
Konference IOG
a výroční udílení cen

Coventry 2013
V prosinci 2013 hostila Ricoh Aréna účastníky konference
IOG pod názvem “Raising the Game”. Přednášky význam-
ných hostů i diskuze účastníků tak skloňovaly téma zvyšování
kvality herních povrchů z různých úhlů pohledu. Následné
slavnostní udílení cen nejlepším groundsmenům potvrdilo
důležitost jejich práce i význam činnosti IOG v oboru. 

Fotbalové hřiště bylo vzorně připraveno na exkurzi účastníků konference, v provozu byl systém osvětlení
trávníku v podobě světelných ramp i fóliových tunelů. Na ploše byly vystaveny stroje sponzorských firem,
například nový typ aerifikátoru na principu injektáže vzduchu od firmy Campey Turf Care Systems.  

Ricoh Aréna je městský sportovně - společenský komplex, kde fotbalový stadion s kapacitou pro 32 tisíc 
diváků je účelně doplněný výstavní halou, hotelem s konferenčními a obchodními prostory a kasinem. 

Text: Ing. Lea Duží, foto: René Pajurek
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Pro každoroční seminář IOG
spojený s udělováním cen si tento-
krát organizátoři  vybrali město
Coventry,  které se nachází v ang-
lickém hrabství West Midlands.
Podle výsledků sčítání z roku 2001

má Coventry přes 300 tisíc obyvatel a je tak devátým
největším městem Anglie, jedenáctým městem
Velké Británie. Nachází se asi stopadesát kilometrů
na severozápad od Londýna, 30 km na východ od
Birminghamu. Je známé svou moderní katedrálou
postavenou po bombardování původní katedrály 
v době druhé světové války. 

p Výroční celostátní konference IOG se konala 5.12.2013.
Organizace a technická podpora byla na vysoké úrovni,
moderátor konference i následujícího předávání cen byl
sportovní komentátor rádia BBC1 Mark Clemmit.  

p I setkání s předsedou
Geoffem Webbem bylo
přátelské, zajímal se o
změny v české pobočce
IOG a o další kroky ve
vzájemné spolupráci. 

Také sympatickou Karen
Maxwell jako vedoucí
komunikace a editorku
časopisu e Grounds-
man zaujal náš sborník
a možnosti předávání
odborných článků pro
rozšíření vzdělávacích
aktivit groundsmenů. 

p Přestávky konference
všichni využívali pro
setkávání, diskutování,
navazování kontaktů a
prohlídku prezentací
sponzorských firem. 

q Došlo i na dotazy pro
známou expertku na
choroby trávníků Dr.
Kate Entwistle. Letní
houbové choroby jsou
na fotbalových hřištích
stále velký problém.

p V IOG dobrovolně pracuje
Przemyslaw Glodek, mladý
student z Polska, který by
chtěl být groundsmanem.  

p Zkušenosti z USA přivezl Phil
McQuade, který má na starosti
fotbalové hřiště v Coloradu,
kde je drsné klima pro tráv-
níky a příprava hřiště vyžaduje
specifické metody.

Všichni se těšili na informace
Jonathana Calderwooda, který
přešel z Aston Villa FC do PSG
a mohl popsat podmínky práce
groundsmana ve Francii, které
jsou zatím na nižší úrovni. Ale
přístup vedení klubu, hráčů 
i trenérů k němu byl vstřícný.

p Darren Baldwin nepřednášel o
své práci hlavního groundsmana
na hřišti Tottenham Hotspur FC,
ale vyprávěl o problémech na 
fotbalových hřištích, které zažil 
v Hong Kongu, kde extrémní 
počasí a nevhodná péče o trávník
komplikovaly průběh Asia Cupu.

p Konferenci zahajovala svou přednáškou Jennie Price, 
výkonná ředitelka státní společnosti Sport England, která
má za úkol vytvářet v Anglii vhodné podmínky pro 
aktivní sportování všech obyvatel, podporovat sportovní
činnost komunit, hájit zájmy sportovních organizací,
chránit sportovní areály před jinými zájmy developerů 
a zejména financovat projekty na rozvoj sportu. Velmi
kladně hodnotila činnost IOG v této oblasti.

p Předseda IOG (z pozice funkce výkonný ředitel) Geoff
Webb představil připravované programy pro rok 2014,
především akci “Na hřiště” směřující k mladé generaci 
s cílem zapojit ji do práce v oboru. Potom nový ředitel
pro vzdělávání Chris Gray, vysvětlil připravovanou kon-
cepci systému vzdělávání členů IOG v několika úrovních. 

q q

Setkávání 
a poznávání

Konference
Hlavní téma konference “Raising the Game” mělo
vyjadřovat skutečnost, že jen profesionální péče 
o sportovní povrchy je zárukou bezpečné a regulérní
hry na každém sportovišti a jen vysoká odbornost
groundsmenů je cestou ke kvalitnímu travnatému
hřišti dle požadavků sportovců. Práce groundsmenů
tak může přímo, výrazně a pozitivně ovlivňovat
herní provoz na sportovišti a jejich prostřednictvím
je tak možné “Pozvednout hru”.       



V galavečer udílení cen byla hrací plocha 
v Ricoh Aréně osvětlená jako na zápas.
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Jste majitelem devítijamkového golfového klubu. Na
Vaší vizitce jsem si všimla motta: “Golf pro všechny”. Kdy
jste otevřel Váš golfový klub a jaká je filozofie klubu?

Golfové hřiště Cambridge Lakes bylo otevřeno v dubnu
1995. Tehdy jej postavil místní podnikatel Vince Castiglia,
který už vlastnil a provozoval další golfové hřiště a cvičné 
odpaliště v oblasti Cambridge. Od Vince jsem klub koupil 
v prosinci 1999 a zvolil filozofii “Golf pro všechny”, která 
naznačuje, že každý je vítán. K zaplacení mírného poplatku
a zahrání si na devítijamkovém hřišti – par 3 – jsme přilákali
každého, počínaje absolutními začátečníky a zkušenými
hráči, kteří chtějí zlepšit své krátké hry nebo vzít své děti nebo
partnera na golf, konče. Jako dlouholetý golfista jsem měl
také velký zájem podpořit mladé lidi hrát golf. Odhaduji, že
v posledních 14 letech zhruba 80 juniorů, kteří začali v Cam-
bridge Lakes, se připojili k místním golfovým klubům, takže
jsem se s nimi možná měl dohodnout na provizi! ☺

Jak je to s ošetřováním Vašeho trávníku? Zaměstnáváte
profesionální greenkeepery a jaké mají povinnosti?

Když jsem koupil Cambridge Lakes rozhodl jsem se, že
po dobu prvních 6 měsíců budu greenkeeperem já, tak jsem
se mohl naučit tolik pracovních pozic, kolik bylo potřeba.
Naštěstí velmi schopný mladý muž jménem Ben Freeman,
který měl s greenkeepingem zkušenosti, mi jednoho dne 
v dubnu roku 2000 zavolal a osvobodil mě od těchto povin-
ností. Ben byl náš greenkeeper po dobu asi 18 měsíců než
mu byla nabídnuta pozice v golfovém klubu East Herts, to je
velmi pěkný členský klub severně od Londýna a kde Ben
stále pracuje. V březnu 2002 se naším greenkeeperem stal
James Burton, který také byl profesionálním golfistou. James
byl kvalifikovaný greenkeeper a pracoval v St. Neots na ost-
rově Wight a ve Španělsku. Potkali jsme se v roce 2001 na
kurzu koučování v golfu v Oliva Nova ve Španělsku pod zá-
štitou Evropské federace učitelů golfu (EGTF) a podle mých
zkušeností bývalého účetního a bankéře, se jednalo o vůbec
nejlepší kurz v mém životě. Pak se James rozhodl vrátit do
Anglie a toto náhodné setkání se ukázalo být oboustranně
prospěšné, protože je pořád našim golfovým trenérem, co
má pořád plný diář svých žáků. 

Náš současný greenkeeper  Chris O'Dowd se k nám 
připojil v lednu 2004. Je kvalifikován ve všech aspektech
péče o trávník a mnoho se naučil od Jamese a od mého 
starého přítele Alana Sharpa. Když jsem koupil Cambridge
Lakes, byl Alan hlavním greenkeeperem v golfovém klubu
Chigwell a před zakoupením klubu mi dával cenné rady. 
V průběhu let jsme všichni společně pracovali na dosažení
udržitelného programu péče založeném na přírodních 
produktech, nízkém hnojení dusíkatými hnojivy a optimální
závlaze. Výsledkem byly greeny s dominancí kostřavy, 
o nichž mnozí naši klienti tvrdí, že jsou nejlepší v kraji. 
Nicméně, stejně jako u všeho co ovlivňuje příroda, jsou naše
prsty neustále překříženy!

Je těžké najít v Anglii profesionálního greenkeepera?
Již 14 let jsem členem svazu BIGGA a IOG a pravidelně

navštěvuji jejich hlavní výstavy v Harrogate a Windsoru.
Chris a já rovněž navštěvujeme i jiné mítinky a semináře 
pořádané těmito i jinými organizacemi jako jsou Writtle
College a Oaklands College. Na všech těchto akcích člověk
potká vysoce profesionální a znalé lidi, kteří mají skutečný
zájem o svou práci. Proto není pochyb o tom, že je tam
dobrý zdroj vysoce kvalifikovaných a schopných lidí v tráv-
níkářském odvětví v Anglii. Bohužel vzhledem k obtížným
hospodářským podmínkám, které dnes ovlivňují většinu
golfových hřišť a dalších sportovních organizací, jsou dobré
příležitosti pravděpodobně na ústupu. Je to smutná pravda,
že v takových případech je pro mnoho klubů snadná volba
snížit počet greenkeeperů nebo groundsmenů.

Jaké služby týkající se péče o trávník si objednáváte 
formou outsourcingu? 

V průběhu let jsme zakoupili celou řadu strojů a zařízení 
a provádíme si veškeré zásahy sami. Jedinou výjimkou je 
vertidrain, který již 12 let využíváme přes dodavatelskou
firmu. Ta provádí vertidraining na našich greenech 2 - 3 krát
ročně, nám to ušetří vysoké náklady na nákup vertidrainu 
a na časté výměny náhradních nožů. Navíc je tento důležitý
zásah prováděn odborníkem.

Proč jste se Vy osobně rozhodl stát se členem IOG? Jak
je kvalita Vašeho trávníku tímto členstvím ovlivněna?

Vždy jsem byl zapojen do sportu a jako teenager jsem 
jezdil na kole, hrál hodně fotbal, tenis a začal hrát golf. 
V současné době ještě hraji golf a tenis a baví mne sledovat
naše místní rugbyové kluby. Těším se také, že Tour de France
bude v červenci projíždět kolem vjezdu do našeho klubu!
Současně jsem měl rád hry na kvalitních plochách, takže pro
mne je členství v IOG velmi přirozená záležitost. V průběhu
let jsem byl na stadionech v Highbury, na novém stadionu
Wembley, Wimbledonu, Leicesteru a naposledy v úžasné
Ricoh Aréně. Je skvělé mít možnost jít do zákulisí a vidět, co
se děje a potkat pár úžasných lidí. Poslední akce v Ricoh
Aréně je dobrý příklad. Nikdy předtím jsem tady nebyl 
a byl jsem tím komplexem ohromen. A kde jinde bych mohl
poslouchat a hovořit s inspirujícími lidmi, jako je Jonathan
Calderwood, který
je hlavní grounds-
man v Paris Saint-
Germain nebo Phil
McQuade z Dicks
Sporting Goods
Park ve státě Colo-
rado. A také samo-
zřejmě s Vámi z
České republiky!

Lea Duží

Výroční udělování cen
IOG AWARDS korunuje celoroční aktivity této

organizace, dokazuje, že se její členové neustále umí
zlepšovat ve své činnosti, že existují osobnosti, co 
rozumí své práci, váží si jí a společnost si váží jich 
a má zájem je vyzdvihnout jako vzor pro všechny
ostatní, kteří necítí závist, ale inspiraci. 

Ceny pro profesionální groundsmeny jsou v kategoriích
dle jednotlivých sportů - kriket, rugby, tenis, fotbal a dostihy.
Jsou to ocenění pro jednotlivce a kromě samotné práce hraje
roli i jejich zapojení v oborových programech. V kategorii
fotbal vyhrál opět Darren Baldwin z Tottenham Hotspur FC.
Dále se uděluje cena profesionálnímu týmu groundsmenů 
z jednoho sportoviště, kterou získal tým stadionu Wembley.
Samostatné je ocenění mladý groundsman roku.  Všechny
sportovní asociace pak sponzorují vítěze kategorie nejlepší
sportovní areál a vybrán byl Etihad Stadium Manchester. 

Kategorie pro groundsmeny, kteří tuto činnost nemají jako
povolání, jsou pro nejlepšího jednotlivce a tým z univerzit-
ního nebo školního sportoviště a také pro nejlepšího dobro-
volného groundsmana a pro nadějného studenta v oboru.
Svého “IOG Oskara” získávají také samotná sportoviště, dále
nejlépe udržované hřiště s umělým trávníkem nebo vybraný
projekt z oblasti životního prostředí či inovací. Z vlastních
řad IOG byl cenou za celoživotní práci v oboru vzdán hold
dlouholetému regionálnímu poradci Lenu Smithovi.     

p Slavnostní vyhlašování vítězů cen IOG 2013 mělo již svůj
pátý ročník a navazovalo na konferenci. Počet nomino-
vaných je každým rokem vyšší a hledání finalistů je mimo
jiné způsob aktivní komunikace IOG s groundsmeny,
asociacemi, školami, provozovateli sportovišť i firmami
z tohoto odvětví, protože každou nominaci sponzoruje
vybraná firma, jež dá ceně své jméno (tzv. INDUSTRY
AWARDS).  U nominovaných profesionálních i dobro-
volných groundsmenů se hodnotí standardy jejich čin-
nosti, vztah k novým trendům a životnímu prostředí,
profesionalita práce, zájem o obor i snaha vzdělávat se.  

Golf v Cambridge Lakes
Rozhovor s majitelem 9jamkového hřiště Bobem Barnesem


