
Přednášková část
Improvizovaný přednáškový sál

vznikl pod party stanem, kde se vešly
lavičky i promítací technika. Naštěstí
bylo krásné slunečné počasí, které
přálo i předvádění sekaček na hřišti. 

Zahájení za IOG ČR provedl před-
seda Michal Koťan (v zeleném triku) a
hned přidal své praktické rady seřazené
do Desatera správného sečení hřiště. 

Kromě firem EUROGREEN CZ s.r.o.,
Profigrass s.r.o. a AGRO CS a.s. (viz
fotky nahoře) vystoupil také zástupce
společnosti STROM PRAHA a.s. Lukáš
Hradecký s přednáškou o sekací tech-
nice John Deere a zástupce firmy
ITTEC, s.r.o. Lukáš Fichtl, který pre-
zentoval vřetenovou sekačku Jacobsen
a ručně vedené sekačky ALLETT.

Praktická část
Přítomnost sekaček na hřišti umož-

nila ukázkové jízdy a předvádění strojů
při sečení a to s odborným komentá-
řem přímo před groundsmany. Zá-
stupci firem tak mohli stroje popsat a
na trávníku ukázat co umí. 

Kromě nových poznatků i praktic-
kých rad si všichni odnesli také výtisk
Minisborníku IOG věnovaný právě
problematice sečení hřišť.  

Praktika v sečení
Plánování tradičního zahraničního zájezdu s návštěvou sta-
dionů významných fotbalových klubů je v roce 2020 z dů-
vodu koronavirové pandemie zbytečné a nereálné. Aby
spolek IOG ČR mohl naplnit své cíle v edukaci grounds-
manů, zvolil výkonný výbor cestu venkovního setkání s out-
doorovými přednáškami a představením strojů přímo na
hřištích. Téma setkání bylo Sečení trávníků fotbalových
hřišť, proto se všechny přednášky nesly v duchu informací
o správném sečení a představení sekaček a žací techniky
pro fotbalová hřiště. Protože se jednalo o sečení z pohledu
praxe včetně předvádění strojů při sečení a panelovou dis-
kuzi groundsmanů, kde si předávali poznatky ze své praxe,
dostala akce název Praktika v sečení fotbalových hřišť. 

Velký zájem vzbudila debata s groundsmany významných ligových
hřišť a členy IOG ČR - Dušanem Romanovským z Androva stadionu v
Olomouci (v červeném triku) a Ing. Patrikem Kováčem (v černém triku)
ze stadionu A. Malatínského v Trnavě, kteří odpovídali na otázky nejen na
téma sečení, ale i dalších postupů při ošetřování fotbalových hřišť. 

Následovaly přednášky firemních partnerů o
sekačkách, jejich parametrech i údržbě. Na
snímku Ing. Ondřej Šafránek z firmy EURO-
GREEN CZ s.r.o. představuje techniku ISEKI.

Zástupce společnosti Profigrass s.r.o. z Brna
Tomáš Chytka popisoval rotační sekačky 
Gianni Ferrari a také oblíbené vřetenovky
Dennis a Toro Reelmaster. 

Správná praxe v sečení trávníku není jen o se-
kačkách. Dnes jsou k dispozici i přírodní pří-
pravky zlepšující kondici trávníku při sečení,
jak vysvětlil Ing. Kamil Pečenka z AGRO CS a.s.

Naše akce se uskutečnila ve
sportovním areálu Slavia v
Hradci Králové, kde bylo k
dispozici několik travna-
tých hřišť. Všechny spor-
tovní plochy mají v péči
Technické služby Hradec Krá-
lové, proto účastníky semináře
na počátku akce přivítal ředitel
Ing. Tomáš Pospíšil. 

Za Fotbalovou asociaci ČR přijel na seminář
předseda KSHP Ing. Rostislav Votík. Přivítal
účastníky a ocenil jejich snahu vzdělávat se v
nelehkém trávníkářském oboru.

Malý kousek žens-
kého elementu při-

nesla přednáška
Ing. Ley Duží o
fyziologii trav
v souvislosti
se sečením. K
vyhodnocení
vhodné výšky

sečení bude
ú č a s t n í k ů m

sloužit trávníkář-
ské pravítko, které

dostali na semináři. 

Zajímavé, vtipné i poučné zároveň bylo vyprávění
Ladislava Škorpila, dlouholetého trenéra působí-
cího v hradeckém, libereckém i reprezentačním
fotbalu. Podělil se o pohled na kvalitu trávníku
očima trenéra a zavzpomínal na problematické
momenty mezi trenéry a trávníkáři, jako jsou ná-
zorové střety o vyhovující výšce porostu, častý po-
žadavek na závlahu trávníku před zápasem,
umístění rozviček na hlavní hrací ploše, diskuze o
válcování a tvrdosti hřiště a podobně, což jsou
běžné situace v klubech, které zažívá
velká většina  groundsmanů. 

3. září 2020
Hradec Králové

Uvedené firmy měly také prostor k vystavení
svých strojů, k předání nabídek a ke konzultaci
přímo s groundsmany. 

Předvádění se týkalo nejen samotných strojů,
ale i údržby, zejména broušení vřeten.

U vystavených strojů mohli také odpovídat na
dotazy trávníkářů i na téma nastavování, se-
řizování a údržby sekaček. 


