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Hřiště a pastva 
pro oči přede 

dveřmi

Zelené plochy nejen zkrášlují panoráma 
města a zlepšují mikroklima, ale také při-
spívají k ochraně proti hluku a vyrovnávání 
utěsněných povrchů.
 
Městské trávníky jsou však silně namáhané: 
Sucho v létě, posypová sůl v zimě a tisíce 

nohou denně také jednou udolají i robustní 
druhy trávníku. Trávníkové substráty přizpů-
sobené místním podmínkám pomáhají tyto 
faktory kompenzovat. Například štěrkové 
trávníkové substráty pro stabilní a odolný 
trávník na pevných plochách nebo příjezdo-
vých cestách. 



Ozelenění 
trávníkem

Zelené prostory pro život
Trend vytváření zelených oáz pohody na střechách a v blízkosti budov má 
rostoucí tendenci. Zelená střecha s trávníkem je nejen atraktivní, ale také nabízí 
využitelný životní prostor, zvyšuje ochranu proti hluku, zadržuje vodu na střeše, 
zlepšuje mikroklima a zlepšuje vzhled města a krajiny.

Kromě toho nabízí trávníkové substráty výhody při ozelenění budovy. Zejména 
v soudržných půdách, které mají tendenci zadržovat vláhu, podporují substráty 
hluboké zakořenění trav a zvyšují odolnost trávníku, zejména ve vlhkých obdobích.

Chcete využít těchto rozmanitých výhod substrátů, profesionálně poradit svým 
zákazníkům a přesvědčit je svou řemeslnou kompetencí? Pak využijte našich 
30 let zkušeností s ozeleňováním na budovách a v jejich blízkosti, aby si Vaši 
zákazníci mohli dlouhodobě užívat vzhledu a funkce svých trávníků.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Přehled produktů

na straně 58 na straně 59 na straně 60

Vulkaterra® 

trávník DIN 
18035-4

Vulkaterra® 
trávník 0–4 
foukatelný

Vulkaterra® 

trávník 0–6/8

na straně 57

Lavadrän®

Foukatelná minerální drenáž.

na straně 61

Vulkaterra® 

trávník Typ S 0–16
Štěrkový trávníkový substrát 
užitné kategorie N1–N3.

na straně 65

RegioMix® 
trávník
Travní substrát pro střechy 
a půdu.

Splňuje požadavky normy  
DIN 18035-4

na straně 62

Vulkaterra® 

trávník Typ S 0–32
Štěrkový trávníkový substrát 
užitné kategorie N1–N3.

Travní substrát pro střechy 
a půdu.

Travní substrát pro střechy 
a půdu.

na straně 63

Štěrkový trávníkový substrát pro požární, 
instalační a pohybové plochy, 
užitné kategorie N/FW.

Vulkaterra® 

trávník Typ S/FW
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky < 10

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,20–1,35

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 8–15 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 250–500 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,1–0,5 g/l

2–8 2–162–12 8–16*

2–8

2–16

2–12

8–16*

 Produkty   Trávník  

Lavadrän®

Lavadrain je vhodný jako foukatelná minerální drenážní vrstva 
nebo mulčovací vrstva. Drsný povrch zajišťuje dobré propojení 
zrn, a tím i dobrou bezpečnost vrstvy.

Podrobnosti:
• Vysoká stabilita v tlaku; zatížitelnost až 95 MPa/m2 v EV2 

zkoušky komprese zatěžovací desky
• Až 67% objem pórů; proto optimální drenážní vlastnosti
• Až 15% akumulace vody
• Externí monitorování produktu Lavadrän 8–16 v rámci zajiš-

tění kvality RAL
• Lze dodat silážním nákladním automobilem, jako sypké zboží 

nebo v balení Big Bag 1,0 nebo 1,5 m3 a jako pytel o objemu 25 l

Oblasti použití:
• Drenážní vrstva v re-

prezentativní výstavbě, 
zejména na zelených 
střechách

• Drenážní spodní insta-
lace desek v oblasti, 
po které se chodí.

• Vysoce drenážní 
a zatížitelná výplň 
pro stavební prostory

• Půdní přísada, sub-
strátová surovina

• Filtrace vzduchu 
a vody

• Minerální mulč

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Konstrukce:
Drenážní vrstva, spodní deska, mulčovací vrstva

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) 

sestávající z augitu, olivínu, magnetitu, 

limonitu, biotitu

*
Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 8–20
Jemný / střední štěrk 5–20

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,10–1,30
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,95

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–40 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 1–3 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 30–100 

mg/100g

Vulkaterra® 

trávník DIN 18035-4
Minerálně organický substrát s otevřenými póry na bázi lávy, 
pemzy a organických látek. S nízkým obsahem solí, odolný proti 
segregaci, splňuje požadavky normy DIN 18035-4.

Podrobnosti:
• Na vyžádání s přídavkem hnojiv a rašeliny
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu

0–4

0–4

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) sestá-

vající z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, bioti-

tu, jílů různých druhů, obohacený o kompost
Oblasti použití:
• Sanace a nová výstavba sportovních ploch dle 

DIN 18035

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Konstrukce:
Nosná vrstva trávníku DIN 18035-4
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0–4

Vulkaterra® trávník 
0–4 foukatelný
Minerálně-organický trávníkový substrát pro střechy a půdu, 
s nízkým obsahem solí, odolný proti segregaci, složený ze 
základních složek lávy, pemzy, keramzitu a xylitolu. Na vyžádání 
s přídavkem hnojiv.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Varianta rašelina/xylitol je zaručeně bez semenných a koře-

nových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Pneumaticky transportovatelný silážní přepravou na vzdále-

nost až 150 m
• Po krátké době použitelný i po dlouho trvajících nebo silných 

srážkách
• Ideálně ozelenění trávníkem v rolích a s projektovanou tloušť-

kou cca 40 cm s trvalým dodatečným zavlažováním

0–4

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin, sklá-

dající se z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, 

biotitu, obohacený xylitem

Instalace dle FLL:
Substrát pro krajinářský trávník, substrát pro 

střechy / podzemní garáže

Oblasti použití:
• Výsev trávníku u zele-

ných ploch, vnitřních 
dvorů a střešních ploch

• Sanace a nová in-
stalace užitkových 
a okrasných travních 
ploch

• Jako náhrada ornice, 
k výsadbě trvalek 
a dřevin

• Trvalá kontejnerová 
výsadba dřevin a více-
letých trvalek

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–30

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,80–0,85
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,20–1,40

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–55 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,2
Obsah solí 0,5–1,0 g/l

 Produkty   Trávník  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Vulkaterra® 
trávník 0–6/8
Minerálně-organický trávníkový substrát pro střechy a půdu, 
složený ze základních složek lávy, pemzy, písku a kompostu. 
Na vyžádání s přídavkem hnojiv.

Podrobnosti:
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Dobrá akumulace živin, stabilní pH, podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Po krátké době použitelný i po dlouho trvajících nebo silných 

srážkách
• Vhodný pro setbu a pokládku trávníku v rolích, pro zelené 

střechy s projektovanou tloušťkou do cca 40 cm a perma-
nentním dodatečným zavlažováním

• K dispozici jako sypké zboží, v Big Bagu o objemu 1,0 nebo 
1,5 m3 nebo jako pytel s objemem 25 l 

0–6/8

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů, 

obohacený kompostem

Instalační metoda dle FLL
Substrát pro krajinářský trávník, substrát pro 

střechy / podzemní garáže

Oblasti použití:
• Výsev trávníku u zele-

ných ploch, vnitřních 
dvorů a střešních ploch

• Sanace a nová in-
stalace užitkových 
a okrasných travních 
ploch

• Jako náhrada ornice, 
k výsadbě trvalek 
a dřevin

• Trvalá kontejnerová 
výsadba dřevin a více-
letých trvalek

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,00–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,6–20 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

0–6/8
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 35–55

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,15
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,90

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–3,0 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 5–80 mg/100 g

0–16

Vulkaterra® 
trávník Typ S 0–16
Minerální štěrkový trávníkový substrát s nosností  
až 95 MN/m2 v hodnotě tlakové zkoušky zatěžovací desky  
EV2 (dodržujte pokyny v instalačním návodu).

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Základními složkami jsou spraše, láva, pemza, písek, na vyžá-

dání také rašelina a hnojivo
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku, dlouhodobě stabilní, odolná proti smyku
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH a podpo-

ruje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

0–16

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Štěrkový trávníkový substrát, instalace dle FLL

Užitná kategorie N1-N3

Oblasti použití:
• Jednovrstvé a ví-

cevrstvé štěrkové 
trávníkové nástavby 
v instalacích užitné 
kategorie N1–N3

• Sanace a nová výstav-
ba festivalových ploch, 
hospodářských komu-
nikací, příjezdových 

cest ke garážím, cest 
pro pěší, okrajově vyu-
žívaných parkovacích 
ploch a míst k sezení 
v parcích, cest pro 
péči a údržbu

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

 Produkty   Trávník  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Podíl částic ≥ 4 mm 35–55

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,20
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,90

Koeficient odtoku C
Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20,0 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 5–80 mg/100 g

Vulkaterra®  

trávník Typ S 0–32
Minerální štěrkový trávníkový substrát s nosností  
až 95 MN/m2 v hodnotě tlakové zkoušky zatěžovací desky  
EV2 (dodržujte pokyny v instalačním návodu).

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Vysoký celkový objem pórů, odolný vůči tlaku, dlouhodobě 

stabilní, odolný proti smyku
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH a podpo-

ruje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Únosnost až 95 MPa/m2 v hodnotě tlakové zkoušky zátěžové 

desky EV2 (musí být dodrženy pokyny v instalačním návodu)
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

0–32

0–32

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Štěrkový trávníkový substrát, instalace dle FLL

Užitná kategorie N1-N3

Oblasti použití:
• Jednovrstvé a ví-

cevrstvé nástavby 
štěrkových trávníků 
v instalačních meto-
dách užitné kategorie 
N1-N3

• Instalace vyvýšených 
okrajů u silnic

• Sanace a nová výstav-
ba festivalových ploch, 

hospodářských komu-
nikací, příjezdových 
cest ke garážím, cest 
pro pěší, parkovacích 
ploch a míst k sezení 
v parcích, cest pro 
péči a údržbu

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Podíl částic ≥ 4 mm 35–55

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,10–1,20
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,95

Koeficient odtoku C
Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–30 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–3,0 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 5–80 mg/100 g

0–32

Vulkaterra® 
trávník Typ S/FW
Štěrkový trávníkový substrát pro požární, instalační  
a pohybové plochy.

Podrobnosti:
• Základními složkami jsou spraše, láva, pemza a písek,  

na vyžádání s přídavkem hnojiva
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku, dlouhodobě stabilní, odolná proti smyku
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH a podpo-

ruje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

0–32

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Štěrkový trávníkový substrát instalace dle FLL

Užitná kategorie N Fw

Oblasti použití:
• Vícevrstvé struktury 

štěrkového trávníku 
užitné kategorie N Fw

• Sanace a nová insta-
lace požárních příjez-
dových a pohybových 
ploch

• Instalace vyvýšených 
okrajů u silnic a hos-
podářských komuni-
kací

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

 Produkty   Trávník  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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RegioMix®

z regionu pro region

Z regionálních surovin
Dnes všichni mluví o regionálnosti. Opět stále častěji nakupujeme ovoce, zeleninu a maso na trhu 
nebo od místního farmáře, protože cítíme odpovědnost za ekologickou rovnováhu. Také my jsme 
se zamýšleli nad regionalizací našich substrátů, abychom udrželi krátké dodací trasy a jejich čistou 
ekologickou bilanci.
Po rozsáhlém průzkumu lokální surovinové situace a analýze významu pro životní prostředí v laboratoři 
jsme vyvinuli naše nové substráty Arbortree®. Ty spojují ekologii, vegetační technologii a ekonomiku 
do jednoho uceleného produktu.

RegioMix® trávník: Intenzivní ozelenění stropů budov trávníkem,  trvalkami a dřevinami.
 Zakládání trávníků v exteriérech a na stropech budov.
 Jako náhrada za kamenité, hlinité, jílovité nebo zhutněné půdy.

K dispozici mimo jiné na pobočkách Aken, Hamburk, Berlín a Utrecht (NL).
Aktuální stav na www.vulkatec.de
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RegioMix® trávník
Pobočky Aken a Volksdorf

Minerálně-organický trávníkový substrát, složený z regionálních 
surovin, s nízkým obsahem solí a odolný proti segregaci.

Podrobnosti:
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku, dlouhodobě stabilní
• Substrát má dobrou akumulaci živin, má stabilní pH a podpo-

ruje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Dobrá zpracovatelnost
• Vhodný pro setbu a pokládku trávníku v rolích, pro zelené 

střechy s projektovanou tloušťkou do cca 40 cm a perma-
nentním dodatečným zavlažováním

• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 
v aktuálním znění

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Suroviny z regionálních zdrojů

Instalace dle FLL:
Substrát pro krajinářský trávník, substrát 

pro střechy / podzemní garáže

Oblasti použití:
• Výsev trávníku při 

zakládání nových ze-
lených ploch, vnitřních 
dvorů a střešních ploch

• Sanace užitkových 
a okrasných travních 
ploch

• Osazování stropů 
budov trvalkami a ma-
lými dřevinami

• Jako náhrada ornice, 
k výsadbě trvalek 
a dřevin

• Trvalá kontejnerová 
výsadba dřevin a tr-
valek

Pobočka 
(ø v mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 1–15 5–15
Štěrk > 4 mm 15–35 5–15

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,05 0,95–1,05
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,80 1,65–1,80

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 40–50 obj.% 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 1–10 mm/

min
1–10 mm/

min

Hodnota PH 7,5–8,5 7,0–7,8
Obsah solí 2,0–3,0 g/l 0,5–1,5 g/l

Volks-
dorfAken

 Produkty   Regiomix   Trávník  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba

65



telefon +49 2632 9548-0 fax +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de

Krajinářský 
trávník
Pokyny pro aplikaci

Instalace se provádí při zhutnění 85–87% DPr. válcováním travním válcem. Vyšší 
úrovně zhutnění mají smysl pouze ve spojení se štěrkovým trávníkem. Aby se zajistil 
transfer vody ze substrátu do půdy a naopak, je důležité vzájemné propojení obou 
vrstev. Za tímto účelem je třeba stávající půdní plochu před aplikací substrátu zdrsnit. 
Zhutnění v rámci aplikace substrátu musí být následně odstraněno.

Ozeleňování budov: 
od 15 cm; vyžaduje zavlažovací systém a instalaci trávníku v rolích. 
Musí být zajištěna pravidelná údržba v podobě zavlažování, hnojení a sestřihu. Žádou-
cí > 40 cm pro minimalizaci údržby. Od zavlažovacího systému lze upustit v závislosti 
na ročních srážkách.
Vázání na půdu: 
10–15 cm jako nános na stávající nevhodnou půdu.

Ozelenění by mělo být v ideálním případě prováděno trávníkem v rolích. Při použití 
semene je důležité zajistit ve fázi klíčení optimální přísun vody, protože tato fáze roz-
hoduje o tom, zda se uchytí všechny druhy trávy obsažené ve směsi:
Lollium: až 14 dní 
Festuca a Agrostis: až 24 dní 
Poa: až 28 dní 
Výpadky osetí proto nejsou způsobeny nedostatkem substrátu.

Startovací hnojení v rámci výsevu, nejpozději však po prvním střihu, je nutné provést 
hnojivem NPK (se zvýrazněním N; 50–80 g/m2). Další hnojení v průběhu vegetační 
fáze je třeba provádět v intervalech 4–8 týdnů. Pro intervaly je rozhodující vývoj trávní-
ku, ovlivněný množstvím deště a teplotami. 
Hnojení na jaře: 50–80 g/m2

Udržovací hnojení: 30–50 g/m2

Pro minimalizaci vyplavování dusíku a zajištění rovnoměrného vývoje trávníku 
se doporučuje použití dlouhodobého hnojiva s účinkem 6–9 měsíců.

Pravidelné sekání je nezbytné. Zde by mělo platit pravidlo dvou třetin na jednu třetinu. 
To znamená, že při sekání smí být odstraněno maximálně 30–35% porostu. Pro výšku 
poseku 3 cm to znamená maximální přírůstek 4,5 cm do dalšího sekání. Při výšce 
poseku 4 cm znamená toto pravidlo maximální výšku 6 cm.

Instalace

Instalační tloušťka:

Substráty:

Ozelenění

Sekání

Hnojení

1.

2.

3.

4.

Vulkaterra® trávník 0–4 foukatelný
Vulkaterra® trávník 0–6/8
Regiomix trávník
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Štěrkový trávník
Pokyny pro instalaci

Vulkaterra® trávník Typ S 0-16
Vulkaterra® trávník Typ S 0-32
Vulkaterra® trávník Typ S /FW

Užitná kategorie N1-3 a FW dle směrnice FLL pro ozelenitelné plochy

Ozeleňování budov: 
od 20 cm na nosné drenáži s dodatečným zavlažováním a hnojením. 
Žádoucí > 30 cm pro minimalizaci údržby.
Vázání na půdu: 
v závislosti na užitné kategorii 15-25 cm.

Aby se zajistil transfer vody ze substrátu do půdy, resp. nosné vrstvy a naopak, 
je důležité vzájemné propojení obou vrstev. Za tímto účelem se povrch půdy nebo 
nosné vrstvy před aplikací substrátu zdrsní. Naneste substrát a zhutněte vhodným 
zařízením podle užitné kategorie.
 
Užitná kategorie N1: ≥   30 MPa/m² v EV2 zkoušky komprese zátěžové desky
Užitná kategorie N2: ≥   60 MPa/m² v EV2 zkoušky komprese zátěžové desky
Užitná kategorie N3: ≥   80 MPa/m² v EV2 zkoušky komprese zátěžové desky
Užitná kategorie Fw: ≥ 100 MPa/m² v EV2 zkoušky komprese zátěžové desky

Výsev se provádí přednostně do povrchově zkypřeného štěrkového trávníkového 
substrátu. Dále je možné použití semenného substrátu (Vulkaterra® trávník 0–4) 
v tloušťce 1–3 cm. Lze použít pouze pro užitné kategorie N1–N3. Po zasetí je důležité 
zajistit ve fázi klíčení optimální přísun vody, protože tato fáze rozhoduje o tom, zda se 
uchytí všechny druhy trávy obsažené ve směsi: 
Lollium: až 14 dní
Festuca a Agrostis: až 24 dní
Poa: až 28 dní

Výpadky osetí proto nejsou způsobeny nedostatkem substrátu.

Startovací hnojení v rámci výsevu, nejpozději však po prvním střihu, je nutné provést 
hnojivem NPK (se zvýrazněním N; 50–80 g/m2). Další hnojení v průběhu vegetační 
fáze je třeba provádět v intervalech 4–8 týdnů. Pro intervaly je rozhodující vývoj 
trávníku, ovlivněný množstvím deště a teplotami. Pro minimalizaci vyplavování dusíku 
a zajištění rovnoměrného vývoje trávníku se doporučuje použití dlouhodobého hnojiva 
s účinkem 6–9 měsíců.

Pravidelné sekání je nezbytné. Zde by mělo platit pravidlo dvou třetin na jednu třetinu. 
To znamená, že při sekání smí být odstraněno maximálně 30–35% porostu. Pro výšku 
poseku 4 cm to znamená maximální přírůstek 6,0 cm do dalšího sekání. 

Příprava /  
instalace

Směrnice:

Instalační tloušťka:

Substráty:

Ozelenění

Sekání

Hnojení

1.

2.

3.

4.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Soukromá zahrada, Bornheim
Travní plocha jako součást moderní zahradní architektury

Referenční  
projekty

6868



Kameha Grand Hotel, Bonn
Výsadba stromků a několik velkých trávních ploch přímo na 
Rýnské promenádě

Zatravněná kolej, Kassel
Robustní štěrkový trávník mezi kolejemi tramvaje v Kasselu

Referenční  
projekty

Referenční projekty   Trávník
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Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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