
Závěr sezóny je téměř tady 

V době kdy v Jižní Africe začíná největší show na světě, tak většina groundsmanů v Anglii je 

uprostřed renovací. Většina trávníků na profesionálních stadionech a tréninkových hřišť jsou 

dokončeny a začínají houstnout, avšak kluby, kde mají akademie (areály s velkým počtem 

hřišť, které jsou využívány pro trénink všech mládežnických mužstev v klubu), tak tam 

většinou budou asi v polovině renovačního programu. Naše akademie v Ipswichi byla v 

minulém měsíci nesmírně vytížena, protože trenéři se snažili nalákat do klubu nové talenty. 

Starší dorostenci se vracejí zpět na akademii, společně s prvním mužstvem, 28. Června a žáci 

pak 5. Července, takže tlak na obnovu hřišť neutichá. Máme zde 11 fotbalových hřišť a vždy 

se snažím o to, aby alespoň pět z nich bylo stále v provozu. Všechny trávníky jsou 100% 

přírodní a hlavní důraz renovace je veden na kořenový horizont. Veškeré práce si děláme 

sami, a to od začátku kdy centrum bylo otevřeno v roce 2000.  

V průběhu deseti let otevření centra jsme vypracovali tento renovační program – vyčistit 

trávník, poté aplikovat nový materiál (dressing - písek / kompost / zemina), uvolnit 

zhutněnou kořenovou zónu a dosetí. Za ty roky se nám podařilo vytvořit perfektní strojový 

park, jenž nám všechny tyto práce umožňuje provádět. Jsem toho názoru, že ve Velké 

Britanii máme tu nejlepší techniku k údržbě sportovních trávníků, jaká se ve světě nabízí. 

První úkol v našem renovačním programu je vyčistit travní porost a odstranit všechny zbytky 

a uvolněnou/odumřelou hmotu, která se postupně akumulovala v průběhu sezóny. Přestože 

pravidelně sbíráme pokosenou trávu, tak je až s podivem co se toho nashromáždí. V 

současné době k tomuto účelu používáme stroj Koro Field Top. Krása toho stroje spočívá v 

tom, že je možné jej nastavit k odfrézování povrchu až k růstovému bodu trávy ( odnožovací 

uzlina), nebo jej, po výměně rotovátoru za vertikutační, lze využít pro čistění vertikutací. Vím, 

že pokud budeme frézovat, tak odstraníme přibližně 100 tun materiálu. Vertikutací do 

hloubky 20mm pak odstraníme od 40 – 50 tun hmoty. Protože jsme začali dosévat i kostřavu 

rákosovitou, tak frézujeme pouze tehdy, když máme pocit, že je povrch hrbolatý, takže 

začínáme od nuly. Za poslední čtyři roky jsme si úspěšně stačili s vertikutací, těžíme tak z 

předchozích úspěšných renovačních postupů. Dokonce i odstranění pouhých 50- ti tun 

hmoty je pro trávník skutečnou vzpruhou (tonikem). Zaznamenáváme, že populace lipnice 

roční v travním porostu je omezená, a vyjádřeno v procentech, zůstává stále na jedné cifře, 

takže nemám důvod k tomu, abych frézoval. Podařilo se nám vypěstovat velice hustý porost, 

jenž je i patřičně oceňován našimi hráči.  

Aerifikace každého hřiště je naprosto podstatná pro celkový úspěch a kvalitu hřiště; náš 

renovační program využívá k intenzivnímu provzdušňování dvou strojů. Poté co aplikujeme 

dressing, 40 – 50 tun nového písku, tak projedu každé hřiště stroje Koro Recycle. Máme 

menší 1.5m jednotku, přesto však, že stroj můžeme nastavit pouze do hloubky okolo 

150mm, tak dokáže přinést na povrch dalších 21 tun materiálu. Následuje přejezd 1.6m 

širokým vertidrainem, s dutými hroty o průměru 12mm, což při vytváření velice blízkých 

vpichů, opět přinese na povrch průměrného fotbalového hřiště asi 11 tun materiálu.  



Veškerý písek a získaný materiál jsou následně projety recyklátorem špuntů. Toto 

promíchání umožní jeho nejlepší integraci zpět do půdního profilu hřiště. Tento postup 

zabraňuje vytváření sendvičových vrstev v profilu půdy. Zbytková hmota je před dosevem 

odstraněna. Přestože pracujeme s nízkým rozpočtem a omezeným časovým 

harmonogramem, tak jsou naše hřiště připravena opět k použití za 4-5 týdnů po ukončení 

prací. Toto je poloviční čas, než kdybychom použili frézovací technologii. Za posledních deset 

let co máme centrum, tak jsme zažili už mnohem lepší časy po finanční stránce, a tak mně 

těší, že jsem si v těch dobách mohl dokoupit tolik potřebnou techniku, která mi nyní 

umožňuje vytvářet kvalitní povrchy i při nízkém rozpočtu.  


