
O SPOLKU IOG ČR

The  Institute  of  Groundsmanship  Česká  republika  byl  založen  v  roce  2006  jako  česká
pobočka anglické společnosti, která již více než 70 let sdružuje groundsmeny v Anglii, jenž je
považována za kolébku trávníkářství. Důvod založení byl velmi podobný -  vytvořit aktivní
oborové  sdružení,  které  bude  pomáhat  profesionálním  i  dobrovolným  pracovníkům
ošetřujícím travnaté sportovní plochy při jejich činnosti. 

Česká pobočka se zaměřila  zejména na správce fotbalových hřišť,  jejichž  pozice na trhu
práce  je  dlouhodobě  podhodnocená  a  status  v  rámci  fotbalových  klubů  je  zatím  stále
neodpovídající jejich činnosti a nutné odpovědnosti. Jednou z hlavních  příčin tohoto stavu je
nedostatečná  kvalifikace  správců  daná  absencí  specializovaného  školního  vzdělávání  i
dostupného následného vzdělávání a minimální možnost získání praxe. Toto povolání není
dodnes  samostatně  klasifikováno  a  dlouho bylo  opomíjeno  i  v  rámci  působení  Fotbalové
asociace ČR, přestože je s fotbalem úzce spojeno. 

Základní  posláním  IOG  ČR  je  tedy  zvýšit  status  správců  fotbalových  hřišť  u  nás,
vytvořit standardy jejich činnosti a především je vzdělávat prostřednictvím základních
kurzů,  praktických  cvičení,  pořádáním odborných seminářů  a  exkurzí.  Přinášet  jim
potřebné informace a rady vydáváním časopisů a komunikací na internetu.

Důležitá je také spolupráce s FAČR, která začala věnovat vzdělávání a praxi groundsmenů
větší pozornost s vědomím, že profesionalita jejich práce se přímo odráží v kvalitě hracích
ploch a může ovlivňovat hru stejně jako hráči.

Vzdělávání a odborná komunikace je určena také pro manažery a pracovníky firem z oboru,
které poskytují služby a nabízí materiály pro ošetřování fotbalových hřišť, dodávají techniku
nebo  provádí  renovace  a  rekonstrukce  sportovních  ploch.  Současně  firmy  z  oboru
prostřednictvím reklamní činnosti podporují aktivity spolku  IOG ČR.

Vzhledem k tomu, že stále více fotbalových hřišť je ve správě obcí a městských organizací je
nutné  se  zaměřit  i  na  pověřené  pracovníky obcí,  technických  služeb  a  správy městských
areálů. 

Plánována je také spolupráce s dalšími podobnými oborovými svazy a vybranými školami a
univerzitami s tímto zaměřením.
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