 
potrubí o průměrech 60, 70, 89, 108, 125 a 150 mm. 
Potrubí byla doplňována podstavci, aby byly v  pro-
vozu nad terénem, případně kolovými podvozky, aby 

bylo možné přemísťovat celou smontovanou trubní 
linku na další postavení traktorem. Oproti těmto ře-
šením je patrný velký přínos konstrukce českosloven-
ského pásového postřikovače, který se mohl pohybo-
vat zpět k výchozímu postavení samočinně.

Na závěr této části představme několik dobových 
snímků z výzkumu odvození nomogramů pro použi-
tí postřikovačů v praxi, který probíhal na VUT v Brně 
(Obr. 5-18A–C). Testován byl např. dostřik při daných 
vstupních podmínkách (závlahová dávka apod.). 

Již od 60. let 20. století probíhal také výzkum bo-
dové závlahy, včetně prvních verzí kapkové závlahy. 
Na výzkumu se podílela pracoviště Stavební fakulty 
VUT v Brně ve spolupráci s vybranými zemědělskými 
podniky na jižní Moravě. Zkoumány a  testovány by-
ly různé druhy filtrů a mikrosít pro předčištění vody, 
hadicové rozvody a různé varianty výtokových otvo-
rů a první verze kapkovačů, jak dokládají následující  
obrázky 5-19A–D a 5-20. Při výzkumu byly zkoušeny 
jak konstrukce, hledány optimální průtoky vody, tak 
i  čistící funkce v  případě filtrů a  sít. Cílem výzkumu 
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Obr. 5-19A–D Snímky z výzkumu různých zařízení pro bodové a kapkové závlahy, prováděné VUT v Brně (archiv Jana Šálka).
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bylo připravit pro praxi také různé pomocné tabul-
ky s návrhovými a provozními parametry s ohledem 
např. na velikost průtoku, pomocné nomogramy, zá-
sady provozu a údržby.

Organizace práce při závlahách

S  rozvojem složitosti závlahových soustav vyvstáva-
la otázka organizace práce, zajištění dostatečného 
počtu pracovníků, aj. Jedním ze zajímavých příkladů 
vlivu dostupného vybavení a  lidské síly pro prová-
dění závlah je popis detailního provozu v  roce 1963 
v  soustavě Krhovice  – Hevlín: „Statek obhospodařuje 
3 680  ha zemědělské půdy, z  toho 3465  ha orné půdy, 
105  ha ovocných sadů a  35  ha vinic. Průměrná roční 
teplota je 9,2 °C, dlouhodobý celoroční srážkový průměr 
523 mm, výrobní typ kukuřičný. Zavlažovalo se 1 693 ha 
postřikem vodou odebíranou čerpacími stanicemi 
z  otevřených náhonů nebo přímo z  podzemní tlakové 
trubní sítě. Statek má 4 závlahové soupravy Z-50-D, 

12 souprav Z-25-D a 2 soupravy Z-15-D. Na pozemcích 
s  podzemní tlakovou trubní sítí je k  dispozici dalších 
40 Závlahových souprav typu ITR-144. Dále uváděné 
zkušenosti se vztahují na rok 1967, kdy ve vegetač-
ním období napršelo jen 266 mm a  i  zimní vláha byla 
malá. Zavlažovat se začalo v  poslední dekádě března. 
Základ závlahových čet tvořilo 20 stálých pracovníků, 
kteří v provozních špičkách byli podle potřeby doplněni 
dalšími pracovníky z rostlinné výroby. Zavlažovány byly 
všechny polní plodiny v dosahu sítě a 136 ha zeleniny. 
Jedna závlahová dávka činila průměrně 35,3 mm, prů-
měrný roční počet dávek byl 2,4. Závlahami se podařilo 
dodat toliko 55  % skutečné potřeby, neboť v  suchém 
květnu a  červnu dostaly závlahu všechny plodiny. Ani 
při zavedení dvou- a třísměnného provozu nebylo mož-
né včas všem plodinám dodat celý vláhový nedostatek. 
Nepříznivé byly též energetické výseče, trvající přibližně 
3 h. denně. Na 1 ha zavlažované plochy bylo přivedeno 
okrouhle 1 009 m3“ (Zmeškal, 1968).

Praxe se potýkala s mnoha problémy, hlavně v po-
čátečním období rozvoje a výstavby závlah ve 2. po-
lovině 20. století, kdy bylo snahou provádět rozsáhlé 
soustavy naráz. Cablík (1971) uvádí: „Zavedení závla-
hy je hluboký zásah do komplexu zemědělské výroby, 
zvláště když jde o závlahu velkoplošnou. Prvé zkušenos-
ti s  velkoplošnými závlahami jsme získali na soustavě 
Krhovice – Hevlín; zde zřetelně vyvstala otázka organi-
zace práce, kterou nejlépe zvládaly státní statky a  vel-
ká nebo za tím účelem sloučená jednotná zemědělská 
družstva. Od roku 1964 byly dány do provozu závlahové 
soustavy podél Vltavy, Labe a Ohře s těžištěm na Mělnic-
ku a Litoměřicku; zachovával se přitom postup úplného 
dokončení stavby jako celku, který najednou měl přejít 
do užívání relativně malého počtu výrobních závodů. 
Provozovatelé nebyli na náhlý přechod od suchého hos-
podářství na závlahové hospodářství na celé rozloze 
dostatečně připraveni, a z toho plynulo též nedokona-
lé počáteční využívání nové techniky; tento neutěšený 
stav trval několik let. Příčiny byly v nedostatku kvalifiko-
vaných pracovních sil, nedostatečné mechanizace pol-
ních prací, v malých zkušenostech s provozem závlahy 
a v nepřipravenosti na přeměnu způsobu hospodaření. 
Zapomínalo se též na včasné zřizování nezbytných in-
vestic, jako jsou sklady, stáje apod.“ Jak uvádí Štěpaník 
(2010), přechod na realizaci závlahových soustav na 
etapy a  přednostní realizace v  oblastech, kde měly 
místní zemědělské podniky předpoklady pro úspěš-
nou implementaci v  praxi (uvádí příklad JZD Velké 
Bílovice v Podyjí), pomohl řešit mnoho ze zmíněných 
problémů.

Obr. 5-20 Uspořádání části výzkumné aparatury v prostorách 
VUT v Brně (archiv Jana Šálka).
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Obr. 5-21 Organizační schéma jednoho ze středisek provozu závlah v Podyjí (z projektové dokumentace soustavy Brod – Bulhary – 
Valtice) prezentuje postupný vývoj ke komplexnímu způsobu organizace, řízení a provádění závlah v Československu (archiv SPÚ ČR, 
pracoviště Prostějov).
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