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Charakteristika hybridního trávníku
Hybridní trávník je kombinací

tkané podložky s rovně stojícím
monofilním vlasem o délce 48 mm.
Horizontální podložka je plně vo-
dopropustná a umožňuje kořenům
trávníku prorůstat, což vede k jeho
stabilizaci. Vlas je vlákno vetkané
do podložky s hustotou  48.000 ks
na 1 m² a slouží ke zpevnění a vyz-
tužení trávníku. Tento monofilní
vlas plně odpovídá požadavkům
FIFA Quality Concepts (2012).

Hybridní trávník lze instalovat dvěma způsoby:
• položením umělého trávníku, zapracováním vegetační

vrstvy a výsevem speciální travní směsi
• pokládkou silného zapěstovaného hybridního trávní-

kového koberce.
Volba způsobu realizace závisí na termínu provedení a času
do první herní zátěže plochy. Oba způsoby realizace však
vedou ke stejnému výsledku – ke kvalitnímu trávníku s vý-
ztuží, který má vlastnosti přírodního trávníku s vysokou
schopností regenerace a současně díky zpevnění umožňuje
vysokou míru herního zatížení. Je nutné, aby instalaci vždy
prováděli proškolení pracovníci. 

Rekonstrukce hřiště vajgar
Rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště Vajgar 

v Jindřichově Hradci byla zahájena na konci dubna 2015.
Toto městské sportoviště slouží fotbalovému klubu, atletic-
kým oddílům, hasičům a veřejnosti. Vzhledem k nevyho-
vující konstrukci hřiště a trávníku s vysokým podílem
lipnice roční bylo rozhodnuto o provedení celkové rekon-
strukce plochy včetně nového drenážního systému a insta-
lace automatické závlahy. Práce byly prováděny dle
technologických postupů společnosti EUROGREEN CZ
s.r.o. a v souladu s normou ČSN DIN 18 035 část 4. 

Práce byly zahájeny odfrézováním původního trávníku
strojem KORO a pak následovalo odtěžení přebytečného

materiálu a vytvoření základové pláně. Poté se celá plocha
vyrovnala laserem řízenou technikou do tvaru střechy se
sklonem 0,8 %. Následně se vybudoval nový drenážní
systém o délce více jak 1800 m a instaloval se rozvod potrubí
pro automatický systém zavlažování Perrot v konfiguraci 
10 + 3 postřikovače, pro finální osazení byly vybrány spo-
lehlivé úderové postřikovače Perrot řady LVZR.

Na urovnanou a odvodněnou pláň byla navezena písková
filtrační vrstva o mocnosti 150 mm a certifikovaná vegetační
vrstva rovněž o mocnosti 150 mm. Příprava receptury vege-
tační vrstvy probíhala v nezávislé autorizované laboratoři 
s parametry odpovídající normě ČSN DIN 18 035 část 4 a 
také s ohledem na další specifické požadavky společnosti
EUROGREEN CZ s.r.o., jako je například pevnost ve smyku.
Obě vrstvy byly vyrovnány laserem řízenou technikou.

instalace hybridního trávníku
Následovala instalace hybridního trávníku na vybrané

části plochy o celkové velikosti více jak 1100 m2. Vzhledem
k částečné instalaci byl hybridní trávník položen na nejvíce
zatížená místa hřiště – obě brankoviště a prostor středového
kruhu hřiště, navíc byl také instalován na čtyři plochy pod
brankami pro příčnou hru minifotbalu mládeže. Vegetační
vrstva se instalovala do výše 25 mm nad podložkou umě-
lého trávníku tak, aby vlákna vystupovala 23 mm nad vrstvu.

Finalizace travnaté plochy
Po ukončení souběžně prováděných prací na atletické

části hřiště byla zprovozněna závlaha Perrot a založen tráv-
ník výsevem biotechnologicky ošetřeného osiva. Používání
vysoce kvalitního biotechnologicky ošetřeného osiva je pro
společnost EUROGREEN CZ s.r.o. specifická. Technologie
PRORADIX®TURF zaručuje jistotu nových výsevů.

Použité osivo bylo ošetřeno bakterií Pseudomonas prora-
dix, čímž se zvyšuje ochrana proti houbovým chorobám, které
napadají především vzcházející rostliny (Pythium, Rhizoctonia).
Po výsevu bylo aplikováno dlouhodobě působící startovací
hnojivo Basic Start a trávník byl odborně zapěstován. 

Více informací k hybridnímu trávníku naleznete na
www.hybridnitravnik.cz

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

HybRidní TRávníK
– zdvojené vyztužení
zatížených ploch hřišť

Hybridní trávník společnosti EUROGREEN je technicky i finančně výhodným řešením pro fotbalová
hřiště, ale může být také účelně využitelný pro golfová odpaliště, parky nebo dětská hřiště. Hybridní tráv-
ník je nejkvalitnější přírodní trávník kombinovaný s přednostmi umělého trávníku, který je vyprodukovaný
moderní patentovanou technologií tkaní. Do této rohože je pak zapracována certifikovaná vegetační vrstva,
do níž se následně vysévá vhodná travní směs. Oproti hybridním vegetačním vrstvám zpevňuje hybridní
trávník EUROGREEN nejen vegetační vrstvu, ale i vlastní trávník. Výsledkem je zdvojené vyztužení nejvíce
zatížených částí hřiště umožňující zvýšení herní zátěže plochy. Od června 2015 má technologie hybridního
trávníku souhlasné stanovisko od KSHP FAČR pro instalaci na hrací plochy.

Příprava pro uložení umělého trávníku se prováděla strojem
KORO. Tímto způsobem probíhá na hřištích i dodatečná instalace. 

Hybridní trávník byl položen na nejvíce zatížená místa hřiště.

Pohled na hřiště 8 dní po výsevu.

Společnost Perrot zvyšuje laťku v oblasti zavlažování umělých trávníků
Technologie závlahy Perrot pro plochy s umělým trávníkem s využitím sedmi postřikovačů řady vP2 
osazených mimo plochu hřiště se osvědčila natolik, že se výrobce zaměřil na její zdokonalení. 

Původní uspořádání postřikovače vP2  s elektromagnetickým ventilem
osazeným samostatně ve ventilové šachtě je nyní nahrazeno postřiko-
vačem vP3 s ventilem vestavěným přímo v těle postřikovače. Tato
úprava celou technologii výrazně zjednodušuje a samozřejmě zlevňuje.

další neméně důležitou inovací je kombinace postřikovače vP3 a jedno-
tky Water Control + SC. Tato kombinace s využitím funkce Sector Scout
umožňuje, aby každý postřikovač dle nastavení provedl stejný počet
otáček. Zavlažování s funkcí Sector Scout začíná vždy od kraje hřiště. Funkce Sector Scout
tak výrazně zkracuje dobu zavlažování umělého trávníku a zvyšuje efektivitu závlahy. výho-
dou systému Perrot od společnosti EUROGREEn CZ s.r.o. je kromě zlepšení klimatu a herních
vlastností umělého trávníku, také možnost dodatečné instalace na již fungující hřiště. 

www.perrot.cz
e-mail: info@perrot.cz, mobil: 731 159 708
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GreenCourt® v tomto směru nabízí flexibilní řešení pro
rozmanité požadavky na malá sportoviště, od jednoduše
přestavitelných až po velké stacionární multifunkční arény.
Jsou vyráběny v individuálních rozměrech a s výbavou dle
požadavků a potřeb uživatele. GreenCourt® systém nabízí
certifikáty potvrzenou bezpečnost, až do detailu promyšle-
nou technologii s kvalitním zpracováním.

Výrobcem je
německá firma
HELO-Sports,
největší evropský
výrobce sportov-
ního mobiliáře z
hliníku. S tradicí
již od roku 1977
nastavuje měřít -
ka pro kvalitu,
funkčnost a zej -
ména bezpeč nost
vybavení sporto-
višť. Tato firma
byla i dodavate-
lem vybavení na

fotbalová Mistrovství Evropy 1988, 2000, 2004, 2008 a 2012,
stejně tak i pro MS 2006, kam dodávala fotbalové branky a
střídačky pro stadiony a tréninkové plochy šampionátu. 

Největší referencí je však dlouhodobé používání jejich vý-
robků na veřejných sportovištích a školních hřištích, kde je
vybavení vystaveno denně vysokému zatížení a přitom si
udrží svoji životnost a zůstanou bezpečné pro uživatele.

GreenCourt® stacionární aréna splňuje všechny nároky
kladené na moderní sportoviště pro dlouhodobé využívání.
Aréna se skládá z opěrných sloupů z legovaného hliníku 
v rozestupu 5 m. Mezi ně jsou pak namontované opláštěné
panely, které jsou extrémně robustní, odolné vlivům počasí,
fyziologicky neutrální a přitom nehlučné.

Technické parametry stacionární arény:
• opěrné sloupy v rozestupu 5 m, na které se montují

sendvičové panely (rozměry panelů 5 x 1 m x 4 cm)
• stabilní plně svařené branky z hliníkového oválného

profilu s velkými oblouky na sítě a vstupními vrátky
(rozměry branek 5 x 2 m, 4 x 2 m, 3 x 2 m)

• jednotlivé strany je možné opatřit konstrukcí pro zá-
chytnou síť (na přání včetně příslušné sítě)

• dále je možné doplnit konstrukci pro volejbal a basketbal
nebo umělé osvětlení

• celá konstrukce má GS certifikaci

Multifunkční arény GreenCourt®
Současným trendem je zdravý životní styl i pohyb

a sportování. Moderní jsou nové sportovní aktivity i
jen sportování pro radost. To potvrzuje stoupající
počet nových odvětví sportu. Demografické změny a
přístup k volnočasovým aktivitám tak vede k novým
výzvám na trhu se sportovním vybavením. Klasická
fotbalová hřiště se v mnoha případech mění na více-
účelová sportoviště – multifunkční arény.

Dodavatelem v ČR je: EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, +420 412 379 115 

www.eurogreen.czGreenCourt® stacionární aréna

GreenCourt® mobilní aréna

euROGReeN cZ s.r.o. 
dodavatel bezpečných branek dle nor  my
ČSn En 748 a kompletního programu
certifikovaného vybavení sportovišť
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náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel.: 412 379 115
www.eurogreen.cz
www.bezpecna-branka.cz

Referenční dodávky
bezpečných branek
5 x 2 m v roce 2015:
ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ 
FOTBALOVÝ SVAZ
..............................dodáno 110 ks

PARduBuBicKÝ KRAJSKÝ 
FOTBALOVÝ SVAZ
................................dodáno 90 ks

JihOčeSKÝ KRAJSKÝ 
FOTBALOVÝ SVAZ
................................dodáno 58 ks
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Typy zakrytí pro sportovní trávníky
• Zakrytí trávníku s topením - NOVINKA
• Domen-A bílé - regenerační zakrytí
• Domen-C oranžové - zakrytí před deštěm

Zakrývací plachta s topením
Novinkou v oblasti zakrývání a ochrany sportovních

trávníků je zakrývací plachta s topením. Zakrývací plachta
se používá na sportovních hřištích bez systému vyhřívání,
která je nutno využívat i v zimním období. Princip spočívá
v natažení dvojité plachty na hrací plochu a následné vhá-
nění vzduchu do prostoru mezi plachtami. Tím dojde k na-
pnutí horní plachty, která vytvoří “nafukovací halu”, po níž
sníh nebo voda může stékat na kraj plochy. Obvykle se pou-
žívá šest ventilátorů. Otvory pro ventilátory se šijí na míru
dle zadání zákazníka. Cena za provoz je až o polovinu lev-
nější v porovnání s elektrickými topnými kabely. Pracovní
náročnost není velká, ve čtyřech lidech trvá instalace zakrytí
cca 4 - 5 hodin.

Obvyklá sestava zakrývací plachty o rozměru 117 x 72 m
obsahuje 13 pásů o rozměru 9 x 72 m. Pro tepelné agregáty
je v plachtě všito 6 kusů speciálních rukávů. Po celé délce
zakrytí jsou na karabinách upevněny po jednom metru spe-
ciální rukávy pro uložení písku. Materiál je ze syntetické
plachtové tkaniny, která přitlačí kraje zakrytí k povrchu
hřiště. Rukáv s pískem váží 40 kg, celková délka rukávů je
366 m. Samotné řešení rukávu na připojení tepelných agre-
gátů se provádí podle jejich typu dle výběru zákazníka, ale
obvykle se jedná o 6 ks tepelných elektrických agregátů o vý-
konu 40 kW. Spoje zakrytí jsou řešeny zipem.

Úspora nákladů při vyhřívání trávníků

Zakrývací plachta s topením.

Hřiště FK baumit Jablonec - vlevo nezakrytý trávník, vpravo trávník, který byl zakrytý
plachtou domen-A. Lepší barva a větší hustota trávníku je na zakryté části plochy.

Zakrytí domen-A bílé
Bílé zakrytí Domen-A vytváří pod svým povrchem opti-

mální mikroklima pro trávník, propouští sluneční paprsky a
zabezpečuje výměnu vzduchu z okolního prostředí. Zakrytí
Domen-A je regenerační typ: chrání přírodní trávníky před
vymrznutím při holomrazech, urychluje začátek vegetace
trávníku o 15 až 20 dní, zlepšuje přirůstání trávníkových 
koberců k podkladu, napomáhá rychlejší regeneraci trávníku
po přezimování nebo po poškození při herním zatížení,
chrání trávník před nepříznivými povětrnostními podmín-
kami v jarním i podzimním období hrací sezóny, zadržuje
vláhu a chrání trávník před vymýváním hnojiv v letním ob-
dobí, pomáhá trávníku vytvářet stín a chrání trávník před
vlivem průmyslových exhalací. V zimě šetří až 40 % potřebné
energie pro vyhřívání trávníku.

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

V době přípravy fotbalového hřiště pro zápas nás mohou překvapit různé neočekávané změny v průběhu po-
časí. Ochran né zakrytí trávníku dovoluje operativně připravit kvalitní hrací plochu s minimálními pracovními
náklady a nároky na čas. Ochranné zakrytí tak pomáhá udržet výbornou kvalitu povrchu fotbalového hřiště 
v jakémkoliv období roku. V letním období chrání zakrytí trávník před sluncem. V zimním období zase chrání
zakrytí před deštěm, sněhem či mrazem. Používání zakrytí ušetří minimálně 40 % spotřeby energie nezbytné
pro vyhřívání hřiště v zimě. Návratnost investice do zakrytí tak může být zhodnocena již za jednu sezónu. 
Novinkou v oblasti zakrývání je speciální zakrývací plachta s topením pro zakrývání hřišť bez vyhřívání.
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EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2 • 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel.: 412 379 122 • www.eurogreen.cz • www.iseki.cz

Kompletní péče pro váš 
přírodní a umělý trávník

Série SXG
Dieselové traktory SXG se zadním výhozem
nastavují nová měřítka pro kvalitu a výkon
sečení trávníků.
Modely SXG nevynikají pouze mimořádným žacím 
výkonem. Díky silnějšímu dieslovému motoru, litým ná-
pravám a uzávěrce diferenciálu je možné traktory SXG
využít také pro odklízení sněhu, čištění a smykování.

Série TXG
Nová generace TXG 237 
se vyznačuje kombinací všestrannosti
a kompaktního výkonu.
Vypínatelný náhon 4x4 a hydrostatická převo-
dovka. Tisíckrát osvědčená tradice spolehlivosti.
Technologicky dokonalý stroj s optimální ergo-
nomií pro celoroční nasazení. Volitelně s vytápě-
nou kabinou a celou řadou 100 % kompatibilních
originálních pracovních nástavců.

Celoroční nasazení při údržbě sportovišť 
– od sečení po odklízení sněhu.


