Kategorizace fotbalových hřišť

klubů ePojisteni.cz ligy v roce 2017
Kategorizace hřišť klubů e.Pojisteni.cz ligy proběhla ve dnech 16.5. – 18.5. 2017.
Kategorizační komise ve složení Michal Hlaváč, Michal Koťan, Jaroslav Zítko ujela
za tyto 3 dny více jak 1600 km a dle předem daných kritérií posoudila 18 hracích
ploch, z nichž hřiště ve Zlíně nebylo bodováno vzhledem k probíhající renovaci.
Kategorizace proběhla v termínu plné vegetace a to bylo na hracích plochách
znát. Díky dlouhé letní přestávce v roce 2016 se rozhodlo 6 klubů pro renovaci
hřiště s odfrézováním trávníku strojem KORO, z toho 5 z těchto hřišť bylo zařazeno
v kategorii C. Skutečně byly provedeny renovace na 4 plochách, ostatní problematická hřiště prošla standardní letní regenerací. Na celkových výsledcích je tak
letos znát meziročně velký progres hřišť kategorie A – výborné top hřiště. Pro
porovnání: 2013 - 9x A, 2014 - 7x A, 2015 - 7x A, 2016 - 9x A, 2017 - 11x A.
Všechna hřiště se vyznačují výbornou rovinatostí, dobrým zakořeněním a na
konci sezony velmi dobrou hustotou. Nadále hlavním problémem zůstává boj s

Kategorizaci provedli členové Komise
pro stadiony a hrací plochy FAČR

plevelnou lipnicí roční. Celkově lze konstatovat, že úroveň údržby a regeneračních
zásahů je nyní v nejvyšší soutěži na velmi vysoké evropské úrovni. Drobné nedostatky trávníků umí správci většinou řešit správně a jejich odborné znalosti
pomáhají k výraznému zlepšení stavu ligových hracích ploch.
Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce, včetně zařazení do
odpovídajících kategorií.

l Vodopropustnost dle DIN 18035 - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 velmi špatná, 0 nepropustná plocha
l Rovinatost hrací plochy - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 narušená, 0 špatná rovinatost plochy

l Floristické složení dle výskytu lipnice roční a obecné - 5 do 5%, 4 do 15%, 3 do 30%, 2 do 50%, 1 do 70%, 0 nad 70%

l Hloubka zakořenění a pevnost drnu dle hloubky kořenů - 5 nad 10 cm, 4 8-10 cm, 3 6-8 cm, 2 4-6 cm, 1 2-4 cm, 0 pod 2 cm
l Hustota a pokryvnost plochy dle % pokryvnosti - 5 více než 95%, 4 90-95%, 3 80-89%, 2 70-79%, 1 60-69%, 0 pod 60%
l Stav brankovišť dle plně vyšlapané plochy - 5 do 10 m2, 4 10-20 m2, 3 21-30 m2, 2 31-40 m2, 1 41-50 m2, 0 nad 50 m2

Výsledná tabulka bodového hodnocení hřišť:
Fotbalový
klub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FC Hradec Králové
FC Mladá Boleslav
FK Baumit Jablonec
FC Slovan Liberec
FK Teplice
FK Dukla Praha
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
Bohemians Praha 1905
FC Viktoria Plzeň
1. FK Příbram
FC Vysočina Jihlava
FC Zbrojovka Brno
1. FC Slovácko
FC Fastav Zlín
MFK Karviná
FC Baník Ostrava-MS Vítkovice
SK Sigma Olomouc

Vodopropustnost hrací
plochy dle DIN

Rovinatost
hrací
plochy

3
4
3
3
3
3
3
5
4
4
4
5
3
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
5
4

5
5
5

Floristické
složení

Hloubka
zakořenění
a pevnost drnu

Hustota
a pokryvnost
plochy

2
5
5
4
5
5
3
5
5
2
3
5
2
4
4
0
2
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
4
5
4
3
4
3
4
5
5
4
5
4
hřiště v době kategorizace již v renovaci
5
4
5
5
4
5
4
4
5

Stav
brankovišť

Body

Kategorie

5
5
5
5
3
5
5
3
4
5
3
5
4
4

25
28
26
23
21
19
28
28
27
27
25
25
26
26

B
A
A
B
B
C
A
A
A
A
B
B
A
A

4
3
5

26
27
27

A
A
A

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

FC Hradec Králové

3
Vodopropustnost

dobrá

2
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 50 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Na hřišti byla před dvěma lety provedena renovace, kdy byl trávník odfrézován strojem KORO,
následně doplněn písek do vegetační vrstvy a založen nový trávník výsevem. Nyní je hrací plocha
vizuálně ve velmi dobrém stavu, výskyt lipnice roční však již dosahuje cca 40 %. Hřiště vyniká výbornou
rovinatostí i stav brankovišť je bezproblémový. Negativním faktorem je snížená vodopropustnost hřiště
způsobená hutnějším substrátem. Na hřišti je patrná pečlivá údržba. Doporučujeme pravidelně
provádět hloubkové uvolnění a několikrát ročně pískování křemičitým pískem.

Celkový počet bodů

25

B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

FK Mladá Boleslav

4
Vodopropustnost

velmi dobrá

4
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 15 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je ve výborném stavu, který odpovídá nejvyšším standardům. Před dvěma lety nechal klub
provést renovaci, kdy byl trávník odfrézován strojem KORO, následně doplněn písek do vegetační
vrstvy a založen nový trávník pokládkou trávníkových koberců. Hřiště vyniká výbornou rovinatostí, velmi
dobrou propustností a obě brankoviště jsou téměř nepoškozena. Výskyt lipnice roční je nyní do 15 %.
Zakořenění je výborné, délka kořenů dosahuje až do 15 cm. Kvalita údržby a ošetřování trávníku je
vysoká, doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu.

Celkový počet bodů

28

A

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

FK Baumit Jablonec

3
Vodopropustnost

dobrá

3
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 30 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je přes složitější klimatické podmínky ve výborné kondici. Hrací plocha má výbornou rovinatost,
pokryvnost a hloubku zakořenění. V době hodnocení byl v brankovištích nově položen trávníkový
koberec. Výskyt lipnice roční se drží stále na hranici 30 %. Negativním faktorem zůstává slabá vodopropustnost. Naše doporučení se nemění: kompletní rekonstrukce všech vrstev, včetně vyhřívání. Jako
první vyhřívané hřiště v ČR již v některých parametrech neodpovídá dnešním standardům a stávající
proﬁl a různé výšky topného roštu způsobují velké problémy na jinak dobře ošetřovaném hřišti.

Celkový počet bodů

26

A

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

FC Slovan Liberec

3
Vodopropustnost

dobrá

2
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 50 %

5
Rovinatost plochy

výborná

3
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 6 - 8 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
V loňském roce proběhla renovace, kdy byl trávník odfrézován strojem KORO, následně doplněn písek
do vegetační vrstvy a založen nový trávník výsevem. Hřiště si udrželo výbornou rovinatost, pískem byly
zlepšeny vlastnosti substrátu, snížení zhutnění bylo patrné. I tak je vodopropustnost jen dobrá a
hloubka kořenů pouze průměrná. V brankovištích byl nově položen trávníkový koberec. Alarmujícím
faktorem je velký výskyt lipnice roční, která 11 měsíců od výsevu dosahuje více než 40 % !!! Doporučujeme úpravu režimu závlahy, zvýšení frekvence aeriﬁkace a na příští rok zvážit renovaci znova.

Celkový počet bodů

23

B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

F K Te p l i c e

3
Vodopropustnost

dobrá

2
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 50 %

5
Rovinatost plochy

výborná

4
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 8 - 10 cm

4
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 90 - 95 %

3
Stav brankovišť

poškozená plocha do 30 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
V loňském roce proběhla renovace, kdy byl trávník odfrézován strojem KORO, následně doplněn písek
do vegetační vrstvy a založen nový trávník výsevem. Hřiště si udrželo výbornou rovinatost, pískem byly
zlepšeny vlastnosti substrátu. Brankoviště byla v době návštěvy poškozena a celá plocha velmi zhutněna. Vodopropustnost je jen dobrá, hloubka kořenů i přes zhutnění velmi dobrá. Negativním faktorem je velký výskyt lipnice roční, která 11 měsíců od výsevu dosahuje skoro 50 % !!! Doporučujeme
kvůli zhutnění časté provádění hloubkového uvolnění a na příští rok zvážit renovaci znova.

Celkový počet bodů

21

B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

FK Dukla Praha

3
Vodopropustnost

dobrá

0
Floristické složení

výskyt lipnice roční nad 70 %

5
Rovinatost plochy

výborná

2
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 4 - 6 cm

4
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 90 - 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Na hřišti je patrná vysoká zátěž, nejen fotbalem, ale i jinými sporty. Lipnice roční je v trávníku již přes
70 %, tomu odpovídá i velmi mělké zakořenění. Hřiště je silně zhutněné. Výborná je pouze rovinatost
a stav brankovišť. Hlavním problémem je stále trávníková plst, která nyní má okolo 5 cm. I díky vrstvě
plsti je propustnost plochy pouze průměrná. Hřiště zařazeno do kategorie C a je nutné do příští sezony
provést kvalitní renovaci. Doporučujeme odfrézování trávníku včetně plsti strojem KORO, odhutnění
plochy, doplnění písků a založení nového trávníku výsevem.

Celkový počet bodů

19

C

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

AC Sparta Praha

3
Vodopropustnost

dobrá

5
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 5 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je ve výborném stavu včetně vizuální prezentace. Všechny naměřené parametry jsou prakticky
ideální. Jediným nedostatkem je pouze průměrná vodopropustnost. Kvalita údržby a ošetřování
trávníku je vysoká, doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu. Pro posílení vodopropustnosti
hřiště doporučujeme zvýšit frekvenci aeriﬁkačních zásahů, včetně hloubkového uvolnění a aeriﬁkaci
doplňovat pravidelným pískováním křemičitým pískem.

Celkový počet bodů

28

A

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

SK Slavia Praha

5
Vodopropustnost

výborná

5
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 5 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

3
Stav brankovišť

poškozená plocha do 30 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je ve výborném stavu, v době kategorizace probíhala sportovní akce mimo fotbal. Všechny
naměřené parametry jsou prakticky ideální, vodopropustnost výborná. Jedinou kaňkou jsou
poškozená brankoviště. Kvalita údržby a ošetřování trávníku je vysoká, doporučujeme pokračovat v
nastoleném trendu, brankoviště upravit pokládkou vhodných trávníkových koberců a v rámci možností
odklánět tréninkové procesy mimo brankoviště.

Celkový počet bodů

28

A

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

Bohemians Praha 1905

4
Vodopropustnost

velmi dobrá

4
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 15 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

4
Stav brankovišť

poškozená plocha do 20 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Celkový dojem z hřiště je výborný. Rozvoj lipnice roční se zatím daří udržet v rozumné míře. Hloubka
zakořenění je opět výborná, rovinatost také. Nedostatkem jsou mírně vyšlapaná brankoviště. Vodopropustnost je velmi dobrá. Doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu ošetřování hřiště a
brankoviště upravit pokládkou vhodných trávníkových koberců. Dále doporučujeme k dlouhodobému
udržení vysoké kvality hřiště v kategorii A zvážit renovaci hřiště s odfrézováním trávníku strojem KORO
a s následným založením nového trávníku.

Celkový počet bodů

27

A

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

FC Viktoria Plzeň

4
Vodopropustnost

velmi dobrá

4
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 15 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

4
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 90 - 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je ve velmi dobrém stavu, přestože zde proběhlo ME žen do 17 let. Na hřišti v době hodnocení
již probíhala regenerace, všechny naměřené parametry odpovídají vysokému standardu. Výborná je
rovinatost, zakořenění a stav brankovišť. Velmi dobrá je vodopropustnost, výskyt lipnice roční je na
hranici 15 %. Díky předcházející vysoké herní zátěži je lehce narušena hustota a pokryvnost plochy,
což napraví regenerační zásahy. Kvalita údržby a ošetřování trávníku je vysoká, doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu. Hřiště je vybaveno mobilní osvětlovací jednotkou SGL.

Celkový počet bodů

27

A

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

1. FK Příbram

4
Vodopropustnost

velmi dobrá

4
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 15 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

4
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 90 - 95 %

3
Stav brankovišť

poškozená plocha do 30 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Stav se oproti minulému roku výrazně zlepšil. V loňském roce proběhla renovace, kdy byl trávník
včetně plsti odfrézován strojem KORO, následně byl doplněn písek do vegetační vrstvy a založen nový
trávník výsevem. Nyní je rovinatost hrací plochy výborná, odhutnění proﬁlu v pořádku, vodopropustnost velmi dobrá. Výskyt lipnice roční nepřevyšuje 15 %. Hřiště vykazuje drobná poškození zvýšenou
zátěží a poškození brankovišť je výrazné. Doporučujeme kompletní letní regeneraci hřiště, včetně celoplošného dosevu a úpravy brankovišť.

Celkový počet bodů

25

B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

FC Vysočina Jihlava

5
Vodopropustnost

výborná

3
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 30 %

5
Rovinatost plochy

výborná

4
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 8 - 10 cm

3
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 80 - 89 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Renovace hlavní hrací plochy proběhla před 2 lety. Hřiště je vzorně odhutněno, vodopropustnost a
rovinatost je stále výborná, brankoviště pouze lehce vyšlapaná. Hloubka zakořenění cca 8 – 10 cm.
Výskyt lipnice roční je již na hraně 40 %. Vzhledem k rozsáhlému zasažení plísní sněžnou v brzkém
jarním období a ke zvýšenému provozu není hustota a pokryvnost trávníku dobrá. Doporučujeme
zvážit opět provedení renovace s využitím stroje KORO.

Celkový počet bodů

25

B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů eP ligy 2017

členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

FC Zbrojovka Brno

3
Vodopropustnost

dobrá

4
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 15 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

4
Stav brankovišť

poškozená plocha do 20 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
V loňském roce proběhla renovace, kdy byl trávník odfrézován strojem KORO, následně doplněn písek
do vegetační vrstvy a založen nový trávník výsevem. Hrací plocha má výbornou rovinatost, pokryvnost
a hloubku zakořenění. Brankoviště jsou lehce vyšlapána. Výskyt lipnice roční je okolo 15 %. Přestože
došlo ke zlepšení substrátu pískem, vodopropustnost je pouze průměrná. Pro posílení vodopropustnosti hřiště doporučujeme zvýšit frekvenci aeriﬁkačních zásahů, včetně hloubkového uvolnění a
pravidelně provádět pískování křemičitým pískem.
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členové komise: M. Koťan, J. Zítko, M. Hlaváč

1. FC Slovácko Uherské Hradiště

4
Vodopropustnost

velmi dobrá

4
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 15 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

4
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 90 - 95 %

4
Stav brankovišť

poškozená plocha do 20 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je ve velmi dobrém stavu. Rovinatost a zakořenění jsou výborné. Brankoviště lehce poškozena.
Výskyt lipnice roční zatím do 15 %. Hustota a pokryvnost plochy je velmi dobrá. Výrazného zlepšení
doznala vodopropustnost, díky pravidelné aeriﬁkaci včetně hloubkového uvolnění, a díky snížení kumulace trávníkové plsti, je nyní velmi dobrá. Doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu údržby,
dále provést letní regeneraci s celoplošným dosevem včetně brankovišť a s aeriﬁkačními zásahy, především strojem Verti-Drain.
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MFK Karviná

3
Vodopropustnost

dobrá

5
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 5 %

5
Rovinatost plochy

výborná

4
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 8 - 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

4
Stav brankovišť

poškozená plocha do 20 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Nové hřiště je ve výborném stavu. Rovinatost, ﬂoristické složení, hustota a pokryvnost jsou výborné.
Brankoviště jsou mírně poškozena, zakořenění je v průměru velmi dobré (ve středové části asi do 7cm, v okrajových částech do 10 cm). Jediným negativním faktorem je pouze průměrná propustnost
způsobená velkým zhutněním plochy. Doporučujeme zvýšit frekvenci pravidelných aeriﬁkačních
zásahů na 1 x měsíčně, zaměřit se na hloubkové uvolnění, zejména strojem Verti-Drain. Dále doporučujeme úpravu režimu závlahy, zejména snížení četnosti závlahy a optimalizaci množství vody při závlaze.
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FC Baník Ostrava – Městský stadion Vítkovice

5
Vodopropustnost

výborná

5
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 5 %

5
Rovinatost plochy

výborná

4
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 8 - 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

3
Stav brankovišť

poškozená plocha do 30 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Renovace hřiště byla provedena v loňském roce, nyní je hřiště ve výborném stavu. Vodopropustnost
a rovinatost je výborná, ﬂoristické složení také, výskyt lipnice roční i trávníkové plsti je minimální. Vzhledem ke zvýšené zátěži hřiště, které využívá více klubů i atleti, je hustota nerovnoměrná, v průměru
ale velmi dobrá. Negativní skutečností je značné poškození brankovišť. Díky častější aeriﬁkaci je zakořenění velmi dobré, přesto doporučujeme optimalizaci režimu závlahy. Dále doporučujeme provedení letní regenerace s celoplošným dosevem a úpravou brankovišť pokládkou trávníkových koberců.
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SK Sigma Olomouc

4
Vodopropustnost

velmi dobrá

4
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 15 %

5
Rovinatost plochy

výborná

4
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 8 - 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Celkový vzhled hřiště je vynikající, bohužel naměřené hodnoty nejsou úplně ideální. Hřiště má
výbornou pokryvnost a hustotu i rovinatost. Brankoviště jsou bez poškození, zakořenění je velmi dobré.
Na hřišti je již patrné pozvolné šíření lipnice roční, která zabírá asi 15 % plochy. Mírně zhoršená je
vodopropustnost proﬁlu. Kvalita údržby a ošetřování trávníku je vysoká, doporučujeme pokračovat v
nastoleném trendu. Pro posílení vodopropustnosti hřiště doporučujeme zvýšit frekvenci aeriﬁkačních
zásahů, včetně hloubkového uvolnění.
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