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Na školním
greenu

Absolventi si mohou být jisti,
že ještě v průběhu studia dostanou několik
nabídek dobře placených pracovních pozic.

Před 2 roky byl slavnostně dokončen projekt s názvem Vytvoření zázemí praktické
přípravy pro obory VOŠ a SZeŠ Benešov. Studentům benešovské zemědělské školy přibyl ke
stávajícím oborům, jako jsou Jezdec a chovatel koní, Přírodovědné lyceum, Agropodnikání
nebo Veterinářství, nový zajímavý a potřebný obor Zahradnictví ‒ Údržba golfových hřišť.

M

aturitou zakončený 4-letý vzdělávací program je zaměřený na
výuku údržby sportovních trávníků. Ke školnímu statku ve středočeských
Poměnicích, který je známý svým chovem koní, přibyly golfové travnaté plochy
cvičná louka - driving range a jamkoviště
- cvičné greeny. Studenti se účastní všech
prací potřebných pro zdravý růst golfových trávníků, mohou pochopit veškerou
další problematiku spojenou s provozem
golfových hřišť i se seznámit s golfem jako
sportem.
Práce na golfovém hřišti, kterých se
studenti účastní, zdaleka nezůstávají
pouze u každodenní přesné seče vřetenovými sekačkami. Absolvent školního
vzdělávacího programu se během studia mimo sekání seznamuje i se všemi
regeneračními postupy, které moderní
greenkeeping vyžaduje pro dlouhodobě
udržitelné a ekologické pěstování golfových i sportovních trávníků.
Hloubková i mělká aerifikace, těžké
pískování i častý lehký dusting jsou nedílné součásti všech sportovních trávníků. Pro likvidaci plsti a kvalitu greenů je
důležitá pravidelná vertikutace i hlubší

a agresivnější skarifikace, válcování i kartáčování a dosévání a další mechanické
zásahy do trávníku. To všechno jsou pracovní operace, se kterými se studenti
seznamují přímo na školních plochách.
Samostatnou a neméně důležitou
kapitolou je zavlažování. Absolventi se
v průběhu studia seznámí se systémem
podzemní závlahy trávníků. S  jednotlivými komponenty, ze kterých se závlahový
systém skládá i se základními principy pro
návrh, realizaci a hlavně seřizování, údržbu a programování závlahových systémů.
Nezbytnou kapitolou je výživa trávníků
a ochrana před chorobami. Správný systém hnojení a praktická aplikace hnojiv
i postřiků ‒ i to je součást praxe v novém
studijním oboru. Mladí odborníci s úspěšně zakončeným studiem tak disponují jak
teoretickými znalostmi i dostatečnou praxí aby mohli s úspěchem vykonávat náročné povolání ve vyhledávaných profesích
greenkeeper na golfovém hřišti, nebo
správce fotbalových a dalších sportovních
trávníků.
Odborníků vzdělaných v tomto oboru
je na trhu práce velký nedostatek. Jsou
velmi žádaní, a proto je o tento nový

obor mezi studenty velký zájem. Absolventi si mohou být jisti, že ještě v průběhu studia dostanou několik nabídek
dobře placených pracovních pozic.
Vzhledem k neustále většímu nedostatku profesionálů z oboru péče o trávníky se však v Benešově rozhodli nezůstávat
pouze u vzdělávání studentů se zaměřením pro sportovní hřiště, ale rozšířit svůj
studijní „trávníkový“ program o realizaci
a údržbu okrasných anglických trávníků
pro parkové a soukromé využití. «
Práce na hřišti, kterých se studenti účastní,
zdaleka nezůstávají pouze u každodenní přesné
seče vřetenovými sekačkami.
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