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Ittec na KunětIcKé Hoře: InspIratIvní lavIna strojů, otázeK I odpovědí

NAŠE KVALITA,
vaše příležitost
Prezentaci šPičkové techniky, zahraničního hosta i hodnotné ceny Pro nejlePší  
z golfového turnaje – Pestrý Program dvoudenního listoPadového semináře 
ittec na kunětické hoře nabídl snad všechno Pro usPokojení Potřeb „trávníkářů“.

Praktické ukázky nové meto-
dy zrychlování a zkvalitňo-

vání greenů se u více než 100 
účastníků akce logicky těšily 
velkému zájmu. Údržbu, stavbu 
či renovaci lze provádět ekono-
micky, efektivně a třeba i za po-
loviční čas – ovšem jen za před-
pokladu, když máte k dispozici 
kvalitní výkonné stroje…

IDEÁLNÍ POMOCNÍCI
Válce Tru Turf, True Surface 
a vibrační pláty Maredo 
slouží k válcování greenů. 
Homogenizují patovací povrch 
a zvyšují rychlost greenů. Díky 
válcování lze po topdressingu 
vynechat sečení, aniž by došlo 
ke snížení rychlosti greenů. 
Minimalizuje se tedy poškoze-
ní vřeten sekaček agresivním 
pískem a podstatně se snižují 
náklady na údržbu strojů. Navíc 
v letním období nemusíte sni-
žovat výšku seče a udržíte rych-
lost greenů. 

Thatch Away Supa System 
nabízí řešení celoroční regene-
race patovacích povrchů, a to 
pomocí patentované výměny 
kazet. Novinku v oblasti rege-
nerace golfových drah a dal-

ších ploch (např. prokořeněný 
substrát kolem stromů) před-
stavuje Verti Quake, jedinečný 
patentovaný systém hloub-
kového uvolnění zhutnělého 
substrátu. 

Vzdálenost na přední okraj greenu

MAREDO a TURFCO při slupování
travního drnu a ořezu hran

Nová ručně 
vedená hybridní  
sekačka greenů 

JACOBSEN ECLIPSE
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NAŠE KVALITA,
vaše příležitost

Připravil: Luboš Procházka

VZÁCNÝ HOST Z IRSKA
Pozvání na seminář přijal známý 
a respektovaný irský greenkee-
per Aidan O’Hara, člen asociace 
BIGGA s nejvyšší kvalifikací. 
Působí ve funkci hlavního green- 
keepera na krásném hřišti 
irském hřišti Mount Juliet GC 
(18 mistrovských jamek, archi-
tekt Jack Nicklaus, zprovozněno 
v roce 1991). O jeho kvalitě 
nejlépe vypovídají slova Tigera 
Woodse: „Není nám často přá-
no na tak skvělých greenech 
patovat. Byly prostě úžasné, 
pro mě nejlepší za celý rok. 
Z puttovacích 20 až 30 stop jsem 
pociťoval velkou jistotu, z 10 
stop jsem pak byl při proměňo-
vání puttů prakticky neomyl-
ný.“ Nikoliv náhodou byl letos 

Mount Juliet GC označen něko-
lika renomovanými časopisy 
za nejlepší irské parkové hřiště 
s celoročním provozem… Denně 
si na něm zahraje v průměru 
93 lidí, fee je 150 Euro.

Přednáška pana Aidan O’Hary 
navázala na praktickou prezen-
taci pískovacích strojů Turfco na 
kunětických greenech. Ve svém 
příspěvku význam topdressingu 
v krátkých časových intervalech 
několikrát zdůraznil. „Patřím 
s mými kolegy k velkým přáte-
lům písku – například našim 

K vidění byla i další technika 
pro golfová hřiště. Pro sečení 
greenů byla na trh uvedena 
unikátní hybridní sekačka 
Eclipse. Zajímavý byl i osobní 
golfový vozík RXV, který je jako 
jediný vozík na trhu poháněn 
střídavým proudem.

Zaslouženou pozornost vzbu-
dily také nové diskové pískovače 
Turfco, které umožňují prová-
dět lehký a přesný topdressing 
velmi rychle a efektivně. Pra-
ktické ukázky na hřišti přímo 
řídil obchodní ředitel firmy 
Turfco, která patří mezi špičky 
ve světě pískování. Multifunkční 
pískovač Turfco WideSpin 1530 
např. kombinuje více než 50leté 
zkušenosti s novou patentova-
nou technologií, která umožňu-
je rovnoměrnou aplikaci v bez-
konkurenčním rozsahu výšky 
vrstvy aplikovaného materiálu 
od 0,08 až 6,35 mm a záběru 
4,6 až 9,14 metru.  

drahám ho dopřáváme nejméně 
6× v průběhu roku,“ doslova 
řekl vášnivý entomolog a velký 
příznivce zdravého životního pro-
středí. „Spotřebu písku postupně 
zmenšujeme, nyní se pohybuje 
kolem 3.500 tun ročně.“ Aidan 
O’Hara stojí v čele pracovního tý-
mu složeného z 16 + 5 sezónních 
zaměstnanců, z toho 11 pracuje 
přímo v terénu na hřišti. 

TROUBILO SE NA ÚSTUP
Neméně inspirující byly jeho 
informace ohledně vlastní školky 

▲

Verti-Quake dokonale provzdušní zhutnělou půdu břity šavlovitých nožů. 
Významným způsobem zlepšuje prostupnost vody, rozvoj kořenového  
systému a distribuci vláhy a živin.

Nakládka s CR10  
na pracovní vozík  
CUSHMAN s VS 1530

Multifunkční pískovač TURFCO WideSpin 1530
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na travní drn. Hřiště začínalo 
v roce 1991 s čistě psinečkový-
mi greeny snad jako první na 
Britských ostrovech. „Kolem 
psinečku výběžkatého se v té 
době rojilo hodně fám a nedo-
rozumění, třeba o jeho větší 
plstnatosti. Našim problémem 
ovšem byly nálety lipnice roční, 
která se v greenech postupně 
prosazovala. Kvalitu hracího po-
vrchu se nám však dlouhé roky 
dařilo dodržovat díky správně 
zvoleným postupům ošetřování, 
včetně důkladného pískování,“ 
vzpomíná Aidan O’Hara.

Ke kapitulaci byli přinuceni 
v roce 2000. „Rozhodli jsme 

s e m i n á ř

se pro kompletní výměnu 
povrchu všech 21 greenů. 
Vypěstovali jsme si na našich 
pozemcích potřebné množství 
trávníku a nařezali ho do 
koberců o šířce 50 cm a výšce 
50 mm. Během zimy jsme 
kobercové trávníky položili na 
dokonale připravený povrch 
greenů z nového navezeného 
substrátu, protože jsme původ-
ní vrstvu ze starého substrátu 
zcela odstranili.“ Vše stihli za 
půl roku a vlastními silami 
- k 1. listopadu 2000 hřiště 
zavírali a v květnu 2001 znovu 
otevřeli s novými kvalitními 
greeny podle PGA normy.

V LAVINĚ OTÁZEK
Aidan O’Hara pohovořil také 
o jiných golfových hřištích v Ir-
sku a o praxi při jejich údržbě 
a ošetřování. Bylo na co se ptát 
– a spontánně spuštěná lavina 
otázek na experta, který v prů-
běhu posledních dvaceti let 
plně zodpovídal za kvalitu hra-
cích povrchů pro přibližně 15 
turnajů PGA, nebrala konce… 
„Domnívám se, že z hlediska 
optimálního dodávání živin 
pro hřiště není dobré, aby se 
spotřebovalo více draslíku 
než dusíku. Podle posledních 
výzkumů z USA se převaha 
draslíku rovná zvýšenému rizi-

▲

TURFCO CR-10 vyžijete při stavbě, renovaci 
i při běžném provozu golfového hřiště

Tým greenkeeperů GC Kunětická Hora

Rozsáhlá nabídka strojů pro renovaci nebo regeneraci  
trávníků uspokojí potřeby všech „trávníkářů“.

ku výskytu chorob. Doporučuji 
volit poměr 1:1,“ odpověděl 
Aidan O’Hara na jednu z mno-
ha zvídavých otázek.  

Na závěr ještě zpravodajská 
povinnost z golfového turnaje 
Ittec Cup: kategorii 0–18 vyhrál 
Pavel Michálek z PGCMO (34 
stabl. bodů), 18,1–36 Zdeněk 
Horák z GCNVR (41 bodů) a ka-
tegorii 37–54 Martin Bartůšek 
z GKBOT (48 bodů). Nejméně 
ran (82) na projití čerstvě za-
pískovaného hřiště potřeboval 
Marcel Svěntek z PGCMO. 
GREEN se připojuje s gratulací 
k vítězství!   ■


