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Technologie EURODRAIN zrychluje odvod povrchové
vody. Při jejím provedení dojde na hřišti k vyfrézování
drážek širokých 34 mm do hloubky až 160 mm, v roze-
stupu 220 mm, které jsou vyplněny štěrkem vhodné frakce
2/8 mm nebo 4/8 mm. Tuto povrchovou drenáž je nutné
navázat na základní drenážní systém s obvyklým rozestu-
pem 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 10 týdnů.
Tento zásah je možné provést na hřištích s optimální rovi-
natostí i samostatně, tzn. bez stržení stávajícího trávníku
jako technologické opatření pro zlepšení odvodu vody při
zachování stávajícího trávníku. Po provedení zásahu stro-
jem EURODRAIN se vyfrézovaný materiál promíchá s pře-
dem rovnoměrně aplikovaným pískem. Tím dojde k vy -
lepšení materiálu vegetační vrstvy a zároveň se nově vznik-
lým materiálem plocha dorovná. Zásadní technickou ino-
vací nového modelu stroje je možnost sbírání vyfré-
zovaného materiálu v případě, že je nevhodný pro další
použití, např. těžká jílovitá zemina starého fotbalového hřiště.
Frézování probíhá zcela novým typem frézy se širšími speci-
álně upravenými noži, které materiál vyhazují na dopravní-
kový pás, jenž materiál ukládá na vedle jedoucí vlečku.
Tímto zásahem dojde k odstranění nevhodného materiálu,
který by zhoršoval propustnost vegetační vrstvy. Současně se
urychlí zapojování trávníku po provedeném zásahu.

V době přípravy fotbalových hřišť k zápasu nás mohou
překvapit různé neočekávané změny v průběhu počasí.
Ochranné zakrytí trávníku dovoluje operativně připravit kva-
litní hrací plochu s minimálními pracovními náklady a časo-
vými nároky. Ochranné zakrytí tak pomáhá udržet výbornou
kvalitu povrchu fotbalového hřiště v jakémkoliv období roku.
V letním období chrání zakrytí trávník před sluncem. V zim-
ním období chrání zakrytí před deštěm, sněhem či mrazem.
Používání zakrytí ušetří minimálně 40 % spotřeby energie
nezbytné pro vyhřívání hřiště. Návratnost investice do za-
krytí může být zhodnocena již za jednu sezónu. 

Typy zakrytí pro sportovní trávníky:
• Zakrytí trávníku s topením 
• A bílé - regenerační zakrytí
• B černé - vyhřívající zakrytí
• C oranžové - zakrytí před deštěm.

Zakrytí Domen-A bílé
Bílé zakrytí Domen-A

vytváří pod svým povr-
chem optimální mikro-
klima pro trávník, pro -
pouští sluneční paprsky a
zabezpečuje i výměnu
vzduchu z okolního pro-
středí. Regenerační za-
krytí Domen-A chrání
živé trávníky před vymrz-
nutím, urychluje začátek vegetace trávníku o 15 - 20 dní,
zlepšuje přirůstání trávníkových koberců k podkladu, na-
pomáhá rychlejší regeneraci trávníku po přezimování nebo
po poškození při herním zatížení, chrání trávník před ne-
příznivými povětrnostními podmínkami v jarním i pod-
zimním období herní sezóny, šetří až 40 % potřebné energie
pro vyhřívání trávníku. V letním období zadržuje vláhu a
chrání hřiště před vymýváním hnojiv, pomáhá trávníku vy-
tvářet stín a chrání trávník od průmyslových exhalací.
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Inovace technologie 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.

Použití bílého zakrytí na hřišti v Karviné.

Použití bílého zakrytí v Jablonci.

Úspora nákladů při vyhřívání trávníků


