
S pověřením Fotbalové asociace České republiky
vzdělávat správce fotbalových hřišť, se konal 
Základní kurz údržby trávníků fotbalových hřišť.
Uspořádal ho Spolek IOG ČR, který vznikl jako
nápad několika nadšenců kdysi, při návštěvě Anglie,
kde působí e Institute of Groundsmanship již
dlouhá léta a dosáhl vynikajících úspěchů při vzdě-
lávání i při rozvoji oboru sportovních trávníků. 
Základní kurz se tentokrát  uskutečnil v Sokolově
pod patronací místního fotbalového klubu FK
Baník, který hraje ve Fotbalové národní lize.  

V sobotu 30. 11. 2013 v kongresové místnosti Parkhotelu 
Sokolov se sešlo skoro 40 trávníkářů, hlavně z Karlovarského
kraje. Přivítal je předseda krajského FS Ing. Rostislav Votík 
a místopředseda IOG ČR pan Michal Koťan. Oba dva vysoce
ocenili dobrovolnou činnost správců v amatérských klubech
v jejich působištích. Také představili Spolek IOG ČR, 
jeho náplň a činnost u nás, kdy právě tato forma vzdělávacího
programu pro správce (groundsmeny) je jeho posláním.

Je jasné, že během jednoho dne není možné stihnout
probrat celou trávníkářskou problematiku, když je to pro
jiné studium na celý život. Takový cíl si organizátoři ani
všichni přednášející nedávali. Chtěli jen vysvětlit základy
nauky péče o trávníky a upozornit na nejmodernější trendy,
podle kterých se pěstují trávníky doma i v zahraničí. Hlavně
však chtěli předat, na mnoha fotografiích ukázat a v terénu
názorně předvést své dlouholeté zkušenosti. 

Dopolední teoretický program zahájil a jako první 
z lektorů vystoupil pan Zdeněk Kadrnožka,  který přednášel
na téma Hlavní druhy trav pro fotbalové trávníky. Ve své
prezentaci představil nejdůležitější travní druhy a jejich
vlastnosti, vysvětlil jak se orientovat v travních směsích a
také upozornil na nově vyšlechtěný jílek vytrvalý výběžkatý,
jež dosáhl v “ostrém provozu“ na hřištích výborné výsledky. 

Jako druhá v pořadí vystoupila “první dáma IOG ČR“
Ing. Lea Duží, která svoji přednášku o hnojivech a výživě
trávníků přednesla, jak je jejím zvykem, profesionálně 
s ukázkou vzorků dnes již běžně dostupných hnojiv. Poslu-
chači ocenili její rázovitý ostravský dialekt a zkušenosti, 
o které se s nimi rozdělila ze své praxe.

Před obědem pak jako třetí vystoupil před “karlovarské
trávníkáře“ pan Karel Fučík, v nedávné době ještě praktiku-
jící trávníkář na stadionu v Třebíči. Ve své přednášce na téma
Plevele, choroby a  škůdci fotbalových trávníků na spoustě
svých fotek z praxe vysvětloval “po lopatě“ danou problema-
tiku s ukázkami, jakých chyb se mají účastníci vyvarovat. 
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Po obědě se všichni odebrali na
místní hřiště, kde již byla připravena
technika pro sportovní trávníky, kterou
přivezl pan Tomáš Chytka z firmy 
Profigrass. Deštivé počasí ukázkám
strojů sice nepřálo, ale všichni účastníci
měli možnost si připravené stroje pro-
hlédnout a vyzkoušet. Pár odvážlivců
se v dešti sice našlo, ale zůstalo přece
jen u vysvětlení, co jednotlivé stroje
umí, k čemu slouží a jaké jsou 
jejich přednosti při provzdušňování
(ProCore), dosevu (Vredo) a sekání
trávníků na fotbalových hřištích.

Po návratu zpět do učebny pak 
následovala poslední přednáška na
téma Regenerace a údržba hřiště 
v průběhu celého roku pana Michala
Koťana, který má na starosti většinu
travnatých hřišť v Hradci Králové.  

Dle vyjádření všech přítomných 
a volné diskuze v závěru dne, byl tento
kurz velmi úspěšný a byl přínosem pro
všechny zúčastněné dobrovolné správce
z karlovarského regionu. Všichni pak
na závěr dostali Manuál údržby hřiště 
a Osvědčení o absolvování tohoto
kurzu - semináře v Sokolově.

Pro rok 2014 připravuje IOG ČR
další Základní kurzy pro správce fot-
balových hřišť a to pravděpodobně 
v Plzni, Liberci nebo Jablonci.
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