Porovnání písků pro míchání vegetační vrstvy fotbalového hřiště
Této problematice se celkem obšírně věnuji ve svém blogu PROFIL HŘIŠTĚ S PŘÍRODNÍM TRÁVNÍKEM 2. ČÁST (www.fotbalovetravniky.cz) .
Úvod
Stále více se k výstavbě a údržbě fotbalových hřišť používají materiály složené z písků. Hlavní důvod je jednoduchý – většina půd v této zemi nesplňuje
vysoké drenážní a aerifikační požadavky jakmile jsou vystaveny sešlapávání hráčů. Mnohé půdy mají dostatečné množství větších půdních kanálků pro pohyb
vzduchu a vody jsou-li zatěžovány jenom velmi lehce. Protože však naše fotbalová sezóna probíhá jak v jarních i podzimních měsících, v období kdy dešťové
srážky vysoce převyšují ztráty po vypařování, tak dokonce mírné používání hřiště povede ke zničení půdní struktury a k rychlému podmáčení. Další používání
hřiště povede ke zhoršování povrchu, ke vzniku blátivých lokalit nevhodných pro hru.
Naproti tomu písčité materiály nejsou pro své drenážní vlastnosti závislé na struktuře. Místo toho póry mezi jednotlivými zrny písku vytvářejí stabilní síť
kanálků, které kladně ovlivní půdní drenáž i provzdušnění, a tím celkový růst travních rostlin. Předpokladem však je vhodný výběr písku vzhledem k velikosti
a jednotnosti částic.
Materiály pro kořenový horizont
Při výběru materiálů pro kořenový horizont je nutné zvážit řadu charakteristik : 





Musí propouštět vodu tak rychle, aby kromě větších přívalů deště, dokázal zvládat standardní dešťové srážky. Ideální design by měl zvládnout
intensitu srážek 20mm/hod. V případě, kdy poměr průsaku z povrchu bude nižší než 10mm/hod, lze očekávat pravidelné vytváření kaluží.
Pro zdravý růst kořenů musí mít kořenový horizont dostatečné zastoupení pórovitých prostorů, především vzduchem naplněných pórů.
Musí udržet dostatečné reservy vlhkosti pro období sucha. Jedná-li se o materiál, který má nízkou kapacitu udržení vlhkosti, tak lze očekávat
pěstební problémy.
Musí nabídnout přijatelnou úroveň vazby živin, jinak bude docházet k vyplavování živin.
Materiál musí mít dostatečnou stabilitu, obzvláště za suchých podmínek ke konci sezóny, kdy je travní porost značně prořídlý. Jsou známy případy,
kde pískové kořenové zóny z nevhodných materiálů, které když byly více zatěžovány a navíc špatně ošetřovány, se stávaly vyschlé a nestabilní.

Do určité míry, body 1+2 jsou v rozporu s body 3+4+5. Hrubší materiály poskytují lepší drenáž a aerifikaci, ale jemnější materiály jsou vhodnější pro udržení
vlhkosti, živin a stability. Musíme tedy hledat kompromis a lze říci, že vhodná zrnitost (velikost částic písku) pro fotbalová hřiště je rozmezí 0. 125 –0.5 mm,
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což doporučuje Výzkumný Institut Sportovních Trávníků, Anglie (STRI), který je také i poradním orgánem pro UEFA a FIFA. Holandská norma (Normen
Natuurgras NOC/NSF) udává velikost D50 od 180-330µm a průměrnou velikost zrn 125-500µm. Jordan Jaaback, doporučuje zrnitost písku 0.250 – 0.500mm,
jemné částice prachu – 0.125 budou sice zadržovat více vlhkosti, avšak neumožní snadný průnik vzduchu do kořenového horizontu, což povede k vytváření
mělkého kořenového systému. Adams uvádí hodnotu D50 230±30µm.
Hodnota D vyjadřuje velikost zrna a udává procentuální zastoupení všech částic písku. Hrubost daného písku vyjadřuje hodnota středního zrna – D50

(statistický průměr velikosti jednotlivých zrn; znamená to, že 50% materiálu propadne otvory síta dané velikosti).
Poslední veličinu, se kterou pracujeme při vyhodnocování vhodného písku pro míchání vegetační vrstvy, nazýváme zrnitostní rozsah neboli číslo
stejnoměrnosti (GI). V anglo - americkém trávníkářství se udává číslo stejnoměrnosti jako poměr D90 / D10 (číslo stejnoměrnosti získáme, když hodnotu D90,
tzn. průměr kde 90% zrn je menších/ vydělíme hodnotou D10 (tzn. průměr kde pouze 10% zrn je menších). GI faktor následně ovlivní i hydraulickou

vodivost profilu kořenového horizontu (jeho propustnost).
Přední autoři studií této problematiky udávají níže uvedené hodnoty:
Autoři
Adams (1994)
Bingaman  Kohnke (1970)
Law (2010)
Baker (2006)

Číslo stejnoměrnosti - GI
D90/D10
D90/D10
D90/D10
D90 by mělo být maximálně 8x větší než D10

Limit
< 3.3
1.6 – 3.4
2.3 – 2.5

Pro přípravu kořenového horizontu fotbalového trávníku potřebujeme znát nejen velikost písčitých zrn, ale tedy i jejich stejnoměrnost, aby zrna byla co
nejvíce uniformní (v rozmezí určité velikosti). V opačném případě, kdy písek bude obsahovat jak velké tak i malé částice, bude docházet k utěsnění. Časem a
pod tlakem hry, se jemnější zrnka písku propracují do prostorů mezi větší zrna. Nastane tak ztráta pórovitých prostorů a snížení hydraulické vodivosti
(drenážní schopnosti).
Pro intenzivně zatěžovaná fotbalová hřiště jsou ideální písky s D50 s velikostí zrn 230 ± 30 µm a hodnota GI 3.3 a menší (W. A. Adams).
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Výběr písku pro přípravu kořenového horizontu (vegetační vrstvy) fotbalového hřiště FK Přepepře
Zrnitost vybraných písku budu porovnávat s doporučovanou obálkou STRI, kde hranici nejvyšší velikosti zrn značí USL a hranici nejnižší velikosti zrn značí
LSL.
Hodnoty D udává pouze jedna pískovna- Střeleč. To znamená, že hodnoty D z ostatních pískoven jsem vypočítal podle grafů, které bylo možné sestavit na
základě protokolů o zkouškách (velikosti jednotlivých frakcí) z těchto pískoven. Výpočty z grafů ale nemohou být naprosto přesné a jsou tedy pouze
informativní.
Při konzultacích na téma vhodného písku pro kořenový horizont (vegetační vrstvu) jsem doporučoval písek ST40 (Graf 1.), jehož dodavatel – Sklopísek
Střeleč, jej specifikuje jako „zvláště vhodný pro nízkorozpočtová fotbalová hřiště se základem z přírodní půdy a s drenážním systémem, např. školní a veřejná
hřiště“ (rozbor písku pro Sklopísek Střeleč vypracovala anglická firma Rufford, sports surface technology).
V případě, že by cena tohoto písku byla pro FC příliš vysoká, tak jsem doporučoval zvolit písek o zrnitosti 0-2 mm, z písníku Čeperka, který se velice blízko
přibližuje doporučované obálce STRI (Graf 2). FC si však vybral písek Grabštejn 0-2mm a přestože se jedná o stejnou frakci jako Čeperka 0/2, tak vidíme, že i
dokonce písky ve stejné kategorii se mohou značně lišit (Graf 3.). Pro stavební účely to zřejmě nehraje žádnou roli, ale pro kořenový horizont fotbalového
trávníku je tomu jinak.
Ale i písek (Čeperka 0/2)by bylo vhodné namíchat s pískem ST40, jak tomu bylo při výstavbě fotbalového hřiště „BAVLNA“ v Hradci Králové, kde kvalita hrací
plochy je výtečná, dobře propustný profil a hloubka kořenů nad 20cm. Graf 5. ukazuje křivku zrnitosti ve směsi písku 50% Čeperka 0/2 a 50% ST40.

Z přiložených rozborů písků poskytuje pouze pískovna- Střeleč hodnotu D50= 249µm; tzn., že 50% zrn písku má frakci 0.249mm. Pískovna
Grabštejn 0/2 neuvádí hodnotu D50, ale z garfu č. 4. lze vyčíst, že tato je přibližně 860µm.
Abychom mohli porovnat hodnoty gradačního indexu (GI, neboli čísla stejnoměrnosti), tak GI u písku Grabštejn 0/2 musíme odvodit z grafu č.4.,
zatímco pro písek ST40 pískovna Střeleč uvádí GI 2.9.
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Sieve analysis specification comparison for ST 40
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Graf 1. Písek ST40
Obálku zrnitosti vhodných písků podle STRI vyznačují křivky červená-USL a křivka zelená-LSL. Křivka zrnitosti písku ST40 je modrá.
ST40 má D50 = 249µm a požadované frakce písku pro fotbalové hřiště (0.125-0.500mm)je zde téměř 90%.
GI (D90 : D10)) = 432µm : 147µm = 2.9.
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Graf 2. Křivky zrnitosti písků Čeperka 0/2 (modrá) a ST40 (žlutá)
Požadované frakce písku pro fotbal (0.125-0.500mm) je v písku Čeperka více než 50%. D50=450µm. GI písku (D90 : D10) = 1500 : 228 = 6.57.
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Graf 3. Křivka zrnitosti písku Grabštejn 0/2 (modrá) a písku Čeperka 0/2 (žlutá)
Požadované frakce Grabštejn 0/2 písku pro fotbal (0.125-0.500mm)je zde téměř 25%.
Střední zrno písku Grabštejn 0/2 vyčteme z grafu jako D50 = 860µm. GI písku (D90 : D10) = 1840 : 290 = 6.34.
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Graf 4. Křivka zrnitosti písku Grabštejn 0/2 (modrá) a písku ST40 (žlutá)
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Graf 5a. Směs písků 50% Grabštejn : 50% ST40
Křivka zrnitosti směsi je znázorněna čárkovaně (TOO FINE = PŘÍLIŠ JEMNÝ; TOO COARSE = PŘÍLIŠ HRUBÝ). Z grafu vyplívá, že požadovaná frakce písku pro
fotbalové hřiště (0.125-0.500mm) je zde zastoupena přibližně 58%.
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Graf 5b. Směs písků 60% Grabštejn : 40% ST40
Křivka zrnitosti směsi je znázorněna čárkovaně. Z grafu vyplívá, že požadovaná frakce písku pro fotbalové hřiště (0.125-0.500mm) je zde zastoupena přibližně
52%.
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Graf 5c. Směs písků 70% Grabštejn : 30% ST40
Křivka zrnitosti směsi je znázorněna čárkovaně. Z grafu vyplívá, že požadovaná frakce písku pro fotbalové hřiště (0.125-0.500mm) je zde zastoupena přibližně
46%.
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Graf 5d. Směs písků 80% Grabštejn : 20% ST40
Křivka zrnitosti směsi je znázorněna čárkovaně. Z grafu vyplívá, že požadovaná frakce písku pro fotbalové hřiště (0.125-0.500mm) je zde zastoupena
přibližně 38%.
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Graf 5e. Směs písků 90% Grabštejn : 10% ST40
Křivka zrnitosti směsi je znázorněna čárkovaně. Z grafu vyplívá, že požadovaná frakce písku pro fotbalové hřiště (0.125-0.500mm) je zde zastoupena přibližně
28%.
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Graf 6. Směs 50% písku Čeperka 0/2 a 50% písku ST40
Smíchaný písek pro stavbu hřiště „Bavlna“ V Hradci Králové (čárkovaná křivka) se dostává do středu doporučované obálky STRI.

13

Vyhodnocení
1. V této zprávě porovnávám tři druhy písků:
a) ST40- dodavatel pískovna Střeleč (Graf 1.)
b) Písek 0/2 mm z písníku Čeperka (Graf 2.)
c) Písek 0/2 mm z písníku Grabštejn (Graf 3.)
2. Protože písek Grabštejn 0/2 má mnohem větší zrna než doporučuje obálka STRI, zatímco písek ST40 se pohybuje na straně jemnějších zrn (Graf 4.),
tak doporučuji provést míchání obou písků. Grafy 5a, 5b, 5c,5d ,5e nabízí k porovnání 5 variant směsi písků Grabštejn 0/2 a ST40.
3. Graf 6. Ukazuje namíchání písku Čeperka 0/2 s pískem ST40 .Tento postup není neobvyklý při snaze investora o co nejlepší zrnitost kořenového
horizontu zároveň snížit náklady. Setkal jsem se s tím např. při výstavbě fotbalového hřiště „BAVLNA“ v Hradci Králové. Kvalita hrací plochy je
výtečná, dobře propustný profil a hluboký kořenový systém (nad 20 cm).

SUBSTRÁT
Fotbalová hřiště s písčito-hlinitým substrátem, kde bude nedostatečné množství písku v poměru se zeminou, se druh písku stane nepodstatnou veličinou,
protože zemina bude mít dominantní vliv na fyzikální vlastnosti kořenového horizontu (Baker 1998). Substrátem se budu zabývat v další části.
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