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Ošetřování fotbalového hřiště 
SK Sigma Olomouc v roce 2012

LEDEN
Leden je v našich podmínkách většinou pro naše hřiště

klidovým měsícem, protože hřiště nepotřebuje žádné zásahy,
je většinou pod sněhem nebo zmrzlé a tak probíhá údržba,
seřizování a oprava strojů. My provádíme v tomto měsíci
broušení vřeten před sezonou, což je velmi důležité. Také 
řešíme nákupy materiálů a náhradních dílů.

Jelikož začátkem měsíce začíná příprava „A“ týmu na
jarní část sezony, je nutné věnovat zvýšenou pozornost
hřišti s umělým povrchem, kde probíhá největší část tré-
ninků. Provádíme odklízení sněhu, kartáčování umělého
trávníku, solení povrchu apod.

BŘEZEN
Začátkem března silné mrazy polevily, vytápění bylo stále

v činnosti (viz. foto kontroly systému), v kořenovém systému
byly díky tomu teploty mezi 10-15 °C. Uskutečnili jsme
první hnojení a to aplikaci 300 kg ledku amonného 27% N.

V tomto měsíci se na hlavním hřišti odehrála opět dvě
utkání a pět tréninkových jednotek, proto bylo třeba vždy
po těchto zátěžích provést zašlapání drnů a vykartáčování
Dennisem (5krát).

Provedli jsme též druhé hloubkové rozvolnění strojem
Verti-Drain s hroty o průměru 12 mm do hloubky 15cm,
abychom dodali do půdního profilu tolik potřebný kyslík 
a zlepšili rovinu povrchu. Kromě Verti-Drainu jsme hřiště
prořezali hvězdicemi Quadraplay, což považuji za velmi
dobrý způsob rychlého provzdušnění. Důležitým momen-
tem v tomto měsíci bylo také zprovoznění závlahy. 

Koncem měsíce přišlo na řadu další hnojení hnojivem
AGROHIT (20:5:8+4MgO) v dávce 250kg a dosev zejména
středu hřiště travní směsí BARENBRUG SOS (100kg).

ÚNOR
Únor je důležitý, protože v tomto měsíci většinou startuje

fotbalová liga. Hřiště je nutno připravit v co nevyšší hratel-
nosti, proto zahajujeme provoz systému vyhřívání hřiště, 
aby roztál sníh a plocha odmrzla. V roce 2012 jsme starto-
vali vyhřívání 3.února. První mistrovské utkání se hrálo
20.února. Kromě tohoto zápasu proběhlo na hlavním hřišti
v únoru ještě pět tréninkových jednotek a jeden přípravný
zápas. Bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost opravě hřiště
po herní zátěži, jelikož se nenacházíme v období vegetace.

Hřiště bylo sekáno, ale to spíše z estetických důvodů.
Kromě pravidlených ručních oprav (vidlemi) jsme plochu
vyčesali zametacím kartáčem (viz. foto) a strojem Dennis 
s kartáčovou kazetou a koncem měsíce jsme provedli první
rozvolnění strojem Verti-Drain s plnými hroty pr. 12 mm
do hloubky 14 cm.

Před startem ligy jsme provedli kontrolu branek, jestli
nedošlo k uvolnění šroubů.
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DUBEN
V dubnu se nám konečně více rozjíždí vegetace, hřiště bylo vzhledem k zahájení

sezony „B“ týmu a Českému poháru zatíženo pěti zápasy a čtyřmi tréninky.
Opět musíme dbát na povrchovou hygienu hřiště a odstranit poškozené zbytky

trávy, což provádíme po utkáních kartáčem Dennis nebo rotační sekačkou. Hřiště
jsme lehce zvertikutovali strojem Turf Tidy (viz. foto) a také hloubkově rozvolnili
strojem Verti-Drain s hroty průměru 18 mm do hloubky 16 cm. 

Bylo provedeno jarní vegetační hnojení hnojivem HI-GREEN (22:5:10+2MgO)
v dávce 250 kg. Ve spolupráci s firmou ADAM Zahradnická a.s. pravidelně přidá-
váme půdní podpůrný prostředek PRP-SOL, běžně v dávce 150 kg.

Také jsme aplikovali granulovaný přípravek GoGreen s železem v dávce 360 kg.

ČERVEN
Je to měsíc, ve kterém provádí všichni groundsmani 

v České republice regenerace hřišť, nejinak tomu bylo u nás
v Olomouci. Provedli jsme nejdříve razantnější vertikutaci,
potom jsme zapískovali 25 t písku strojem Dakota (viz. foto),
zatáhli rohoží a lokálně doseli jílkem vytrvalým poškozená
místa a brankoviště. Brankoviště vždy doséváme (celoročně)
vzhledem k obtížnosti drnování na hřištích s Fibresandem.
Do hloubky 20 cm jsme hřiště otevřeli strojem Verti-Drain
s hroty průměru 24 mm a zahnojili hnojivem SPRINT
(27:6:6+3MgO) v dávce 300 kg.

Po regeneraci hřiště citlivě zaléváme a pravidelně sekáme,
plocha má mít cca 4 týdny klid od herní zátěže.

KVĚTEN
V květnu nadále pokračujeme v pečlivé údržbě a častém

provzdušňování, na Verti-Drain jsme již nasadili hroty pr.
24 mm do hloubky 20 cm, také jsme prořezávali hvězdicemi
Quadraplay (viz. foto). Sekání probíhalo v plném proudu 
4x týdně na nastavenou výšku 27 mm, nezapomínáme na
lapování vřeten (cca po 2-3 týdnech).

Jelikož se na našem fibresandovém hřišti hraje každý 
víkend (A + B) a nechceme, aby nám zbytky posečené či 
poškozené trávy vytvářely nepropustnou plsť, tak neustále
plochu kartáčujeme, vyčesáváme a vysáváme, aby byla čistá.

V květnu jsme hnojili opět dvakrát, nejdříve trávníkovým
hnojivem SPRINT (27:6:6+2S) v dávce 300 kg a pak koncem
měsíce MULTIGREEN SUMMER (20:12:20) 250 kg. Byl
také proveden postřik přípravkem EBV, což je speciální
půdní podpůrný prostředek na posílení rozvoje kořenového
systému a podporu rozkladu organické hmoty, který dodává
firma ADAM Zahradnická a.s.

ČERVENEC
Hřiště bylo po regeneraci v dobrém stavu. I když mělo ještě do poloviny mě-

síce klid, neznamená to, že se na něm nic nedělo a tak jsme opět provzdušňovali
Quadraplay hvězdicemi (2x) a používali Verti-Drain s průměrem hrotů 24 mm,
do hloubky 20 cm. Vzhledem k teplu a vlhku byl předpoklad tlaku houbových
chorob a tak jsme hřiště postříkali fungicidem Bravo. Hnojili jsme hnojivem HI-
GREEN (13:0:17+6MgO) a použili jsme osvědčený půdní podpůrný prostředek
PRP-SOL v dávce 150kg. Jelikož nám začalo na ploše trénovat „A“ mužstvo, tak
jsme hřiště nalajnovali (vždy dle provazu, viz. foto). Používáme barvy od firmy
FLEET typ Pitchmarker Blinder white nebo Pitchmarker Super C white.
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ZÁVĚREM
V loňském roce bylo na hřišti SK

SIGMA Olomouc odehráno celkem
35 utkání a 45 tréninků.

Z mého pohledu je vždy důležitá
komunikace s trenérem „A“ týmu o
tom, kde a co se bude na hlavním hřišti
při tréninku konat, maximálně šetřit
brankoviště, využívat přenosné branky.
U nás platí, že na hlavní ploše probíhají
1-2x tréninky týdně.

Dále je z pohledu groundsmana
velmi důležitá přímá komunikace s od-
borníky, které často využívám (Zdeněk
Philipp, Aleš Jakl, Zdeněk Kadrnožka,
Josef Vodehnal apod.). 

Nesmí se podceňovat ani celoroční
údržba strojů.

Každé hřiště je jiné a potřebuje trochu
jinou údržbu, čili nelze napsat návod a
tím se slepě řídit. U nás provádíme 1-2x
ročně rozbor substrátu a dle výsledků
mnohdy ještě upravujeme plán hnojení.

Velmi důležitá je prezentace  hřiště 
a tak před domácími zápasy hřiště ještě
sekáme alespoň 3x stejným směrem,
abychom zvýraznili pruhy. Používáme
od podzimu tlakovou profesionální 
lajnovačku FLEET s šířkou lajny 12 cm. 

SRPEN
Začínají soutěže a hřiště je zase v plném vytížení. Vzhle-

dem k velmi hustému trávníku jsme hřiště vertikutovali
strojem Turf Tidy a lehce zapískovali 10 t písku. Standardně
se jako každý měsíc prováděl zásah Verti-Drainem a to 
v kombinaci s Quadraplayem a poctivě se vyčesávalo.

Pokud se objevil plevel v malém množství, tak jsme jej
odstranili ručním vypichováním, což je nejúčinnější způsob.

V srpnu jsme hnojili trávníkovým hnojivem s obsahem
živin 27:6:6+3MgO a aplikovali přípravek EBV. 

Důležité je též hřiště každé ráno stahovat od ranní rosy
speciálním kartáčem (viz. foto), tím se značně předchází
chorobám a je možné provádět dříve sekání.

ŘÍJEN
Počátkem října jsme hnojili hnojivem MULTIGREEN 

KALIUM (18:0:30). Na hřišti probíhala pravidelná údržba jako
v ostatních měsících (provzdušňování, vyčesávání kartáčem
Dennis - viz. foto). Na barvu jsme aplikovali druhou dávku 
přípravku GoGreen s granulovaným železem v dávce 400 kg 
a plochu lehce dorovnali zapískováním 10 t písku. Také jsme
v tomto měsíci naposledy provedli lehkou vertikutaci.

Koncem měsíce, vzhledem k tomu, že se mělo odehrát do
konce roku ještě několik zápasů včetně přátelského utkání
reprezentace ČR, tak jsme nastartovali 29.10. vyhřívání.

ZÁŘÍ
V tomto měsíci se hřiště nacházelo ve výborné kondici, skončila velká

letní horka, hřiště nebylo ve stresu a velmi dobře regenerovalo. Po zápasech
jsme úspěšně používali na sběr výkopků rotační sekačku a kromě hnojiva
AGROHIT (20:5:8) jsme hřišti dopřáli půdní podpůrný přípravek PRP-SOL
v dávce 150 kg. Stále jsme byli důslední ve stahování ranní rosy!

Prováděli jsme hloubkové rozvolnění strojem Verti-Drain plnými hroty
pr. 18 mm do hloubky 18 cm (viz. foto) pro eliminaci zhutnění.

LiSTOPaD – PROSiNEC
V listopadu se nám sešlo poměrně hodně zápasů a tréninků a tak jsme 

i vzhledem k reprezentačnímu zápasu dbali na čistotu a kvalitu povrchu hřiště.
Počátkem měsíce jsme hnojili podzimním hnojivem MULTI - K (13:0:46),

prováděli postřik fungicidem AMISTAR OPTI proti plísni sněžné (2x) a hřiště
provzdušnili strojem Verti-Drain. Byl také vypuštěn závlahový systém. Udělali
jsme si kontrolu kořenového systému s výborným výsledkem (viz. foto). Po po-
sledním utkání se hřiště dokonale zašlapalo, vysálo a vyčesalo kartáčem Dennis.


