
Sníh představuje problém 

 

S výjimkou školních dětí nebylo zas tolik lidí, kteří by měli z těch sněhových dnů, co přišly od 

Sibiře k našim břehům, velkou radost.  

Pro nás v areále St.George Park (pozn. překladatele:Nové Sportovní centrum Anglické 

Fotbalové asociace) to však bylo přesně načasované, abychom odzkoušeli podpovrchové 

vytápěcí systémy. Všech pět jich je zapnuto a s techniky řešíme nastavení optimálních teplot. 

Podpovrchové vytápění je dalším nástrojem k udržování hřiště. Pokud se používá dobře a 

rozumě, tak může být neocenitelné, avšak jeho nesprávné používání může způsobovat nové 

problémy.  

V počátcích byly vyhřívací systémy používány v příliš vysokých teplotách. Toto vedlo k tomu, 

že některé kořenové horizonty byly upečeny do takového stadia, že začaly vytvářet tvrdé 

pánve. S tím, že skladba kořenových horizontů našich fotbalových hřišť je tvořena převážně z 

písku, tak je třeba si uvědomovat, o co rychleji se teplota z potrubí dostává k povrchu hřiště. 

Je třeba si také uvědomovat, že pokud budeme využívat topení a hrát na hřištích zápasy, tak 

je třeba povrch stabilizovat kropením.  

Abychom lépe pochopili stav hřiště a nalezli rovnováhu, tak využíváme zpětné vazby od 

hráčů a zaměstnanců fotbalového klubu Burton Albion, kteří na ploše St.George trénují již 

řadu let, a já bych si přál, aby zde setrvali i nadále. Poté co nakrátko museli odejít vzhledem k 

renovačním pracím, tak je tým zpět, a dodává cenné informace o tom, jak se hřiště chovají. 

Součástí byznys plánu pro St.Geroge Park je smlouva, která nás zavazuje k tomu, abychom 

poskytovali hrací plochy po celý rok. Což je pro nás velkou výzvou, když zvážíte, jak 

nepříznivé naše zimy dokáží být.  



Nalezení optimální teploty nám rovněž umožní dosažení cenové efektivity, protože cena 

energie není nízká. Je současně i důležité, abychom nepodpořili aktivitu parazitů v 

kořenovém horizontu, což by mohlo vážně poškodit stabilitu hracího povrchu.  

Plán na příští 4 týdny je nalézt odpověď na všechny dotazy, které se na nás valí, po dobu 

trvání této zimní periody, před nástupem mírnějších jarních teplot.  


