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Steve Green je ředitelem anglické stavební firmy White Horse Contractors Ltd a byl jedním
z přednášejících trávníkářů na semináři pro správce fotbalových hřišť v České republice. Uspořádání
semináře, který proběhl na ČZU v Praze v roce 2006, jsem připravil za pomoci anglické trávníkářské
organizace IOG, která byla založena v Anglii před 2. světovou válkou. Přednáška pana Greena měla
název Výstavba sportovišť a já jsem si ji vybral jako určitou pomůcku pro počáteční kapitoly svého
blogu. Budu procházet jednotlivé snímky jeho přednášky a tam, kde to bude relevantní, se zastavím.
Přednášku můžete dohledat na mých webových stránkách:
http://www.fotbalovetravniky.cz/files/Stewe%20Green-2006.pdf.

Začněme tedy hned u snímku č. 2.
Vhodná péče
Dovolím si použít přirovnání s autem. Je dost možné, že se mi podaří získat peníze na drahé auto
(Steve se k tomuto tématu vyjádřil na snímku 7 – Rozpočet), pokud však nebudu mít zajištěn trvalý
finanční zdroj na jeho provoz, tak to s autem, ale i se mnou dopadne špatně. Není tedy rozumné
stavět sportoviště, o které nebudu moci pečovat.
Co to znamená vhodná péče:
Kvalifikovaný správce
Patřičný strojový park
Finanční zdroje na provoz
Nyní přeskočím na snímek č. 8.
Druhy stavby
Zde se nám nabízejí tyto možnosti:
- Kultivace a výsev
- Drenáž, kultivace a výsev
- Přesuny zeminy, drenáže, kultivace a výsev
- Plně technická stavba
V našem případě se jedná o ten poslední stupeň náročnosti stavby - plně technická stavba - a sice
z toho důvodu, že profil všech tří hřišť je vytvořen uměle - jednotlivé vrstvy jsou připravovány mimo
stavbu. Další charakteristikou této technologie je kontrola spodní vody. Tuto stavbu mimochodem
doporučuje také hydrogeologický průzkum. Plně technická stavba však vyžaduje vysoce kvalitní
údržbu.
A nyní se vrátím ke snímku č. 6.
Pozemek
- Profil: spodní vrstva, skála, tekuté písky, hladina spodní vody, atd.
- Topografie: rovina, kopce
O těchto dvou základních aspektech bude pojednávat právě tato druhá část mého blogu.
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V levé části je hlavní hřiště
s přírodním trávníkem o
rozměru 105x68m.

J

Vpravo je tréninkové hřiště
100x64m
s umělým
povrchem 3. generace a
400m atletický ovál se 4
běžeckými dráhami.
C

S

Na
jižní
straně
je
tréninkové
hřiště
s přírodním trávníkem o
rozměru 100x50m. Přes
tuto
plochu
povede
v zimním období lyžařská
stopa,
která
bude
upravována rolbou a počítá
se
také
s umělým
zasněžováním
a
toto
samozřejmě povede ke
zvýšení
stresu
pro
travnatou plochu.
Šikmá čára C přes hlavní
hřiště ukazuje přibližnou
hranici výkopu/násypu.

Diagram 1.: Situační plán sportovišť
Orientace hřišť.
Tam, kde je to možné, tak z hlediska co nejmenší nepříjemnosti pro hru, by měla být podélná
osa hřiště odkloněna od směru zapadajícího slunka. Tomu odpovídá poloha hlavního
travnatého hřiště a hřiště s umělým trávníkem. Naopak brankář na východní straně
tréninkového travnatého hřiště může mít smůlu.
Nový fotbalový areál Vrchlabí-Vejsplachy, který
vzniká na západní straně města Vrchlabí, se vlastně
stává součástí sportovního komplexu této brány do
Krkonoš, neboť doplňuje již funkční lyžařský běžecký
areál, tenisové centrum s krytou halou a rekreační
plochu koupaliště s kempem. Propojení areálu se
stávajícími sportovišti bude zajišťovat specifická
lávka (na plánu vlevo), jež je budována přes hlavní
silnici Špindlerův Mlýn-Praha. Součástí areálu jsou
dvě hřiště s přírodním trávníkem (hlavní +
tréninkové), fotbalové hřiště s umělým trávníkem 3.
generace, atletický ovál s umělým povrchem a osvětlením, krytá tribuna pro 300 diváků,
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včetně zázemí pro sportovce a technický objekt se zázemím pro správce areálu. Plocha
výstavby je 7.3 hektarů. Předpokládaný počet zaměstnanců 2-3 osoby. Předpokládaná
kapacita diváků 1200.

Informace z projektové dokumentace (PD)
Vzhledem k upřesnění celkových orientačních nákladů na výstavbu předpokládá investor
realizaci akce v následujících etapách:
1. Etapa
Výstavba hlavního travnatého hřiště
Výstavba vedlejšího hřiště s umělým povrchem
Výstavba pozemních objektů (tribuna a technické zázemí)
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v rozsahu nezbytném pro provoz
areálu (inženýrské sítě, dopravní napojení a parkoviště)
2. Etapa
Výstavba atletického oválu s umělým povrchem
Výstavba tréninkového travnatého hřiště
Výstavba lávky pro pěší
Travnatá hřiště

Hlavní hřiště o rozměrech 105 x 68 m mezi lajnami a výběhy šířky 3 m po stranách a 4 m
za brankami. Tréninkové hřiště o rozměrech 100 x 50 m mezi lajnami a výběhy šířky 3 m po
stranách a 4m za brankami.
Povrch bude tvořit přírodní trávník s navezením míchaného substrátu kvalitní ornice, včetně
příslušného hnojení a se zasetím anglickým travním semenem (hřišťová směs). Plocha bude
lemována polymerovým odvodňovacím žlábkem a kovovým zábradlím z uzavřených
ocelových profilu. Odvodnění je zajištěno drenážním systémem vyústěným do vsakovací
jímky; povrchové odvodnění od přívalových srážek je řešeno formou betonových
odvodňovacích žlábků s protiskluzovou mřížkou osazených po obvodu hřiště.
Souvrství hřiště s přírodním trávníkem:
- zatravnění hřišťovou travní směsí
- vegetační vrstva 50% ornice, 50% písek 100 mm
- štěrkopísek 150 mm
Celkem: 250 mm
Součástí dodávky hřiště bude doložení dokladu nutných k certifikaci a zajištění certifikace
hřiště FACR pro zápasy min. divizní soutěže.
Fotbalové hřiště s umělým povrchem
Uvnitř běžeckého oválu je navrženo fotbalové hřiště s umělým trávníkem III. generace
s kombinovaným vsypem křemičitého písku a gumového granulátu o rozměrech mezi
lajnami 100 x 64 m a výběhy 3 m po stranách a 4 m za brankami.
Celkem podkladní vrstvy: 320 mm
Na hotové podkladní vrstvy bude položen umělý trávník III. generace s kombinovaným
vsypem křemičitého písku a gumového granulátu tl. 60 mm.
Součástí dodávky hřiště bude doložení dokladu nutných k certifikaci a zajištění certifikace
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hřiště FACR pro zápasy min. divizní soutěže CMFS, zejména:
Atletický ovál
Ovál s umělým povrchem bude vybaven 4 běžeckými dráhami s délkou 400m a šířkou
6x1,22 m = 7,32 m. Mezi oválem a vnitrní travnatou plochou jsou rozmístěny skokanské
sektory pro skok vysoký a skok o tyči, hřiště pro volejbal rovněž s umělým povrchem.
Plocha atletického oválu je na pláni odvodněna drenážním systémem. Obvod dráhy,
zajištující regulérní délku dráhy běžce 400 m, tvoří žlábek liniového odvodnění. Běžecká
dráha bude od okolních travnatých ploch oddělena zapuštěným betonovým, sadovým
obrubníkem.
Celkem podkladní vrstvy: 430 mm
Na hotové podkladní vrstvy bude položen litý vodopropustný polyuretanový povrch.

Z hlediska trávníkáře mne v této fázi stavebních prací nejvíce zajímají
dvě věci:
1. Hrubé terénní úpravy (HTÚ) – stavba je situována do mírného svahu a z toho vyplívá, že
bylo nutné použít technologii výkop/násyp.
2. Spodní voda – protože svah staveniště je na úpatí krkonošských kopců, tak lze očekávat
problémy s podpovrchovou vodou.

1. Hrubé terénní úpravy (HTÚ)
Rozsáhlé rovnání plochy v tomto případě znamená „odstranění ornice do hloubky 20cm, což
na ploše zhruba 60.000m2 je 12.000m3 ornice; z toho cca 1/4 - 1/3 bude využito ke
zpětnému použití v areále na konečné terénní a sadové úpravy. Doba deponování nesmí být
delší než 5 let“ (cituji PD). Poté, co byla odstraněna orniční vrstva, tak mohlo dojít k úpravě
vrstevnic v areále podle projektu. Základní roviny pro všechna tři hřiště při tom bylo třeba
připravit technologií výkop/násyp. Podíváme-li se znova na plánek areálu, tak vidíme, že
přibližnou hranici mezi výkopem a násypem tvoří přímka C. Rozsah pozemních prací při
vytváření HTÚ je celkem mohutný, hovoří o tom čísla, která mi poskytnul stavbyvedoucí: „

-

Výkop 28.900m3 (z toho
ornice 12.000m3)
Násyp 39.000m3
Rozdíl v množství zeminy
potřebné k násypu byl
řešen dovozem vhodné
hutnitelné
zeminy
z jiných zdrojů.“

Diagram 2.: Výkop-A; Násyp-B
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Násyp se vždy provádí po vrstvách, které jsou zhutňovány a v našem případě i vápněny
(CaO), aby došlo ke stabilizaci zeminy. Vrstvy jsou ve sklonu 3-5% směrem k budované
základní rovině hřiště.
Před zahájením stavby
byl
proveden
geologický
průzkum,
který odhalil horniny
prachovce a jílovce, jež
se po zvětrání rozpadají
do jílu a štěrku. Na
takovém podloží nelze
za mokra pracovat.
Podle
vyhodnocení
geologa bylo třeba
zvýšit
únosnost
základní plochy (roviny)
a sice, stávající hodnotu
10MPa (což by po dešti
bylo pro jakoukoliv
techniku neúnosné) na
únosnost 30-40MPa pro základní rovinu hřišť a 80MPa pro komunikace. Geolog spočítal, že
je třeba dodat 1.5-2% CaO; tzn., že dle vlhkosti zeminy, bylo třeba zapracovat 15-22kg
CaO/m2. Stejný postup platil i v případě zhutňování vrstev násypu, kde bylo třeba zabránit
ujíždění svahu. Vápno reaguje s vodou a umožňuje pokračování prací na stavbě i
v nevhodném počasí. Stavbu to sice prodražuje, ale nedá se nic dělat.
Foto 2, 3.:
Základní rovina hřiště byla
nejprve srovnána
buldozerem. Poté byl
povrch povápněn a vápno
zapracováno půdní frézou.
Další stroj, který se zapojil
do pracovního procesu,
byl silniční válec.
Nakonec byl povrch hřiště
upraven grejdrem do
spádu 0.5% od
středu hřiště k oběma
podélným stranám.

Plně technická stavba předpokládá vyprofilování základní roviny hřiště do určitého spádu,
který je stále udržován i při navážení jednotlivých vrstev profilu hřiště. Základní rovina je
nepropustná a tato nakloněná rovina se tak stává nedílnou součástí drenážního systému.
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Technologie výkop/násyp však s sebou přináší současně také i problematiku sklonu svahu
nad výkopem.
Ve stavebnictví známe termín
výkop dočasný, kde sklon může
být až 45°. Sklon výkopu
trvalého by však měl být
mírnější,
důvodem
je
především údržba svahu, ale i
jeho možný sesuv.
V našem případě je však sklon
svahu je 44°!!!
Výška svahu od základní roviny
hřiště je 4.5 - 5.5m. Spodní
voda pod svahem si bude
vyžadovat složitý drenážní
systém.
Foto 4.: Sklon svahu na severní straně budoucí atletické dráhy (podle PD).

Technické služby města York, Anglie, museli zaplatit částku £40,000, poté co jeden z jejich
zaměstnaců byl usmrcen sekačkou. 19. května 2009 sekal zahradník sekačkou s posezem a na mokré
trávě ztratil při otáčení na relativně mírném vrcholu svahu kontrolu nad strojem, jeho stroj se
převrátil a spadl mu na hrudník. Svah, který zahradník kosil byl 25°, avšak sekačka byla vhodná
pouze pro práci pouze do 19°.

Vyhodnocení rizika
Svahy do 15° lze udržovat sekačkou s posezem normálním postupem kosení
poté, co je operatér seznámen s bezpečností práce. Svahy od 16-20° lze
kosit specifickou ručně vedenou sekačkou poté, co je operatér seznámen
s bezpečností práce. Svahy od 20 - 30° lze kosit pouze specifickými stroji svahová sekačka, křovinořez, poté co byl operatér seznámen s bezpečností
práce. Svahy nad 30° je možné kosit pouze stroji dálkově ovládanými, nebo
pomocí hydraulicky ovládaného ramena sekačky; práce operatéra na tomto
svahu není dovolena.

Z anglického manuálu o bezpečnosti práce
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Foto 5. : Moc
profesionální
to není, že ne?

Poznámky:
Výrobců sekaček na svah je celá řada. Je pouze na výrobci, aby poskytl specifikaci
stroje.
Vhodné řešení tohoto problému (svah o sklonu 44°) je provést celoplošnou výsadbu
keřů/dřevin, které jsou odolné aplikacím totálních herbicidů (např. simazine).

Design problems OUT not IN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hydrogeologický průzkum (výpis z PD)
Aktuální průzkumné práce prokázaly převážně složité geologické poměry daného mírně
svažitého prostoru, s nerovnoměrně, ale převážně mělce vystupujícím povrchem
podložních, minimálně propustných skalních hornin a se značně stlačitelnými a pro daný
záměr především minimálně propustnými až nepropustnými, nadložními soudržnými
zeminami, s nesouvislým, ale často velmi mělce vystupujícím zavodněním prostoru, které
bude výrazně ovlivňovat návrh a realizaci stavebních konstrukcí daného záměru.
… Z hlediska posouzení vlastností pro podloží sportovních travnatých hřišť dané zeminy
nesplňují kritéria pro požadovanou propustnost a pro daný záměr je nutné zajistit velmi
dokonalé odvodnění tohoto podloží hustou drenážní sítí hlubinných trativodu a aplikovat
souvislou drenážní vrstvu z vhodných externích materiálu. Tyto údaje jsou zjevně
nepříznivé i z hlediska možností případného zasakování zachycených srážkových vod
přímo v prostoru projektovaného areálu. Pro nakládání s povrchovými vodami je tak
doporučena volba jiné varianty řešení – např. odvod těchto vod do podpovrchového
recipientu, případně výstavba malé akumulační nádrže, jejichž vody by mohly být
využívány i pro zálivku travnatých ploch v klimaticky nepříznivém období.
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2. Spodní voda
Při svém prvním setkání s vedoucím stavby jsem se dozvěděl toto:“… Ano, je zde zdroj spodní
vody. Přestože se provedlo několik průzkumných geologických vrtů, tak tento pramen nebyl
zjištěn. Na tak velké ploše by to byla skutečně náhoda, aby na něj průzkumná sonda narazila.
Zdroj vody je poměrně silný a se nachází na severní straně atletického oválu s umělým
povrchem. Oproti projektu bylo tedy třeba vybudovat i drenáž obvodovou.“
Geologický průzkum však takové riziko zmiňuje. K vyhodnocení problematiky byly použity
archivní záznamy, které udávají výsledky 3 předchozích průzkumných vrtů -50m, 24m, 50m.
Pro tento stavební projekt pak bylo provedeno ještě 7 nových -průzkumných vrtů do hloubky
3-4m. Skalní podloží v daném prostoru tvoří desky prachovců a jílovců, které mají 35° sklon
k JZ. Sklon je tedy směrem k vodnímu toku Bělá, který se nachází bezprostředně pod
fotbalovým areálem.
Zkušenost s výtokem spodní vody v směru SZ mají i zahrádkáři, jejichž parcely se nacházejí
vlevo nad budovaným areálem; především ti z nich, kteří prováděli na svých parcelách
výkopy.
Protože všechna tři hřiště jsou
situována do mírného svahu a hloubka
výkopu na severní straně hřiště
s umělým povrchem je zhruba 4-5m,
tak se zde skutečně na výtok spodní
vody narazilo. Spodní voda, která
přitéká z vyšších lokalit krkonošských
kopců, může v budoucnu potrápit
každého správce fotbalového areálu
Vejsplachy. Správce hřiště dokáže řešit
problémy spojované s povrchovou
vodou, ale problém spodní vody musí
vyřešit již stavitel hřiště.
Foto 6.: Severní strana budoucího hřiště s umělým povrchem. Krkonošské kopce začínají právě zde.
Odtud jdou už jen nahoru směrem na Žalý (1019m).

V oblouku severní části atletické dráhy byla
v rámci HTÚ pláň rovněž ošetřena
vápněním.
Spodní voda však vápno vyplavuje a může
nastat riziko, že by došlo k jeho usazování
v drenážním potrubí. Z toho důvodu byla
tato lokalita dodatečně stabilizována
cementovým zásypem Dorosol. Spodní
voda totiž nevytéká pouze ze stěny výkopu,
ale tlačí se i ze spodu základní pláně hřiště.
Foto 7.: Rozpuštěné
vápno ve spodní vodě pod svahem na severní části atletické dráhy.
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V lokalitě, kde vyvěrá spodní voda má být situováno hřiště s umělým trávníkem a atletickou
dráhou s litým povrchem z polyuretanu. Protože však ze sportoviště bude v zimním období
pravidelně odstraňován sníh, a bude tedy docházet k promrzání/ roztávání technického
profilu pod tenkým syntetickým povrchem, tak pro stavaře nastává výzva – udržet rovinu
syntetických povrchů dráhy a trávníku. Spodní voda, která vyvěrá z narušeného půdního
profilu na severní straně atletického oválu, je odváděna obvodovou drenáží.
Z nákresu je patrné, že se jedná o dvě větve –
modře vyznačená A a červeně vyznačená B,
přičemž větev B bude naprosto samostatná a
voda bude tedy stále čistá, zatímco větev A
bude současně odvádět i srážkovou vodu
(dešťovou) ze syntetického povrchu hřiště; i
tento zdroj vody však bude z průmyslového
hlediska čistý.
Měřením jsem zjistil, že:
Výtok C poskytuje 43.0m3/den.
Větev B poskytuje 24m3/den, přičemž
tento zdroj může být ještě silnější,
protože při stavebních pracích došlo
k narušení této větve B a dochází tak ke
značnému úniku.
Důležitý faktor pro vyhodnocení kapacity
vodního zdroje je fakt, že přestože uplynulá
zima byla extrémně nízká na sněhové srážky
(nejnižší za desítky let)a dále bylo velice suché
jaro, léto i podzim, tak se jedná o stálý a
vydatný zdroj.
To vše mne vede k závěru, že tak silný zdroj
čisté a měkké vody by mohl být využíván
k závlaze areálu.
Jednalo by se o moderní ekologické řešení.
Trend využívání srážkové vody k opětovné
závlaze sportovních areálů je u moderních
sportovních projektů v Anglii značně rozšířen.
V našem případě bychom využívali i silný zdroj
vody podzemní.

Diagram 3.: Spodní vodu odvádí dvě potrubí ( A+B) o průměru 160mm.
Vezměme si typické fotbalové hřiště o rozměrech 105m x 68m. Aplikace 1mm vody na tuto
plochu si vyžádá 7.14m3 vody. Pro zachování kvality trávníku a udržení kvalitní hrací plochy
v průběhu nejteplejších letních dnů moderní hrací plochy (hřiště s písčitým profilem, což je náš
případ) vyžadují pro běžný noční postřik 3-4 krát více než je toto množství. Takže jedna noční
závlaha v průběhu léta si vyžádá až 28m3 vody.
Neazapomínejme, že v našem případě je třeba zavlažovat tři hrací plochy!
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Foto 8.: Zde se spojuje větev B (červená potrubí) a větev A (dno kontrolní šachty).

Foto 9.: Výtok do vodního toku Bělá – C. Přestože stavební firma konstrukci výtoku oproti PD
značně vylepšila, tak zůstává otázkou, zdali tento kamenný násyp vydrží sílu jarní vody. Potok
zde totiž tvoří meandr.
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Odběr vody k závlaze areálu (3 hřišť) je plánován z rybníka Kačák. Zde se jedná o vodu tvrdou
(obsahuje hodně Ca2+ a Mg2+)což může vést ke zvyšování pH vody, přičemž pro trávníky je lepší
nižší pH. Spodní voda je měkká, poskytuje z pěstebního hlediska neutrální pH a je tedy výhodnější
(měření pH uvedených zdrojů nebylo provedeno).
Zahrádkářská kolonie nad areálem čerpá vodu ze stejného zdroje, jenž napájí rybník Kačák.
Zkušenosti zahrádkářů jsou takové, že v letním období je zdroj prakticky vyschlý. Spotřeba vody
k závlaze 3 hřišť v letním období bude značná, např. fotbalový areál Slavia Hradec Králové (1 umělý
trávník a 1 přírodní trávník) dokázal odebrat až 70m3/den. Správce fotbalového klubu Ipswich FC
počítá, že k jedné zálivce fotbalového hřiště (hlinito-písčitý profil) spotřebuje okolo 5m3 vody.
Neovlivní vyšší spotřeba vody chov ryb ve vodní nádrži Kačák?

Stavební deník
Každý zhotovitel stavby musí podle zákona vést tzv. Stavební deník. Záznamy o postupu prací a
jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
Záznamy u technicky jednoduchých staveb mohou být, po předchozím souhlasu stavebního úřadu,
prováděny jedenkrát za období pracovního týdne.

Pravidelné denní záznamy obsahují
Jména a příjmení osob pracujících na staveništi
Klimatické podmínky na staveništi
Popis a množství provedených prací a montáží
Dodávky materiálů, výrobků a zařízení pro stavbu, způsob jejich uskladnění, případně
zabudování
Nasazení mechanizačních prostředků
Další záznamy v stavebním deníku musí zachycovat všechny důležité okolnosti týkající se
stavby, zejména časový postup prací na stavbě, odchylky od dokumentace schválené
stavebním úřadem ve stavebním řízení.
Provozní deník
V návaznosti na stavební deník, a tentokrát již nikoliv dle zákona, by správce (manažer
sportovního areálu) měl provádět záznam o stavu hřiště, neboli provozní deník. K záznamům
uvádí data, množství a místa aplikací hnojiv, topdresingu, fungicidů a postřiků plevele. Tyto
poznámky pak mohou být srovnávány při periodickém hodnocení hracích ploch.
Efektivní manažeři používají různé metody vedení denních záznamů o provedených úkonech
(deník, formulář, úkolový list). Záznamy jsou důležité nejen pro samotného manažera, ale
seznamují i vedení sportovního klubu s problematikou správy areálu. Záznam nabízí
vypovídající obrázek činnosti a nákladů. K ilustrování záznamů lze využívat i fotogarfie.
Zeptáte-li se kteréhokoliv trávníkáře, proč si vybral toto zaměstnání, tak jeho práce s
„papíry“ bude nejspíše až na posledním místě žebříčku priorit. Avšak vedení aktuálních a
detailních záznamů je dnes důležitější než kdykoliv předtím. Přesné záznamy velmi
zjednodušují přípravu celkového rozpočtu a dokáží eliminovat zanedbání denních úkonů.
Nepřesné vedení záznamů říká o manažerovi asi tolik, co nepořádný sklad se stroji.
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