
57

„S pýchou můžeme prohlásit, že v posledních třech le-
tech máme nejlepší hřiště v soutěži. Je to výsledek na-
šeho nadšení a poctivé práce a také toho, že na hřišti
používáme travní osivo RPR“.

Erwin Beltman - hlavní groundsman na fotbalovém 
stadionu De Kuip v Rotterdamu (NL)

RPR je unikátní
RPR znamená znovuzrození travního druhu. Jílek vy-

trvalý výběžkatý, travní druh ke kterému RPR náleží, byl po-
psán a sledován už od roku 1836. Od té doby je RPR první
odrůdou jílku vytrvalého tvořícího výběžky, která byla v
USA oficiálně zaregistrována jako jílek vytrvalý výběžkatý.
Jílek vytrvalý s trsnatou formou odnožování je využíván pro
sport a golf již dlouhou dobu, ale RPR je inovativní novin-
kou, kterou společnost Barenbrug představila v roce 2010.
Tento významný producent travních osiv ihned rozpoznal
potenciál této odrůdy pro sportoviště s vysokou herní zátěží.
Následně byly směsi RPR v roce 2011 oceněny Cenou za
inovaci na veletrhu STMA v USA (Sports Turf Managers As-
sociation Show). V Evropě bylo RPR v roce 2012 předsta-
veno v Holandsku. A následovaly další země: Belgie,
Německo, Dánsko, Česká republika, Švédsko, Polsko, Itálie
a Rumunsko. Směsi RPR pro sportoviště, golfová hřiště a ve-
řejnou zeleň byly také nominovány na ceny Gouden Kla-
vertje Vier innovation award v roce 2013 a e SportFM
innovation award v roce 2015.

Nadzemní výběžky
RPR roste horizontálně tvorbou nadzemních výběžků vy-

tvářejících jakousi živou síť v porostu, která výrazně zvyšuje
odolnost trávníku vůči zátěži. Zatímco u běžných jílků roste
každá rostlina samostatně, v případě RPR je rostlina v zemi
propojena s dalšími, což snižuje riziko vykopnutí drnu nebo
jiného mechanického poškození, protože každá rostlina je fi-
xována z několika stran. A tak i při intenzivním herním za-
tížení fotbalovými zápasy nebo golfovými turnaji jsou hřiště
díky této fixaci poškozována jen minimálně. 

„UEFA je s výsledky velmi spokojena. Trávník byl zalo-
žen s využitím technologie RPR firmy Barenbrug.“

John Hendriks a Gerdien Vloet - Hendriks Graszoden

To nejlepší z obou světů
RPR je první travní druh kombinující sílu a rychlost tak,

že obě výhody mohou být využity ve stejný čas. Osivo klíčí
velmi rychle a trávník je možné začít využívat ihned po jeho
zapojení. Lipnice luční, v minulosti hojně používaná pro
sportovní trávníky, klíčí velmi pomalu, proto se nyní kom-
binuje s rychle klíčícími jílky vytrvalými. Výsledné směsi
klíčí a zapojují porost rychleji a současně trávník splňuje zá-
kladní požadavek na vysokou odolnost vůči zátěži. RPR tak
řeší všechny problémy, neboť má to nejlepší z obou světů.

Sportoviště pevnější než ocel
Jílek vytrvalý je často používán na sportovištích, kde se

očekává, že trávník vydrží velkou herní zátěž. Také se od něj
očekává, že bude připraven v excelentní kvalitě na každý
zápas. Toho lze dosáhnout pouze s travami silnými jako ocel
s rychlou regenerací. Jílek vytrvalý je pro sportoviště dobrou
volbou, ale RPR je nejlepší volbou, protože garantuje velmi
rychlou obnovu a extrémně silný a odolný trávník.

Méně lipnice roční
RPR je pevný jako lipnice luční, ale mnohem rychleji se

vyvíjí a výrazně snižuje riziko invaze nežádoucí lipnice roční.
Výsledkem je hustější drn s lepším zakořeněním, který po-
třebuje méně vody a živin, což šetří provozní náklady. RPR
vytváří velmi hustý porost, ve kterém plevel a trávy nevhodné
pro sportoviště mají velmi těžké podmínky se prosadit. Jak-
mile se lipnice roční jednou v porostu prosadí, může trávník
zcela znehodnotit a pak je velmi obtížné se jí zbavit. Ale tráv-
níky založené směsí RPR v boji s lipnicí roční vítězí.

Více informací o lipnici roční na www.barenbrug.cz/poa-annua

ADAM - zahradnická a.s.
Lelekovice 866 

664 31 Lelekovice u Brna 
travniky@adamza.cz

www.adamza.cz

RPR - Regenerující jílek vytrvalý
RPR - Regenerující jílek vytrvalý je první jílek vytrvalý se specifickou charakteristikou horizontálně
se šířících výběžků. V minulosti na sportovištích tímto způsobem rostla a odnožovala pouze lipnice
luční. Tato unikátní vlastnost umožňuje RPR být v porostu mnohonásobně pevnější než ostatní
druhy jílku vytrvalého, přičemž roste stejným způsobem. A výsledky ukazují, že RPR se osvědčil
i na sportovištích s nejvyšší zátěží.  


