
Vicente Alpuente Mellado
O své zkušenosti z hřišť slavného Villarrealu se přijel podělit groundsmanager
Vicente Alpuente Mellado. Mnozí čeští groundsmeni Vicente znali z letní
exkurze pořádané IOG ČR do Španělska v roce 2016, kde účastníci zájezdu
navštívili stadiony a tréninková centra významných klubů Real Madrid,
Valencia a právě Villarrealu. Sympatický Vicente přiblížil ošetřování
hřiště na stadionu El Madrigal (nyní Estadio DE LA CERAMICA) a ze-
jména renovace hřišť v tréninkovém centru. Při renovacích využívají
stroj KORO pro odfrézování trávníku, do vegetační vrstvy doplní písek a
nový trávník zakládají výsevem směsi lipnice luční a jílku vytrvalého. Profil
hřiště zpevňují systémem všitých umělých vláken Desso GrassMaster.
Vicente je ve Španělsku uznávaným groundsmanagerem a také je členem
ESSMA. Při návštěvě stadionu v Plzni našel v síni slávy dárky jejich klubu,
který hrál s FK Viktoria Plzeň zápas Evropské ligy.  

e Institute of Groundsmanship Česká republika pořádal 12. a 13. ledna 2017 svou
výroční konferenci spojenou s odborným seminářem. Pro 130 účastníků, zejména
groundsmenů ze všech fotbalových klubů naší první ligy a Fotbalové národní ligy, před-
nášeli odborníci ze zahraničí i zástupci domácích firem z oboru. Na konci konference
proběhla výroční schůze, kde předseda Michal Koťan (vpravo) seznámil členy s činností
v uplynulém roce, především se vzdělávacími kurzy a exkurzemi, s hospodařením a
plány pro rok 2017. Všichni účastníci obdrželi nový Sborník IOG o činnosti spolku
doma i ve světě, doplněný mnoha zajímavými odbornými články.  

Při kategorizaci prvoligových hřišť v roce 2015 bylo jako nejlepší vyhodnoceno hřiště
FK Viktoria Plzeň, proto se konference konala v Plzni a bylo ji “naštěstí“ možné umístit
do historických budov pivovaru a jako bonus dohodnout exkurzi v muzeu a ve výrob-
ních halách Pilsen Urquell. “Interaktivnost“ exkurze byla zaručena návštěvou sklepení,
ochutnávkou mladého piva a kurzem čepování piva. Zajímavá byla také prohlídka sta-
dionu Doosan Arena po ukončení rekonstrukce tribuny a po dostavbě rohových věží.

Podrobnosti o průběhu programu GaNTIP v Anglii přednesla Ing.
Lea Duží, jež se podílela na hodnocení a posuzování kvality hřišť
klubů neprofesionálních soutěží v oblasti East Midlands.    

Z dalších zahraničních hostů přednášeli zástupci holandské SGL:
Paul Zwerus o jednotkách pro přisvětlování trávníků, nových svě-
telných rampách a systému vyhodnocování údajů o stavu hřiště...

Konferenci zahajoval Geoff Webb, předseda anglické IOG, svou
přednáškou o programu GaNTIP na podporu hřišť Grassroots
v Anglii. IOG má v tomto jedinečném programu roli odborného
garanta, který hřiště hodnotí, navrhuje řešení pro zlepšení je-
jich kvality a vzdělává správce ve svém výukovém systému.   

Problematiku chorob a škůdců trávníků probíral Dr. Gerhard Lung
z Německa. Zabýval se příčinami a podmínkami vzniku houbových
chorob sportovních trávníků, integrovanou ochranou rostlin i le-
gislativou EU v této oblasti. Zmínil i škůdce trávníků, především
vzestupnou tendenci výskytu háďátek a larev tiplic.

Prostor dostali i zástupci českých firem z oboru, kteří představili
zejména strojní vybavení, traktory, závlahové systémy, hnojiva a
podpůrné prostředky pro fotbalová hřiště, byly to společnosti:
ITTEC, s.r.o., AGRO CS a.s., Profigrass s.r.o., EUROGREEN CZ s.r.o.,
ICL SF Česká republika a také generální sponzor konference firma
PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s..

Téma aerifikace a zmírnění zhutnění hřišť bylo i v prezentaci firmy
Wiedenmann. Význam vzduchu v půdě a důležitost výměny plynů
pro kořeny rostlin i mikrobiální život byl vysvětlen, stejně jako
principy aerifikace a správné nastavení strojů při provzdušňování.

...jeho kolega Mark Wubben o moderních technologiích v boji s
houbovými chorobami pomocí UV záření a novém čidle, které
podle odrazu záření nalezne na hřišti místa se stresovými faktory.

Firma Campey Turf Care Systems shrnula své úspěchy v renovacích
hřišť strojem KORO a seznámila všechny s novým typem aerifikace
strojem AIR 2G2, který provzdušňuje a odstraňuje zhutnění profilu.

Secesní sál se stal příjemným místem po-
řádání konference pro 130 účastníků.
Jménem FAČR všechny uvítal a ocenil je-
jich práci předseda Komise pro stadiony
a hrací plochy Ing. Rostislav Votík.
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