
Zapínání topení a ovládání přírody 

Pracovní náplň posledních několika týdnů tvořila doladění 5 vytápěcích systémů, tak aby se 

zde dalo trénovat po celou zimu, což je skvělým bodem našeho byznys plánu. S příchodem 

letošního prosince očekávám, že v té době budou u nás trénovat všechny týmy, které budou 

mít zápasy proti klubům ze střední Anglie (Middlands).  

Na všech 5 hřištích je celkem 130km potrubí, ve kterém cirkuluje teplá voda ohřívaná 5 

plynovými kotli. Navštívili jsme celou řadu tréninkových ploch, na kterých bylo jedno nebo 

dvě hřiště s vytápěním a tréninkem po celý rok, avšak 5 systémů na jedné ploše, tak je něco 

zcela jiného.  

Protože hřiště nikdy nebyla plně využívána, tak nemusely systémy nikdy být v provozu 

současně. Podpovrchové vytápění je jako rýč nebo lopata, prostě další pracovní nástroj, 

který pokud je správně používán, tak slouží. Avšak bude-li zneužíván, tak může vytvářet 

problémy v jiných směrech.  

Pro mne zůstává největším tajemstvím udržování stálé teploty, aniž by docházelo k pečení. V 

minulosti jsem viděl systémy, kde doslova docházelo ke stoupání páry z povrchu hřiště. Ve 

hřišti máme několik teplotních senzorů, které zapínají hořáky při teplotě pod 4°C. V prvním 

stadiu dokáže systém zvýšit teplotu půdy na 17°C. Po většinu času s tímto budu spokojen, 

protože jsem viděl obrovské škody na kořenovém horizontu poté, co byl ohřát na příliš 

vysokou teplotu. Jsem přesvědčen, že udržováním stálé teploty bychom měli vyzrát nad 

převážnou nadílkou mrazů, které k nám přicházejí. Samozřejmě, že budou dny, kdy bude 

třeba zvýšit teplotu vytápění půdy.  

V posledních letech se jedním z největších problémů, kterému musí manažeři sportovních 

trávníků čelit, je výskyt háďátek. Tento parazit se objevuje v písčitých půdách, a to především 

v těch, co jsou vytápěny a dostatečně vlhké. Takže podmínky, které zde vytváříme, jsou 

ideálním prostředím pro tyto háďátka, takže pro nás ještě přihořívá, neboť musíme vytvářet 

program managementu, jenž ochrání hřiště před jejich napadením. V počátcích zavedení 

praxe vytápění, groundsmani nechápali, že je třeba zakropit hřiště uprostřed mrazů, v době, 

kdy je zapnuté topení. Nyní však víme, že ke stabilizaci pískového profilu kořenového 

horizontu je třeba před zápasem povrch zakropit a tím i stabilizovat. Jako i v jiných oblastech 

našeho působení, tak i zde se můžeme, v rámci integrovaného managementu trávníku, 

obracet na vynikající odborníky v této problematice. Simon Barnaby a Dr. Kate Entwhistle 

nám pomáhají uskutečňovat program zaměřený ke kontrole háďátek. Kate je předním 

odborníkem v průmyslu na kontrolu těchto parazitů a je našim hlavním poradcem, kterak 

udržovat jejich populaci pod kontrolou. Některé produkty na bázi mořských řas budou v této 

oblasti hrát klíčovou úlohu, což je dalším dokladem využívání přírodních produktů k 

udržování rovnováhy v přírodě.  


