Kategorizace fotbalových hřišť
klubů SYNOT ligy v roce 2015

Kategorizace hlavních hracích ploch fotbalových klubů SYNOT

ligy proběhla ve dnech 11. – 13. 5. 2015. Kategorizační komise ve

složení Michal Koťan, Jaroslav Zítko a Michal Hlaváč ujela za tyto

3 dny více jak 1500 km a dle předem daných kritérií posoudila

celkem 18 hracích ploch. Nutno podotknout, že opakovaná mírná
zima a poměrně rychlý nástup jarní vegetace byl pro trávníky

příznivý. Celkově je možné opět konstatovat, že kvalita trávníků je

Kategorizaci provedli členové Komise
pro stadiony a hrací plochy FAČR

znovu vyšší a také úroveň údržby se zlepšuje. Na většině hřišť byly

zařazeny do programu údržby také podpůrné prostředky, což je

na kvalitě trávníků velice znatelné. Téměř všechna hřiště se vyz-

načují výbornou rovinatostí a hustotou trávníku, ale největším

problémem ligových hřišť je stále boj s plevelnou lipnicí roční.

Pokud by kluby pravidelně prováděly letní renovace s frézováním

trávníku (např. strojem Koro), tak by např. hřiště v Liberci, Mladé

Boleslavi či Teplicích byly bez problémů zařazovány do kategorie

A – TOP hřiště. Všechny naměřené hodnoty daných kritérií jsou

uvedeny v tabulce, včetně zařazení do odpovídajících kategorií.

Hodnotící kritéria v bodech:

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:
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FK Mladá Boleslav

FK Baumit Jablonec
FC Slovan Liberec
FK Teplice

FK Dukla Praha

AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Hradec Králové

0
Vodopropustnost

nepropustná plocha

1
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 70 %

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 10 - 20 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je založeno na velmi dobré písčité konstrukci s jasně patrnou drenážní vrstvou v hloubce 12 cm.
Rovinatost terénu, hustota a pokryvnost plochy je velmi dobrá, brankoviště lehce vyšlapané. Na
povrchu je však znatelná skoro 4 cm mocná vrstva plsti, která způsobuje silnou nepropustnost vody.
Hlavním problémem hřiště je vysoký výskyt lipnice roční, téměř 70 %, což způsobuje nekompaktnost
trávníku a jeho špatné herní vlastnosti. Z důvodu zařazení hřiště do kategorie C je třeba provést renovaci hřiště s odfrézováním trávníku s následným doplněním materiálu a založením nového trávníku.

Celkový počet bodů

19

C

Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Mladá Boleslav

3
Vodopropustnost

dobrá

0
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca nad 70 %

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 10 - 20 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště s výbornou rovinatostí a písčitou vegetační vrstvou, která ale dosahuje jen dobré propustnosti.
Hustota porostu je velmi dobrá, včetně brankovišť (plocha druhého, na fotce neuvedeného brankoviště
byla poškozena méně). Kritický stav ﬂoristického složení je způsoben téměř monokulturou lipnice
roční, která je navíc složena z více odrůd a má tendenci se zaplsťovat. Doporučujeme odstranění
trávníku a minimálně 4 cm vegetační vrstvy, s následným doplněním materiálu a založením nového
trávníku. Současný stav je alarmující a je třeba nevhodné ﬂoristické složení řešit co nejrychleji.

Celkový počet bodů

21

B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Jablonec

2
Vodopropustnost

solidní

3
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 30 %

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
Trávník je ve stejně dobré kondici jako v loňském roce, hlavním problémem je stále narůstající podíl
lipnice roční. Bohužel stav hřiště se zhoršil, celoplošná drenážní vrstva je velmi zhutněná a již téměř
nepropustná, což značně snížilo vodopropustnost. Doporučujeme kompletní rekonstrukci všech vrstev,
včetně systému vyhřívání. Toto hřiště postavené jako první vyhřívané v ČR již v některých parametrech
neodpovídá dnešním standardům a např. různé výšky topného roštu a nevhodné písky v drenážní
vrstvě způsobují velké problémy v jinak dobře prováděné údržbě hrací plochy.

Celkový počet bodů

24

B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Liberec

4
Vodopropustnost

velmi dobrá

0
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca nad 70 %

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
Plocha má výbornou rovinatost, hustotu a pokryvnost včetně obou brankovišť. Na hřišti je patrná velmi
dobrá péče hlavního groundsmana. Téměř monokultura lipnice roční má solidní kořenový systém.
Vodopropustnost je zatím velmi dobrá. Vysoký výskyt lipnice roční narušuje jinak celkově dobrý dojem
z hrací plochy a má za následek, že hřiště nemůže být zařazeno do kategorie A. Proto doporučujeme
renovaci hřiště s odfrézováním trávníku (např. strojem Koro), s následným doplněním materiálu do
vegetační vrstvy a založením nového trávníku.

Celkový počet bodů
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B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Te p l i c e

3
Vodopropustnost

dobrá

0
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca nad 70 %

5
Rovinatost plochy

výborná

3
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 6 - 8 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

4
Stav brankovišť

poškozená plocha 10 - 20 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Kvalita hrací plochy zůstala stejná jako v loňském roce. Hustota, pokryvnost a rovinatost hrací plochy
bez nedostatků. Stálým problémem na tomto hřišti je téměř monokultura lipnice roční. Navíc výška
travní plsti je nyní cca 4 cm a způsobuje tak sníženou vodopropustnost. Také hloubka zakořenění je
průměrná. Estetickou vadou hřiště je výrazně rozdílná barevnost trávníku. Doporučujeme okamžité
odfrézování trávníku a plsti, následnou úpravu vegetační vrstvy pro zvýšení její propustnosti a založení
nového trávníku.

Celkový počet bodů
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B

Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Dukla Praha

1
Vodopropustnost

velmi špatná

2
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 50 %

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
Na hřišti je znát zlepšení celkové údržby ve srovnání s loňským rokem. Výborná je rovinatost a stav
brankovišť, které nebyly téměř poškozené. Rozšiřování lipnice roční je velmi výrazné, zaujímá již skoro
polovinu hrací plochy. Díky velkému výskytu lipnice roční je herní poškození plochy znatelné, dalším
problémem začíná být narůstající travní plst s negativním vlivem na vodopropustnost hřiště, která je
velmi špatná. Doporučujeme v průběhu roku 2016 provést renovaci hřiště s odfrézováním trávníku a
plsti (např. strojem Koro), s úpravou vegetační vrstvy a založením nového trávníku.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Sparta Praha

4
Vodopropustnost

velmi dobrá

5
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 5 %

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 s výbornou rovinatostí a velmi dobrou vodopropustností. Nový trávník byl založen pokládkou
trávníkových koberců v roce 2014 a je ve velmi dobré kondici, včetně výborného zakořenění. Díky
zvýšené zátěži v poslední době jsou patrná menší lokální poškození snižující pokryvnost, ale
brankoviště jsou poškozena jen minimálně. Na hřišti je znát dlouhodobě vysoký standard údržby
a pečlivé ošetřování trávníku, doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu, provádět pravidelné
regenerační zásahy, zejména aeriﬁkaci.

Celkový počet bodů
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A

Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Slavia Praha

5
Vodopropustnost

výborná

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 21 - 30 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je ve velmi dobrém stavu. Celkový dojem oproti loňskému roku kazí vyšlapaná brankoviště a
poškozený trávník výběhové zóny. V porostu je již znát narůstající výskyt lipnice roční. Výborná je
vodopropustnost, rovinatost a zakořenění. Doporučujeme vyměnit poškozený trávník v obou
brankovištích i ve výběhové zóně a pokusit se manuálně odstranit lipnicí roční lokální výměnou. Kvalita
údržby hřiště je vysoká a ošetřování trávníku pečlivé, doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu,
pravidelně provádět regenerační zásahy a průběžně dosévat lokální poškození.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

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

4
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 90 - 95 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště s výbornou rovinatostí je ve velmi dobrém stavu. Kvalita údržby se výrazně zlepšila, poškození
v ploše je jen mírné, poškození brankovišť je minimální, lokální poškození se vyskytují ve stínu pod
hlavní tribunou. Výborné je také zakořenění, které dosahuje hloubky okolo 16 cm. Výskyt lipnice roční
je již patrný. Vodopropustnost je velmi dobrá, doporučujeme její udržení pravidelnou aeriﬁkací. Také
doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu údržby a doplnit do programu ošetřování trávníku
vhodné podpůrné prostředky.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Plzeň

4
Vodopropustnost

velmi 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 po renovaci v roce 2014, kdy byl odfrézován původní trávník a založen nový trávník speciální
travní směsí z jílků RPR. Hřiště je ve vynikajícím stavu, všechny kritéria je možné podle naměřených
parametrů hodnotit nejvyšším počtem bodů, pouze vodopropustnost je velmi dobrá. Péče o trávník
je na vysoké úrovni, poškození trávníku a šíření lipnice roční je minimální, sečení je precizní, program
ošetřování trávníku zahrnuje vhodná hnojiva a podpůrné prostředky. Doporučujeme pokračovat v
nastoleném trendu údržby.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Příbram

0
Vodopropustnost

nepropustná plocha

3
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 30 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

3
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 80 - 89 %

2
Stav brankovišť

poškozená plocha 31 - 40 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště s velmi dobrým zakořeněním trávníku a rovinatostí hrací plochy. Celkově je trávník poškozený,
s nižší hustotou a rozsáhle poškozenými brankovišti. Výskyt lipnice roční již dosahuje cca 30 %.
Vodopropustnost je velmi špatná díky vytvořené vrstvě plsti o mocnosti 3 – 4 cm. Doporučujeme
častější dosévání plochy během sezóny, častější regenerační zásahy, především aeriﬁkaci a celkové
zvýšení kvality údržby. Následně doporučujeme odstranění vrstvy plsti odfrézováním (např. strojem
Koro), zvýšení propustnosti vegetační vrstvy a založení nového trávníku.

Celkový počet bodů
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C

Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

České Budějovice

3
Vodopropustnost

dobrá

1
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 70 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

5
Hustota a pokryvnost

pokryvnost více než 95 %

2
Stav brankovišť

poškozená plocha 31 - 40 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště s výbornou rovinatostí i hustotou a pokryvností hrací plochy. Výskyt lipnice roční je velmi vysoký
a dosahuje více než 50 % plochy. Hřiště má dále problémy s vodopropustností, které jsou způsobeny
výškou plsti a také černou vrstvou (black layer), jasně patrnou v proﬁlové sondě hřiště, která je až v
hloubce cca 5 cm vegetačního substrátu. Poškození brankovišť je velkého rozsahu. Doporučujeme
rekonstrukci hrací plochy s úplnou výměnou vegetační vrstvy nebo alespoň částečným odstraněním
vegetační vrstvy, s následným doplněním vhodných písků, promícháním a založením nového trávníku.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Jihlava

3
Vodopropustnost

dobrá

3
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 30 %

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 21 - 30 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště hodnocené v posledních 2 letech v kategorii A jako TOP nově zařazeno do kategorie B. Na
hřišti je patrný již vysoký výskyt lipnice roční a také vrstva plsti má již okolo 3 cm a způsobuje tak nižší
vodopropustnost. Hřiště s výbornou rovinatostí a nyní již průměrnou hustotou a pokryvností plochy,
s více poškozenými plochami brankovišť a průměrným zakořeněním trávníku. Doporučujeme častější
dosévání během sezóny a častější regenerační zásahy, především aeriﬁkaci. Následně doporučujeme
odstranění trávníku a plsti odfrézováním (např. strojem Koro) a založení nového trávníku.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Brno

1
Vodopropustnost

velmi špatná

2
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 50 %

5
Rovinatost plochy

výborná

5
Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

2
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 70 - 79 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště s výbornou rovinatostí hrací plochy, ale celkový dojem ze hřiště není dobrý, výskyt lipnice roční
je na hranici 50 %, trávník je velmi prořídlý, nejednotný a málo pokryvný. Velmi špatná je vodopropustnost a to i v místech bez porostu. Brankoviště jsou poškozena jen minimálně. Zakořenění je
výborné. Znovu doporučujeme zvýšení intenzity údržby, zejména častější dosevy, pískování, vhodnou
aeriﬁkaci a používání podpůrných prostředků. Následně doporučujeme odfrézování (např. strojem
Koro) trávníku i horní části vegetační vrstvy, zvýšení propustnosti proﬁlu a založení nového trávníku.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Uherské Hradiště

5
Vodopropustnost

výborná

5
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 5 %

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
Hřiště po jarní kompletní rekonstrukci má písčitý profil s technologií Fibresand s výbornou vodopropustností a rovinatostí. Nový trávník byl založený pokládkou trávníkových koberců před 4 týdny,
stále s výbornou pokryvností a bez výskytu lipnice roční. Jedinou bodovou ztrátou se tak stalo logicky zakořenění, kdy po 4 týdnech jsou kořeny prozatím v hloubce 6 cm. Doporučujeme precizní
ošetřování trávníku, dodržování pravidelných zásahů (sečení, hnojení) a používání moderních trendů
údržby, včetně používání podpůrných prostředků.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Ostrava - MS Vítkovice

5
Vodopropustnost

výborná

5
Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 5 %

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
Městský stadion v Ostravě - Vítkovicích bude novou hlavní hrací plochou pro FC Baník Ostrava, který
v létě opustí stadion Bazaly. Téměř nové hřiště má písčitý profil s technologií Fibresand s výbornou
vodopropustností a rovinatostí. Trávník je ve vynikajícím stavu, výskyt lipnice roční je zatím minimální.
Vzhledem k ﬁnišující dostavbě stadionu bylo hřiště na jaře uzavřeno a trávník není poškozený. Jedinou bodovou ztrátou je hloubka zakořenění 6 - 8 cm způsobená nevhodným způsobem závlahy. Doporučujeme upravit režim závlahy a pokračovat v precizní údržbě, pozornost věnovat kvalitě sečení.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Olomouc

4
Vodopropustnost

velmi 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 %

5
Stav brankovišť

poškozená plocha do 10 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je po renovaci v roce 2014, kdy byl odfrézován původní trávník a založen nový trávník výsevem
speciální travní směsí z jílků RPR. Hřiště je ve vynikajícím stavu, pouze vodopropustnost je velmi dobrá
a kořenový systém byl v hloubce 8 – 10 cm. Péče o trávník je na vysoké úrovni, poškození trávníku a
šíření lipnice roční je minimální, sečení je precizní, program ošetřování trávníku zahrnuje vhodná hnojiva a podpůrné prostředky. Doporučujeme pokračovat v nastoleném trendu údržby, zaměřit se na
udržení vodopropustnosti a podporu rozvoje kořenového systému.

Celkový počet bodů
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Kategorizace fotbalových hřišť klubů SL 2015

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

Zlín

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

4
Hustota a pokryvnost

pokryvnost 90 - 95 %

3
Stav brankovišť

poškozená plocha 21 - 30 m2

Celkové hodnocení a doporučená opatření
Hřiště je v lepším stavu než při posledním hodnocení, díky zvýšení kvality údržby. Problémem je
narůstající výskyt plevelné lipnice roční, s ní spojená kumulace vrstvy plsti přesáhla 3 cm, což stále
zhoršuje vodopropustnost hřiště. Doporučujeme vyřešit problémy se závlahovým systémem, které
mají vliv na rozvoj lipnice roční a jen průměrné zakořenění a provést opravu výrazně poškozených
brankovišť. Doporučujeme v průběhu roku 2016 provést renovaci hřiště s odfrézováním trávníku a
plsti (např. strojem Koro), s úpravou vegetační vrstvy a založením nového trávníku.

Celkový počet bodů
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