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Pro návštěvníky - zahradníky a pracovníky z oblasti péče
o veřejnou zeleň nebo krajinné architektury je k vidění také
zahradnická mechanizace, nářadí, arboristické pomůcky 
a produkty malé zahradní techniky jako Stihl či Makita. 

Souběžně probíhající výstavou je PlayFair zaměřující se
na dětská hřiště, rekreační areály, sportoviště pro volný čas
a relax, takže mnohé expozice jsou plné různých hrací
prvků, sportovního a posilovacího vybavení,  materiálů pro
bezpečné povrchy a mobiliáře pro volnočasové aktivity.

Bohatý doprovodný program  
Výstava není jen otevřené jeviště techniky a produktů, ale

je to i místo pro setkávání a živé navazování obchodních
kontaktů, sledování moderních trendů i získávání informací
přímo od zdroje. Mnozí výrobci zde, stejně jako na světo-
vých autosalonech, předvádějí novinky, které v dané době
přicházejí na trh. Ale nový širší rozměr dávají této výstavě
přidružené programy, kde lze bezplatně získat mnoho uži-
tečných informací z oboru a to přímou cestou, protože
během výstavy probíhají konzultace pod názvem “Zeptejte
se odborníka”. Dle předem zveřejněného programu byli 
v přednáškovém sále nebo stanu IOG k dispozici pro dotazy
a diskuzi odborníci z různých oborů, experti z firem a také
zkušení groundsmeni a lokální poradci IOG. 

Současně byla umístěna k prohlédnutí výstava s názvem
“Na hřiště“, sponzorovaná nadací English Heritage Lottery
(využívá peníze získané prostřednictvím státní loterie na do-
tace na podporu parků, muzeí, archeologických míst, komunit
či kulturních tradic v UK). Výstava přehledně zobrazuje
celou historii IOG a nejdůležitější milníky činnosti, historii
výstavy SALTEX a mapuje řadu dalších podstatných udá-
lostí, co ovlivnily trávníkářský obor jako byly například
olympijské hry v Londýně. Expozice má také propagovat
obor s cílem zapojit do něj současnou mladou generaci.  

Také ve velké dostihové tribuně byl připraven bohatý 
program, uskutečnily se zde semináře a přednášky včetně
panelových debat s různorodou paletou témat zahrnující
kromě ošetřování travnatých hřišť také umělé trávníky, 
multifunkční sportovní povrchy, problematiku pesticidů, 
životního prostředí, efektivních postupů řízení sportovišť,
bezpečnostních standardů. Anglické národní sportovní 
organizace program doplnily tím, že nabídly účastníkům 
seminářů pohled do zákulisí svých sportovních organizací.

Členové vedení IOG byli po dobu výstavy k dispozici pro
vystavovatele, členy i návštěvníky v centrálním stanu a jako
společenský prostor s občerstvením sloužil tradiční červený
londýnský autobus. V průběhu výstavy pak předali ceny
IOG například za nejlepší výstavní stánek společnosti FGM
Claymore a cenu za dlouhodobou spolupráci společnosti
Ransomes Jacobsen Ltd.

I mimořádně příjemné počasí přispělo k vysoké návštěv-
nosti, přišlo celkem 8599 návštěvníků, což bylo o 34 % více
než v roce předešlém. Zvýšil se také celkový počet vystavo-
vatelů na obou výstavách na 259 firem. Z jejich zpětné vazby
vyplynula spokojenost s výstavními službami i návštěvností
a také optimismus z nových obchodních kontaktů. 

Z pohledu návštěvníka je tato výstava uceleným zdrojem
technických informací, inspirativním setkáním s lidmi 
z oboru, otevřenou scénou pro mechanizaci a doprovodným
programem je vzdělávacím prostředím, proto si nenechte
tuto mimořádnou událost ujít příště a to 2. - 4. září 2014.
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Výstavu SALTEX pořádá každoročně T he Institute of
Groundsmanship s podporou významných sportovních
orgánů a institucí jako je Anglická fotbalová asociace,
Kriketový výbor Anglie a Walesu, Asociace ragbyové ligy
nebo BIGGA, kdy pro všechny tyto organizace je společ-
ným jmenovatelem sportoviště s přírodním trávníkem.
Výstava má dlouhou historii trvající už 68 let, organi-
zační výbor vede stálice operačního týmu Derek Walder
a je zajímavostí, že členové jeho týmu jsou především
groundsmeni pracující zdarma ve svém volném čase. 
V nedávné době byl tento tým ještě doplněn o profesio-
nály ze společnosti  Brintex, která se zabývá organizací
veletrhů a výstav pro veřejný sektor.

Sports Amenities Landscaping 
Trade EXhibition
Název výstavy je zkratkou Sports Amenities Landscaping

Trade Exhibition, což vyjadřuje její hlavní zaměření na spor-
tovní areály, vybavení a veřejnou zeleň či krajinářské úpravy
v širokém kontextu. Největší zastoupení mají prodejci 
známých značek techniky a mechanizace pro ošetřování
sportovních trávníků, především sekaček a traktorů jako
jsou e Toro Company, Ransomes Jacobsen Ltd, Gianni
Ferrari srl nebo John Deere. Nepřehlédnutelné jsou také
stánky prodejců menší a speciální mechanizace pro trávníky

jako například Dennis, Allett Mowers nebo Sisis. Naopak
rozsáhlé expozice patří prodejcům strojů pro regenerace
a renovace trávníků: Charterhouse Turf Machinery Ltd 
(Redexim), BLEC Global Ltd nebo Wiedenmann Ltd. 
Dynamický pohyb výstavě dodají ukázky činnosti v terénu, 
k vidění byla manipulační technika Avant a stavební stroje.

Velmi zajímavý a překvapivý je sortiment speciálního
nářadí a pomůcek pro trávníkáře od kultovních vidlí přes
hrábě až po tvarované lopaty. Stejně tak nabídka malé ručně
vedené techniky jako jsou kolová rozmetadla, postřikovače,
zatahovací sítě, kartáče, lajnovačky je široká i díky kombinaci
známých producentů a domácích výrobců. Nechybí ani 
dodavatelé hnojiv, travních osiv, pesticidů, podpůrných 
přípravků a lajnovacích barev (např. Fleet nebo Supaturf) či
sportovního vybavení a bezpečnostních systémů.

Malebný Windsor jako by ani nebyl v blízkosti
rušného Londýna, jeho citlivě modernizované cent-
rum a především rozsáhlý hradní komplex (druhý
největší obývaný hrad na světě hned po Pražském
hradě, ale na rozdíl od nás obývaný královskou 
rodinou) s nádhernými zahradami by mohl být 
kulisou pro filmovou pohádku. Prostřednictvím
řeky Temže s možností lodní dopravy je Windsor
spojen s areálem Královského dostihového závo-
diště. A právě travnaté dostihové dráhy se vždy na
počátku září stanou na tři dny nezaměnitelnou 
výstavní plochou pro veletrh SALTEX.
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