
Dieselové sekačky 
SXG se zadním
výhozem nastavují
nová měřítka 
pro kvalitu 
a výkon sečení.
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Představení technologie EURODRAIN
Technologie EURODRAIN zrychluje odvod povrchové

vody. Při jejím provedení dojde na hřišti k vyfrézování 
drážek širokých 3 cm, do hloubky až 16 cm, v rozestupu 
22 cm, které jsou vyplněny štěrkem frakce 2/8 mm nebo  
4/8 mm. Tuto povrchovou drenáž je nutné navázat na zá-
kladní drenážní systém s obvyklým rozestupem cca 7 m.
Tímto opatřením se zajistí rychlý odvod vody z vegetační
vrstvy, tzn. nedojde k nasycení drážek vytvořených strojem
EURODRAIN. Po zásahu je vhodné plochu nezatěžovat 
8 až 12 týdnů.  Tento zásah je možné provést na hřištích 
s optimální rovinatostí i samostatně, tzn. bez stržení stáva-
jícího trávníku jako technologické opatření pro zlepšení od-
vodu vody při zachování stávajícího trávníku. Po provedení
zásahu strojem EURODRAIN se vyfrézovaný materiál pro-
míchá s předem rovnoměrně aplikovaným pískem. Tím
dojde k vylepšení materiálu vegetační vrstvy a zároveň se
nově vzniklým materiálem plocha dorovná.

Nabízíme na základě důkladné analýzy stavu fotbalového
hřiště kompletní renovaci povrchu a vegetační vrstvy dopl-
něnou o vyfrézování speciálních štěrbinových drenáží
kolmo na spád hřiště. Využitím přednosti renovace hřiště
systémem EURODRAIN získáte hřiště s novým trávníkem,
perfektní rovinatostí a celoplošným drenážním systémem 
s úsporou až 70 % oproti výstavbě nového hřiště. 

Postup renovace hřiště 
s technologií EURODRAIN
V případě fotbalových hřišť, kde kromě problému s od-

vodem vody mají nerovný povrch a trávník s nevhodným
floristickým složením, je navržena renovace se systémem
EURODRAIN, která má tyto fáze:

1. Příprava povrchu hřiště - odfrézování stávajícího tráv-
níku systémem Koro, zpracování povrchu protiběžnou
frézou, srovnání povrchu laserem řízeným graderem.
2. Zhotovení hloubkové drenáže - zhotovení drenážního
systému s perforovanou drenážní trubkou zasypanou
vhodným kamenivem.  
3. Provedení systému EURODRAIN - zhotovení systému
celoplošné štěrbinové drenáže propojené s hloubkovým
drenážním systémem. 

Stroj EURODRAIN frézuje
úzké drážky v rozestupu
22 cm, které jsou ihned
zasypávány štěrkem ze
zásobníku.

4. Zřízení nové vegetační vrstvy - smíchání nové vege-
tační vrstvy s parametry odpovídající normě ČSN 18 035
s ohledem na další specifické požadavky společnosti 
EUROGREEN CZ s.r.o. jako je např. pevnost ve smyku,
návoz vegetační vrstvy na hřiště, srovnání povrchu lase-
rem řízeným graderem. 

Následuje srovnání povrchu laserem řízeným graderem. 

5. Založení trávníku - dorovnání plochy, výsev biotech-
nologicky ošetřeného osiva, aplikace hnojiva, ošetřování
po výsevu a hnojení. Používání vysoce kvalitního, bio-
technologicky ošetřeného osiva je specifikem společnosti
EUROGREEN CZ s.r.o.. Technologie PRORADIX®TURF
zaručuje jistotu nových výsevů a dosevů. Osivo je ošet-
řeno bakterií Pseudomonas proradix, čímž se zvyšuje
ochrana proti houbovým chorobám, které napadají pře-
devším vzcházející rostliny (Pythium, Rhizoctonia). 

Nově vyvinutá metoda umožňuje již při míchání osiva
provést pomocí speciálního postupu i jeho namoření. Tímto
je osivo pro fázi vzcházení a etablování optimálně chráněno.
Technologie HEADSTART® je biologický postup, při kterém
je osivo ošetřeno speciálním výtažkem z mořských řas, jehož
enzymy urychlí geneticky podmíněnou dobu klíčení až 
o jeden týden, vývoj trávníku je tak rychlejší. Ve spojení s
PRORADIX®TURF je dosažena nejvyšší míra jistoty klíčení
a lepší etablování později klíčící lipnice luční. Herní zatížení
trávníku je možné po 10 až 12 týdnech.

Ing. František Kopecký, EUROGREEN CZ s.r.o.

Častým problémem fotbalových hřišť je nerovný povrch, utužená vegetační vrstva z nevhodného 
substrátu a floristické složení trávníku, zejména vysoký podíl lipnice roční a lipnice obecné, které mají
mělký kořenový systém. Tím dochází k trhání trávníku při herní zátěži a při vysokém obsahu plevelných
travních druhů má trávník výrazně menší odolnost k zátěži než při složení z jílku vytrvalého a lipnice luční.
Mezi problémy starších hřišť patří i nedostatečný odvod přebytečné srážkové vody. Cenově zajímavé řešení
všech těchto problémů, které snižují funkčnost fotbalových hřišť, jako je odvod vody, floristické složení 
a nerovný povrch, nabízí renovace s využitím systému EURODRAIN. 

Lipnice luční z biotechnologicky ošetřeného osiva vzcházela v polo-
vině října již 12 den po výsevu. 

Renovace fotbalových hřišť systémem EURODRAIN

Vlivem nepropustnosti vegetační vrstvy dochází k zadržování vody
na povrchu hřiště a v kořenové zóně.

Vytvořením celoplošné štěrbinové drenáže strojem EURODRAIN je
zajištěn rychlý odvod vody z plochy hřiště.
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Kompaktní 
traktory 
TXG jsou 
vhodné pro údržbu 
ucelených sportovních 
areálů, kde v kombinaci 
s pracovními nástavci 
naleznou využití 
během celého roku.

Originální dieselové 3válcové 
motory v kombinaci s robustním 

šasi Iseki zaručují dostatečný 
výkon a životnost za provozu 

i v těch nejtěžších podmínkách.

Traktory Iseki svou univerzálností a možností aplikace 
různých přídavných zařízení hnaných vývodovými

hřídeli nabízejí ucelený systém pro údržbu 
přírodních i umělých sportovních trávníku.


