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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat domácí systém zavlažování 

založený na platformě Arduino s možností prohlížet data a řídit systém pomocí 

grafického uživatelského prostředí. Byla provedena volba jednotlivých komponent, 

komunikace a byly vytvořeny řídicí programy. Návrh byl přizpůsoben konkrétnímu 

objektu. K řešení bylo použito vývojové prostředí Arduino IDE, ve kterém byly 

vytvořeny řídicí programy pro jednotlivé moduly. Pro prohlížení, řízení a sběr dat byl 

vytvořen webserver pomocí frameworku Flask v programovacím jazyce Python s 

databází PostgreSQL. Tento systém byl testován na testovací soustavě a prokázal 

požadované a správné chování. 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to design and implement an Arduino-based home 

irrigation system with the ability to view and control the system through a graphical user 

interface. Individual components, communication were selected and control programs 

were created. The design was adjusted to a particular object. The solution was developed 

using the Arduino IDE development environment, where controlling programs for 

individual modules were created. A web server was created to view, control and collect 

data using the Flask framework in the Python programming language with the 

PostgreSQL database. This system was tested on a test system and demonstrated the 

desired and correct behavior. 
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1 ÚVOD 

Většina domácích pokojových rostlin je pro správný růst a zdraví zcela závislá na péči 

a přítomnosti člověka. Rostliny však zároveň nepotřebují přílišnou pozornost, stačí 

občasné zalití a sluneční paprsky. Zalévání domácích a pokojových rostlin je repetitivní, 

poměrně jednoduchá úloha, tedy ideální úloha pro automatizaci, a zároveň nabízející 

mnoho možností, jak domácí květiny sledovat pomocí různých senzorů. 

 Předmětem této práce je návrh a realizace domácího systému zavlažování. Tento 

systém bude implementován na rodinném domě, proto je řešení zvoleno s ohledem na 

možnosti daného objektu, s důrazem na zalévání okenních truhlíků s muškáty. 

 Návrh systému bude koncipován tak, aby umožňoval zalévání většího množství 

rostlin. Systém zavlažování bude složen z jednotlivých modulů se senzory a ventily 

umístěnými přímo na truhlících, dále pak řídicí jednotkou sbírající data a odesílající je na 

webový server. Po připojení na webserver bude možné v jednoduchém webovém 

grafickém prostředí monitorovat data z jednotlivých modulů a ovládat zavlažování. 

 Při návrhu modulů a řídící jednotky bude provedena volba senzorů a dalších 

komponent. Jak moduly, tak řídící jednotka budou založeny na platformě Arduino, pro 

které bude také vytvořen řídicí software. 

 Pro ovládání a prohlížení bude vytvořen webový server pomocí frameworku Flask 

v programovacím jazyku Python, s PostgreSQL databází, umožňující nastavení 

zavlažování a zobrazení podrobných dat ze senzorů v podobě grafů. 

Navržený systém bude otestován na testovacím truhlíku, kde bude ověřena 

správná a požadovaná funkčnost.
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2 ZAVLAŽOVÁNÍ A AUTOMATIZACE 

Pojmem zavlažování se rozumí aplikace řízeného doplňování dešťových srážek vodou 

v potřebných intervalech za účelem pěstování plodin nebo rostlin [1]. Naproti tomu 

zemědělství, které se spoléhá pouze na přímé srážky, se označuje termínem suché 

zemědělství [2]. 

U domácích a pokojových rostlin však na déšť nemůžeme spoléhat, jednoduše 

z toho důvodu, že nám v rodinném domě obvykle neprší. Nabízí se dvě možnosti. Buď 

zalévat ručně (s přítomností člověka), anebo tuto činnost zautomatizovat. 

Automatizací označujeme použití samočinných řídicích systémů k řízení 

technologických zařízení a procesů [3]. 

Při správném návrhu automatického systému jsme schopni analyzovat data 

z různých senzorů a následně přesně dávkovat potřebné množství vody, což má za 

následek úsporu vody, zlepšení růstu rostlin a v neposlední řadě úsporu času člověka. 

2.1 Obecné potřeby rostlin 

Historie botaniky – vědy, která zkoumá tu část přírody, kterou označujeme jako flóru – 

má své kořeny v ústním podání paleolitického člověka, který se živil výhradně sběrem 

plodin. Zřejmé pokročilé znalosti registrujeme v období neolitické revoluce – přechodu 

člověka k zemědělství. Větší zájem o samotnou rostlinu se projevil až ve starých 

Athénách u Aristotelova žáka Theofrasta. V Evropě byl po dobu středověku většinou 

zájem pouze o léčivé účinky rostlin, které byly zapisovány do tzv. herbářů [4]. 

Ke zkoumání rostlin neodmyslitelně patří výzkum potřeb a výživy rostlin buď 

za účelem zvýšení výnosnosti plodin a zvýšení sklizně, anebo zvýšení estetičnosti květin. 

Výživa rostlin je proces přijímání souhrnu látek potřebných pro zdravý vývoj 

rostliny ve formě rostlinou přijatelné. Mezi tyto látky a fyzikální faktory lze řadit i světlo 

a teplo, ale především jsou tím míněny chemické sloučeniny, které rostlina přijímá 

z okolního prostředí, obvykle hlavně z půdy [5]. 

Hlavní faktory ovlivňující růst a výživu rostlin: 

- Světlo – Rostliny se ve svých nárocích na světlo značně liší. Lze je dělit do tří 

základních skupin podle schopnosti fotosyntézy při určité hustotě světelného 

toku: 

- Heliofilní – sluncemilné druhy – např. druhy pouští, stepí, velehor 

- Fotofilní – světlomilné – snáší mírné zastínění 

- Sciofilní – stínomilné – druhy lesních podrostů, některé druhy 

pokojových květin, některé druhy ztratily chlorofyl a přešly 

k heterotrofní výživě [6]. 
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- Teplo – Rostliny jsou různě náročné na teplo. Náročnost lze posuzovat 

z hlediska rozsahu teplot, ve kterém jsou rostliny schopny existovat 

a z hlediska nároků rostlin na teplotu. Pro růst a vývoj rostlin je důležitá nejen 

teplota vzduchu, ale i půdy, která je klíčová pro správnou funkci kořenů, 

případně pro jejich tvorbu. Optimální teplota je různá u různých druhů rostlin 

a liší se i v rámci druhu v určitých fázích vývoje. Teploty nad tepelné optimum 

(horko) i pod něj (chlad) rostlinu stresují a při překročení určité hodnoty jsou 

letální [7]. 

- Voda – Voda je nezbytná pro metabolismus rostliny, je univerzálním 

rozpouštědlem látek, mediem pro rozvod minerálních látek a organických 

látek vodivým systémem rostliny, je zdrojem elektronů a protonů v procesu 

fotosyntézy, má význam při regulaci teploty rostliny. Rostlina obsahuje 

cca 90 % vody. Spotřeba vody rostlinou na vytvoření 1g hmoty se udává mezi 

250 a 400 g vody. 

Převážná většina rostlin získává vodu kořeny z půdy, někdy i ze vzduchu 

vzdušnými kořeny. Všechny nižší rostliny přijímají vodu celým povrchem těla 

[8]. 

- Půda a živiny – Půda je jednou ze základních složek životního prostředí 

rostlin, jednou z nejdůležitějších charakteristik půdy je její složení, které 

ovlivňuje obsah živin, půdní reakci, obsah organických látek, obsah živin 

přístupných pro rostlinu, vodní a vzdušný režim a mikrobiální procesy v půdě. 

Rostliny nezbytně potřebují k růstu makrobiogenní (uhlík, kyslík, dusík, síra, 

fosfor, draslík, vápník, hořčík) a mikrobiogenní (chlor, železo, bor, mangan, 

zinek, měď, molybden, kobalt) prvky. Obsah prvků ovlivňuje hodnotu pH 

půdy. Hodnoty pH vyšší než 9 a nižší než 3 způsobují úhyn rostlin [9]. 

Uvedené faktory jsou pomocí senzorů změřitelné a dají se regulovat pomocí 

automatického systému. 

2.2 Hotová řešení 

Problematikou domácích systémů zavlažování se zabývá poměrně velké množství jak 

amatérů, tak i firem, které nabízejí různá řešení dané problematiky. Dále jsou popsána 

vybraná řešení dané problematiky, vztahující se k tématu bakalářské práce: 

- Venkovní a zahradní zavlažování – Po pozemku či zahradě jsou strategicky 

rozmístěny rozstřikovače, ke kterým je podzemním potrubím přivedena voda 

z nádrží, či vodních toků. Závlaha postřikem je řízena řídící jednotkou 

spínající ventily nebo, v případě nízkého tlaku, čerpadlo. Systém je možné 

rozšířit o sensory vlhkosti půdy, pro inteligentní řízení nebo za cílem úspory 

vody. Firmy zabývající se touto problematikou: Gardena, Rachio, Green 

Electronics. 
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Dalším řešením pro venkovní a zahradní zavlažování je použití kapkové 

závlahy. Kapková závlaha je založena na přímé distribuci vody tenkými 

hadičkami přímo ke kořenům rostlin. Díky této metodě se zabrání zbytečnému 

vypařování vody a je prokázáno, že dojde k úspoře až dvou třetin klasické 

zálivky [10]. Systém zase může být rozšířen o senzory vlhkosti pro zvýšení 

přesnosti zalévání a účinnější úsporu vody. Firmy zabývající se touto 

problematikou: Gardena, Hozelock, Rain Bird, Orbit Irrigation Products. 

- Vnitřní, balkonové a truhlíkové zavlažování – V každém z truhlíků je umístěn 

senzor vlhkosti půdy nebo senzor hladiny a přivedena voda hadičkou z nádrže 

nebo přímo z rozvodu vody. Řídící jednotka vyhodnocuje data ze senzorů 

a na základě analýzy nebo časování sepne ventil pro přísun vody. Systém bývá 

často součástí chytré domácnosti a internetu věcí – tedy inteligentního 

systému, který mezi sebou navzájem komunikuje a ukládá data. 

Součástí chytré domácnosti mohou být také chytré květináče – jsou 

to spotřebiče, které umožňují bezstarostné pěstování např. bylinek 

v jakémkoliv ročním období – díky rozšíření o LED lampu nahrazující 

sluneční svit. Celý systém chytrého květináče vyhodnocuje data ze senzorů 

zabudovaných přímo v květináči a automaticky zalévá, hnojí a stará se 

o zasazené rostliny. Tyto systémy také často nabízejí možnost prohlížení si 

sbíraných dat o pěstovaných rostlinách na webovém rozhraní nebo 

prostřednictvím mobilní aplikace. Firmy zabývající se touto problematikou: 

AiHihome, CLICK & GROW, Plantui. 
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3 POPIS ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

Na zvoleném objektu jsou vysázeny muškáty ve dvoudílných truhlících. Tyto truhlíky 

(též známé jako samozavlažovací (obr. 1)) se skládají z nádoby na vodu o objemu 

přibližně 5 litrů a samotného truhlíku na substrát, který má ve dně díry, jimiž je protažena 

tkanina pro nasávání vody do půdy. Zvolená soustava obsahuje dohromady 25 truhlíků 

které jsou rozmístěné ve dvou podlažích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Samozavlažovací truhlík [11] 

Zalévání probíhá ručně zahradní konví. Zdrojem vody pro zavlažování je zahradní 

nádrž s dešťovou vodou, anebo, v případě nedostatku dešťové vody, je použita voda 

z veřejné vodovodní sítě. 

3.1 Arduino 

Jednou z podmínek této bakalářské práce bylo vytvoření systému na vývojové platformě 

Arduino. 

Arduino je open-source platforma založená na jednoduchém používání hardwaru 

a softwaru. Projekt vznikl v roce 2005 v Itálii na Ivrea Interaction Design Institute. Jeho 

cílem bylo vytvořit jednoduchou prototypovací platformu pro studenty, která umožní 

rychlý vývoj a jednoduché používání. Po rozšíření a zvětšení komunity se Arduino desky 

začaly přizpůsobovat novým potřebám a výzvám od jednoduchých 8bitových čipů, 

po produkty pro aplikace internetu věcí, nositelnou elektroniku a 3D tisk [12].  

Všechny Arduino desky jsou kompletně open-source, což umožňující komukoliv 

vytvářet vlastní Arduino kompatibilní desky. Tato kompetitivnost vedla k nízkým 

nákladům na desky. Základní desky jsou doplněny přídavnými shield deskami, které lze 

připojit na Arduino desku. Software pro programování Arduina je snadno použitelný a 

volně dostupný pro počítače se systémem Windows, Mac a LINUX[13]. 
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3.2 Motivace 

Při návrhu systému řešení dané problematiky byly zohledněny následující aspekty: 

a) Proč vytvářet automatický zavlažovací systém? 

- Zalévání většího množství truhlíků je časově a fyzicky náročné, použitím 

automatického systému by odpadla fyzická námaha a došlo by k úspoře času. 

- V případě dlouhodobějších přestávek v zavlažování (např. z důvodu dovolené, 

neplánovaném odjezdu, prosté zapomenutí apod.), by mohlo dojít ke snížení 

kvality okvětí nebo dokonce k úplnému úhynu rostliny, obzvlášť v horkých 

letních měsících, kdy je potřeba zalévat minimálně jednou denně. 

Automatický systém by vyřešil možné obtíže se zavlažováním v době 

nepřítomnosti nebo občasným opomenutím. 

- V neposlední řadě dojde k úspoře vody a zvýšení kvality rostlin, díky 

včasnému a pravidelnému zavlažování. 

b) Jaká jsou očekávání od automatického zavlažovacího systému? 

- Spolehlivost – Systému dáváme možnost plně ovládat a kontrolovat průtok 

vody, v případě selhání by mohlo dojít k materiálovým škodám z důvodu 

přetečení, nebo v opačném případě k úhynu rostlin kvůli špatnému 

vyhodnocení dat. 

- Kontrola kdykoliv a odkudkoliv – Samozřejmostí by měla být možnost 

kontroly systému a úprava nastavení, bez potřeby být v bezprostřední blízkosti 

zařízení. 

- Sběr dat a grafické znázornění – V případě použití závlahového systému se 

nabízí možnost využít mnoho senzorů. Sběr dat a grafické znázornění 

v podobě grafů by mělo být důležitou součástí systému pro možnost následné 

analýzy závislostí, buď automaticky nebo uživatelem, pro zefektivnění 

a zlepšení zavlažování nebo případnou úsporu vody.  

- Jednoduchá instalace, konfigurace a servis – Instalace zařízení by měla být co 

nejjednodušší, servis až na výjimky nepotřebný. V ideálním případě by mělo 

stačit instalovat zařízení v době zasazení muškátů a všímat si jej až při úklidu 

na konci květinové sezóny. 

- Menší rozměry a vizuální estetičnost – Zařízení by neměla příliš vizuálně 

„narušovat“ místo použití, například trčícími dráty. 

- Cenová dostupnost – Každý automatický systém potřebuje počáteční investici. 

Cena by však měla být přiměřená k dodávané službě, ideálně tedy co nejnižší. 
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3.3 Koncepční návrh 

Na základě důvodů tvorby a očekávání od systému uvedených v předchozí podkapitole, 

byl vytvářen následující koncepční návrh, jehož technické provedení bude detailně 

popsáno v 5. kapitole. 

 Primárním cílem je automatické zavlažování, sekundárním cílem je sběr dat. 

Z toho důvodu budou na truhlících umístěny zavlažovací moduly, které se budou 

primárně starat o automatické zavlažování, ale zároveň jejich součástí budou senzory 

určené pro sběr dat. 

 Pro zavlažování budou monitorovány tyto veličiny: 

- výška hladiny, 

- přítomnost vody, 

- vlhkost půdy. 

Pro možnost analýzy budou monitorovány další veličiny ovlivňující růst muškátů: 

- teplota vzduchu, 

- vlhkost vzduchu, 

- osvit. 

 Zdrojem vody bude vodovodní síť. Voda bude dopravena k modulům hadicemi. 

K rozvodným hadicím mohou být připevněny napájecí kabely, které by esteticky nekazily 

dojem. Z toho důvodu není nutné použít baterie, čímž by se zamezilo potřeby jejich časté 

výměny. 

 Pro sběr dat bude vytvořen hlavní modul, jehož hlavní funkcí bude sbírání 

a odesílání dat a také přeposílání uživatelského nastavení. Data budou odesílána 

na webový server přes Wi-Fi. Modul bude obsahovat SD kartu, kam budou data zapsána 

v případě výpadku signálu. 

 Součástí webového serveru bude databáze pro ukládání dat a web stránka, skrze 

kterou bude moci uživatel prohlížet data a ovládat systém. 

 Pro výsledný vzhled bude využit 3D tisk, který umožní vytvoření téměř 

jakéhokoliv tvaru obálky pro zařízení tak, aby odolávalo povětrnostním podmínkám. 

 Moduly budou sestaveny z volně dostupných cenově dostupných součástek.  
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4 VÝBĚR KOMPONENT 

Tato část je věnována výběru potřebných komponent, jež byly vybrány s ohledem na 

jejich poměr cena/výkon a velikost. 

4.1 Řídící jednotky 

Jak již bylo výše zmíněno, podmínkou této bakalářské práce je použití platformy Arduino. 

Jednotku pro zavlažování i jednotku pro sbírání a odesílání dat lze programovat ve 

vývojářském prostředí Arduino IDE. 

4.1.1 Arduino Nano 

Pro řízení zavlažování byl vybrán mikrokontroler z Arduino rodiny. Arduino Nano je 

malý výkonný mikrokontroler založený na mikrokontroleru ATmega328 od firmy Atmel.  

Deska má rozměry 43x18 mm, 14 digitálních vstupů/výstupů (z toho 6 PWM), 

8 analogových vstupů, 16MHz krystal, 32 KB Flash paměti, 2 KB SRAM, 

1 KB EEPROM, USB-mini konektor, je podporována komunikace I2C, SPI a UART. 

Postrádá pouze napájecí konektor. 

 

 

 

 

Obr. 2:  Arduino Nano [14] 

4.1.2 Wemos D1 Mini Pro 

Arduino kompatibilních Wi-Fi desek je velké množství, většinou jsou založené na Wi-Fi 

mikročipu ESP8266 od firmy Espressif Systems. Pro sběr a odesílání dat byl vybrán 

modul Wemos D1 Mini Pro, kvůli jeho malé velikosti, možnosti rozšíření o různé shieldy 

a připojení externí antény. V případě silnějšího Wi-Fi signálu je možno jej nahradit 

levnější verzí, deskou Wemos D1 Mini Lite, která má vestavěnou PCB anténu. 

Deska má rozměry 34,2x18,6 mm, 11 digitálních vstupů/výstupů (všechny 

PWM), 1 analogový vstup (3,3 V), 80MHz krystal, 4 MB Flash paměti, USB-micro 

konektor, podporuje komunikaci I2C, SPI a UART. Postrádá pouze napájecí konektor. 

Wi-fi pracuje na frekvenci 2,4 GHz. 

 

 

 

 

Obr. 3:  Wemos D1 Mini Pro [15] 
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4.2 Čidla a senzory 

Čidla a senzory jsou použity k získání vstupních dat, která jsou dále vyhodnocována a na 

jejichž základě jsou květiny zality nebo jsou data uložena do databáze pro pozdější 

prohlížení nebo analýzu. 

Vybrané senzory uvedené níže patří do nižší cenové kategorie, avšak přesnost 

měření je pro domácí automatický systém zavlažování dostačující. 

4.2.1 Senzor výšky hladiny 

Nejdůležitější měřenou hodnotou pro zavlažování je výška hladiny, díky které určíme, 

zda je vody málo, a naopak jsme schopni zavlažování zastavit, tak aby nedošlo k přetečení 

a hmotným škodám.  

Prvně zvoleným senzorem byl velice levný senzor hladiny dešťové vody. Během 

testování však senzor vykazoval významné nepřesnosti (vlivem teploty, různého složení 

vody, polohy senzoru) a z naměřených hodnot nebylo možné přesněji určit výšku hladiny 

vody v nádobě, proto nebyl použit.  

Dalším zvoleným senzorem byl levný jednoduchý plovákový hladinový spínač 

fungující na principu detekce magnetického pole magnetů v plováku pomocí Hallovy 

sondy. Senzor je však digitální, s pevně danou výškou sepnutí. Neexistence zpětné vazby 

v podobě výšky hladiny, neumožňuje mít plnou kontrolu a přehled nad zavlažováním, 

proto byl pro bakalářský projekt vyhodnocen jako nevhodný. 

Předposlední volbou byl velmi přesný kapacitní senzor výšky hladiny z vyšší 

cenové kategorie od firmy Seeed Studio (Obr. 4). Senzor funguje na principu změny 

kapacity v závislosti na prostředí. Senzor měřil hladinu v rozmezí 0-100 mm s rozlišením 

5 mm velice přesně. Avšak v případě, že byl senzor ve vodě a došlo odpojení a připojení 

napájení, přestal měřit a vracel zcela špatné hodnoty. Po komunikaci s výrobcem vyšlo 

najevo, že tento problém je konstrukční chybou v senzoru a týká se všech těchto senzorů. 

Pro bakalářský projekt se tím pádem stal v tuto chvíli nepoužitelný, protože jeho použití 

by nebylo spolehlivé a bezpečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4:  Senzor výšky hladiny Seeed Studio [16] 
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Výsledným použitým senzorem se stal vyrobený odporový senzor výšky hladiny, 

založený na principu děliče napětí. Senzor není ideální, protože jsou měděné vodiče 

v přímém kontaktu s vodou, což může v konečném případě způsobit toxicitu vody. 

Pouzdro je vytvořeno s pomocí 3D tisku a pro zachování vodotěsnosti je zalité 

epoxidovou pryskyřicí. Funguje poměrně přesně v rozmezí 0-70 mm s rozlišením 7 mm, 

viz graf naměřených hodnot (Obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 5:  Vyrobený senzor výšky hladiny a graf měření 

4.2.2 Půdní vlhkoměr 

Pro měření vlhkosti půdy byl původně vybrán levný jednoduchý půdní vlhkoměr, kde 

k měření vlhkosti půdy docházelo pomocí dvou elektrod.  Nevýhodou tohoto senzoru 

bylo, že v agresivním prostředí docházelo ke znehodnocování, a vlivem elektrolýzy 

k degradaci. 

Proto byl vybrán kapacitní půdní vlhkoměr (Obr. 6), který je odolný vůči korozi 

a zároveň také měří vlhkost půdy daleko přesněji, protože se senzor vlivem používání 

neopotřebovává. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6:  Kapacitní půdní vlhkoměr [17] 
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4.2.3 Fotorezistor 

Pro měření osvitu byl vybrán klasický fotorezistor (Obr. 7). Fotorezistor je pasivní 

elektronická součástka bez PN přechodu, jejíž elektrický odpor se snižuje se zvyšující se 

intenzitou dopadajícího světla, resp. se zvyšuje jeho elektrická vodivost. 

Při správném návrhu zapojení s použitím rezistorového děliče jsme schopni 

pomocí analogových vstupů na desce Arduino Nano měřit osvětlení. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7:  Fotorezistor [18] 

4.2.4 Senzor teploty a vlhkosti vzduchu 

Pro měření teploty a vlhkosti se nabízí použití Arduino kompatibilního digitálního 

teploměru a vlhkoměru DHT11 nebo DHT22 (Obr. 8). Pro porovnání parametrů slouží 

následující tabulka. 

Tab. 1:  Přehled parametrů senzorů teploty a vlhkosti vzduchu 

Typ DHT11 DHT22 

 Vlhkost [%] Teplota [°C] Vlhkost [%] Teplota [°C] 

Rozmezí 20–80 0–50 0–100 -40–80 

Přesnost 5 ±2 2 ±0,5 

Rozlišení 1 1 0,1 0,1 

Rychlost měření 5 s 2 s 

Cena (květen 2020) 46 Kč 147 Kč 

 Přestože je cena vyšší, byl nakonec vybrán senzor DHT22 především kvůli 

přesnosti a rozlišení naměřených hodnot. Pro čtení dat z obou těchto senzorů pomocí 

Arduina je dostupná knihovna DHT.h od firmy Adafruit. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8:  Digitální vlhkoměr a teploměr DHT11 a DHT22 [19] 
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4.3 Další komponenty 

V následující části jsou popsány komponenty nezbytné pro správný chod zařízení 

a zavlažování. 

4.3.1 Elektromagnetický ventil 

Nejdůležitější součástí systému je právě elektromagnetický ventil, pro otevírání 

a uzavírání přívodu vody. Při výběru byly hlavními kritérii velikost a odběr proudu. Byl 

vybrán 1/2" elektromagnetický ventil (Obr. 9) s 12 V napájením a odběrem proudu 0,4 A 

při sepnutí. Odběr proudu je poměrně vysoký, výhodou je však velký průtok, který 

umožňuje naplnění truhlíku během necelých dvou minut. Pro správný chod je potřeba 

pracovní tlak 0,02 – 0,8 MPa. V tomto tlakovém rozmezí se pohybuje obvyklá vodovodní 

síť. V případě využití dešťové vody by bylo potřeba použití čerpadla a expanzní nádoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9:  1/2" Elektromagnetický ventil 12 V [20] 

4.3.2 Čtečka SD karet 

V případě výpadku Wi-fi signálu je potřeba někam uložit data ze senzorů. K tomuto účelu 

se nehodí paměť EEPROM, protože je velmi malá a není vhodná pro časté přepisování 

dat. Jako vhodná volba se tedy nabízí použití SD karty jakožto velkého a zároveň 

přenosného úložiště. Deska Wemos D1 Mini PRO má právě pro tyto účely rozšiřující 

shield s čtečkou SD karty, který byl v bakalářském projektu implementován. 

4.3.3 Hodiny reálného času (RTC) 

Aby došlo ke správné synchronizaci dat uložených na SD kartě, je nutné k datům přiřadit 

časový údaj. K tomuto účelu existuje modul hodin reálného času (Real-time clock, 

zkráceně RTC). RTC jsou počítačové hodiny ve formě integrovaného obvodu, které 

udržují údaj o aktuálním čase. Pro Wemos D1 Mini Pro existuje rozšiřující RTC shield 

s čipem DS1307, který se však vlivem změny teploty okolí zpožďuje až o 5 minut za 

měsíc. Proto byl vybrán modul s čipem DS3231. 

Hlavní výhodou modulu DS3231 je, že je vybaven vnitřním oscilátorem, který 

není tak snadno ovlivnitelný vnějšími faktory a výsledné zpoždění je v rozmezí jednotek 

sekund za měsíc, což je pro naší aplikaci ideální. 
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4.3.4 I2C sběrnice 

Pro komunikaci byla vybrána sběrnice I2C (Obr. 15). Hlavním důvodem bylo, že k její 

funkci jsou potřeba pouze dva datové vodiče a zem. Dalším důvodem je, že komunikace 

s RTC hodinami probíhá právě s pomocí I2C sběrnice a dále existence poměrně lehce 

ovladatelné Arduino knihovny Wire.h od firmy AdaFruit. 

I2C je počítačová sběrnice používaná k připojení periférií k základní desce. 

Sběrnice rozděluje připojená zařízení na řídící (Master – zahajuje a ukončuje komunikaci) 

a na řízené (Slave – zařízení adresované masterem). Sběrnice umožňuje připojení až 

128 různých zařízení (po přiřazení 7bitové adresy) pomocí dvou vodičů, jeden tvoří 

hodinový signál (SCL) a druhý datový kanál (SDA). Pro oba tyto vodiče je doporučeno 

připojení pull-up rezistorů pro udržení digitální hodnoty. Na desce Arduino Nano je pin 

A5 pro SCL a pin A4 pro SDA. Na desce Wemos D1 Mini Pro jsou to piny D2 (SDA) 

a D1 (SCL). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10:  Schéma I2C sběrnice [21] 
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5 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

Tato část práce navazuje na předchozí kapitolu a je v ní popsáno výsledné provedení 

domácího zavlažovacího systému založeného na platformě Arduino na základě 

koncepčního návrhu v kapitole 3.3. Jedná se o poměrně komplexní systém spojující 

dohromady čtyři důležité prvky (Obr. 11).  

 

 

 

 

Obr. 11:  Schéma zavlažovacího systému a komunikace 

5.1 Modul zavlažování 

Hlavním úkolem tohoto modulu je sepnutí ventilu a zavlažení na základě změření výšky 

hladiny nebo vlhkosti půdy. Jak již bylo zmíněno a jak je vidět ve schématu (Obr.12), 

jádrem tohoto modulu je Arduino Nano. K Arduinu jsou připojeny konektory SL1-SL5 

pro snadné připojení senzorů a v případě poškození je možné jej jednoduše vyměnit. 

Nejdůležitějším prvkem ke ventil pracujícího na 12 V. K jeho sepnutí pomocí 

Arduina bylo potřeba vytvořit spínací obvod. Tvoří ho MOSFET tranzistor, rezistory pro 

udržení logické úrovně a usměrňovací dioda pro zachycení záporné napěťové špičky při 

rozepnutí cívky ve ventilu. 

Pro získání hodnoty osvícení byl vytvořen napěťový dělič v podobě 100kΩ 

fotorezistoru a 2,2kΩ rezistoru. Hodnota rezistoru byla vybrána na základě měření. Při 

plném osvícení se 10bitová analogová hodnota pohybuje v rozmezí 850-950 a ve tmě 

v rozmezí 0-50. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12:  Elektronické schéma modulu pro zavlažování 
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Dále jsou na modulu přípojky RJ45. Přípojky slouží pro přivedení napětí a I2C 

komunikace pomocí klasického síťového kabelu typu Cat 5. Tento typ rozvodu byl 

vybrán jako jednoduché, levné a dostupné řešení. Z 8 kabelů jsou 2 pro I2C komunikaci, 

3 pro zem, 2 pro přivedení napětí 12 V a poslední kabel pro přivedení napětí 5 V. 

Zde se již dostáváme k řídícímu programu (Obr. 13).  Jak již bylo zmíněno, 

hlavním úkolem tohoto modulu je řízení zavlažování. V daném intervalu (přibližně 

5 sekund) modul čte ze senzorů výšku hladiny a vlhkost půdy. V případě, že tyto parametry 

klesnou pod předem definovanou hodnotu, program sepne ventil a doplní vodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13:  Zjednodušené schéma programu zavlažovacího modulu 

Přestože jsou hodnoty předdefinované, uživatel má možnost na základě analýzy 

sbíraných dat hodnoty změnit. K tomuto účelu slouží paměť EEPROM. Výhodou 

EEPROM paměti (na rozdíl od paměti SRAM, která se používá pro proměnné při běhu 

programu) je, že ke ztrátě dat nedojde ani po odpojení zdroje napětí. Nevýhodou je však 

omezený počet zapsání. Díky tomu se nám nemůže stát, že by se zapomnělo uživatelské 

nastavení. Pro případ, že by se z nějakého důvodu data poškodila, proběhne při zapnutí 

kontrola paměti a v případě nalezení chyby se nahradí předdefinovaným základním 

nastavením. 

Vedlejším úkolem modulu je odesílání dat ze všech senzorů a přijímání příkazů. 

Toho je docíleno právě pomocí I2C komunikace, kdy je tento modul označen jako 

„SLAVE“ s pevně danou 7 bit adresou a data přijímá a odesílá pouze v případě, že 

dostane signál od modulu sbírajícího data, který je označený jako „MASTER“. 

5.2 Modul pro sběr dat 

Hlavním úkolem tohoto modulu je sbírání a odesílání dat ze zavlažovacích modulů 

a přeposílání je přes Wi-Fi na server, případně ukládání na SD kartu v případě výpadku 

signálu. Elektronické schéma (Obr 14.) je v tomto případě poměrně jednoduché, jádrem 

je Wemos D1 Mini Pro. Důležitým prvkem je step-down měnič napětí, který snižuje 

napětí z 12 V na 5 V, které je použito pro napájení Arduin a senzorů. Jako zdroj napětí 

byl vybrán 12 W adaptér, připojený přes klasický DC jack konektor. 
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Dalším důležitým prvkem jsou pull-up rezistory R1 a R2 o hodnotách 4,7 kΩ, 

které udržují logickou úroveň na kabelech SDA a SCL pro správnou funkci I2C 

komunikace. Tato hodnota je doporučena při použití delších kabelů a přenosovou rychlost 

100 kHz. Během testování nebyla shledána chyba komunikace dokonce bez použití 

pull-up rezistorů a délce kabelu kolem 15 m, rezistory byly však ponechány dle 

doporučení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14:  Elektronické schéma modulu pro sběr dat 

Řídící program se primárně stará o sbírání a odesílání dat na server (Obr. 15). 

Modul je označen jako „MASTER“ a postupným skenováním všech adres na I2C sběrnici 

(kromě dvou adres zabraných RTC hodinami) jsou získána data z připojených modulů 

pro zavlažování. Moduly je možné v jakémkoliv okamžiku připojit nebo odpojit. Data 

přichází v kompresované formě, protože délka zprávy I2C komunikace je omezena na 

32 bytů. Po dekompresi dat je k datům připojeno univerzální ID tak, aby byl tento modul 

jednoduše přiřaditelný k uživateli a data jsou odeslána na příslušný „route“ na server. 

V případě selhání jsou data uložena na SD kartu. Server může odpovědět v případě, že 

uživatel změnil nastavení. V tomto případě je nastavení pouze přeposláno na daný modul 

zavlažování, kde je nastavení zapsáno do paměti EEPROM.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 15:  Zjednodušené schéma programu modulu pro sběr dat 
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@app.route('/', methods = ["POST"]) 
def login(): 
 username = request.form.get("usrn") 
 password = request.form.get("pswd") 
 if pasw_is_right(username, password): 
  session['user'] = username 
  return redirect('/dashboard') 
 return render_template('index.html') 
 

5.3 Webový server 

V dnešní době je díky dostupnosti mnoha knihoven jednoduché vytvořit vlastní webový 

server v různých programovacích jazycích. Webový server je možné vytvořit buď 

v lokální internetové síti například přímo na vývojářově notebooku, kdy je server 

přístupný pouze zařízením v této síti nebo hostovat webovou aplikaci nějakým vlastním 

serverem nebo zařízením. Avšak s tím se spojují možnosti zpřístupnění sítě nechtěným 

uživatelům. Bylo by potřeba server zabezpečit anebo si koupit doménu a pronajmout si 

virtuální server. V našem případě byla vybrána první možnost kvůli jednoduchosti vývoje 

a testování. Přenést aplikaci na virtuální server by mělo být poměrně jednoduché.  

Funkcí webového serveru je příjem a ukládání dat do databáze. Dále odesílání dat 

uživateli po jeho připojení v podobě HTML stránky s uživatelským prostředím. Zároveň 

server zpracovává požadavky a nastavení od uživatele. 

5.3.1 Flask 

Pro vývoj webové aplikace byl vybrán Flask framework vytvořený v programovacím 

jazyce Python. Flask je webový microframework vytvořený v roce 2010. 

Microframework proto, že nemá vestavěnou ORM databázovou vrstvu a další nástroje. 

Je však postaven na webovém toolkitu werkzeug a používá templatovací systém Jinja2. 

Další nástroje potřebné pro tvorbu webu jsou zvoleny vývojářem. Zajímavostí je, že 

framework Flask původně vznikl jako aprílový vtípek [22]. 

Flask používá „routing“ (Obr. 16), což je propojení URL adresy a funkce. 

V našem případě bylo potřeba vytvořit routy pro příjem dat z MASTER modulů, uložení 

do databáze, dále pak routy pro načtení dat z databáze a odeslání HTML stránky s daty 

uživateli. 

 
 

 
 

 

 

Obr. 16:  Ukázka práce s Flask frameworkem 

Data z MASTER modulů přicházejí pomocí POST requestu v datovém typu string 

v následující podobě: 

1123456789:{1592909225;1 44.10 22.80 147 480 42 0;2 53.10 23.00 351 404 42 0} 

Pro uložení do databáze je potřeba textový řetězec rozdělit a převést na správné datové 

typy. S Pythonem je toto převedení velice jednoduché. První část značí univerzální ID, 

následujícím číslem je čas v unix formátu. Následující data jsou rozdělena středníkem 

a každé pole obsahuje pod prvním číslem adresu modulu SLAVE, zbytek jsou data 

ze senzorů daného modulu. 
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{% extends "layout.html" %} 
    {% block title %} 
        <title> Devices </title> 
    {% endblock %} 
    {% block username %} 
        {{username}} 
    {% endblock %} 
    {% block sidebar %} 
        <a class="row" href="{{url_for('dashboard')}}">Dashboard</a> 
        <a class="row" href="#">Devices</a> 
    {% endblock %} 
 

def init_db(): 
db.execute('CREATE TABLE IF NOT EXISTS data (\ 
 id SERIAL PRIMARY KEY,\ 
 uid VARCHAR(10) NOT NULL,\ 
 slave INTEGER NOT NULL,\ 
 hum DECIMAL(3,1) NOT NULL,\ 
 temp DECIMAL(3,1) NOT NULL,\ 
 sun INTEGER NOT NULL,\ 
 shum INTEGER NOT NULL,\ 
 wlvl INTEGER NOT NULL,\ 
 rele INTEGER NOT NULL,\ 
 tmsp TIMESTAMP NOT NULL)') 
db.commit() 

Pro vytvoření dynamické webové stránky s různými daty pro různé uživatele je 

výše zmíněný templatovací jazyk Jinja2. Umožňuje generování a vkládání částí html 

kódu s daty na serveru, dále vytvoření a používání šablon tak, aby nebylo nutno kopírovat 

stejný obsah stránek. Až na výjimky je syntaxe dost podobná té Pythonovské. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Obr. 17:  Ukázka templatovacího jazyka Jinja2 

5.3.2 PostgreSQL 

Pro ukládání dat byla vybrána databáze PostgreSQL. PostgreSQL je velice populární 

open-source databáze rozšiřující možnosti jazyka SQL. Nabízí pokročilé relační objekty 

pro podporu uživatelsky definovaných objektů a různých datových typů. Databáze je díky 

tomu velice robustní, flexibilní, jednoduše škálovatelná a udržovatelná. Obsahuje taky 

„shell“ (příkazový řádek pro ovládání databáze), který velice usnadnil vývoj a testování. 

Při návrhu databáze bylo myšleno právě na škálovatelnost celého systému. Hlavní 

částí je „table“ pro data ze senzorů, dále také databáze uživatelů, modulů pro sběr dat 

s univerzálním ID a zavlažovacích modulů. 

Vzhledem k tomu, že Flask nemá databázovou vrstvu, bylo pro spojení potřeba 

využít externí knihovnu. Pro ovládání databáze existuje skvělá Python knihovna 

SQLAlchemy, nabízející připojení, komunikaci, zápis a čtení. Je oblíbená hlavně kvůli 

ORM (Objektově relační mapování), které však nebylo využito. Pro komunikaci byla 

využita možnost „core“ zapisování do databáze, hlavně z důvodu jednoduchosti zápisu 

pomocí PostgreSQL syntaxe (Obr. 18). Byl vytvořen vlastní seznam funkcí pro 

inicializaci a zápis do databáze. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18:  Ukázka práce s SQL databází pomocí SQLAlchemy 
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5.4 Uživatelské prostředí 

Poslední částí vlastního řešení je uživatelské prostředí. Tvoří ho webové rozhraní 

rozdělené na tři části. 

První částí je jednoduchý přihlašovací formulář, skrze který se uživatel přihlásí 

a je přesměrován na dashboard. Toto slouží hlavně k tomu, aby se k datům nedostal 

někdo nepovolaný a nemohl manipulovat s nastavením, které by mohlo mít za následek 

hmotné škody v podobě uhynutí rostlin. Vyplavení vodou hrozí pouze v případě 

nepravděpodobného výrazného poškození senzoru výšky hladiny. 

Druhou částí je již výše zmíněný dashboard (Obr. 19), sloužící pro rychlý přehled 

aktuálních hodnot, ale také pro zobrazení dlouhodobějšího měření v podobě grafů. 

Obsahuje možnost výběru modulu na truhlíku pro zobrazení a výběr časového úseku. 

Uživatel zde uvidí nejen přehled teploty a vlhkosti vzduchu, osvětlení, výšku hladiny, 

vlhkost půdy, ale také kdy sepnul ventil. Hodnoty osvětlení a vlhkosti půdy jsou 

abstraktní, slouží spíše pro představu, pro přesné rozpoznání by bylo potřeba proměřit 

senzory a vytvořit tabulkové hodnoty, což není součástí práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19:  Ukázka webového rozhraní – Dashboard 

Poslední částí je záložka devices (Obr. 20), sloužící jako přehled připojených 

zařízení a nastavení zavlažování. Uživateli se po kliknutí na ikonku nastavení zobrazí 

formulář, kde má možnost změnit parametry nastavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20:  Ukázka webového rozhraní – Devices 
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Uživatel má možnost změnit nastavení na základě pozorování dat a kombinací 

různých hodnot parametrů docílit různých způsobů zavlažování. Uživatel může nastavit 

následující zavlažovací parametry: 

- Vybrat zavlažování na základě výšky hladiny nebo vlhkosti půdy. 

- Vybrat ukončení zavlažování mezi časovačem a dosažením maximální 

nastavené výšky hladiny. 

- Nastavit maximální výšku hladiny v rozmezí 7-70 mm s rozlišením 7 mm. 

- Nastavit minimální vlhkost půdy v rozmezí 40 % až 100 %. 

- Nastavit časovač v sekundách. 

K vytvoření elegantního responzivního designu pro zobrazení na různých 

platformách (se zaměřením na mobilní zařízení) byl použit velmi známý HTML, CSS 

a Javascriptový framework Bootstrap. K vykreslení grafů byla použita Javascriptová 

knihovna Chart.js. Pro dosažení zobrazení aktuálních dat a vykreslování grafu v reálném 

čase bez nutnosti znovu načítání stránky byl využit real-time framework Socket.io a pro 

odesílání dat byl využit Ajax. 

5.5 Sestavení 

Sestavení modulů je realizováno na PCB prototypovacích deskách. Všechny pasivní 

i aktivní součástky a konektory jsou napevno napájeny na desku. Pro ostatní kupované 

součástky jako jsou řídící jednotky, modul SD karty, modul RTC a měnič napětí jsou na 

desku napájené DPS zásuvky, díky kterým jsou součástky snadno odnímatelné 

a vyměnitelné, což umožňuje v případě potřeby rychlou opravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21:  Spájený modul pro sběr dat (vlevo) a modul zavlažování (vpravo) 
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V tomto stavu však nemůže modul zavlažování fungovat venku, kvůli 

povětrnostním podmínkám a zároveň by kazil celkový dojem z květiny. U modulu pro 

sběr dat to zase takový problém není, protože bude umístěn někde v blízkosti zásuvky 

a dosahu Wi-Fi signálu. Z tohoto důvodu byly pro oba moduly vymodelovány kryty ve 

studentské verzi programu Autodesk Inventor, chránící veškerou elektroniku (Obr. 22). 

Moduly jsou natočeny tak, aby konektory směřovaly dolů. U zavlažovacího modulu je 

důležitým prvkem držák senzoru vlhkosti půdy a také ochranná „stříška“ na teploměr 

a vlhkoměr, ke kterým musí být zařízen přívod vzduchu pro správnou funkci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22:  Model krytu modulu pro sběr dat (vlevo) a modulu zavlažování (vpravo) 

Modely byly vytisknuty na 3D tiskárně Průša Original MK2.5 z materiálu PETG, 

který má výborné pevnostní vlastnosti, dobře se tiskne a je odolný vůči slunečnímu 

záření. Díky 3D tisku bylo sestavení jednoduché, protože jsou krabičky navrhnuty přímo 

na míru vyrobeným modulům se všemi dírami a potřebnými detaily (Obr. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23:  Zkompletované moduly 
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5.6 Testování 

Během vývoje byly testovány všechny používané komponenty, od měniče napětí, přes 

senzory až po modul hodin reálného času. Test jednotlivých komponent a částí systému 

je důležitým krokem před testem celého systému, aby se zamezilo zkolabování systému, 

kvůli jedné nefunkční části. 

Testována byla komunikace mezi moduly probíhající na I2C sběrnici, test 

probíhal při připojení přes sériovou linku skrze USB převodník připojený k PC, tak aby 

bylo možné přes sériový monitor sledovat příchozí zprávy. Test Wi-Fi připojení a 

komunikace probíhal obdobně. Při testování uživatelského prostředí probíhal test zápisu 

nastavení do databáze, jednotlivé zprávy a příkazy byly vypisovány na příkazový řádek. 

Pro test celého projektu byl vyroben jeden kompletní zavlažovací modul a jeden 

modul pro sběr dat se všemi senzory a potřebnými komponentami. Test probíhal na 

testovacím truhlíku (Obr. 24) s přívodem vody z vodovodní sítě zahradními hadicemi 

s použitím obvyklých propojovacích částí. 

Byly testovány vybrané části zavlažování: 

- Na základě výšky hladiny, kdy při detekci prázdné nádoby proběhlo sepnutí 

ventilu a spuštění průtoku vody, do té doby, než je detekována nastavená 

hranice výšky hladiny. 

- Na základě vlhkosti půdy, kdy při detekci nízké vlhkosti proběhlo sepnutí a 

dále vše probíhalo stejně jako v předchozím testu 

- Test časovače při zavlažování na základě výšky hladiny. Po detekci prázdné 

nádoby proběhlo sepnutí ventilu na nastavený časový úsek. 

- Test ovládání probíhal změnou nastavení maximální výšky hladiny, minimální 

vlhkostí půdy a časovače skrze uživatelské prostředí, a poté všechny předchozí 

testy. 

Výsledný test prokázal funkčnost celého systému, správnou reakci na detekci 

výšky hladiny, vlhkosti půdy a změnu nastavením, zároveň při pohledu zepředu působí 

velice nenápadně (Obr. 25). 
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Obr. 24:  Truhlík s moduly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 25:  Truhlík zepředu 
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6 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

Důležitým faktorem u tohoto typu projektu je cena. V této kapitole je shrnuta celková 

cena komponent, které byly nakoupeny především skrze internetový obchod AliExpress. 

Tab. 2:  Výpis cen komponent zavlažovacího modulu (květen 2020) 

Komponenty Cena [Kč] 

Arduino Nano 47 

Fotorezistor 6 

Půdní vlhkoměr 23 

Hladinoměr 20 

DHT 22 55 

Elektromagnetický ventil 78 

Ostatní 80 

Suma 319 

 

Díky použití vlastního senzoru výšky hladiny cena podstatně klesla, protože cena 

původně použitého kapacitního senzoru výšky hladiny je přibližně 165 Kč, což by 

celkovou cenu zvýšilo na 454 Kč. Senzor zatím nebyl zlevněn vlivem čínské výroby. 

Tab. 3:  Výpis cen komponent modulu pro sběr dat (květen 2020) 

Komponenty Cena [Kč] 

Wemos D1 Mini Pro 78 

RTC DS3231 25 

SD shield 17 

Step-down měnič napětí 9 

Ostatní 20 

Suma 149 

 

 Cena modulu pro sběr dat by se mohla snížit přibližně o 50 Kč, použitím Lite 

verze desky Wemos, která má menší dosah Wi-Fi, což by ale v případě použití v blízkosti 

routeru nevadilo. Modul je však potřeba pouze jeden až na dalších 125 zavlažovacích 

modulů, výsledný cenový rozdíl je tedy zanedbatelný. 

 Pro použití na celém rodinném domě o 25 truhlících i se započítáním ceny Cat 5 

kabelu (20 Kč/metr), zahradní hadice (45 Kč/metr), ceny plastu na 3D tisk a vodovodních 

přípojek se dostaneme na celkovou cenu přibližně 12 000 Kč. V případě nákupu 

v českých obchodech by se cena vyšplhala až na dvojnásobek. Pro snížení ceny až o 25 % 

by mohly být z některých zavlažovacích modulů odstraněny senzory DHT22 

a fotorezistor, jelikož se přímo nepodílejí na zavlažování. 
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 V ceně není započítána cena výroby, také zde není zahrnuta doprava a poštovné, 

které by však v případě objednání velkého počtu kusů nemuselo být vysoké. Osazení 

a spájení jednoho modulu zavlažování trvá přibližně 3 hodiny, tisk plastových krytů trvá 

přibližně 2,5 hodiny. V příloze je obsažen kompletní materiálový list s veškerými 

komponentami, jejich cenami a odkazy na e-shopy prodejců s porovnáním cen v ČR.
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat domácí systém zavlažování pro 

domácí a pokojové rostliny, založený na platformě Arduino s možností řídit systém 

a zobrazovat data v grafickém uživatelském prostředí. Byla požadována modulárnost pro 

možnost zavlažení většího počtu rostlin. 

Tato práce se v prvních kapitolách zabývá studií možností zavlažování. Dále je 

zde proveden rozbor obecných potřeb rostlin, s cílem zjistit možnosti měření a regulace 

podmínek významně ovlivňujících růst a vzhled rostlin.  

V kapitole 3. Popis řešeného problému, jsou popsány možnosti a požadavky 

systému s ohledem na daný rodinný dům a zavlažování muškátů v okenních truhlících. 

Dále jsou zodpovězeny otázky motivace a důvodů tvorby projektu, očekávání od 

automatického zavlažovacího systému, které jsou následovány koncepčním návrhem. 

V další kapitole je provedena volba jednotlivých komponent a komunikace, je zde také 

uveden jejich popis. 

V 5. kapitole je již popsáno celkové řešení problému. Jsou zde popsány funkce 

jednotlivých modulů a obsahuje elektronická schémata modulů. Dále jsou zde popsány 

navržené a vytvořené řídicí programy pro jednotlivé Arduino moduly. V další části je 

popsán webový server vytvořený ve Flask frameworku s PostgreSQL databází. 

Předposlední částí této kapitoly je popis navrženého a vytvořeného webového 

uživatelského prostředí, jeho jednotlivých funkcí a možností ovládání, následované 

popisem sestavení modulů. 

V předposlední kapitole bylo provedeno úspěšné otestování funkčnosti přímo na 

truhlících s muškáty. 

Poslední kapitola obsahuje ekonomické vyhodnocení pro vytvoření představy, 

kolik může takový automatický systém stát. 

V průběhu řešení se ukázaly možnosti zlepšení nebo elegantnější řešení problému. 

Za úvahu by stálo použití baterií se solárními panely jako zdroje napětí, pro komunikaci 

použít například Bluetooth mesh síť. Důležitým krokem by bylo nahrazení HTTP 

protokolu za odlehčený MQTT protokol pro odesílání dat a komunikaci modulů se 

serverem, který je daleko vhodnější pro aplikaci internetu věcí. 
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