
František bělka se
narodil dne 18. května
1936 v Jičíně v rodině
zahradníka a i když vy-
stu doval střední prů-
myslovou grafickou
školu, tak se prostřed-
nictvím tatínka dostal
k zahradnické činnosti
včetně trávníkářství.
Společně zakládali travnaté plochy a
řešili regenerace a opravy trávníků
na fotbalových hřištích. Jako zkuše-
ného odborníka si ho vybral fotba-
lový svaz do své tehdejší Komise pro
materiálově technické zabezpečení.
Jako člen komise navštěvoval fotba-
lové kluby a radil jim postupy pro
ošetřování trávníku a regenerace
hřišť. Vzhledem k nedostatku od-
borné literatury v trávníkářském
oboru spolupracoval na vydávání
učebních textů pro vedoucí stadionu
a správce hřišť, v rámci seminářů a
výukových programů pro správce
také přednášel. Zabýval se novými
postupy pro renovace a rekonstruk-
ce sportovních ploch, podněcoval
vývoj nové mechanizace a byl spo-

luautorem několika výz-
namných technologic-
kých postupů výstavby a
rekonstrukce fotbalo-
vých hřišť.  Byl také prů-
kopníkem v koncepci
výstavby vyhřívaných
trávníků v ČR - ve Vítko-
vicích a pak hlavně na
prvním prvoligovém fot-

balovém vyhřívaném stadionu v Ja-
blonci nad Nisou. Také byl pověřen
funkcí konzultanta tehdejšího
ČMFS pro Středočeský kraj. 

Sám v oboru podnikal, ve spolu-
práci s firmami LAMONT a později
GRASSFIELD s.r.o. a v rámci po-
slední pracovní etapy života ve spo-
lupráci s firmou Envos, s.r.o. se stále
aktivně podílel na výstavbě a rekon-
strukci mnoha fotbalových hřišť s
přírodními i umělými trávníky u
nás. Nikdy si nepřestal vážit šance
být jedním z hlavních aktérů při
rozsáhlé rekonstrukci tehdy repre-
zentačního stadionu AC Sparta
Praha na Letné v roce 2001. Téměř
na sklonku své dlouhé profesní ka-
riéry v roce 2008 se dostal až do 

Jihoafrické republiky, kde se podílel
na návrhu i na samotné realizaci fot-
balového stadionu s umělým povr-
chem v Kapském městě.

Na konferenci IOG v roce 2016
byl oceněn za celoživotní přínos čes-
kému fotbalu v modernizaci fotba-
lových hřišť a stadionů. Zemřel dne
22. února 2018 ve věku 81 let. Čest
jeho památce a jeho práci, která po-
sunula české trávníkářství a také vý-
stavbu fotbalových hřišť o více než
jeden krok kupředu.
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