
 

 

 

Letní péče o trávník (nejen) se sekačkami Fieldmann 
 
Aby i na konci letních měsíců trávník stále vypadal svěže, musíme se o něj v horkých dnech 

dobře postarat. „V létě sekejte později odpoledne nebo navečer, kdy není takový žár a 

trávník tolik nevysychá. Stébla zkracujte vždy o 1/3 její délky, a je-li to možné trávník 

zalívejte. Očekává-li se extrémní horko, nechte trávník o něco vyšší,“ radí Tomáš Boukal, 

produktový manažer značky Fieldmann. Ta nově představila další tři modely rotačních 

benzínových sekaček na trávu. Více na www.fieldmann.cz.  

 

Tomáš Boukal, zástupce značky Fieldmann radí:  

Sekání v létě 

• Sekání trávy patří mezi činnosti, která je třeba provádět i v létě pravidelně. V létě platí 

pravidlo, že ideální je sekat častěji, zato méně zkracovat. 

• Nůž by měl být vždy ostrý – tupý nůž poznáte podle roztřepených řezných hran listů, 

které pak rychle zasychají a žloutnou. 

• Při teplotách vyšších než 25 °C sekejte trávník až později odpoledne nebo k večeru, 

aby prudké slunce nepoškodilo právě posečené rostliny. V době, kdy už není venku žár, 

trávník tolik nevysychá. 

• Doporučená výška travnatého porostu pro letní a další měsíce se příliš neliší, měla by činit 

asi 3-4 cm. Pokud se očekávají extrémní horka, lze ponechat délku o něco vyšší. Z 

trávníku byste ale nikdy neměli odstranit více jak jednu třetinu výšky. 

• Způsob sekání v letních měsících a v méně teplých dnech není nutné měnit, lze sekat jak 

do kříže, tak v pruzích, záleží na individuálních preferencích. 

 

Lehkost sekačky Fieldmann FZR 4003-BH oceníte na členitém pozemku 

Menší nebo členitější zahrada s omezeným přístupem k elektrické zásuvce 

je ideálním domovem pro novinku Fieldmann FZR 4003-BH. Lehký, cenově 

dostupný stroj s plastovým šasi je osazen čtyřtaktním motorem OHV o 

objemu 99 cm3. Sekačka se záběrem sečení 40 cm a látkovým sběrným 

košem o objemu 40 litrů je výrobcem doporučena pro trávníky o velikosti do 

650 m2. Výška sečení se nastavuje pro každé kolo samostatně, na výběr jsou 

3 pozice. Doporučená akční maloobchodní cena sekačky Fieldmann FZR 4003-BH je 3.795 Kč. Více 

na www.fieldmann.cz.  

 

Letní mulčování  

• Sečení v kombinaci s mulčováním v létě trávníku velice prospívá. Odpadá vyprazdňování 

sběrného koše sekačky i likvidace posečené trávy, spotřeba hnojiva je nižší. 
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• Posečená travní hmota pomáhá udržovat v trávníku více vlhkosti a ten pak snáze 

odolává i déle trvajícím horkům. Trávník díky mulčování lépe udrží vláhu, odpar vody je 

nižší. 

• Pozor, důležité je mulčovat vždy jen malé množství trávy. Toto množství by mělo 

odpovídat zkrácení trávníku asi o 1 cm – větší množství se nebude ideálně rozkládat, 

zaschne na povrchu, případně přijdou-li deště, může shnít.   

 

Tip na nové sekačky s funkcí mulčování 
 

Na rozlehlý trávník s modelem Fieldmann FZR 4608-B 

Benzínová sekačka Fieldmann FZR 4608-B je díky výkonnému 

čtyřtaktnímu motoru 139 cm3 s ventilovým rozvodem OHV, pojezdem a 

záběrem 46 cm ideálním pomocníkem pro údržbu velkých trávníků, až 

1000 m2. Stroj s ocelovým šasi vyniká vysokou stabilitou. Rychlé a 

pohodlné je centrální nastavení výšky sečení (25–75 mm) jednou pákou, 

na výběr je 5 pozic. Dokonalý sběr trávy zajišťuje 50litrový koš, vyrobený 

z pevného textilu usnadňujícího proudění vzduchu. Součástí balení je 

mulčovací záslepka, která po sejmutí koše uzavře výhozový tunel sekačky. 

Sekačka pak seče v režimu mulčování. Pro usnadnění přepravy a 

skladování lze madlo s měkčeným potahem jednoduše sklopit.  Doporučená akční maloobchodní 

cena sekačky Fieldmann FZR 4608-B je 5.495 Kč. Více na www.fieldmann.cz.  

 

Top výbavu má sekačka Fieldmann FZR 5115-B  

I na hustý nebo delší trávník o velikosti až 1800 m2 se s přehledem pustí 

nová robustní benzínová sekačka FIELDMANN FZR 5115-B s vlastním 

pojezdem a záběrem sečení 51 cm. Je totiž vybavena vysoce výkonným 

4-taktním motorem OHV (200 cm3). Výšku sečení (25–70 mm) nastaví 

centrálně jediná páka (na výběr 8 různých pozic). Vybavení stroje, jeho 

design a kvalitní zpracování řadí FIELDMANN FZR 5115-B do vyšší třídy 

travních sekaček s pojezdem. Model je vybaven prostorným sběrným 

košem (65 l) s ukazatelem zaplnění. Snadné ovládání motoru i pojezd sekačky pohodlně zajistí 

dvojice pák přes celou šířku madla. Měkčený potah madla zajišťuje tlumení vibrací. Madlo je navíc 

výškově nastavitelné a plně složitelné, kromě toho také osazené přihrádkou na drobnosti i 

držákem nápojů. Přední rukojeť usnadňuje manipulaci při čištění. Pogumovaná kola jsou uložena 

v kuličkových ložiscích. Doporučená akční MO cena sekačky Fieldmann FZR 5115-B je 7.295 Kč. 

Více na www.fieldmann.cz. 

 

Zálivka v horku 

• Zálivka se řídí striktně klimatickými podmínkami. Na našem území déšť pokryje cca 1/3 až 

½ požadované zálivky, zbytek je nutný do trávníku dodat. Ideální je trávník zalévat v méně 

cyklech, ale s o to vyšší vydatností (řekněme 2x týdně).  

• Zálivka před extrémním horkem by měla být alespoň 2x bohatší než v méně parných 

dnech – běžně bychom měli trávníku dodat asi 40 l/m2 vody za týden, před očekávaným 

extrémním horkem až 80 l/m2 za týden.   
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• Ideální pro zálivku jsou časné ranní nebo večerní hodiny, kdy je odpar 

vody nižší. To platí i před horkými dny. 

 

Tip: Zalévat trávník pitnou vodou je v dnešní době luxus. Sud pod okapem běžně 

vídáme na každé chatě, chalupě, ale často i u rodinného domu. Každodenní 

namáhavou rozcvičku spojenou s nabíráním konví ze sudu ušetří čerpadlo do sudu 

Fieldmann FVC 3002-ED určené přímo k čerpání dešťové a užitkové vody, které 

umožňuje i připojení hadice. Doporučená akční MO cena čerpadla je 999 Kč. Více 

na www.fieldmann.cz.  

 

Hnojení 

• Správně hnojený trávník je odolnější vůči stresům a chorobám 

• Travní porost hnojíme hlavně na jaře, ale rozhodně nesmíme zapomenout pečlivě 

přihnojovat i v následujících měsících.  

• Chcete-li být v souladu s přírodou, zvolte spíše organické, či organo-minerální hnojiva.  

Použít je možné také dlouhodobě působící pomalu rozpustné hnojivo. Vhodné jsou 

granule obalené vrstvičkou vosku, díky níž se živiny uvolňují pozvolna.  
 

 

O značce FIELDMANN 

Fieldmann je ryze českou značkou zahradní techniky a nářadí pro byt, dům i zahradu, která se 

na našem trhu úspěšně prodává již osmým rokem. Výrobky Fieldmann jsou navrženy a 

zkonstruovány tak, aby odpovídaly požadavkům náročného spotřebitele: usnadňují práci a 

šetří čas, jsou kvalitní, ergonomické, bezpečné, snadno a intuitivně ovladatelné, přinášejí 

nejnovější trendy a poskytují maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Ing. Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 

Mobil: +420 777 840 414 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

 

 

Vladislav Líkař 

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany 

Tel.: +420 734 256 801 

e-mail: vladislav.likar@fastcr.cz  

www.fastcr.cz, www.fieldmann.cz  
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