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Přednášku o správném vyměření a lajnování fotbalových hřišť a následně
ukázku svých kvalitních lajnovaček a lajnovacích barev měl Václav Doležal z
firmy Profi Group s.r.o. Brno. Správcům předvedl lajnovací sady jako užitečné
pomůcky pro profesionální vyměření a vyznačení hrací plochy hřiště, nové
druhy ekologických lajnovacích barev a dva typy nástřikových aplikátorů vlastní
výroby. Jeho manželka Dagmar připravila pro účastníky kurzu výborné domácí
koláče a zajistila bohaté občerstvení, takže se všichni cítili v Líšni jako doma.   

Aktivity společnosti Profigrass s.r.o. pro
fotbalová hřiště představil Tomáš Chytka,
zahraniční host Brian O’Shaughnessy
popsal renovace hřišť frézou KORO a
přednášku o závlahových systémech
TORO měl Ing. Václav Grézl.

Na Jižní Moravě jako doma . . .

Další základní kurz údržby fotbalových hřišť, tentokráte pro správce z oblasti
Jižní Moravy, uspořádal náš spolek IOG v Brně - Líšni v sobotu 27. srpna 2016
ve spolupráci s Jihomoravským krajským fotbalovým svazem. Fotbalový areál
SK Líšeň má po rekonstrukci tribuny vhodnou výukovou místnost pro schůze
a semináře a venku dvě dobře ošetřované travnaté plochy. Navíc je v soused-
ství brněnského sídla společnosti Profigrass s.r.o., která byla hlavním part-
nerem kurzu. Další partner kurzu firma Profi Group s.r.o. také působí v Brně.      

Po obvyklém zahájení a představení IOG ČR, které provedl předseda Michal
Koťan, měl přednášku Zdeněk Kadrnožka z firmy ADAM -Zahradnická a.s. Brno
o travách, travních osivech a hlavních faktorem pro růst sportovních trávníků.
Navazovala přednáška o výživě trávníků, při níž Ing. Lea Duží vysvětlovala zásady
správného hnojení fotbalových hřišť. Na téma speciálních hnojiv byla i prezen-
tace Ing. Ondřeje Novotného z firmy ICL Specialty Fertilizers Česká republika
(předtím Everris International B.V.). Přednáška zahrnovala informace o obalo-
vaných trávníkových hnojivech, přípravcích pro listovou výživu i o používání
smáčedel. Problematiku houbových chorob a škůdců trávníků probral Michal
Koťan a pak se také zaměřil na zásady správné praxe při běžném ošetřování hřišť
i na postupy při strojních regeneracích zásazích.  

Hlavním partnerem tohoto kurzu byla
společnost Profigrass s.r.o. Brno, dodava-
tel automatických závlahových systémů
TORO pro golfová a fotbalová hřiště, kdy
sestava postřikovačů byla přímo v akci k
vidění na hřišti. Firma je také úspěšným
prodejcem zahradní techniky, traktorů
značky TYM,  sekaček Gianni Ferrari,
vřetenových sekaček TORO nebo užit-
kových vozítek ClubCar. Dále jejich sor-
timent zahrnuje stroje pro regenerace
fotbalových hřišť jako je aerifikátor
TORO ProCore, secí stroj Vredo, verti-
kutátor Trilo nebo stroje značky  BLEC a
SISIS. Zvláštní pozornost si zaslouží
stroje anglické firmy Campey Turf Care
Systems, kterou přijel na kurz představit
Brian O’Shaughnessy. Všechny seznámil
s technikou pro renovace hřišť, přede-
vším známou frézou KORO a uvedl celý
systém renovace na příkladech z jejich
Campey Tour. Také se věnoval stroji AIR
2G2 pro citlivé provzdušňování hřišť rázy
stlačeného vzduchu. V odpoledním pro-
gramu byly stroje předvedeny na hřišti. 


