
Základní kurz 2018 na Vysočině
První základní kurz údržby fotbalových hřišť v roce 2018 se konal na Vysočině. IOG ČR ve spolupráci s Krajským
fotbalovým svazem Vysočina ho pořádala na ligovém stadionu FC Vysočina Jihlava dne 23. března 2018. Přestože
počasí bylo spíše zimní než jarní, sešlo se v Jihlavě více než 50 účastníků, především správců fotbalových hřišť. Byl
připraven nabitý výukový program i přehlídka a předvádění techniky a závlahových systémů na hřišti.

Na úvod všechny účastníky přivítal předseda IOG
Michal Koťan, představil jim činnost spolku a
pozval je na další vzdělávací akce a exkurze IOG.
Na závěr jim předal Sborníky a certifikát o účasti.

Seznámení s travními druhy pro sportovní tráv-
níky, se zásadami pro správné dosevy hřišť a s
principy tvorby travních směsí provedl Zdeněk
Kadrnožka z firmy ADAM - zahradnická a. s.

Partnerem tohoto základ-
ního kurzu byla společ-
nost Profigrass s.r.o. z
Brna. Její zástupce
Tomáš Chytka popsal
portfolio strojů pro
údržbu hřišť, především
sekaček, a stro jů pro rege-
nerace a renovace ploch.

Vedoucí divize závlahových
systémů Ing. Václav Grézl

objasnil principy rovno-
měrné závlahy hřišť.
Dále seznámil účastníky
s novými typy postřiko-

vačů TORO z řady Infinity
a dalšími komponenty pro

závlahové systémy.

Mechanismy výživy rostlin a postupy při vytvá-
ření plánů hnojení vysvětlila Ing. Lea Duží a při-
dala ukázky vhodné aplikace hnojiv a varovné
příklady nesprávného hnojení fotbalových hřišť.

Michal Koťan jako ”praktikující groundsman” při-
pravil přednášku o celoroční údržbě fotbalových
hřišť, s plány a zásahy pro jednotlivé měsíce
roku včetně regeneračních strojních operací.

Technický ředitel stadionu FC Vysočina Jihlava
Jindřich Březina, který je nositelem ceny IOG ČR
Groundsman roku 2016, účastníky přivítal a zdů-
raznil jim význam vzdělávání pro jejich práci.

Člen výkonného výboru IOG Karel Fučík měl
přednášku o problematice chorob, škůdců a ple-
velů na fotbalových hřištích. Připomněl také
soubor povinností při nakládání s pesticidy.

Společnost Profigrass s.r.o. zajistila rovněž odpolední
předvedení sekaček i traktorů a strojů pro regenerace fot-
balových hřišť. Na tréninkové travnaté ploše pracovaly traktory TYM
T503 a T353, například s hrotovým provzdušňovačem Toro ProCore
SR70, u kterého je možnost změny pracovní hloubky z místa obsluhy.
Dále si účastníci mohli prohlédnout dis-kovou sečku Vredo Compact s
garantovanou klíčivostí osiva po dosevu přes 95 %. Přímo v akci byl ver-
tikutátor Trilo VCMK 3, který vyčesal část plochy a následně univerzální
rotační sekačka se sběrem Gianni Ferrari PG vyčesanou hmotu rychle a
pečlivě posbírala. Na přednášku o závlahových systémech TORO pak Ing.
Václav Grézl navázal na hřišti praktickou ukázkou činnosti postřikovačů. 
Sekačky zastupovala vřetenová sekačka TORO Reelmaster 3100 s vřeteny
DPA, umožňujícími rychlé a stálé nastavení. Z portfolia strojů na údržbu
umělých povrchů byl vystaven SMG TCA 1400 na kartáčování a čištění
umělek. Hloubkovou dekompakci hřiště předvedl prořezávač Imants
Shockwave, jako příklad jiného než hrotového způsobu aerifikace. 


