
l Vodopropustnost dle DIN 18035 - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 velmi špatná, 0 nepropustná plocha  
l Rovinatost hrací plochy - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 narušená, 0 špatná rovinatost plochy  
l Floristické složení dle výskytu lipnice roční a obecné - 5 do 5%, 4 do 15%, 3 do 30%, 2 do 50%, 1 do 70%, 0 nad 70%  
l Hloubka zakořenění a pevnost drnu dle hloubky kořenů - 5 nad 10 cm, 4 8-10 cm, 3 6-8 cm, 2 4-6 cm, 1 2-4 cm, 0 pod 2 cm  
l Hustota a pokryvnost plochy dle % pokryvnosti - 5 více než 95%, 4 90-95%, 3 80-89%, 2 70-79%, 1 60-69%, 0 pod 60% 
l Stav brankovišť dle plně vyšlapané plochy - 5 do 10 m2, 4 10-20 m2, 3 21-30 m2, 2 31-40 m2, 1 41-50 m2, 0 nad 50 m2

Kategorizaci provedli  
členové

Výsledná tabulka bodového hodnocení hřišť:

Hodnotící kritéria v bodech:

Kategorizace  
hřišť klubů  

FORTUNA:LIGY   
v roce 2021

Fotbalový Vodopro- Rovinatost Floristické Hloubka Hustota Stav 
klub pustnost hrací hrací složení zakořenění a pokryvnost brankovišť Body Kategorie 

plochy dle DIN plochy a pevnost drnu plochy  

1. SK Slavia Praha 3 5 5 5 5 5 28 A 
2. Bohemians Praha 1905 3 5 5 4 5 5 27 A 
3. AC Sparta Praha 3 5 5 5 5 5 28 A 
4. FK Mladá Boleslav 3 5 5 5 5 5 28 A 
5. FK Jablonec 2 5 0 4 5 5 21 B 
6. FC Slovan Liberec 5 5 5 5 4 5 29 A 
7. FK Teplice 4 5 4 3 5 5 26 A 
8. FC Viktoria Plzeň 2 5 5 4 5 5 26 A 
9. SK Dynamo České Budějovice 3 5 4 5 5 5 27 A 
10. 1. FC Slovácko 1 5 3 4 5 5 23 B 
11. FC Fastav Zlín 2 5 2 4 5 4 22 B 
12. SK Sigma Olomouc 5 5 5 4 5 5 29 A 
13. MFK Karviná 5 5 4 3 5 5 27 A 
14. FC Baník Ostrava - MS Vítkovice 4 5 3 4 5 5 26 A 

FC Hradec Králové = stadion Mladá Boleslav          
FK Pardubice = stadion Bohemians Praha 



Kategorizace hřišť FL 2021

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Všechny naměřené parametry 
jsou téměř ideální, zvláště vynika-
jící bylo zakořenění, které při kon-
trolním vzorku dosahovalo 18 cm. 
Lehce byla omezena pouze vodo-
propustnost. Domníváme se, že 
jedním z hlavních strůjců vysoké 
kvality hřiště je pravidelné a 
správné používání přisvětlovacího 
systému. Hrací plochu řadíme do 
kategorie A – výborné top hřiště. 
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby, včetně 
pokračování v používání moder-
ních produktů a technologií.

SK S lavia  
Praha

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 5 5

A
28

Kategorizace hřišť Fortuna:ligy 
proběhla ve dnech 19.10.2021 – 
21.10.2021. Kategorizační komi se 
ve složení Michal Koťan a Jaro slav 
Zítko ujela za tyto 3 dny více jak 
1600 km a dle předem daných 
kritérií posoudila celkem 30 hra cích 
ploch profesionálních soutě ží.  

 
Kategorizace proběhla ve dnech 

podzimní vegetace, avšak v  době 
plné zátěže, kdy soutěžní utkání již 
probíhala od července 2021. Stejně 
jako v  loňském roce, v podzimních 
měsících roku, bylo relativně dosta -
tečné množství srážek a častá vy-
datná ranní rosa na celém území 
České republiky způsobila, že půdní 
profily byly nasyceny, a tak orien-

tační vsakové zkoušky byly ve vý -
sled ku spíše průměrné. Přesto lze 
konstatovat, že hrací plochy klubů 
Fortu na:ligy jsou na podzim 2021 ve 
výborné kondici, o čemž svědčí pře -
devším dosažené bodové hodno-
cení 11 x A, 3 x B. Nutno po dot - 
knout, že v mnoha případech je zle p- 
šení způsobeno použitím systémů 
Koro v letní přestávce, ale hlavně na 
mnoha stadionech došlo k  vý raz -
nému zlepšení a zkvalitnění údržby.  

Pro porovnání: 
2016 -   9x A 
2017 - 11x A 
2018 -   9x A 
2019 - 10x A 
2020 -   8x A  
2021 – 11x A 

Všechna hřiště se vyznačují 
výbornou rovinatostí, dále za-
kořeněním odpovídajícím tomuto 
vegetačnímu období a velmi do-
brou hustotou. Nadále hlavním 
problémem zůstává boj s plevelnou 
lipnicí roční. Celkově lze znovu kon-
statovat, že úroveň údržby a regene-
račních zásahů je nyní v nejvyšší 
soutěži na velmi vysoké evropské 
úrovni. Stále častěji jsou také zapo-
jovány moderní trendy z  oblasti 
managementu trávníků hřišť jak už 
používání podpůrných přírodních 
prostředků, tak moderní techniky. 

 
Všechny naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce, včetně zařazení 
do odpovídajících kategorií.  



Kategorizace hřišť FL 2021

Bohem ians  
Praha 19 05

AC Sparta  
Praha

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 5 4

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 5 5

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Veškeré naměřené hodnoty 
jsou téměř ideální, trávník je 
ve vynikající kondici. Lehce 
omezena byla pouze vodo-
propustnost. Hřiště řadíme 
do kategorie A – výborné top 
hřiště. 
Doporučujeme pokračovat 
v omezené tréninkové zátěži 
a dále používání moderních 
produktů a technologií.

A
27

A
28

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
V letním období byl na hřišti použit sy-
stém Koro pro odstranění starého 
trávníku a po úpravě substrátu byl po-
kládkou koberce založen nový trávník. 
Většina naměřených parametrů je 
téměř ideální. Lehce omezena byla 
jen vodopropustnost a zakořenění na 
hraně 10 cm, které je však v tomto ve-
getačním období výborný výsledek. 
Hrací plochu řadíme do kategorie A – 
výborné top hřiště.  
Doporučujeme pokračovat v nastole-
ném trendu údržby, včetně používání 
moderních produktů a technologií.



Kategorizace hřišť FL 2021

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 0 4

B
21

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 5 5

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Hřiště znovu působí výborným 
dojmem a je přes vysokou zátěž 
ve vynikající kondici. Rovinatost, 
hustota, pokryvnost a stav bran-
kovišť jsou výborné. Omezena je 
pouze vodopropustnost. Hrací 
plochu řadíme do kategorie A – 
výborné top hřiště.  
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby, včetně 
používání moderních produktů 
a technologií.

FK Mladá 
Boleslav

A
28

FK  
Jablon ec

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Stav hrací plochy se od loňska prakticky 
nezměnil. Hrací plocha má výbornou 
rovinatost, stav brankovišť, hustotu a 
pokryvnost. Naměřená vodopropust-
nost však nebyla dobrá a hlavním prob-
lémem tak zůstává floristické složení 
trávníku, kdy výskyt lipnice roční již pře-
kročil cca 80%. Hřiště tak řadíme do ka-
tegorie B – dobré. 
Doporučení se nemění: kompletní re-
konstrukce všech vrstev i systému vyhří-
vání. Hřiště postavené jako první vytá - 
pěné v ČR již v některých parametrech 
neodpovídá dnešním standardům. 



Kategorizace hřišť FL 2021

FC S lovan 
L ib erec

FK  
Tepl ice

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

5 5 5

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

4 4 3

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
V loňském roce byla provedena 
kompletní rekonstrukce hřiště, 
včetně pokládky nového trav-
ního koberce. Rovinatost, hustota 
a stav brankovišť jsou výborné. 
Vodopropustnost je velmi dobrá, 
zakořenění však pouze prů-
měrné. Hrací plochu řadíme do 
kategorie A – výborné top hřiště.  
Doporučujeme aplikovat nejmo-
dernější trendy údržby, správně 
dávkovat zálivku plochy, navýšit 
strojové zásahy a používání mo-
derních produktů a technologií.

A
29

A
26

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
V letním období byla na hřišti prove-
dena kompletní rekonstrukce, včetně 
výměny vegetační vrstvy, a pokládkou 
koberce byl založen nový trávník. Ve-
škeré naměřené parametry jsou 
téměř ideální. Lehce narušena byla 
jen hustota, a to na problematickém 
místě pod střechou hlavní tribuny. Vý-
raznou měrou byla také zlepšena cel-
ková údržba hrací plochy. Hrací 
plochu řadíme do kategorie A – vý-
borné top hřiště.  
Doporučujeme pokračovat v nastole-
ném trendu údržby, včetně používání 
moderních produktů a technologií.



Kategorizace hřišť FL 2021

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 4 6

A
27

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 5 4

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Po letní výměně travního 
koberce je trávník ve vyni-
kající kondici. Všechny na-
měřené parametry jsou 
téměř ideální. Jediným vý-
razným bodovým omeze-
ním je tak naměřená 
zhoršená vodopropustnost. 
Hřiště řadíme do kategorie 
A – výborné top hřiště. 
Doporučujeme pokračovat 
v  nastoleném trendu 
údržby, včetně používání 
moderních produktů a 
technologií.

FC Viktoria  
Plzeň

A
26

SK Dynam o  
České 

Budě jovice

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Hřiště je stále, již několik let, ve 
velmi dobrém stavu a hodnocení 
se nemění. Výborná je rovinatost, 
hustota, pokryvnost a stav bran-
kovišť i hloubka zakořenění. Vý-
skyt lipnice roční je překvapivě 
stále již cca 5 let pouze do 15%. 
Vodopropustnost je průměrná. 
Hřiště řadíme do kategorie A – 
výborné top hřiště. 
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby, včetně 
používání moderních produktů a 
technologií.



Kategorizace hřišť FL 2021

1. FC 
Slovácko

SK Sigma 
Olomouc

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 3 4

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

5 5 4

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
V letním období byl na hřišti použit 
systém Koro k odstranění starého 
trávníku. Po úpravě vegetačního 
substrátu s fibresandem byl výse-
vem založen nový trávník. Všechny 
naměřené parametry jsou téměř 
ideální. Jedinou bodovou ztrátou 
tak bylo zakořenění na hraně 10 cm, 
které je však v tomto období zcela 
běžné a jinak výborné. 
Doporučujeme pokračovat v nasto-
leném trendu údržby, včetně po-
kračování v používání moderních 
produktů a technologií.

B
23

A
29

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Rovinatost, hustota, pokryvnost a 
stav brankovišť jsou výborné. 
Hloubka zakořenění je velmi 
dobrá, ale odpovídá vegetač-
nímu období. Výskyt lipnice roční 
je již výrazný. Vodopropustnost je 
pouze minimální. Hřiště řadíme 
do kategorie B – dobré. 
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby a zvážit 
rekonstrukci hrací plochy, a to 
nejlépe systémem Koro, s úpra-
vou vegetační vrstvy a se založe-
ním nového trávníku.



Kategorizace hřišť FL 2021

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

5 4 3

A
27

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 2 4

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Rovinatost, hustota, pokryvnost jsou 
výborné. Hloubka zakořenění je velmi 
dobrá. Vodopropustnost je znovu 
problematická a velmi nízká. Výskyt lip-
nice roční je již výrazný cca 50%. Hřiště 
řadíme do kategorie B - dobré. 
Doporučení zůstávají několik let stejná 
i přes patrnou zvýšenou snahu údržby: 
snížení herní zátěže, častější strojové 
zásahy, pravidelné dosevy, pískování, 
aerifikace a zvážit znovu rekonstrukci 
hrací plochy, a to nejlépe systémem 
Koro, s výměnou vegetační vrstvy a se 
založením nového trávníku.

FC Fastav 
Zl ín

B
22

MF K  
Karvin á

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Rovinatost, hustota, pokryv-
nost, stav brankovišť i vodo-
propustnost jsou výborné. 
Hloubka zakořenění je však 
průměrná.  
Výskyt lipnice roční je po let-
ních regeneračních zásazích 
pod kontrolou. Hřiště znovu 
řadíme do kategorie A – vý-
borné top hřiště. 
Doporučujeme pokračovat 
v nastoleném trendu údržby, 
včetně používání moderních 
produktů a technologií.



FC Baník   
Os trava

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

4 3 4

A
26

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Rovinatost, hustota, pokryv-
nost a stav brankovišť jsou vý-
borné. Hloubka zakořenění a 
vodopropustnost je velmi 
dobrá. Výskyt lipnice roční je 
stále na hraně 30%. Hřiště 
znovu řadíme do kategorie A 
– výborné top hřiště. 
Doporučujeme pokračovat 
v nastoleném trendu údržby, 
včetně používání moderních 
produktů a technologií.

Městský stadion Vítkovice

Stav brankovišť 
V rámci kategorizace byla také hodnocena všechna brankoviště hracích ploch. Byl 
posuzován stav poškození trávníku v těchto exponovaných místech. Na všech hřiš-
tích byla vyšlapaná plocha do 10 m2, jen na hřišti FC Fastav Zlín byl trávník poško-
zený ve větším rozsahu (do 20 m2). 


