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JUTA a.s je akciová společnost a je významným českým výrobcem
v oblasti zpracování polyolefinů. Polypropylen a polyethylen
využívá pro své výrobky přes 40 let. Více než 75% produkce
vyváží do zemí celého světa. Její roční obrat převyšuje částku 4
mld. Kč.

Proč umělý trávník?
Nízké náklady na údržbu oproti přírodnímu trávníku, životnost podle
podmínek až 15 let, možnost využívání 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Budoucnost profesionálních, tréninkových i rekreačních hřišť je
v umělém trávníku. Lidé dávají stále více přednost umělým trávníkům i
na zvelebení svého okolí – terasy, balkony, okolí bazénů či okolí budov.
Zvláště v letních měsících při zasychání přírodního trávníku vypadá
umělý trávník mnohem svěžeji. Povrch je možno bez nadsázky označit
jako celoroční, v zimě je možno sníh shrnovat nebo nastříkat kluziště.
Sportovní umělý trávník JUTAgrass® je univerzální umělý povrch pro
venkovní hřiště. Je určen především pro rekreační i výkonnostní sport,
ale může být i aplikován na víceúčelové sportovní hřiště nebo přímo
určený pro tenis, košíkovou, volejbal, házenou, kopanou, badminton,
lehkou atletikou atd.

Popis umělého trávníku
Základním materiálem pro výrobu je polypropylen (PP) nebo polyetylen
(PE). Z těchto polyolefinů se vyrábí fibrilovaná páska nebo monofilament.
Výroba probíhá na extruzní lince, kde se tekutá směs vede přes
kontinuální filtraci a pomocí dávkovacího čerpadla je vytlačována
vytlačovací hlavou. Vytlačovací hlava má buď tvar ploché štěrbiny a
výsledkem je folie, která se dále kontinuálně podélně řeže na jednotlivé
pásky – fibrilovaná páska nebo je vytlačovací hlava kruhová s množstvím
profilovaných otvorů a výsledkem je jednotlivé vlákno – monofilament.
Jedním z důležitých parametrů pro vyráběný vlas umělého trávníku je
jeho jemnost. Odvozenou jednotkou jemnosti příze je dTex, což je
parametr vlákna vyjádřený v gramech na 10.000 m. Vyšší hodnoty dTex
představují robustnější vlákno. Šířka jednotlivého vlákna se obyčejně
pohybuje od 0,8 do 1,2 mm u monofilamentu a od 5 do 12 mm u
fibrilované pásky. Tloušťka každého individuálního vlákna se pohybuje od
50 do 150 mikronů. Fibrilovaná vlákna jsou perforována (řezána)
v pravidelných intervalech a vytvářejí tak mřížovou strukturu.
Umělý trávník je vyráběn technologií všívání (tufting) s následným
zatřením rubové strany latexem. Všívání je proces, kdy se do primární
podkladové textilie na všívacím stroji všívá fibrilovaná páska nebo
monofilamenty, které se všívají podle požadovaných parametrů.
Fibrilováná páska nebo monofilament z PE nebo PP tvoří vlas. Obvykle se
umělý trávník vyrábí v barvě zelené a červenohnědé. Další používané
barvy jsou bílá, žlutá, modrá, které se používají pro sportovní aplikace
umělého trávníku – hrací lajny (viz obr. č.1.). Mohou být všity přímo u
výrobce nebo se osazují až na místě instalace podle počtu hracích ploch a

jejich umístění (viz obr.č.6). Lajny jsou ze stejného materiálu jako hrací
povrch.

Obr. č. 1: Barvy pro sportovní aplikace

K ukotvení vlasů se provádí zátěr (coating) styren-butadienovým latexem,
který je nanášen na spodní (rubovou) část umělého trávníku (viz obr.č.2).
Umělý trávník je perforován drenážními otvory, které zajišťují propustnost
vody v dostatečné míře. Při instalaci bývá vyplněn vsypem dle technické
specifikace konstrukce umělého trávníku. Na hotovém umělém trávníku se
měří počet trsů vlasu na 10 cm délky umělého trávníku a výška vlasu, což
je celková výška vlasu měřená od podkladové textilie k vrcholu vláken.

Obr. č. 2: Zátěrová linka (coating)

Garance kvality – testování
Vstupní, mezioperační i výstupní kontrola kvality je nedílnou součástí
integrovaného systému řízení. Vyspělé technologie naší vybavené
zkušebny zahrnují všechny rozhodující zkušební metody nutné pro
zjišťování vlastností vláken, podkladových textilií i umělých trávníků.
Ověřujeme mechanicko-fyzikální, chemické, termické a optické vlastnosti
materiálů, přičemž jsou všechny výsledky dokumentovány pro zpětné
dohledání. Na přání odběratele můžeme vystavit ke každé dodávce
zkušební protokol, který je zpracován podle mezinárodních standardů.
JUTA a.s. zkouší stabilitu a odolnost umělých trávníků proti UV záření na
testovacím zařízení QUV/Spray. Sluneční aktivita v místě, kde je umělý
trávník instalován, se stanovuje pomocí světových klimatických map a
udává se v W/m² nebo kLangley/rok (viz obr. č.3). Na strojích pro tahové
zkoušky se stanovuje pevnost v přetrhu a tažnost, která se udává
v procentech a vyjadřuje protažení vláken při přetrhu. Dalším důležitým
zkušebním zařízením, které JUTA a.s. používá, je tzv. LISPORT®, který
slouží k zjišťování odolnosti v oděru.

Obr. č. 3: Světová klimatická mapa
zdroj:http://www.lenzing.com/images/units_plastics/UV-Strahlung-Weltkarte-

MAKRO_c.jpg

Instalace umělého trávníku
JUTA a.s. doporučuje, aby instalaci umělého trávníku, provedla
specializovaná firma s odborným dohledem, ale to neznamená, že instalaci

nemůže provádět laik. Před samotnou pokládkou je nutné vypracovat
podrobnou projektovou dokumentaci, kterou doporučujeme konzultovat s
odborníky, jako například i se zahradním architektem.
Umělý trávník lze také pokládat na nové i stávající asfaltové nebo
betonové povrchy, ale zde se doporučuje podložit umělý trávník pružnou
podložkou. U této instalace musí být zaručen minimální spád pro odvod
vody.
Pokládka začíná úpravou stávajících prostorů. Umělý trávník se pokládá na
stabilizovaném voděpropustném podloží. Pokud je to nutné, provede se
vybudování drenážního systému a podložní vrstvy z drceného kameniva
zajišťující propustnost podloží (viz obr. č.4.). Drenážní systém se zaústí
buď do stávající kanalizace nebo do vsakovacích jam či volně do terénu.

Obr. č. 4: Řez drenážním systémem

Povrch před pokládkou musí být zbaven ostrých hran (např.: kamenů,
kořenů atd.) – čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný estetický
dojem. Jako poslední vrstva pod umělý trávník se doporučuje drenážní a
separační rohož PETEXDREN. Vrchní podkladní vrstva z jemnozrnného
kameniva velikosti zrna 0,5 – 2 mm výšky 20 – 30 mm se doporučuje
promíchat s malým množstvím cementu a zválcovat nebo udusat vibrační
deskou. Budování podloží lze realizovat běžně dostupnou mechanizací.
Obvod plochy s umělým trávníkem by měl být zakončen betonovými
obrubníky, do kterých by měl být tzv. „zakončen“ umělý trávník.
Umělý trávník je dodáván v rolích. K pokládkám sportovních povrchů je
dodáván tzv. plán kladení, který určuje přesně, jak mají být role kladeny.
Při manipulaci s rolí umělého trávníku odvalováním je nutné dbát na směr
nábalu.

Na rozložené roli lze provádět řezy z rubové strany odlamovacím nůžem
nebo velmi ostrým nožem. Řezání se provádí z rubové strany umělého
trávníku. Nejprve se role rozmístí po celé ploše. Před lepením se spoje rolí
umělého trávníku přeloží zpět pro rozložení podkladového pásu. Pro lepení
spojů umělého trávníku se nanáší lepidlo (speciální dvou komponentní
pryskyřičné lepidlo na bázi polyuretanu) středem na podkladový pás o
šířce 30 cm. Lepidlo se nanáší rovnoměrně na podkladový pás v šířce 20
cm zubovou lištou C3. Je nutné zabránit tvoření míst s přebytkem lepidla
(viz obr. č.5.). Umělý trávník se přeloží zpět a lehce se zaválcuje nebo
jiným způsobem se vmáčkne do lepidla. Pro sportovní účely se provádí
zásyp křemičitým pískem nebo EPDM nebo SBR granulátem. Lajny
vymezující hrací plochu se vyřezávají dle plánu kladení (viz obr. č.6.).

Obr. č. 5: Lepení spojů

Obr. č. 6: Vkládání čar

Materiály výplně
Výplň umělého trávníku mimo jiné zajistí nehybnost a stabilitu umělého
trávníku. Základními výplněmi jsou:
A) písková výplň – křemičitý písek
B) EPDM nebo SBR granulát
Písková výplň:
K pískovým výplním umělých trávníků není možno používat jakýkoliv
písek. Musí vyhovovat řadě požadavků. Okrouhlost zrn je nejdůležitějším
znakem, který má přímý vliv na štěpení vláken trávníku. Jestliže částice
písku mají ostré hrany, mohou se do vláken zařezávat a způsobit jejich
mechanické poškození. V závislosti na kluzných vlastnostech a
požadavcích na stabilitu se používají různé frakce. Dalším požadavkem je,
aby písek neobsahoval příliš mnoho křídy. Ta může vytvářet nadměrné
prášení, jenž má za následek zhutnění umělých trávníků. Navíc nadměrný
obsah křídy kalí zabarvení hřiště. JUTA a.s. doporučuje pro výplň do
umělého trávníku JUTAgrass® písek z firmy Sklopísek Střeleč.
EPDM nebo SBR výplň:
Na trhu jsou dva typy granulátu, používané pro systém umělých trávníků,
většinou se používá surový kaučuk EPDM nebo regenerovaná pryž SBR.
Příležitostně se také nabízí recyklovaný EPDM. JUTA a.s. doporučuje firmu
EKOTREND Ludky Ludkovice.

Opotřebení a očekávaná životnost
Tak, jako všechny výrobky, podléhá i umělý trávník JUTAgrass opotřebení.
Očekávaná životnost umělých trávníků závisí na intenzitě používání, jakož
i na místních klimatických podmínkách. Čím více je trávník používán, tím
rychleji stárne. Intenzita opotřebení je výsledkem kombinace několika
faktorů, včetně hodin denního používání, počtu lidí, kteří umělý trávník
používají, druhu sportu nebo hry a typu používané obuvi.
Další faktory, které ovlivňují životnost umělého trávníku jsou:
-

typ vlákna (druh polymeru, tloušťka)
hustota umělého trávníku (počet vpichů nebo skutečná plošná
hmotnost)
kvalita provedení umělého trávníku
zvolená zrnitost písku nebo kvalita granulátu, výška vsypu a tím i
výška vyčnívajících vláken umělého trávníku ze vsypu
kvalita instalace
údržba umělého trávníku

Pokyny pro provoz umělého trávníku JUTAgrass®
Provoz na položené hrací ploše může být zahájen ihned po dokončení
zásypu křemičitým pískem. Počáteční odskokové vlastnosti se neustále
vylepšují podle intenzity zátěže. Pravidlo je, že čím častější a intenzivnější
provoz tím rychleji je dosaženo ideálního odskoku a stavu povrchu
deklarovaného výrobcem.
Pro pohyb po hřišti musí sportovci používat sportovní obuv. Obuv musí být
čistá, aby nedošlo k vnášení bláta, kamínků a ostatních nečistot na hrací
plochu a promíchávání nečistot s křemičitým vsypem. Zásadně se
nedoporučuje používat kopačky byť i s gumovými špunty. Totéž platí pro
používaní všech druhů atletických treter. Nedoporučuje se po povrchu
jezdit na kole s následným prudkým bržděním a prováděním smyků.
K poškození povrchu může také dojít pádem kola, nebo obdobných věcí.
Dále se nesmí po povrchu smýkat těžké předměty a trvale stavět bez
podložek. Při případném poškození neprovádějte opravy svépomocně, ale
informujte zhotovitele, zvláště pokud je povrch v záruční době. Neodborné
manipulace, opravy a atd. v záručním období mají za následek ztrátu
záruk.
Podle intenzity provozu se povrch pravidelně zametá a dosypává se
v místech potřeby křemičitým pískem a to zvláště po zahájení provozu a
během prvních měsíců. Míra zásypu je odvislá od požadavků uživatele na
případný skluz na povrchu nebo naopak skluz maximálně eliminovat.
Měřítkem pro dosyp jsou také odskokové vlastnosti, které jsou zvláště
markantní u tenisu. Z plochy je nutno včas odstraňovat listový spad, tak
aby nedocházelo k tlení a rozpadu listí na ploše umělého trávníku a tento
odpad neznečisťoval směs křemičitého písku. K samotnému znečisťovaní
písku a trávníku již dochází přirozeným průmyslovým spadem. Pokud by
se na ploše s malým provozem objevily náznaky klíčení plevelů nebo
mechovatění v zastíněných částech, je třeba tomuto zabránit hned
v počátcích
použitím
odpovídajících
chemických
prostředků
nepoškozujících umělý trávník a jeho podklad (vhodný je např. Roundup).
V některých případech, kdy je hrací plocha situována v trvalém stínu nebo
časté vlhkosti může vzniknout o víceletém provozu výskyt růstu
plevelového trávníku nebo mechu. Likvidace nežádoucího porostu
v umělém sportovním trávníku je doporučena použitím přípravku FLORIA
(mech-stop) v letním období. Aplikace se provádí zálivkou nebo postřikem
dle návodu výrobce (www.floria.cz) max. ve dvou krocích (odstup 2-4
týdny).U hřišťových ploch s plnopropustným štěrkovým podkladem je
vhodné v rámci jarní údržby provést celoplošné hutnění středně těžkým
ručním válcem (150 – 200 kg) nebo mechanickým válcem s volným
pojezdem bez vibrace. Tím se dosahuje okamžité kompaktnosti hracího
povrchu. Doporučená technika na spadané listí je zahradní vysavač/foukač
s elektrickým nebo benzinovým motorem.
V případě zanedbané běžné údržby trávníku nebo v místech silného
komunálního provozu hřiště může dojít k nadměrnému vnášení nečistot

(prach, bláto, tlející organické látky apod.) čímž ve finální vrstvě dochází
ke slepovaní těchto částí a jejich zhutňovaní provozem. Vzniká uzavírací
škraloup, který v krajní míře vytváří téměř „betonový povrch“. V tomto
případe je nutno přistoupit k renovaci umělého trávníku s využitím
speciální strojní techniky. Technologicky postup renovace je šetrný ke
struktuře umělého trávníku a po dokonalém vyčistění trávníku je písek
znovu položen a stébla trávníku jsou znovu vrácena do svislé polohy.
Dodržováním těchto pokynů ze strany uživatele je podmínkou pro trvání a
poskytování záruky na dodávku a montáž tohoto umělého hracího povrchu
od firmy JUTA a.s.

Údržba
Každý systém umělého trávníku vyžaduje údržbu. Ve srovnání
s přírodními trávníky ovšem umělý trávník potřebuje menší údržbu.
Bezúdržbová hřiště s umělým trávníkem jsou ovšem iluzí. Solidní
program údržby prodlouží dobu životnosti plochy s umělým
trávníkem. Údržba umělých trávníků je velmi specializovaná činnost.
Kromě toho je těžké údržbu generalizovat, jelikož existuje mnoho faktorů,
které určují typ údržby a její četnost, což zahrnuje:
-

konstrukci hřiště, podloží a okolí
povětrnostní podmínky: vlhko, sucho, vysoká a nízká teplota
frekvence a intenzita používání: hodiny denně, počet hráčů atd.

Podle toho jak často se údržba vykonává, jí dělíme na:
1) denní - týdenní – provádí se zaměstnanci nebo správci sportoviště
kartáčováním, sběrem odpadu, čistěním okolí a přístupu ke hřišti,
opravy malých závad, tady využíváme:
-

kartáčovaní – nejdůležitější je pravidelnost ošetřování jak pro
povrchy s pískem, tak i s granulátem
zásyp – udržujeme v rovině a tím je i propustnější – kosmetická
úprava povrchu
kartáče – několik kartáčů v různých úhlech – specifická pro umělý
trávník, rotační i pevné stabilní kartáče

2) jednoroční – profesionální – vysávaní, výměna výplně, větší
opravy. Při opomenutí denní údržby je roční daleko dražší a musí být
dokonalejší, provádějí ji specializované firmy specializovanou
mechanizací.
Z těchto důvodu a vzhledem k této činnosti jsou postupy údržby umělých
trávníků stále zlepšovány. JUTA a.s. nemůže v této příručce doporučit
jakýkoliv typ údržby. Většina firem, jež provádí instalaci umělého
trávníku, má k dispozici velmi podrobné informace o údržbě hřišť

s umělými trávníky a existují firmy, které se na tuto údržbu hřišť
specializují. Z toho vyplývá, že k jednotlivým instalacím je nutné
přistupovat individuálně.

Bezpečnost a záruka
Povrch z umělého trávníku je odzkoušen lety užíváním u mnoha zákazníků
jak v ČR, tak v zahraničí. Všechny důležité předpisy, který mi se JUTA a.s.
řídí, jsou popsány ve Směrnici EU č. 76/769/EHS. Dále je doloženo
Prohlášení o shodě přímo od výrobce umělých trávníků a parametry
umělého trávníku jsou stanoveny technickým listem, který vydává JUTA
a.s.
Naše společnost poskytuje na všechny námi dodané sportovní povrchy
prodlouženou obchodní záruku v délce trvání 5 let. Vlastní životnost
umělého trávníku JUTAgrass® v závislosti na intenzitě provozu činí 10 až
15 let.

Základní konstrukce umělého trávníku

Jsou uvedeny na www.juta.cz nebo kontaktujte manažera prodeje.

Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 314 563

www.juta.cz
jutagrass@juta.cz

+420 724 294 071
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Demicarr s.r.o.
Flora Garden
FUNNY Sport Zlín
FUNNY Sport Zlín
KG Tranzit Velim
Lubomír Kopček
Lubomír Kopček
Městský úřad Velká Bystřice
Městys Chotětov
OÚ Kozomín
OÚ Samotíšky
Philipp umělé trávníky a.s.
Tomáš Frank
a další

Iváň
Jičín
Zlín Kudlov
Zlín Maják
Kolín
Hubice (Slovensko)
Polomka (Slovensko)
Velká Bystřice
Chotětov
Kozomín
Samotíšky
Hronov
Rychnov nad Kněžnou

550
450
700
700
550
900
1200
360
750
260
250
550
1400

multifunkční hřiště
landscaping
tenisové hřiště
tenisové hřiště
multifunkční hřiště
multifunkční hřiště
multifunkční hřiště
běžecká dráha
tenisové hřiště
multifunkční hřiště
multifunkční hřiště
multifunkční hřiště
2x tenisové hřiště

FAST TRACK 15 PE
LEISURE 15
FAST TRACK 15 PE
FAST TRACK 15 PE
FAST TRACK 15 PE
BASIC 20 PLUS
BASIC 20 PLUS
FAST TRACK 15 PE
FAST TRACK 10 PLUS PE
BASIC 20 PLUS
FAST TRACK 15 PE
BASIC 20 PLUS
FAST TRACK 15 PE

Flora Garden Jičín

Atletická dráha s doskočištěm Velká Bystřice

Hřiště Kozomín – před rekonstrukcí

Hřiště Kozomín - po rekonstrukci

