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Základní kurz ošetřování       

Další kurz ošetřování fotbalových hřišť se
konal v sobotu 23.8. 2014 v areálu fotbalového
klubu Čechie 1907 Zastávka a byl určen pro
správce z Brna a okolí. Zahájení kurzu provedl
předseda IOG ČR Michal Koťan, který před-
stavil spolek IOG a jeho činnost. Uvedl, že
kurzy probíhají ve spolupráci s FAČR a mají
za úkol správce vzdělávat a motivovat.

p První přednášku
o vlastnostech
trav, o travních
směsích a zákla-
dech ošetřování
fotbalových hřišť
přednesl Zdeněk
Kadnožka.

p Účastníků se sešlo
asi 25 z řad správců
fotbalových hřišť,
včetně jedné ženy.
Kromě dobrého obě -
da potěšily také  do -
mácí zákusky paní
Doležalové. 

q Z partnerské firmy
Profigrass s.r.o. vy-
světloval Ing.  Václav
Grézl princip závlahy
trávníků a funkce zá-
vlahových systémů
pro fotbalová hřiště.

p Problematikou výživy rostlin, výběru hnojiv,
plánů hnojení a správnou aplikací hnojiv se
zabývala Ing. Lea Duží. Ukázky častých chyb
při hnojení byly jako vždy podnět k diskuzi. 

p Praktická přednáška Michala Koťana obsa-
hovala návod na celoroční údržbu hřiště,
včetně doporučených strojních zásahů a
letní regenerace trávníku. 

p Přednáška Václava Doležala z partnerské firmy
Profi Group s.r.o. na téma správného vyměření
a lajnování fotbalových hřišť navazovala na
praktické ukázky lajnovacích aplikátorů. 

q Sekačky a stroje na regenerace trávníků hřišť
popisoval Lukáš Kozák z firmy Profigrass s.r.o. 
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Ukázky speciální techniky zahrnovaly provzdušňovač ProCore, stroj na injektáž vzduchu a stroj Imants Shockwave. 

Kromě obou sekaček viděli účastníci dosev diskovou sečkou VREDO a vertikutaci strojem TRILO.

Firma Clean4you z Olomouce vystavila sortiment fotbalových branek.

p Na hřišti měla firma Profi
Group s.r.o. vystaven svůj
lajnovací aplikátor, barvy 
a pomůcky pro lajnování.
Probíhaly ukázky vyměření
a správného lajnování. 

q Dodavatel techniky
pro sečení trávníků a
pro regenerace hřišť
firma Profigrass s.r.o.
dovezla pro předve-
dení dva traktory TYM,
vřetenovou sekačku
TORO a také rotační
sekačku Gianni Ferrari.
K vidění byl praktický
manipulační vozík a
celý soubor strojů pro
speciální regenerační
zásahy. Ve funkci byly
předvedeny závlahové
systémy.

q


