
Kategorizace hřišť klubů 
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 

v roce 2021
Kategorizace hřišť Fortuna:národní ligy pro běhla ve dnech 19. 10. 2021 – 21. 10. 2021. 
Kategorizační komise ve složení Michal Koťan a Jaroslav Zítko ujela za tyto 3 dny ví ce 
jak 1600 km a dle předem daných kri térií posoudila celkem 30 hracích ploch profe-
sionálních soutěží.  
Kategorizace proběhla ve dnech podzimní vegetace, avšak v plné zátěži, kdy 
soutěžní utkání již probíhala od července 2021. Stejně jako v loňském roce, v podz-
imních měsících roku, byl relativně dostatečný srážkový normál a opakovaná vy-
datná ranní rosa na celém území České republiky způsobila, že půdní profily byly 
nasyceny, a tak orientační vsakové zkoušky byly ve výsledku spíše průměrné. 
Letošní výsledky kategorizace FNL jsou v podzimním období, po zátěži od čer-
vence 2021, celkově pouze průměrné až podprůměrné. Světlou výjimku však tvoří 
hřiště Táborska a Líšně, která poprvé a zcela zaslouženě získala kategorii A - 
výborné top hřiště. Vysoký standard kategorie A stále drží i hřiště v Opavě. 
Doporučení pro ostatní zůstávají prakticky stejná: všude nastolit vysokou odbor-
nost údržby, doplnění mechanizace, používání mo-derních trendů, zvýšení stro-
jových zásahů a dodržování vhodné zátěže. Dále doporučujeme do 2 let všechny 
hrací plochy v profesionální FNL, které mají původní a zastaralé půdní profily,  
k celkovým rekonstrukcím všech konstrukčních vrstev.  

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 Stav 
klub pustnost hrací hrací složení zakořenění a pokryvnost brankovišť Body Kategorie 

plochy dle DIN plochy a pevnost drnu plochy  

1. FK Viktoria Žižkov 2 5 2 4 5 5 23 B 
2. AC Sparta Praha B (Strahov ER) 2 5 0 3 5 5 20 B 
3. FK Dukla Praha 1 5 2 3 3 5 19 C 
4. FK Varnsdorf 1 5 0 2 4 5 17 C 
5. FK Ústí nad Labem 3 5 2 3 5 5 23 B 
6. 1. FK Příbram 1 5 1 3 5 5 20 B 
7. FC MAS Táborsko 3 5 4 4 5 5 26 A 
8. FC Sellier & Bellot Vlašim 3 5 0 3 5 5 21 B 
9. FC Vysočina Jihlava 3 5 3 3 4 5 23 B 
10. FC Zbrojovka Brno 1 5 1 2 4 5 18 C 
11. SK Líšeň 2019 3 5 5 5 5 5 28 A 
12. MFK Vyškov (stadion Drnovice) 1 5 1 5 2 5 19 C 
13. 1. SK Prostějov 0 5 1 4 4 5 19 C 
14. FK Fotbal Třinec 1 5 2 3 4 4 19 C 
15. Slezský FC Opava 3 5 4 5 5 5 27 A 
16. MFK Chrudim 2 5 0 2 4 4 17 C

Kategorizaci provedli  
členové



Kategorizace hřišť FNL 2021

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Stav plochy několik let prakticky ne-
změněn. Rovinatost hrací plochy, 
hustota, pokryvnost a stav brankovišť 
je výborný. Hloubka zakořenění je 
pouze průměrná a vodopropustnost 
špatná. Hlavním negativem hrací plo-
chy je téměř monokultura lipnice 
roční. Zvýšenou snahou údržby a lep-
ším bodovým hodnocením hřiště řa-
díme do kategorie B – dobré. 
Jediným možným řešením je tak po-
užití systému Koro, s úpravou nebo 
výměnou substrátu a založením no-
vého trávníku.

AC S p arta  
Praha B

Vodopropustnost Stav brankovišť Zakořenění

2 0 3

B
20

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 2 4

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Rovinatost plochy, hustota, pokryvnost a 
stav brankovišť jsou výborné. Hloubka zako-
řenění okolo 10 cm odpovídá vegetační 
době. Tradičně slabší na tomto hřišti je vo-
dopropustnost a floristické složení, kde 
obsah lipnice roční je přes 50%. Hřiště řa-
díme do kategorie B – dobré. 
I přes výrazné zlepšení údržby doporuču-
jeme další zvýšení kvality ve všech směrech, 
doplnění mechanizace a také četnost stro-
jových zásahů a regeneračních prací. Do bu-
doucna ve výhledu 2-3 let zvážit použití 
systému Koro, s následnou úpravou sub-
strátu a založením nového trávníku.

FK Viktoria  
Žižkov

B
24

stadion E. Rošického 
Strahov



Kategorizace hřišť FNL 2021

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Hřiště při návštěvě viditelně po masivním výskytu 
neřešených travních chorob. Díky tomu a vysoké 
zátěži je pokryvnost a hustota trávníku pouze prů-
měrná, spíše podprůměrná. Rovinatost plochy a 
stav brankovišť je sice výborný, ale ostatní namě-
řené parametry jsou podprůměrné. Výskyt lip-
nice roční je aktuálně nad 50%. Hřiště zařazeno 
do kategorie C – vyhovující s výhradami! 
Doporučení tak zůstávají stále prakticky ne-
měnná. Doporučujeme zvýšení kvality údržby ve 
všech směrech, četnosti strojových zásahů a sní-
žení celkové doporučené zátěže hrací plochy. 
Dále doporučujeme zvážení použití systému 
Koro, s následnou úpravou substrátu a založením 
nového trávníku.

FK Dukla  
Prah a

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 2 3

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 0 2

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Hřiště se od loňského roku znovu prak-
ticky nezměnilo. Rovinatost a stav bran-
kovišť jsou výborné. Hustota a 
pokryvnost je narušena. Hloubka zakoře-
nění je pouze 4 - 6 cm. Vodopropustnost 
je z důvodu složení substrátu stále prak-
ticky nulová. Výskyt lipnice roční je aktuál- 
ně přes 70%. Hřiště řadíme do kategorie 
C – vyhovující s výhradami! 
Doporučení zůstávají stále stejná: zvýšení 
kvality údržby ve všech směrech, navý-
šení strojových zásahů. Ke zvýšení kvality 
by však byla nutná kompletní rekon-
strukce všech konstrukčních vrstev hřiště, 
včetně výměny vegetačního substrátu.

FK  
Varnsdorf

C
19

C
17



Kategorizace hřišť FNL 2021

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Hřiště má výbornou rovinatost, hus-
totu, pokryvnost a stav brankovišť. 
Hloubka zakořenění odpovídá ve-
getačnímu období a je průměrná. 
Dlouhodobě je však snížena vodo-
propustnost a výskyt lipnice roční je 
stále na hraně 70%. Hřiště řadíme do 
kategorie B – dobré. 
Doporučujeme zvýšení kvality 
údržby ve všech směrech a zvážit 
kompletní rekonstrukci hrací plochy, 
a to nejlépe systémem Koro s pří-
padnou výměnou nebo úpravou 
substrátu a založením nového tráv-
níku.

1. FK 
Př íb ram

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 1 3

B
20

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 2 3

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Rovinatost, hustota, pokryvnost, stav 
brankovišť jsou výborné. Hloubka za-
kořenění je průměrná, stejně tak i vo-
dopropustnost. Výskyt lipnice roční 
je již přes 50%. Přes viditelnou snahu 
o zlepšení údržby, hřiště řadíme do 
kategorie B - dobré. 
Doporučujeme další zvýšení kvality 
ve všech směrech, doplnění mecha-
nizace a také četnosti strojových zá-
sahů a regeneračních prací. Do 
budoucna ve výhledu 2-3 let zvážit 
použití systému Koro, s následnou 
úpravou substrátu a založením no-
vého trávníku.

FK Úst í   
nad Labem

B
23



Kategorizace hřišť FNL 2021

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Velké překvapení letošních katego-
rizačních výsledků! Po letní výměně 
správce došlo k výraznému zlepšení 
všech parametrů hrací plochy. Vý-
borná je rovinatost, hustota, pokryv-
nost a stav brankovišť. Zakořenění je 
okolo 10 cm a odpovídá vegetační 
době. Výskyt lipnice roční je aktuál-
ně pod kontrolou. Průměrná je 
pouze vodopropustnost. Hřiště za-
slouženě řadíme do kategorie A - vý-
borné top hřiště. 
Doporučujeme pokračovat v nastole-
ném trendu údržby, včetně používání 
moderních produktů a technologií.

FC  MAS 
Tábo rsko

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 4 4

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 0 3

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Hřiště se od loňského roku prak-
ticky nezměnilo. Výborná je rovina-
tost, pokryvnost a stav brankovišť. 
Hloubka zakořenění a vodopro-
pustnost je pouze průměrná. Vý-
skyt lipnice roční je však již přes 
70%. Hřiště řadíme do kategorie B 
- dobré. 
Doporučení zůstávají stejná: udr-
žet stávající trend údržby, četnost 
regeneračních a strojových zásahů. 
Ke zlepšení stavu hrací plochy však 
pomůže pouze kompletní rekon-
strukce všech konstrukčních vrstev.

FC S el l ier  
& Bel lot  
Vlašim

A
26

B
21



Kategorizace hřišť FNL 2021

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Stav hrací plochy se výrazně zhoršil. 
Výborná je pouze rovinatost a stav 
brankovišť. Hustota a pokryvnost je 
narušena. Zakořenění a vodopro-
pustnost jsou nedostatečné, výskyt 
lipnice roční je na hraně 70%. Hřiště 
řadíme do kategorie C – vyhovující 
s výhradami! 
Doporučujeme zvýšení kvality 
údržby ve všech směrech a kom-
pletní rekonstrukci hrací plochy, a to 
nejlépe systémem Koro s případnou 
výměnou nebo úpravou substrátu a 
se založením nového trávníku. 

F C  
Zbrojovka 

Brno
Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 1 2

C
18

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 3 3

Celkové hodnocení  
a doporučená 
opatření 
Hřiště má výbornou ro-
vinatost a stav branko-
višť. Pokryvnost a 
hustota je narušena vy-
sokou zátěží hrací plo-
chy. Ostatní naměřené 
parametry jsou pouze 
průměrné. Hřiště řa-
díme do kategorie B – 
dobré. 
Doporučujeme snížení 
herní zátěže hrací plo-
chy a návrat k precizní 
údržbě.

FC 
Vysoč ina  

J ihlava

B
23



Kategorizace hřišť FNL 2021

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Druhé velké překvapení le-
tošních kategorizací! Hřiště 
je po celkové rekonstrukci a 
všechny naměřené para-
metry jsou téměř ideální. Je-
dinou bodovou ztrátou tak 
je pouze průměrná vodo-
propustnost. Hřiště zaslou-
ženě řadíme do kategorie A 
- výborné top hřiště. 
Doporučujeme pokračovat 
v nastoleném trendu údržby, 
včetně používání moderních 
produktů a technologií.

SK Líšeň  
201 9

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 5 5

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 1 5

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Rovinatost a stav brankovišť jsou vý-
borné. Hustota a pokryvnost jsou vý-
razně narušeny vysokou zátěží a 
provozem prakticky bez omezení. 
Vodopropustnost plochy je téměř 
nulová a výskyt lipnice roční okolo 
70%. Hřiště řadíme do kategorie C – 
vyhovující s výhradami! 
Doporučujeme zvýšení kvality 
údržby ve všech směrech a navýšení 
strojových zásahů i regeneračních 
prací. Ke zvýšení kvality by však byla 
nutná kompletní rekonstrukce všech 
konstrukčních vrstev hřiště, včetně 
výměny vegetačního substrátu.

MFK 
Vyškov

A
28

C
19

stadion Drnovice



Kategorizace hřišť FNL 2021

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Výborná je pouze rovinatost a stav 
brankovišť. Hustota a pokryvnost je 
narušena vysokou zátěží, zakoře-
nění je pouze průměrné. Vodopro-
pustnost je téměř nulová a výskyt 
lipnice roční je okolo 50%. Hřiště 
řadíme do kategorie C vyhovující 
s výhradami! 
Doporučujeme zvýšení kvality údržby 
ve všech směrech, častější strojní 
zásahy a používání dostupných mo-
derních produktů. K celkovému 
zlepšení stavu hrací plochy však po-
může pouze kompletní rekon-
strukce všech konstrukčních vrstev.

FK Fotb al  
Tř in ec

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

1 2 3

C
19

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

0 1 4

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Výborná je rovinatost a stav branko-
višť. Zakořenění okolo 9 cm odpovídá 
vegetační době. Výskyt lipnice roční se 
zhoršil a přesahuje již 70%. Díky namě-
ření nulové vodopropustnosti řadíme 
hřiště do kategorie C vyhovující s vý-
hradami! 
Doporučujeme zvýšení kvality údržby 
ve všech směrech, častější strojní zá-
sahy a používání dostupných moder-
ních produktů.  Ke zlepšení stavu hrací 
plochy však pomůže pouze kompletní 
rekonstrukce všech konstrukčních 
vrstev a založení nového trávníku.

1.SK 
Prostě jov

C
19
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Celkové hodnocení  
a doporučená 
opatření 
Většina naměřených pa-
rametrů je téměř ideální. 
Lehce se zvýšil pouze vý-
skyt lipnice roční a vodo-
propustnost byla pouze 
průměrná. Hrací plochu 
znovu řadíme do katego-
rie A – výborné top hřiště. 
Doporučujeme pokračo-
vat v nastoleném trendu 
údržby, včetně používání 
moderních produktů a 
technologií.

Slezský  
FC  Op ava

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

3 4 5

Vodopropustnost Floristické složení Zakořenění

2 0 2

Celkové hodnocení  
a doporučená opatření 
Hřiště se od loňského roku prakticky nezměnilo. 
Pouze rovinatost hrací plochy je výborná. Branko-
viště jsou lehce poškozena a hustota i pokryvnost 
je narušena vysokou zátěží. Hloubka zakořenění 
je malá a vodopropustnost nevyhovující. Výskyt 
lipnice roční již přesáhl 70%. Hřiště zařazeno do 
kategorie C – vyhovující s výhradami! 
Doporučení jsou stejná jako v loňském roce: do-
poručujeme zvýšení četnosti údržby, a to všech 
strojových i regeneračních zásahů. Z důvodu vy-
sokého výskytu lipnice roční pak zvážení použití 
systému Koro s  doplněním velkého množství 
písku pro zlepšení vlastností substrátu a založení 
nového trávníku nebo celkovou rekonstrukci 
všech vrstev. 

MFK 
Chrudim

A
27

C
17


