
  

 

IOG ČR z.s. a Komise pro stadiony a hrací plochy Fotbalové 
asociace České republiky 

 

pořádají 
 

Seminář – praktika ve výživě fotbalových hřišť 

 
Vážení, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na seminář – praktika ve výživě fotbalových hřišť konaný v Hradci 
Králové ve spolupráci s Komisí pro stadiony a hrací plochy FAČR, Krajským fotbalovým 
svazem královéhradeckého kraje, Okresním fotbalovým svazem Hradec Králové a 
Technickými službami Hradec Králové. 
 

▪ Termín konání: středa 11.5.2022 od 9,00 hod. do cca 15,00 hod. 

▪ Místo konání: Hradec Králové, sportovní areál Slavia, Víta Nejedlého 1216 

▪ Seminář – praktika ve výživě fotbalových hřišť je vhodný pro amatérské i 
profesionální správce sportovních ploch 

▪ Odborné přednášky spojené s případnými ukázkami a praktickým zkoušením 
mechanizace 

 

Organizační pokyny:  
Z důvodů zajištění dostatečného množství stravy a nápojů potvrzujte svou účast  na 

emailovou adresu: iog.cz@seznam.cz 

 

Uzávěrka přihlášek: úterý 6.5.2022 
 

Vstupné na seminář za 1 osobu, včetně celodenního cateringu je 500,- Kč  
(nápoje, svačina, oběd, grilované speciality – vše v ceně vstupného) 
 
Každý účastník obdrží zdarma „Sborník 2021“ - odbornou publikaci zaměřenou na 
groundsmanship v České republice. 
 
 

Na Vaši účast se těší: 
 

                                                
 

Michal Koťan 
předseda KSHP FAČR 
předseda IOG ČR 



  

 

                                                      
 

Organizační pokyny a program 
 

Prezentace účastníků:  

 

8,30 – 9,00 hodin sportovní areál Slavia (Víta Nejedlého 1216, Orlická kotlina) 

 
Program a časový harmonogram akce:  
09,00 –09,30 Michal Koťan – představení činnosti IOG a KSHP FAČR 
09,30 –10,00 Ing. Kamil Pečenka - moderní trendy ve výživě trávníků Agro CS a.s. 
10,00 –10,30 Matěj Přeslička – význam humátů a podpůrných přírodních prostředků 
10,30 –11,00 Sjoerd Broos – lajnovací barvy – Selectline NL 
11,00 –11,30 Strojové vybavení – I. reklamní část sponzorských firem 
11,30 –12,00 Zdeněk Kadrnožka – produkty ADAM zahradnická a.s. 
12,00 –12,30 oběd pod stanem 
12,30 –13,00  Ing. Radek Váňa – význam přírodních podpůrných prostředků  
13,00 –13,30 Aleš Jakl – plány údržby a hnojení Agro CS a.s. 
13,30 –14,00 Ing. Michaela Křepínská – travní choroby a chemické ošetření 
14,00 –15,00 D. Romanovský, J. Pechanec - praktické zkušenosti z Fortuna ligy 
14,30 –15,00 Strojové vybavení – II. reklamní část sponzorských firem 
15,00 –16,00 grilované speciality 
 
Průběžně návštěva výstavních stánků firemních partnerů. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit sled přednášek, délku přestávek apod.  
 
  

Připraveno ve spolupráci s AGRO CS a.s. 
 

 

www.agroprofi.cz 
 

 

                     
www.iog.cz              www.kshp.cz  

http://www.iog.cz/
http://www.iog.cz/

