
Rekonstrukce hřiště

Datum: 28. 09. 2009

V tomto článku naleznete aktuální informace o probíhající rekonstrukci hřiště. Jak
budou práce postupovat, bude i tento článek průbežně aktualizován.

Jak jsme Vás již informovali obec Košetice získala dotaci na rekonstrukci místního
fotbalového hřiště. Po vyřízení nezbytných formalit bylo 12.8.2008 vyhlášeno
výběrové řízení na projekt "Rekonstrukce a regenerace fotbalového hřiště
Košetice".
Toho se zůčastnily tři společnosti a na zasedání obecního zastupitelstva 8.9.2008
byly vyhlášeny výsledky s následujícím pořadím:
1. PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, v.o.s.
2. EUROGREEN CZ, s.r.o.
3. STATUS, stavební, a.s.

Aktualizace 16.11.2008

Prvním krokem bylo chemické ošetření hřiště pro odstranění trávy. Poté se své
práce již ujala společnost PARK a v půlce října začala s terénními úpravami. Nejprve
byla seříznuta vrstva starého trávníku. Pak přišlo na řadu rozšiřování plochy na
potřebné rozměry a vyrovnávání terénu. Ke srovnávání byla použita nejmodernější
technika a roviny vyměřoval laserový paprsek. V některých místech bylo
odstraněno až cca 40 cm zeminy, jinam se naopak musela hlína dovážet. Tak
nerovná plocha dosud v Košeticích byla.

Dalším krokem bylo vyhloubení drenáží, které budou odvádět přebytečnou vodu z
plochy do jednoho svodového místa, a po stranách hřiště, za brankami a na
prostředku bylo položeno zavlažování. Vše bylo zasypáno drtí.

My jsme se mezitím pustili do oplocování areálu. Prozatím byly postaveny
čtyřmetrové sloupy u zahrad a začalo se s betonováním plotových sloupků.

Nyní, zřejmě až po zámrzu povrchu, bude na hřiště navezena vrstva písku, na
kterou pak přijde ještě další vrstva, tentokrát směsi hlíny a písku.
My mezitím budeme pokračovat ve stavbě plotu a přípravě nádrží, do nichž bude
čerpána voda na zavlažování.

  Aktualizace 3.4.2009

V lednu došlo k navezení podkladové vrstvy písku. Ta by měla být cca 15 cm
vysoká. Také byly vedle hřiště umístěny dvě nádrže, do nichž bude z podzemního
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http://park.trebicsko.com/
http://www.eurogreen.cz/
http://www.status.cz/index2.php


vrtu čerpána voda, která se následně bude používat k zavlažování trávníku.

  Aktualizace 4.5.2009

V průběhu dubna jsme pokračovali v pracech směřujíích k oplocení hřiště.
Především byly za zadní brankou zabetonovány cca 6 metrové sloupy, byly
vybetonovány díry na zasazení sloupů za přední brankou a dále byly betonovány
plotové sloupky v zadní polovině hřiště a okolo nádrží.

Nádrže byly trvale usazeny na betonové panely, byly znovu vyčištěny a bylo na ně
napojeno a zprovozněno čerpadlo vody. Na samotnou plochu hřiště pak byla
navezena vrstva směsi hlíny a písku a ta byla srovnána laserovým grejdrem.

Nyní by mělo být co nejdříve dokončeno oplocení celého hřiště, tak aby mohla být
nejpozději v polovina května zaseta tráva. Poté bude cca 2-3 měsíce trvat, než na
ní bude moct být sehrán první zápas.

  Aktualizace 30.6.2009

Hřiště bylo zaseto 17.5.2009 a ten samý týden bylo zároveň dokončeno kompletní
oplocení areálu. Intenzita zavlažování závisí samozřejmě na počasí, zpočátku se
hřiště kropilo až 4x denně. Před sehráním prvního zápasu by se měla tráva nechat
růst zhruba tři měsíce.

V minulém týdnu jsme kompletně obrousili a natřeli první z nádrží.

Aktualizace 4.8.2009

Po zasetí byla tráva pravidelně kropena a sečena. Na ploše mimo samotné hřiště
jsme mohli začít již od poloviny července lehce trénovat. V samotném areálu je
stále spousta práce - nyní byla obroušena a natřena i druhá nádrž, jsou již takřka
hotové střídačky, připraveny sloupy za spodní branku. Pokud se podaří vše připravit
a dodělat včas, mělo by být hřiště otevřeno během některého z domácích utkání v
polovině září.

Aktualizace 28.9.2009

O víkendu konečně dojde k oficiálnímu otevření hřiště, a tak jen stručně zmíním, co
vše bylo potřeba dokončit, aby bylo hřiště připraveno.

Byla dokončena úprava nádrží (broušení, natírání), byly dokončeny střídačky a
natažena záchytná síť podél zahrad, byly zabetonovány vysazovací hliníkové
branky, za spodní branku jsme zabetonovali sloupy a natáhli záchytné sítě, natřeli
jsme štíty a dřevené obložení u kabin a bývalý kiosek a postavili jsme nový kiosek.
Kromě toho jsme se snažili dokončit terénní úpravy a dodělat ještě spoutu další,
méně viditelné, práce.
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Hřiště bude otevřeno 3.10.2009. Další aktualizace již přidávány nebudou.

Veškeré fotografie z průběhu rekonstrukce naleznete v galerii.  
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