
 
 

 
 
 
 

Vážení, 
 
 dovolujeme oslovit s nabídkou jarní akce  EUROGREEN pro oblast Vysočiny a Jižních Čech. 
 

V průběhu měsíců březen a duben 2013 si Vám dovolujeme 

nabídnout akci: 
 

Bezplatnou a nezávaznou prohlídku Vašeho fotbalového hřiště, sportovní 

travnaté plochy. 

 
V případě zájmu provedeme odběr půdního vzorku (vyhodnocení pH, fosforu, draslíku, 

hořčíku) 

 
Bez zjištěných aktuálních hodnot živin v půdě nelze účelně stanovit potřebu živin k výživě 

trávníku ve vegetačním období = optimalizovat potřebu živin = odstranění zbytečných ztrát 

živin = úspora financí = kvalitnější a hustší trávník = spokojenost. 

 

Proč hodnotit stav trávníku a odebírat půdní vzorek v této době? 

 

1. příprava trávníku na vegetační období  

2. posouzení stavu trávníku po dlouhé zimě, fungicidní tlak (např. plíseň sněžná,…) 

3. optimalizace živin na novou sezónu 

4. vyhodnotit a navrhnout možné zásahy na zlepšení stavu: 

- hospodaření s vodou 

- rovinatost hřiště 

- hustota trávníku, zaplstění trávníku 

- zhutnění vegetační vrstvy 

- floristické složení trávníku 

- přítomnost plevelů 

- stav technického vybavení 

4. orientační kalkulace nákladů na novou sezónu 

 

 

 

 



 

 

 

 
Půdní vzorek (váleček) je odebrán v rámci vegetační vrstvy křížovou metodou z profilu 7 – 10 

cm (profil hloubky kořenění trávníku). V laboratoři se provádí analýza s cílem zjištění hodnoty pH, 

obsahu fosforu, draslíku a hořčíku. Na základě těchto údajů Vám vypracujeme vyhodnocení včetně 

návrhu plánu hnojení či opatření nutná pro zlepšení stavu půdy. Analýza a vyhodnocení se provádí 

podle normy pro sportovní trávníky DIN EN ISO 11885 - E 22. 

Za provedenou analýzu půdního vzorku účtujeme poplatek ve výši 1.500,- Kč včetně DPH. 

V případě objednávky roční dávky hnojiv na sezonu 2013 je půdní vzorek zdarma. 

Rovněž si Vás dovoluji upozornit na program slev pro naše zákazníky, kteří preferují 

spolupráci s naší firmou tzv. systémem „EUROGREEN plný servis“. Firma EUROGREEN se chce 

ještě více profilovat na spolehlivého partnera, který zajišťuje komplexní program údržby sportovních 

trávníků včetně dodávek materiálů a pomůcek pro trávníky. 
 

Nabízíme našim zákazníkům ucelený program služeb: 

- výstavbu sportovních ploch 

- dodávky dlouhodobě působících hnojiv 

- rychle klíčící osiva EUROGREEN 

- provedení regeneračních a renovačních zásahů 

- montáž závlahových systémů Perrot 

- prodej a servis profesionální mechanizace ISEKI 

- lajnovací barvy, rohové praporky 

- bezpečné fotbalové branky s atestem ( dle normy EN 748, GS certifikát, dle předpisů FIFA   

   a FAČR) 
- sloupy pro záchytné sítě, a další vybavení 

 

Více informací a reference získáte na www.eurogreen.cz 

 
Jsem Vám kdykoliv k dispozici pro případné dotazy týkající se zakládání a ošetřování sportovních 

trávníků. Své dotazy směřujte na mobilní telefon: 733 533 913, na e-mail: jiri.svatek@eurogreen.cz 

či písemně na naši adresu. 
 

 

                                                                                            S přátelským pozdravem 

Kancelář pro Vysočinu a Jižní Čechy – Pelhřimov 

                                                                                                    Eurogreen CZ 

                                

                                                                                                       
                                                                                                          Ing. Jiří Svatek                                                         

 

 

 

http://www.eurogreen.cz/

