
l Vodopropustnost dle DIN 18035 - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 velmi špatná, 0 nepropustná plocha
l Rovinatost hrací plochy - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 narušená, 0 špatná rovinatost plochy
l Floristické složení dle výskytu lipnice roční a obecné - 5 do 5%, 4 do 15%, 3 do 30%, 2 do 50%, 1 do 70%, 0 nad 70%
l Hloubka zakořenění a pevnost drnu dle hloubky kořenů - 5 nad 10 cm, 4 8-10 cm, 3 6-8 cm, 2 4-6 cm, 1 2-4 cm, 0 pod 2 cm 
l Hustota a pokryvnost plochy dle % pokryvnosti - 5 více než 95%, 4 90-95%, 3 80-89%, 2 70-79%, 1 60-69%, 0 pod 60%
l Stav brankovišť dle plně vyšlapané plochy - 5 do 10 m2, 4 10-20 m2, 3 21-30 m2, 2 31-40 m2, 1 41-50 m2, 0 nad 50 m2

Výsledná tabulka bodového hodnocení hřišť:

Hodnotící kritéria v bodech:

Kategorizace 
hřišť klubů 

Fortuna:ligy  
v roce 2020

Fotbalový Vodopro- Rovinatost Floristické Hloubka Hustota Stavklub pustnost hrací hrací složení zakořenění a pokryvnost brankovišť Body Kategorie
plochy dle DIN plochy a pevnost drnu plochy

1 SK Slavia Praha 3 5 5 5 5 5 28 A
2 Bohemians Praha 1905 2 5 2 3 4 5 21 B
3 AC Sparta Praha 5 5 5 2 5 5 27 A
4 FK Mladá Boleslav 4 5 5 3 5 5 27 A
5 FC Slovan Liberec 3 5 0 4 5 5 22 B
6 FK Jablonec 1 5 0 3 5 5 19 C
7 FK Teplice 4 5 4 3 5 5 26 A
8 FC Viktoria Plzeň 3 5 4 4 5 5 26 A
9 1. FK Příbram 1 5 1 3 5 4 19 C
10 SK Dynamo České Budějovice 3 5 4 4 5 5 26 A
11 FC Zbrojovka Brno 2 5 1 3 5 5 21 B
12 1. FC Slovácko 2 5 3 3 5 5 23 B
13 FC Fastav Zlín 1 5 2 3 5 5 21 B
14 SK Sigma Olomouc 5 5 3 4 5 5 27 A
15 MFK Karviná 3 5 3 4 5 5 25 B
16 FC Baník Ostrava - MS Vítkovice 2 5 3 3 5 5 23 B
17 Slezský FC Opava 3 5 5 5 5 5 28 A



Kategorizace hřišť FL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Všechny naměřené parametry
jsou téměř ideální, zvláště vyni-
kající byla pokryvnost a hustota,
přestože je hřiště ve velké zápa-
sové frekvenci. Lehce byla ome-
zena pouze vodopropustnost,
způsobená vysokými srážkami v
době měření i před. Hrací plo-
chu tak řadíme do kategorie A –
výborné top hřiště.
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby, včetně
pokračování v používání moder-
ních produktů a technologií.

Slavia
Praha

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 5 5

a
28

Kategorizace fotbalových hřišť Fortuna:ligy
a FNL proběhla ve dnech 29. září až 2. října
2020. Kategorizační komise ve složení
Michal Hlaváč, Michal Koťan, Jaroslav Zítko
a Ing. Rostislav Votík ujela za tyto 4 dny více
jak 1800 km a dle předem daných kritérií
posoudila 31 hlavních hracích ploch profe-
sionálních soutěží. 

Kategorizace proběhla v době plné vegetace, avšak
v plné zátěži, kdy soutěžní utkání již probíhala od čer-
vence 2020. Nutno podotknout, že v týdnu kontroly a
týden před tímto datem byl na celém území České re-
publiky značný výskyt srážek, takže plochy byly vesměs
plošně nasyceny srážkovou vodou a při prováděném
orientačním měření vodopropustnosti se tento stav pro-
jevil a vodopropustnost hřišť tak byla snížena. Přesto lze
konstatovat, že hrací plochy Fortuna:ligy jsou stále ve
vysokém standardu a až na 2 výjimky ve vysoké kvalitě.

Pro porovnání počty hřišť v kategorii A:

2016 -   9x A
2017 - 11x A
2018 -   9x A
2019 - 10x A
2020 -   8x A 

Všechna hřiště se vyznačují výbornou rovinatostí, za-
kořeněním odpovídajícím tomuto vegetačnímu období
a velmi dobrou hustotou. Nadále hlavním problémem
zůstává boj s plevelnou lipnicí roční. Celkově lze konsta-
tovat, že úroveň údržby a regeneračních zásahů je nyní
v nejvyšší soutěži na velmi vysoké evropské úrovni.
Novinkou je pak používání nových moderních systémů,
kdy na nejlepších hřištích jsou již k vidění osvětlovací
rampy pomáhající k regeneraci trávníků při nevhodném
počasí.

Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce,
včetně zařazení do odpovídajících kategorií. 



Kategorizace hřišť FL 2020    

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Výborná je rovinatost hrací plochy a stav
brankovišť. Hustota a pokryvnost je snížena
vysokou zátěží. Hloubka zakořenění je prů-
měrná, odpovídá však danému vegetač-
nímu období. Vodopropustnost po deštích
je snížena a výskyt lipnice roční je již na
hraně 50 %. Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme zvýšení kvality údržby ve
všech směrech, četnosti strojních zásahů a
snížení celkové zátěže hrací plochy. Dále
doporučujeme zvážení použití systému
Koro, s následnou úpravou substrátu a za-
ložením nového trávníku.

Bohemians
Praha 1905

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 2 3

Vodopropustnost Floristické složení Stav brankovišť

5 5 5

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Několik dnů před návštěvou
komise byl položen nový
travní koberec. Veškeré na-
měřené hodnoty jsou téměř
ideální. Jedinou bodovou
ztrátou se tak stala hloubka
zakořenění, jelikož logicky v
tak krátkém čase nemohl ko-
berec zakořenit. Hřiště tak 
řadíme do kategorie A – 
výborné top hřiště.
Doporučujeme začít použí-
vat moderní postupy údržby.

Sparta
Praha

B
21

a
27



   Kategorizace hřišť FL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hrací plocha má výbornou rovinatost, stav
brankovišť, hustotu a pokryvnost. Hloubka za-
kořenění je průměrná. Nejvíce problematickou
tak zůstává vodopropustnost, která je prakticky
nulová a floristické složení trávníku, kdy obsah
lipnice roční již překročil 70 %. Hřiště řadíme
do kategorie C – vyhovující s výhradami!
Doporučení se nemění: kompletní rekon-
strukce všech vrstev, včetně vyhřívání. Hřiště
postavené jako první vytápěné v ČR již v někte-
rých parametrech neodpovídá dnešním stan-
dardům a např.: různé výšky topného roštu a
nevhodné písky v drenážní vrstvě způsobují
velké problémy.

Jablonec  

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 0 3

C
19

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

4 5 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště znovu působí výbor-
ným dojmem. Rovinatost, hus-
tota, pokryvnost a stav
brankovišť jsou výborné. Po
vydatných srážkách je lehce
snížena vodopropustnost. Za-
kořenění je v tomto vegetač-
ním období pouze průměrné.
Hřiště řadíme do kategorie A
– výborné top hřiště. Doporu-
čujeme pokračovat v nastole-
ném trendu údržby, včetně
používání moderních pro-
duktů a technologií.

Mladá
Boleslav

a
27
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Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hrací plocha má výbornou rovina-
tost, stav brankovišť, hustotu i po-
kryvnost. Hloubka zakořenění je
velmi dobrá a vodopropustnost
průměrná. Celoplošný výskyt lip-
nice roční již překročil 70 %. Hřiště
řadíme do kategorie B.
Na hřišti je patrná kvalitní práce
údržby, ale z důvodu vysokého vý-
skytu lipnice roční doporučujeme
použití systému Koro s případnou
výměnou nebo úpravou substrátu
a založení nového trávníku.

Liberec

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 0 4

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

4 4 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Před cca 3 týdny před návštěvou komise byl položen
nový travní koberec, po celkové rekonstrukci kon-
strukčních vrstev. Rovinatost, hustota a stav brankovišť
jsou výborné. Hloubka zakořenění odpovídá době cca
21 dnů od položení trávníku a je aktuálně 6 – 8 cm. Vo-
dopropustnost je lehce zhoršená po vydatných deštích.
Překvapující byl výskyt lipnice roční na nově položeném
trávníku, který odhadem činil cca 10 %. Hřiště po drob-
ných bodových ztrátách je zařazeno nově do kategorie
A – výborné top hřiště.
Doporučujeme aplikovat nejmodernější trendy údržby,
správně dávkovat zálivku plochy a navýšit strojové zá-
sahy. Dále doporučujeme řešit s dodavatelem stavby
nadměrný výskyt lipnice roční na novém povrchu.

Teplice

B
22

a
26



   Kategorizace hřišť FL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště má výbornou rovinatost, hustotu
a pokryvnost. Stav brankovišť je naru-
šený. Hloubka zakořenění odpovídá
vegetačnímu období a je průměrná.
Dlouhodobě je však snížena vodopro-
pustnost a výskyt lipnice roční je na
hranici 70 %. Hřiště řadíme do katego-
rie C – vyhovující s výhradami!
Doporučujeme zvýšení kvality údržby
ve všech směrech a zvážit kompletní
rekonstrukci hrací plochy, a to nejlépe
systémem Koro s případnou výměnou
nebo úpravou substrátu a založení no-
vého trávníku.

Příbram

Vodopropustnost Stav brankovišť Zakořenění

1 4 3

C
19

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 4 4

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hustota, pokryvnost, rovinatost a
stav brankovišť jsou i při velké
herní zátěži výborné. Velmi
dobrá je hloubka zakořenění a
výskyt lipnice roční je na solidní
hodnotě okolo 15 %. Jediným
problémem hřiště se tak jeví
znovu pouze průměrná vodo-
propustnost. Hřiště řadíme do
kategorie A – výborné top hřiště.
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby, včetně
používání moderních produktů a
technologií.

Plzeň

a
26



Kategorizace hřišť FL 2020    

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště je stále, již několik let, ve
velmi dobrém stavu. Výborná je
rovinatost, hustota, pokryvnost a
stav brankovišť. Hloubka zakoře-
nění je velmi dobrá a výskyt lip-
nice roční stále pouze do 15 %.
Vodopropustnost je po vydat-
ných deštích pouze průměrná.
Hřiště řadíme do kategorie A –
výborné top hřiště.
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby, včetně
používání moderních produktů a
technologií.

České
Budějovice

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 4 4

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 1 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Výborná je rovinatost, hustota a po-
kryvnost i stav brankovišť. Zakořenění
je průměrné, ale odpovídá vegetač-
nímu období. Problematická je stále
vodopropustnost, která je nízká. Vý-
skyt lipnice roční v porostu se po roce
dramaticky zvýšil na současných cca
60 %. Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme zvýšení kvality údržby
ve všech směrech a zvážit znovu kom-
pletní renovaci hrací plochy, a to nej-
lépe systémem Koro s úpravou
problematické vegetační vrstvy a se
založením nového trávníku.

Brno

a
26

B
21



   Kategorizace hřišť FL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Rovinatost, hustota, pokryvnost a
stav brankovišť jsou výborné.
Hloubka zakořenění je průměrná,
ale odpovídá vegetačnímu ob-
dobí. Vodopropustnost je znovu
problematická a velmi nízká. Vý-
skyt lipnice roční je cca 40 %.
Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučení, přes patrnou zvýše-
nou snahu údržby, zůstávají stále
stejná: snížení herní zátěže, čas-
tější strojní zásahy, pravidelné do-
sevy, topdressing a aerifikace.

Zlín

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 2 3

B
21

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 3 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Rovinatost, hustota, pokryvnost a
stav brankovišť jsou výborné.
Hloubka zakořenění je průměrná,
ale odpovídá vegetačnímu období.
Výskyt lipnice roční je na hranici 
30 %. Vodopropustnost je však sní-
žena. Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme pokračovat v nasto-
leném trendu údržby, zvýšit četnost
strojních zásahů a zvážit rekonstrukci
hrací plochy, a to nejlépe systémem
Koro, s úpravou vegetační vrstvy a
se založením nového trávníku.

Uherské
Hradiště

B
23
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Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Výborná je znovu vodopropust-
nost, pokryvnost, hustota, rovina-
tost a stav brankovišť. Zakořenění
je velmi dobré. Výskyt lipnice
roční je aktuálně stále do 30 %.
Hřiště řadíme do kategorie A –
výborné top hřiště.
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby, včetně
používání moderních produktů a
technologií.

Olomouc

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

5 3 4

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 3 4

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Rovinatost, hustota, pokryvnost a
stav brankovišť jsou výborné.
Hloubka zakořenění je velmi
dobrá. Vodopropustnost po vydat-
ných deštích je pouze průměrná a
výskyt lipnice roční na hranici 30 %.
Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme pokračovat v na-
stoleném trendu údržby, včetně
používání moderních produktů a
technologií. Pro návrat do katego-
rie A zvážit použití systému Koro s
úpravou substrátu a založením no-
vého trávníku.

Karviná

a
27

B
25



   Kategorizace hřišť FL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Všechny naměřené para-
metry jsou téměř ideální.
Jedinou bodovou ztrátou
tak je naměřená průměrná
vodopropustnost způso-
bená vydatnými dešti. Hrací
plochu řadíme do katego-
rie A – výborné top hřiště.
Doporučujeme pokračovat
v nastoleném trendu
údržby, včetně používání
moderních produktů a
technologií.

Opava

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 5 5

a
28

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 3 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Rovinatost, hustota, pokryvnost a stav
brankovišť jsou výborné. Hloubka za-
kořenění je průměrná, ale odpovídá
vegetačnímu období. Vodopropust-
nost po vydatných deštích je snížena.
Výskyt lipnice roční je na hranici 30 %.
Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme pokračovat v nastole-
ném trendu údržby, včetně používání
moderních produktů a technologií.
Pro návrat do kategorie A zvážit po-
užití systému Koro s úpravou sub-
strátu a založením nového trávníku.

Ostrava

B
23

Městský stadion Vítkovice



Kategorizace hlavních hracích ploch klubů Fortuna:Národní ligy proběhla souběžně s hodnocením hřišť klubů Fortuna:ligy, ve dnech
29. září až 2. října 2020. Kategorizační komise pracovala ve složení Michal Hlaváč, Michal Koťan, Jaroslav Zítko a Ing. Rostislav Votík.
V této soutěži bylo hodnoceno 14 fotbalových hřišť.  
Kategorizace proběhla v době plné vegetace, avšak v plné zátěži, kdy soutěžní utkání již probíhala od července 2020. Nutno
podotknout, že v týdnu kontroly a týden před tímto datem byl na celém území České republiky značný výskyt srážek, takže plochy
byly vesměs plošně nasyceny srážkovou vodou a při prováděném orientačním měření vodopropustnosti se tento stav projevil a
vodopropustnost hřišť tak byla snížena. Výsledky kategorizace FNL ukazují, že stav hřišť v této soutěži není ideální, celkově pouze
průměrný. Jen jediné hřiště získalo zařazení do kategorie A, většina hřišť má však hodnocení průměrné až podprůměrné.
Doporučení zůstávají prakticky stejná: všude nastolení vysoké odbornosti údržby, doplnění mechanizace, používání moderních
trendů, zvýšení četnosti strojních zásahů a dodržování vhodné zátěže. Dále doporučujeme klubům FNL, které mají hrací plochy s pů-
vodním a nyní již nevyhovujícím profilem, aby do 3 let uskutečnili celkovou rekonstrukci těchto ploch. 

Kategorizace 
hřišť klubů

Fortuna:nÁroDnÍ
ligy

v roce 2020

l Vodopropustnost dle DIN 18035 - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 velmi špatná, 0 nepropustná plocha
l Rovinatost hrací plochy - 5 výborná, 4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 solidní, 1 narušená, 0 špatná rovinatost plochy
l Floristické složení dle výskytu lipnice roční a obecné - 5 do 5%, 4 do 15%, 3 do 30%, 2 do 50%, 1 do 70%, 0 nad 70%
l Hloubka zakořenění a pevnost drnu dle hloubky kořenů - 5 nad 10 cm, 4 8-10 cm, 3 6-8 cm, 2 4-6 cm, 1 2-4 cm, 0 pod 2 cm 
l Hustota a pokryvnost plochy dle % pokryvnosti - 5 více než 95%, 4 90-95%, 3 80-89%, 2 70-79%, 1 60-69%, 0 pod 60%
l Stav brankovišť dle plně vyšlapané plochy - 5 do 10 m2, 4 10-20 m2, 3 21-30 m2, 2 31-40 m2, 1 41-50 m2, 0 nad 50 m2

Výsledná tabulka bodového hodnocení hřišť:

Hodnotící kritéria v bodech:

Fotbalový Vodopro- Rovinatost Floristické Hloubka Hustota Stavklub pustnost hrací hrací složení zakořenění a pokryvnost brankovišť Body Kategorie
plochy dle DIN plochy a pevnost drnu plochy

1 FC Hradec Králové 0 5 1 2 4 5 17 C
2. MFK Chrudim 2 5 0 3 4 4 18 C
3 FK Dukla Praha 0 5 2 2 3 5 17 C
4 Slavoj Vyšehrad (Strahov) 1 5 0 3 5 5 19 C
5 FK Viktoria Žižkov (Střížkov) 1 5 3 4 4 5 22 B
6 FK Varnsdorf 0 5 0 3 5 5 18 C
7 FK Ústí nad Labem 2 5 2 3 5 5 22 B
8 FC MAS Táborsko 2 5 2 3 5 4 21 B
9 FK Sellier a Bellot Vlašim 3 5 0 3 5 5 21 B
10 FC Vysočina Jihlava 5 5 3 3 5 5 26 A
11 SK Líšeň 0 4 2 5 5 5 21 B
12 FK Blansko 0 3 1 5 4 5 18 C
13 1. SK Prostějov 3 5 1 3 5 5 22 B
14 FK Fotbal Třinec 1 5 2 3 5 5 21 B



Kategorizace hřišť FNL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Rovinatost hrací plochy je výborná. Hloubka zako-
řenění odpovídá vegetačnímu období a je prů-
měrná, brankoviště jsou lehce poškozena. Hustota
a pokryvnost plochy je lehce narušena a na hřišti
je znát značné překračování doporučené zátěže.
Vodopropustnost je při dešti překvapivě dobrá.
Výskyt lipnice roční je za hranicí 70 %. Hřiště zařa-
zeno do kategorie C – vyhovující s výhradami!
Doporučení jsou stejná jako v loňském roce: do-
poručujeme zvýšení četnosti údržby, a to všech
strojních zásahů. Z důvodu vysokého výskytu lip-
nice roční pak zvážení použití systému Koro s do-
plněním velkého množství písku pro zlepšení
vlastností substrátu a založení nového trávníku.

Chrudim

Vodopropustnost Stav brankovišť Zakořenění

2 4 3

C
18

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

0 1 2

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště má výbornou rovinatost a nepoško-
zená brankoviště. Hustota a pokryvnost
plochy je narušena. Vodopropustnost plo-
chy je prakticky nulová, hřiště nasyceno
srážkami a měřeno za deště. Hloubka za-
kořenění je nízká a podíl lipnice roční je již
celoplošně cca 60 až 70 %. Hřiště zařazeno
do kategorie C – vyhovující s výhradami!
Doporučujeme častější strojní zásahy, op-
timalizovat četnost a množství zálivky a po-
užívání dostupných moderních produktů.
Dále doporučujeme zvážení použití sys-
tému Koro, s následnou úpravou substrátu
a založením nového trávníku. 

Hradec
Králové

C
17



Kategorizace hřišť FNL 2020    

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Rovinatost plochy je výborná a taktéž stav brankovišť.
Výskyt lipnice roční je aktuálně přes 50 %. Hloubka za-
kořenění odpovídá vegetačnímu období a je prů-
měrná. Vodopropustnost je tradičně na tomto hřišti
prakticky nulová, hřiště nasyceno srážkami. Díky vysoké
zátěži a různým druhům provozovaných sportů je hus-
tota a pokryvnost plochy pouze průměrná. Hřiště zařa-
zeno do kategorie C – vyhovující s výhradami!
Doporučení tak zůstávají stále prakticky neměnná. Do-
poručujeme zvýšení kvality údržby ve všech směrech,
četnosti strojních zásahů a snížení celkové zátěže hrací
plochy. Dále doporučujeme zvážení použití systému
Koro, s následnou úpravou substrátu a založením no-
vého trávníku. 

Dukla
Praha

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

0 2 2

Stav brankovišť Floristické složení Zakořenění

5 0 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Stav plochy se od loňského roku
prakticky nezměnil. Rovinatost hrací
plochy, hustota, pokryvnost a stav
brankovišť jsou výborné. Hloubka za-
kořenění je pouze průměrná a vodo-
propustnost velmi špatná. Hlavním
negativem hrací plochy je téměř mo-
nokultura lipnice roční. Hřiště řadíme
do kategorie C – vyhovující s výhra-
dami! Jediným možným řešením je
tak použití systému Koro, s úpravou
nebo výměnou substrátu a založením
nového trávníku. 

Slavoj  
Vyšehrad

C
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C
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hřiště na stadionu Strahov 



   Kategorizace hřišť FNL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště se od loňského roku znovu prakticky
nezměnilo. Rovinatost, hustota, pokryvnost,
stav brankovišť jsou výborné. Hloubka zako-
řenění je průměrná. Vodopropustnost je z
důvodu složení substrátu stále prakticky nu-
lová. Výskyt lipnice roční je aktuálně přes 
70 %. Hřiště řadíme do kategorie C – vyho-
vující s výhradami!
Doporučení zůstávají stále stejná: zvýšení
strojní údržby a četnosti zásahů. Ke zvýšení
kvality by však byla nutná kompletní rekon-
strukce všech konstrukčních vrstev hřiště,
včetně výměny vegetačního substrátu.

Varnsdorf

Stav brankovišť Floristické složení Zakořenění

5 0 3

C
18

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 3 4

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Rovinatost hrací plochy a stav
brankovišť jsou výborné. Hustota a
pokryvnost plochy jsou lehce na-
rušeny vysokou zátěží a hloubka
zakořenění je průměrná. Výskyt lip-
nice roční je cca 30 %. Hřiště řa-
díme do kategorie B.
Doporučujeme zvýšení kvality
údržby ve všech směrech, četnost
strojních zásahů a snížení celkové
zátěže hrací plochy.

Viktoria
Žižkov

B
22

hrací plocha Střížkov
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Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Rovinatost, hustota, pokryvnost, stav
brankovišť jsou výborné. Hloubka
zakořenění je průměrná. Vodopro-
pustnost po dešti překvapivě dobrá.
Výskyt lipnice roční je aktuálně cca
50 %. Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme zvýšení kvality
údržby ve všech směrech, častější
strojní zásahy a používání dostup-
ných moderních produktů.

Ústí  nad
Labem

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 2 3

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 2 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Výborná je rovinatost, hustota a po-
kryvnost hrací plochy. Brankoviště
jsou lehce poškozena a výskyt lip-
nice roční dosahuje cca 40 %.
Hloubka zakořenění je pouze prů-
měrná a vodopropustnost nízká.
Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme zvýšení kvality
údržby ve všech směrech, častější
strojní zásahy a používání dostup-
ných moderních produktů.

Tábor

B
22

B
21



   Kategorizace hřišť FNL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště opět působí výborným doj-
mem, je znát vysoká úroveň údržby.
Většina naměřených parametrů je
ideální. Průměrné je pouze zakoře-
nění a výskyt lipnice roční je již na
hranici 30 %. Hřiště jako jediné ve
Fortuna:Národní lize řadíme do ka-
tegorie A – výborné top hřiště.
Doporučujeme pokračovat v nasto-
leném trendu údržby, včetně použí-
vání moderních produktů a tech-
nologií.

Jihlava

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

5 3 3

a
26

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 0 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště se od loňského roku prakticky
nezměnilo. Výborná je rovinatost,
pokryvnost a stav brankovišť.
Hloubka zakořenění a vodopropust-
nost je pouze průměrná. Výskyt lip-
nice roční je však již přes 70 %. Hřiště
řadíme do kategorie B.
Doporučení zůstávají stejná: udržet
stávající trend údržby, četnost rege-
neračních a strojních zásahů. Ke
zlepšení stavu hrací plochy však po-
může pouze kompletní rekonstrukce
všech konstrukčních vrstev.

Vlašim

B
21



Kategorizace hřišť FNL 2020    

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hrací plocha nováčka soutěže není zcela
ideální. Stav brankovišť je však výborný a pře-
kvapivě také hloubka zakořenění. Hustota a
pokryvnost je narušena vysokou zátěží. Výskyt
lipnice roční je těsně pod hranicí 70 %. Vodo-
propustnost díky nevhodnému vegetačnímu
substrátu je prakticky nulová. Hřiště řadíme
do kategorie C – vyhovující s výhradami!
Doporučujeme zvýšení kvality údržby ve
všech směrech, častější strojní zásahy a po-
užívání dostupných moderních produktů. Ke
zlepšení stavu hrací plochy však pomůže
pouze kompletní rekonstrukce všech kon-
strukčních vrstev.

Blansko

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

0 1 5

Vodopropustnost Floristické složení Rovinatost

0 2 4

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Oproti loňskému roku došlo ke zlepšení
stavu. Výborná je hustota, pokryvnost,
hloubka zakořenění a také stav branko-
višť. Výskyt lipnice roční je cca 50 %. Vo-
dopropustnost je díky nevhodnému
vegetačnímu substrátu prakticky nulová.
Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme zvýšení kvality údržby ve
všech směrech, častější strojní zásahy a
používání dostupných moderních pro-
duktů. Ke zlepšení stavu hrací plochy
však pomůže pouze kompletní rekon-
strukce všech konstrukčních vrstev.

Brno
Líšeň

C
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   Kategorizace hřišť FNL 2020

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště je cca 14 měsíců po renovaci systémem
Koro, celkový stav se však zhoršil. Výborná je
rovinatost, hustota, pokryvnost a také stav
brankovišť. I přes uskutečněnou úpravu sub-
strátu je vodopropustnost velmi nízká. Zako-
řenění je průměrné a výskyt lipnice roční je na
tak krátkou dobu od renovace vysoký – cca 40 %.
Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme zvýšení kvality údržby ve
všech směrech, častější strojní zásahy a použí-
vání dostupných moderních produktů. K cel-
kovému zlepšení stavu hrací plochy však
pomůže pouze kompletní rekonstrukce všech
konstrukčních vrstev.

Třinec

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 2 3

B
21

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 1 3

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Oproti loňskému roku došlo ke zlepšení
stavu. Výborná je rovinatost, hustota, po-
kryvnost a stav brankovišť. Hloubka zako-
řenění je průměrná a vodopropustnost
také. Výskyt lipnice roční je však značný,
cca 70 %. Hřiště řadíme do kategorie B.
Doporučujeme pokračovat v nastoleném
trendu údržby, zvýšit četnost strojních zá-
sahů a používání moderních produktů a
technologií. Ke zlepšení stavu hrací plo-
chy však pomůže pouze kompletní rekon-
strukce všech konstrukčních vrstev a
založení nového trávníku.

Prostějov

B
22


