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- Mrazová poškození mohou nastat při různých meteorologických 
podmínkách

- Typy mrazů:
- Advekční mráz
- Radiační mráz
- Advekčně-radiační mráz

Meteorologické podmínky



- Příliv studeného vzduchu z polárních oblastí proudící různě silnými 
větry do střední Evropy

- Vrstva chladného vzduchu je promísená a vertikálně silná (mohutná)

- Nevzniká inverze ani nedochází k hromadění chlad. vzduchu v údolích

- S výškou teplota klesá

- Běžně doprovázen oblačností a někdy i srážkami

- Zpravidla nižší vzdušná vlhkost ale i opak možný

- Nebezpečný zejména brzy z jara

- Velmi omezené možnosti ochrany! 

Advekční mráz



- Za jasných dnů při výskytu tlakové výše nad střední Evropou

- Doprovázen bezvětřím nebo mírným vánkem 

- Dlouhovlnným vyzařováním do prostoru aktivní povrchy ztrácí svoji 
teplotu - od nich se ochlazuje i okolní vzduch

- Ten se hromadí při zemi a vytváří různě vysokou inverzní vrstvu
- Kde se s výškou teplota zvyšuje 

- Hranice inverze – jednotky až desítky metrů

- Na svazích dochází ke stékání chladného                                    
vzduchu do níže položených míst

- a hromadění chladného vzduchu                                                            
v kotlinách i na rovinách

- Ochrana je možná

Radiační mráz



- Vytvořen výběžek vysokého tlaku vzduchu za postupující studenou 
frontou

- Příliv chladného vzduchu přes den je následovaný večerním a nočním 
vyjasněním

- Nízká teplota vzduchu přes den a v noci ideální podmínky pro 
vyzařování (čistý a sušší vzduch bez oblačnosti) umožní hluboký 
pokles teploty v nočních hodinách

- Ochrana v závislosti na rychlosti větru možná

Advekčně-radiační mráz



- Nezbytné aktuální meteorologické údaje jsou teplota a vlhkost 
vzduchu, kterými pěstitelé standardně disponují

- Stěžejní záležitostí je správné interpretování naměřených hodnot 

- A schopnost domyslet jaký mají naměřené hodnoty ve skutečnosti vliv 
na rostlinné povrchy

Monitorování podmínek



Monitorování podmínek

-3° teplota aktivních povrchů

-2,4°

-1,8° teplota vzduchu
-2,1°

-2,7°

bezvětří, jasno, suchý list      (radiační mráz)

dlouhovlnná radiace



Monitorování podmínek

-1°

-1°

-1°

-1°

vítr, jasno nebo pod mrakem, suchý list (advekční mráz)

proudění



Monitorování podmínek

-4°

-0°

-0°

-0°

Mokrý povrch(led) !!!, advekční i radiační mráz 

proudění

Povrch pokrytý 
vodou/ledem

proudění

skupenské teplo výparné/sublimace



Teplotu můžeme měřit: 

-Klasickým stíněným teploměrem (suchý teploměr), standardně ve 2 m 
nad zemí, naměřená teplota odpovídá teplotě vzduchu, teplota 
rostlinných povrchů se může zejména za radiačních mrazů výrazně lišit

-Exponovaným (radiačním) teploměrem – čidlo není kryto stínítkem, díky 
neomezenému vyzařování relativně dobře simuluje teplotu aktivních 
povrchů rostlin

-Vlhkým teploměrem – čidlo teploměru je obaleno vlhčenou textilií -
měříme teplotu vlhkého teploměru, ukazuje nám jaká je teplota 
mokrých (dostatečně malých) předmětů, jedná se o hodnotu někde mezi 
teplotou vzduchu a teplotou rosného bodu. Stěžejní údaj při používání 
protimrazové závlahy

Měření vlhkosti: psychrometry nebo elektronickými vlhkoměry

Monitorování podmínek



- Jedná se o teploty při kterých dochází k poškození orgánů

- Stanovovány zpravidla v umělých podmínkách – to je nezbytné mít na 
paměti při jejich používání. Je mnoho faktorů které ovlivňují jejich reálnou 
výši

Příklad kritických teplot pro odrůdu ´Concord´ (Vitis labrusca)

Kritické teploty

T10, T90 = teploty, kdy dojde k poškození z 10 a 90 % (Proebsting and Brummund 1991)

STÁDIUM VÝVOJE

Začátek 

nalévání 

pupenů

Konec 

nalévání 

pupenů

Začátek 

otevírání 

pupenů

Stádium 

prvního 

listu

Stádium 

druhého 

listu

Stádium 

třetího 

listu

Stadium

čtvrtého 

listuKRITICKÉ 

TEPLOTY 

(°C) BBCH 01 BBCH 03 BBCH 07 BBCH 11 BBCH 12 BBCH 13 BBCH 15

T10 -10,6 -6,1 -3,9 -2,8 -2,2 -2,2 -2,2

T90 -19,4 -12,2 -8,9 -6,1 -5,6 -3,3 -2,8



Jedná se v podstatě o preventivní opatření zabraňující vzniku vnějších 
nebo vnitřních podmínek, při kterých dochází k mrazovým poškozením

- Výběr vhodného pozemku
- Údržba půdního povrchu

- Volba druhu odrůdy a podnože

- Výživa a hnojení

- Řez a tvarování

- Využití chemických látek

- Regulace nukleačně aktivních bakterií

Nepřímé metody 



- Stěžejní a základní metoda pasivní ochrany

- Významné zejména z hlediska výskytu radiačních mrazů

- Studený vzduch by měl mít možnost odtékat - svah

Výběr vhodného pozemku



- Stav povrchu má významný vliv na tepelnou bilanci porostu

- Pro dobrou akumulaci přes den a vydávání v noci je nejlepší holý, 
vlhký, slehlý černý úhor

- Mulč, travní porost, spadané listí, čerstvě kultivovaná půda vytváří 
izolační vrstvu – omezit na minimum

- Doporučení: meziřadí posekané na minimální výšku, příkmenné pásy 
bez vegetace případně objedno meziřadí černý úhor

Úprava půdního povrchu



- Důležitá je zejména doba nástupu citlivých fenofází

- Čím pozdější tím menší je pravděpodobnost zasažení

- Na rizikovější pozemky dáváme pokud možno později rašící odrůdy

- Nepanují jednoznačné názory na účinnost a použití jednotlivých prvků. 

- Významný vliv některého z prvků na zvýšení mrazuodolnosti nebyl 
prokázán

- Výživa by mela být vyrovnaná, nepřehnojeno dusíkem

Druh, odrůda

Výživa a hnojení



- Dělený řez

- Posunutí doby řezu

- Vyšší pěstitelské tvary

- Pozdější vyvazování

- Efekt založen na různých fyziologických i fyzikálních efektech 

- Obtížné definovat vnitřní a vnější podmínky za kterých jsou tyto látky 
účinné

- Ač byly v mnoha případech učiněny pozitivní zkušenosti je vysoká 
nejistota účinku při jejich použití a nelze na ně spoléhat jako na 
základní opatření.      Spíše jako část celé řady opatření !!!

Řez a tvarování

Využití chemických látek



- Voda taje při 0 °C, tuhnutí může nastat až při teplotách okolo -40 °C

- Kapalná voda s teplotou pod 0 °C nazývána přechlazenou, podchlazenou

- Přechlazení je ovlivněno výskytem nukleačních jader

- Některé bakterie podporují tvorbu krystalů v kritickém pásmu -5 až -1 °C

- Led vytvořený na povrchu podporuje tvorbu ledu v mezibuněčných 
prostorech – v závislosti na citlivosti dochází k poškození pletiv

- Výskyt lze omezit

Regulace nukleačně aktivních bakterií

Pseudomonas syringae



- Chemickými látkami – s baktericidní úč. např. měďnaté fungicidy
- po jejich aplikaci se bakterie znovu šíří opakovat po 5-10 dnech

- Konkurenční bakterie s nukleační aktivitou mimo rizikové pásmo
- zatím experimentálně

- Nikoliv bakterie ale její bílkoviny způsobují tvorbu krystalů

- Dostatečně předem zasáhnout aby se stihly rozložit (několik dní)

- Účinek nelze přeceňovat jelikož v prostředí je mnoho dalších materiálů 
nukleaci podporujících – nelze spoléhat

Regulace nukleačně aktivních bakterií



Přímá opatření v období výskytu vegetačního mrazu

- Zamlžování

- Zakuřování

- Ohřívače a pálení různých materiálů

- Stacionární i mobilní ohřívače s ventilátory (horkovzdušné fukary)

- Stožárové ventilátory 

- Helikoptéry

- Protimrazová závlaha

Přímé metody



- Kapičky mlhy zachycením                                                      
dlouhovlnného záření a jeho                                                                                 
zpětným vyzařováním                                                                        
brání poklesu teplot

- Brání radiačním ztrátám

- Musí být splněno několik podmínek:
- Velikost kapek musí odpovídat zachycované vlnové délce !!!
- Optimum 3-30 µm - pásmo které je odpovědné za většinu vyzařované 

dlouhovlnné radiace, zároveň nejsou náchylné na příliš rychlý pokles
- Setrvání kapek na místě - vysoká vlhkost vzduchu nebo přísada která brání 

vysychání, bezvětří nebo mírný vánek 
- Dostatečná hustota a rovnoměrné rozptýlení
- Dostatečné vyzařování z půdy
- To vše omezuje využití této metody na podmínky radiačních mrazů

Zamlžování

foto M. Horáček



- Umělá tvorba mlhy
- Zamlžovače využívající pulsní motor – využívaná alternativa

- Vhodná velikost vytvářených kapek 
- Směs vody a glycerinu – kapky pomaleji vysychají

- Výhody: ↓provoz náklady, ↓spotřeba vody a energie, ↓pracovní síla, mlha 
brání prudkému rannímu ohřátí

- Nevýhody: použití omezené na radiační mrazy, ohrožení provozu v okolí 
- Viditelná mlha nestačí – musí být stále obnovována – setrvají spíš malé 

Zamlžování

foto M. Horáček



- Historicky používaná metoda využívající stejný princip jako zamlžování

- Není založena na standardních postupech

- Předpoklad se kterým je používána není v mnoha případech 
splněn !!!

- Velikost částic musí odpovídat spektru dlouhovlnné radiace (3-30 µm) 

- Průměrná kouřová částice je menší než 1 µm – kouř zachycuje spíše 
krátkovlnné záření v oblasti viditelného spektra ale omezeně zachycuje 
dlouhovlnné záření – nemusí být efektivní

- Výhody: nízké pořizovací i provozní náklady

- Nevýhody: Podobná omezení jako zamlžovaní navíc s těžko 
odhadnutelnou radiační aktivitou, problematické z hlediska ŽP, 
obtížná manipulace

Zakuřování



- Mnoho různých způsobů spalování pevných, kapalných i plynných paliv 
v různých typech hořáků i na volno

- Náhrada ztrát tepelné energie z porostu

- Porost zachytí část dlouhovlnného záření (sálavého tepla) ale většina je 
bez užitku vyzářena do prostoru

- Většina tepla uvolněna jako teplé plyny které se míchají s okolním 
vzduchem a tím jej ohřívají

- O tom jak je tato složka efektivně využita rozhodují zejména dva faktory:
- Síla inverze
- Síla tepelného zdroje

Ohřívače a pálení různých materiálů

75%

25%



Vliv inverze a síly zdroje na účinnost (Snyder and Melo-Abreu 2005)

Ohřívače a pálení různých materiálů
Vý

šk
a 

(m
)

Teplota vzduchu (°C)

hranice inverze



- Lépe využívat více slabých zdrojů
- Čím větší souvislá plocha tím je ochrana účinnější 
- Ošetřování malých ploch neúčinné 
- Pozor na okrajový efekt

- Výhody: spolehlivá, snadné dimenzování, možnost 
regulace, částečně efektivní i za větru, kombinovatelnost, 

- Nevýhody: nákladné, podle typu pracovně náročné, 
skladovací prostory, BOZP

Ohřívače a pálení různých materiálů



- Statické nebo mobilní stroje

- Na hořácích dochází ke spalování paliva a ohřátý vzduch je 
vyfukován silným ventilátorem horizontálním směrem

- Tím je lépe distribuován s menšími ztrátami

- Ovanutí části porostu v určitém intervalu

- Ohřívá vzduch + víří vzduch čímž snižují rozdíly v              
teplotě aktivních povrchů a vzduchu 

Ohřívače s ventilátory



Statické

Mobilní (tažené, nesené)

Ohřívače s ventilátory
Foto M. Polleunis

Foto S.  Józwiak



Statické

- Výhody: snadná obsluha a automatizace, snadný přesun stroje

- Nevýhody: kruhový tvar ošetřované plochy, relativně malá plocha

Mobilní 

- Výhody: relativně snadná obsluha

- Nevýhody: noční služba traktoristy, za vlhka vyježdění kolejí

- vyšší pořizovací náklady

- nižší provozní náklady, nízká spotřeba paliva, kombinovatelnost

Ohřívače s ventilátory



- Při radiačních mrazech a vzniku inverze                                                 
s výškou roste teplota vzduchu

- Mícháním výše položeného teplejšího vzduchu s přízemním lze narušit 
inverzi a zvýšit teplotu u země

- Navíc vzniklé proudění narušuje mezní vrstvu a snižuje rozdíl v teplotě 
vzduchu a aktivních povrchů

- Zásadní podmínkou účinnosti je vznik inverze, jinak neúčinné

- Přízemní zvýšení teploty odpovídá zhruba 1/3 rozdílu teplot ve výšce 
ventilátoru a při zemi 

- Čím silnější inverze tím efektivnější je ochrana 

Stožárové ventilátory



- Výhody: nízké nároky na pracovní sílu, levný provoz, 
možnost osušení plodů při sklizni, kombinovatelnost

- Nevýhody: omezení na podmínky radiačních mrazů, 
rovinaté pozemky, kruhová plocha, vysoké pořizovací 
náklady, legislativní omezení, hlučnost

Stožárové ventilátory

Foto V. Koběluš

Foto T. Letocha



- Využívají stejného principu a jsou rovněž efektivní pouze za 
inverzního zvrstvení

- Částečně je využito i teplo z vrtulníkových motorů

- S hmotností helikoptéry roste výkon (20-50 ha)

- Omezení leteckým předpisem, vybavením helikoptéry a kvalifikací 
a ochotou pilota 

- Výhody: ošetření velké plochy jedním strojem, relativně 
pohotová, nulové pořizovací náklady, nízké nároky na pracovní 
sílu

- Nevýhody: účinnost jen za radiačních mrazů (inverze), vysoké 
provozní náklady, předpisová omezení a provozní rizika

Helikoptéry
Foto P. Kašpárek



- Základním principem je využití latentního 
skupenského tepla při tuhnutí aplikované vody

- Při změně kapalné vody na led se uvolňuje velké 
množství tepla 

- Pokud dodáváme stále novou vodu která může 
tuhnout je teplota vytvořeného ledu rovna nebo 
velmi blízká 0°C a nedochází k poškození pletiv

- Voda má i vysokou teplenou kapacitu ale důležitější 
je právě fázová změna

Protimrazová závlaha (vrchní zadešťování)



- Příklad:
1 litr (kg) 10 °C vody uvolní při chladnutí na 0° 41,8 kJ
1 litr 0°C kapalné vody při tuhnutí na led o teplotě 0°C 
uvolní 334 kJ
8krát víc energie

Protimrazová závlaha
Fyzikální vlastnosti vody důležité z hlediska použití protimrazové závlahy



- Celkovou bilanci ovšem  výrazně ovlivňuje i zároveň 
probíhající výpar případně sublimace aplikované vody

- Skupenské teplo výparné je 2501 kJ/kg
- To je cca 7,5krát více než skupenské teplo tuhnutí (334kJ)
- Pro udržení nulové bilance je nezbytné aby při pomyslném 

vypaření 1 litru vody došlo ke ztuhnutí 7,5 litrů na led
- Z toho vyplývá i hlavní riziko využití protimrazové 

závlahy
- Tím je přerušení aplikace vody  během mrazu → 

pokles teplot povrchů krytých vodou a ledem na 
teplotu vlhkého teploměru → nižší než okolní teplota 
vzduchu → výraznější poškození něž bez ochrany

Protimrazová závlaha



O účinnosti rozhoduje:
- Dávka vody
- Frekvence s jakou je porost skrápěn
- Velikost kapek
- Rovnoměrnost postřiku
- Počátek a konec ošetřování

- Při návrhu systému je nutné jej dimenzovat na nejhorší 
předpokládané podmínky

Protimrazová závlaha



Určení dávky + velikosti rezervoáru 
-Stěžejní údaj je nejnižší předpokládaná teplota

Doporučené dávky vody v závislosti na předpokládaném maximálním poklesu 
teploty (Hewett 1971)

Závlaha dimenzována na -4°C
To odpovídá dávce 3,8 mm/hod = 38 m3/ha/hod
10 hektarová vinice po dobu 10 hodin 3800 m3/den
Na 5 dní zhruba 19000 m3

Protimrazová závlaha

Ovocné stromy

Aplikační dávka mm/hod. 2,5 3,0 3,8 4,6 6,4

Minimální teplota vzduchu 

(teploměr se stínítkem) -2,2 -3,3 -4,2 -4,7 -5,8



- Snížit dávku lze speciálními postřikovači – cíleným postřikem

- Ošetřují pouze řádek nikoliv meziřadí

Protimrazová závlaha

StripnetTM + PulsarTMFlipper



- Frekvence skrápění – čím je interval kratší tím může být dávka nižší

- Interval by neměl být nikdy delší jak 60 sekund 

- Velikost kapek – čím jsou kapky menší tím je větší předpoklad že 
neskápnou a uvolní většinu energie na površích rostlin

- Rovnoměrnost postřiku – čím rovnoměrněji je aplikován tím 
efektivnější je využití vody

Protimrazová závlaha

Minimální teplota

°C

Vysoké kultury (sady, vinice)

Rotace 30 s

mm/hod

Rotace 60 s

mm/hod

-2,0 2,5 3,2

-4,0 3,8 4,5

-6,0 5,1 5,8



Počátek a konce ošetřování 
Je nutné znát teplotu vlhkého teploměru

- ON/OFF - při teplotě vlhkého teploměru = kritické teplotě dané 
fenofáze

- Kdy nastane kritická teplota vlhkého teploměru lze dopočítat z 
naměřené teploty vzduchu a vlhkosti odpoledne nebo v podvečer 
před očekávaným mrazem

- Dr. Litschmann vytvořil jednoduchou aplikaci - dostupná z WEBU

Nelze se řídit jen naměřenou teplotou vzduchu hrozí opožděné 
spuštění nebo brzké vypnutí - nebezpečí poškození rostlin!!! 
Při rychlostech větru nad 2,5 m/s (9 km/h) nelze protimrazovou
závlahu využít – výpar příliš silný

Protimrazová závlaha



- Výhody:
- Velmi účinná a spolehlivá
- V závislosti na ceně a dostupnosti vody provozně levná
- Malé pracovní nároky

- Nevýhody
- Při přerušení větší poškození než bez ošetřování
- Potřeba silného zdroje vody
- Rozmáčení povrchu – problematické ošetřování
- Podmínky pro infekce houbových chorob
- Vysoké pořizovací náklady
- Nelze vyloučit riziko polámání letorostů 
- Při rychlostech větru nad 9 km/h nelze využít
- Vyplavování živin z vrchních vrstev půdy
- Není možné zpožděné spuštění

Protimrazová závlaha



• Žádoucí je maximální využití nepřímých metod - levnější

• Nejspolehlivější je dodání energie přímo spalováním nebo protimrazovou 
závlahou - vždy záleží na správném dimenzování 

• Většina ostatních metod účinných jen za podmínek radiačních mrazů

• Pro optimální použití jsou vždy nezbytné vlastní zkušenosti

Shrnutí
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poděkování: kolegům a Ministerstvu zemědělství ČR


