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Již tradiční odborný seminář pro správce fotbalových
hřišť Synot ligy a FNL se ve dnech 3. a 4. února 2015 usku-
tečnil v konferenčním sálu stadionu FK Baumit Jablonec
nad Nisou. Seminář pro správce z klubů nejvyšších sou-
těží podpořila Fotbalová asociace ČR i členové KSHP. 

Součástí semináře byla výroční konference IOG ČR, na
které členové výboru prezentovali činnost spolku za před-
cházející období, především základní kurzy pro správce
hřišť, úspěšný zájezd do Německa a Holandska a publikační
činnost ve Sborníku a na novém webu. Předseda Michal
Koťan kromě výsledků hospodaření seznámil účastníky 
s plány na rok 2015 a přípravou nových aktivit pro správce.

Program odborného semináře byl nabitý, zlatým hřebem
byla přednáška významného a váženého head groundsmana
Alana Fergusona o jeho práci v anglickém národním tré-
ninkovém centru St. George’s Park. Precizně vyprojekto-
vaný, nově vybudovaný, moderně vybavený, komplexně
pojatý sportovní areál je místem pro tréninky, soustředění i
herní programy. Fotbalová hřiště zde mají všechny známé
typy povrchů, takže zkušenosti Alana Fergusona s údržbou
hřišť a ošetřováním trávníků byly bohaté a měli jsme tu čest,
že se s námi o ně přátelsky a kolegiálně podělil. 

Dalším naším zahraničním hostem byl Richard Campey,
jeho přednáška o renovacích fotbalových hřišť byla aktuální
a velmi zajímavá, protože renovace trávníků s frézováním
strojem KORO je zatím jediná účinná metoda v boji s lip-
nicí roční a trávníkovou plstí.

Prostor na semináři dostali také zástupci českých firem 
z oboru, například AGRO CS a.s., Profi Group s.r.o., ADAM
- zahradnická a.s., Ittec s.r.o., EUROGREEN CZ s.r.o. a také
Profigrass s.r.o. k představení služeb a nových výrobků. 

Spolupráce IOG ČR a Fotbalové asociace ČR mimo jiné
prostřednictvím Komise pro stadiony a hrací plochy má za
výsledek Kategorizaci hlavních hracích ploch klubů Synot
ligy a FNL každý rok. Nejlepší hodnocení v Synot lize za rok
2014 získalo hřiště SK Slavia Praha. Podle inspirace v IOG
AWARDS vznikla cena IOG ČR – tRávNíK ROKu v Synot
lize, jenž bude udělována každý rok správcům hřiště s nej-
lepším hodnocením. Zástupci klubu SK Slavia Praha získali
cenu za rok 2014 spojenou s věcným darem. Záznam z pře-
dávání byl vysílán ve sportovním zpravodajství České tele-
vize, čímž byla zviditelněna práce groundsmenů. Cena bude
udělována každý rok a stane se novou tradicí naší IOG. 

Největší současný odborník na renovace hřišť Richard Campey
popsal správcům frézování trávníků strojem KORO a další
strojní zásahy při renovacích. Jeho firmu Campey Turf Care 
Systems zastupuje u nás společnost Profigrass s.r.o. Brno.

Předseda IOG ČR Michal Koťan uvedl Alana Fergusona a jeho
prezentaci o tréninkovém centru FA v St. George’s Park.

Jablonec nakonec?
Naopak začátek!

I přes opravdu zimní počasí přijelo na seminář do Jablonce n.N.
skoro 100 správců a zástupců firem z oboru. Předváděné stroje
na stadionu se na sněhu opravdu vyjímaly. 

Historicky první cenu IOG Česká republika za nejlepší
hřiště v roce 2014 předal na semináři předseda FAČR
Miroslav Pelta groundsmenům klubu SK Slavia Praha. 
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