
 

Program IOG - služební cesta a školení pro zaměstnance fy. 
PARK s.r.o. Program, který jsme měli v Moskvě a okolí 

ve dnech 4-8. 9.2018 
 

1. Stadion "Luzhniki" Exkurze - Historie a technické rozhodnutí stadionu. 3 hodinová prohlídka 
stadionu, a tréninkových ploch včetně výkladu, jak se trávník stavěl, jeho souvrství, zpevnění 
kořenové zóny, provoz na hřišti před MS 2018, v jeho průběhu a po něm. Prohlídka s ukázkou 
techniky n ošetřování hybridních trávníků a přírodních trávníků. Ukázka a vysvětlení 
problematiky postřiků hřiště fungicidy a dalšími bio-prepráty. 

 

 
 

2. Stadion "Spartacus" exkurze - "Historie FC" Spartak "", setkání s obchodním ředitelem 
Alexandrem Atamanenkem a hlavním groudsmanem stadionu Alexejem Cherepanovem. 3,5 
hodinová prohlídka stadionu, a tréninkových ploch včetně výkladu, jak se trávník stavěl, jeho 
souvrství, zpevnění kořenové zóny, provoz na hřišti před MS 2018, v jeho průběhu a po něm. 
Vysvětlení, proč hlavní správce upřednostňuje přírodní – ne všitý trávník s ukázkou. 
 

 
 

3. Stadion "Lokomotiv" - historie FC Lokomotiv, historie stadionu RZD Arena. "Setkání s hlavním 
groundsmanem Vladislavem Lysenkem. Tento klub je mistr Ruské ligy a měl nejhezčí , 
nejhustší trávník. 3 hodinová prohlídka stadionu, a tréninkových ploch včetně výkladu, jak se 
trávník stavěl, jeho souvrství, zpevnění kořenové zóny, provoz na hřišti před MS 2018, v jeho 
průběhu a po něm. Jako novinku jsme viděli tréninkovou halu a venkovní hřiště s umělým 
trávníkem 3-tí generace se zásypem kokosovým vláknem a drceným korkem. Zároveň na něm 
probíhal zápas a tak jsme měli možnost posoudit, jak se umělý trávník -povrch choval. 

 



 
 

4. Stadion "VTB Arena" - turné "Historie a rekonstrukce stadionu". Setkání s technickým 
ředitelem Michalem Getmanovem a hlavním agronomem Eugenem Rtishchevem. 2 hodinová 
prohlídka stadionu, a tréninkových ploch včetně výkladu, jak se trávník stavěl, jeho souvrství, 
zpevnění kořenové zóny, provoz na hřišti před MS 2018, v jeho průběhu a po něm. Prohlídka 
s ukázkou techniky na ošetřování hybridních trávníků a přírodních trávníků. 
 

5. Dvě tréninková centra mimo Moskvu (cca 30-50km), která se nově stavěla pro MS 2018 a 
trénovali zde fotbalisté Belgie, Chorvatska a Francie. Celkem 4hod prohlídka tréninkových 
ploch, včetně výkladu, jak se trávník stavěl, jeho souvrství, zpevnění kořenové zóny, provoz 
na hřišti před MS 2018, v jeho průběhu a po něm s ukázkou techniky na ošetřování přírodních 
trávníků.  

 

 
 

6. Golfové hřiště Skolkovo. Prohlídka odpališť, drah a jamkovišť  s „grýnkýpery“– vysvětlení 
jednotlivých rozdílností trávníků. Jak druhů, pěstování, tak i rozdílnosti oproti našim 
podmínkám, kde u nás není tak vysoká sněhová pokrývka, jako v Moskvě a okolí. Ukázky 
techniky, ukázka sečení, stříhání okrajů „bankrů“ a čištění, včetně uhrabání. 

 

 



 
7. Prohlídka parků v centru Moskvy s místním průvodcem. Vyvýšené trvalkové záhony. 

Konzultace ohledně četnosti údržby a ekonomiky provozu jednotl. parků – výsadeb. 
 

 
 

8. Návštěva jediné zemědělské univerzity v Rusku, kde se vyučuje obor trávníkářství. Exkurze po 
školních plochách, včetně golfové odpalové louky. 

 

 
 
Ubytování  v Hotelu  www.hotel-goldenring.ru.  

 

Všechny navštívené fotbalové stadiony předčily naše očekávání, jak samotné nové stavby, 
tak hlavně kvalita a úroveň všech trávníků jak na hlavních plochách, tak tréninkové. Odvezli 
jsme si mnoho poznatků a zkušeností, které se budeme snažit zúžitkovat začlenit při našich 
realizacích. 
 
 
V Dukovanech 12. 9. 2018                                                Za PARK s.r.o.  Karel Fučík 
 
 

http://www.hotel-goldenring.ru/

