
 

 

Zápis ze schůze KSHP FAČR – 12.4.2022  
konané v Praze, v budově FAČR, zahájení v 13.00 hod.  

 

 

 

PŘÍTOMNI: Michal Koťan, Michal Vokáč, Milan Boubín, Ing. Tomáš Samec, Mgr. Tomáš 

  Křivda, Jaroslav Zítko, Ing. Radovan Novotný, Marek Dráb a Jiří Křenek.  

 

Omluveni   Lubomír Němec (omluva z termínových důvodů) 

 

PŘIZVÁNI: Tomáš Bárta výkonný ředitel LFA 

                        Vít Kraus bezpečnostní manažer LFA 

   

 

PROGRAM: 

 

1) Kontrola plnění úkolů a schválení zápisu ze dne 9.11.2021. – J. Křenek 

2) Představení projektu "Stadiony 2023". - Ing. Novotný 

3) Zimní "kvalita" přírodních trávníků v I. lize a doporučená řešení. - J. Zítko 

4) Informace k zasedání VV IOG a vzdělávací program na rok 2022. - M. Koťan 

5) Termín, program a místo semináře pro technické ředitele I. a II. Ligy. - M. Koťan 

6) Informace k pokračující kauze certifikace UT Klatovy - zpráva KSHP pro JUDr.  

 Haindlovou - Michal Vokáč.  

7) Stav certifikace stadionů pro licenční řízení sezony 2022-2023 a plán návštěv  

 problematických stadionů - M. Koťan, S. Rýznar, Ing. Novotný.  

8) Aktuální informace z uskutečněného kongresu ESTC 30.3. – 1.4.2022. – J. Křenek  

9) Různé. 

 

1) KONTROLA plnění úkolů ze schůze konané dne 9.11.2022 

 

V úvodu vysvětlil předseda KSHP delší přestávku ve schůzích. KSHP přistoupila ke zkrácení 

 nákladů v 1.čtvrtletí 2022, právě zrušením jedné plánované schůze v tomto období. Veškerá 

agenda byla řešena distančně elektronicky. 

 Dále sekretář rekapituloval úkoly z listopadové schůze takto: 

A) dle bodu 1. zápisu měl být zpracován do 31.3.2022 nový materiál stadiony 2023, tento je 

podrobně připraven a zařazen k projednání jako bod 2) dnešní schůze. 

B) dle bodu 2.  zápisu měly být dále sledovány z fin. i z administrativního hlediska hřiště 

UT3G z let 2008 a 2009. Sekretář byl pověřen další aktualizací tohoto seznamu s ohledem 

ukončení platnosti Atestace FAČR těchto hřišť již k 31.12. tohoto roku. 

C) dle bodu 4. zápisu, projednání výsledku Kategorizace hlavních hracích ploch F:L a FNL ve 

výkonném výboru FAČR bylo splněno na prosincovém zasedání v.v. FAČR. 

D) dle bodu 6. zápisu Rozvoj infrastruktury FAČR 

Dosavadní úkoly jsou stále v platnosti a sekretář je nadále povinen je vést v zápise. 



 

 

Mgr. Tomáš Křivda se přihlásil k úkolu využití moderních technologií pro vytvoření 

jednoduchého dotazníku, který by se mohl v budoucnu distribuovat přes všechny KFS 

FAČR na zmapování infrastruktury všech klubů. Po dokončení pilotní verze dotazníku 

bychom v první fázi oslovili kluby ze soutěží ČFL a MSFL, po vyhodnocení výsledků 

následně potom i divizních soutěží a popřípadě nížší soutěže přes KFS. 

Úkol: dokompletují Křivda, Novotný a Koťan.  

E) dle bodu Různé 

a, K vývoji situace kauzy hřiště s bez zásypovým UT v Klatovech bude podána aktuální 

informace v samostatném bodu dnešní schůze 

 b, Ve věci budoucí organizace reatestací hřišť s UT3G . V.V.FAČR rozhodl, že bude 

pověřena další osoba, která se reatestacemi bude také zabývat, a to zejména z důvodů časové 

náročnosti. Jak informoval předseda M.Koťan toto personální obsazení řeší generální sekretář 

FAČR v souladu s dalšími personálními požadavky na možné obsazení nové pozice 

infrastrukturálního manažera organizace. Profesní a odborné požadavky na tyto pozice 

vypracoval pro GS předseda Koťan. 

 

 

2) představeni PROJEKTU STADIONY 2023 

 

Celý materiál byl Ing. Novotným představen podle jednotlivých kapitol, které byly odborně a 

jednotlivě členy komise diskutovány. Materiál samozřejmě vychází z materiálu UEFA 

Stadiony 2018 a bere také na vědomí, že v oblasti klubů F:L, FNL řídí soutěže Ligová 

fotbalová Asociace LFA. Do diskuze se také proto velmi aktivně zapojili i hosté z LFA, tedy 

Tomáš Bárta a Vít Kraus.  

Zvláště podrobně byl projednán bod zabezpečení kamerových systémů pro bezpečnostní 

potřeby fotbalový stadionů Fortuna Ligy, kdy právě Vít Kraus vysvětlil proč v něm byla  

uplatněna uvedená kritéria a parametry, která jsou, jak vysvětlil minimální, ale takto je musí 

splnit všechny stadiony nejvyšší soutěže!! Což ovšem neznamená, že některé stadion nemají 

nebo nemohou mít vybavení vyšší kvality!! 

Závěrem bylo sděleno, že materiál bude distribuován v jednoměsíční lhůtě k připomínkovému 

řízení výkonnému výboru FAČR i ligovém výboru LFA a předseda Koťan jej zašle obratem i 

všem členům KSHP. Po připomínkovém řízení bude kompletní materiál schválen VV FAČR 

a LFA a vejde tak v příslušném období v platnost. 

 

3) Předseda KSHP a předseda IOG M.Koťan informoval o vzdělávacích akcích, 

které jsou v přípravě. 

 

A, Vzdělávací seminář pro správce fotbalových hřišť na téma hnojiva, podpůrné prostředky, 

pesticidy, uskuteční se dne 11.5 v Hradci Králové. Všichni členové KSHP obdrží pozvánku. 

 

B, Seminář pro technické ředitele klubů F:L a FNL: byl stanoven předběžný termín 

v polovině srpna. Měl by se uskutečnit na stadionu Slavie v Praze, hlavním tématem bude 

materiál Stadiony 2023, kamerové systémy, doporučení pro údržbu trávníků v zimním období 



 

 

a představení provozních zkušeností s používáním přisvětlovacích ramp na stadionu. 

Spolupořádá KSHP a LFA. 

 

C, Mezinárodní seminář, tentokrát již za účasti zahraničních lektorů bude v termínu září 

v Praze. Hlavním tématem budou hybridní trávníky. 

 

D, IOG také zvažuje možnost uspořádat zájezd pro své členy na moderní stadiony na 

Slovensko a do Maďarska. 

Informace předsedy byla vzata na vědomí. 

 

4) Stav certifikace stadionů pro licenční řízení 2022 / 2023 

  

Certifikace stadionu pro soutěžní ročník 2022/2023 proběhla formou vyplnění předem 

vypracovaného závazného stanoviska klubů v I. a II. lize, že za poslední 2 roky nedošlo 

k žádným změnám stavebního charakteru, které by měli jakýkoliv vliv na zařazení stadionu 

do příslušné kategorie. Všechny kluby tuto výzvu splnily a dokument podepsaly. Výsledný 

protokol byl zaslán licenčnímu manažerovi panu Rýznarovi. Vzhledem k novému materiálu 

Stadiony 2023, který je aktuálně v připomínkovém řízení bylo konstatováno, že některé 

stadiony, na kterých jsou hrána utkání profesionálních soutěží, jsou do budoucna poněkud 

problematické. Byla dohodnuta návštěva vytipovaných stadionů ještě v letošním roce a plán 

návštěv těchto stadionů bude dopracován ve spolupráci s panem Rýznarem a Ing. Bártou. 

Kontroly se ve spolupráci s LFA zúčastní předseda Koťan a Ing. Novotný 

 

 5) Zimní kvalita přírodních trávníků ve FORTUNA LIZE. 

 

 A) objektivní zjištění: z celkem 11 hřišť hodnocených na podzim v kategorii A prokazovala 

v zimním období velmi slušnou kvalitu hřiště: SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, Dynamo 

ČB, Sigma Olomouc, Viktoria Plzeň i Baník Ostrava hřiště ve Vítkovicích. 

Jako nejvíce problematické se jevila tato hřiště: Bohemians 1905, FK Teplice, Slovan 

Liberec, částečně i FK Mladá Boleslav. 

Z hřišť zařazených do kategorie B bylo kvalitativně nejhorší pravděpodobně hřiště FK 

Jablonec, které bylo také i nejhůř hodnocené s 21 body v Kategorizaci 2021. 

Jaká tedy přijmout opatření, aby se celá věc mohla vylepšit referoval Jaroslav Zítko, 

člen hodnotící komise KATEGORIZACE 2021. 

Základní rozdělení problematiky: 

- Otázka tréninkového vytížení hlavní hrací plochy. 

- Otázka hraní dvou klubů na jednom tom samém trávníku.  

- Využití přisvětlovacích ramp, které zajištují fotosyntézu a tím i růst trávníku. 

- Správné používání vytápěcích systémů. 

- Travní choroby. 

- Vhodnost termínové listiny. 

- Moderní technologie – hybridní trávníky. 

Závěrem komise rozhodla vypracovat souhrn doporučujících opatření k zimnímu provozu 

profesionálních hracích ploch pro zlepšení kvality těchto hřišť.  



 

 

Za úkol odpovídá J. Zítko a M.Koťan 

 

6) Informace k pokračující kauze bez zásypového trávníku ( z roku 2020) 

v Klatovech. 

 

Na základě sdělení FAČR, že dle Prováděcího pokynu FAČR pro atestaci fotbalových hřišť s 

UT3G nelze hřiště atestovat došlo k situaci, že investor a provozovatel, fotbalový FK  

Klatovy si najmul JUDr. Haindlovou, která vypracovala žádost o udělení výjimky, a v tomto 

případě umožnit  na tomto hřišti hrát soutěžní utkání FAČR. Přes datovou schránku toto bylo 

zasláno na předsedu FAČR, gen.sekretáře FAČR a KSHP FAČR. KSHP znovu vypracovala 

vysvětlení proč je tuto žádost nutné opakovaně zamítnout. Michal Vokáč připomněl hlavní 

důvody zamítnutí: 

- Vědomé porušení platných ustanovení Prováděcího pokynu FAČR.  

- Všechny bez zásypové trávníky nemají ani jedem platný certifikát FIFA z důvodů 

rizika oděru a popálení kůže i rizik výronů kotníku či poškození šlach a svalů. 

- Naprosto zavádějící argument cenové úspory přesný opak je pravdou !!! 

- Dříve ČMFS i aktuálně FAČR vždy plně respektovala FIFA předpisy a razí filozofii 

upřednostnění přísnějších předpisů oproti zastaralým výrazně benevolentnějším 

normám, které nechrání pohybový aparát a zdraví sportovců. 

- Zamítavou odpověď zpracovali M. Vokáč, J. Křenek, M. Koťan a po konzultaci 

s právním oddělením FAČR bylo odesláno na adresu JUDr. Haindlové. 

 

7) O Kongresu ESTC 30.3-1.4. 2022 stručně informoval Jiří Křenek. 

 

Po 2 leté pauze rekordní účast 160 osob, ESTC má v současné době spolu s EMEA celkem 

300 členů. Oslaví letos 15 let od svého vzniku v září 2007. Z podstatných informací vybráno: 

 

Austrálie: přednášející představil celo-kontinentální program na rozvoj sportování všech 

věkových vrstev obyvatelstva. Fotbalové UT3G se staví tempem 50 nových hřišť/1 rok. 

Striktně je dodržována norma FIFA Quality. Bez zásypové hřiště s UT pro fotbal mají jenom 

jedno (zde zazněla nespokojenost). Výroba UT3G. celkem 3 filiálky evropských výrobců. 

 

End of Live: toto důležité téma bylo na Kongresu prezentováno velkou diskuzí se zástupci 

firem REMA Tech, GBN group i Sports Lab. Řešit ji musí především výrobci umělých 

trávníků dle platné evropské normy. Pro nás je důležitý fakt, že po vyčištění je možno použít 

k nové výstavbě jak zátěžový křemičitý písek tak i virgin granulát. 

 

Spolupráce FIFA/ ESTC 

Zástupci obou organizaci odmítají bez zásypový trávník (vysoká cena, velké riziko 

úrazovosti). FIFA požaduje po výrocích pro budoucnost vyvíjet a vyrábět fotbalový umělý 

trávník s minimální diferencí od přírodního trávníku. Na tomto rozvojovém programu 

spolupracuje příslušné oddělení FIFA přímo jak s generálním, tak i technickým ředitelem 

ESTC a významně také s členem ESTC firmou Labosport. 

 



 

 

8) Různé  

 

A, pro informaci uvedl J. Křenek, že počet v letošním roce reatestovaných hřišť sUT3G  

     docílil ke dni konání dnešní schůze čísla 30. 

 

 

Zapsal:        Verifikoval: 

 

 

                  

                                                                                                 
 

 

Jiří Křenek v.r.       Michal Koťan  


