
Odborný seminář pro správce fotbalových hřišť v 1. a 2. lize 
spojený s výroční konferencí spolku IOG ČR se uskutečnil ve 
spolupráci s FAČR ve dnech 1.-2. února 2018 v Luhačovicích. 

Seminář byl určen pro správce fotbalových hřišť HET ligy a NFL, kteří 
přijeli v hojném počtu ze všech klubů ČR a čtyř klubů ze Slovenska. 
Celkem včetně zástupců firem z oboru se sešlo na 150 účastníků. 

Přednášku o testování hybridních trávníků v polních zkouškách v Bazileji 
měl Paul Baader (Baader Konzept Německo).  

Známé vřetenové sekačky a stroje pro ošetřování a regenerace trávníků 
na fotbalových hřištích z produkce firem Dennis Mowers a Sisis 
představil obchodní manažer Toby Clarke.  

Konference IOG ČR 2018
The Institute of Groundsmanship Česká republika, z.s.

Úvodní zdravice za 
FAČR od předsedy 
KSHP Ing. R. Votíka.  

Geoff Webb, CEO 
anglické IOG zahájil 
seminář přednáškou 
o programu GaNTIP 
na rozvoj hřišť v UK.  

Generálním sponzo- 
rem konference byla 

firma ITTEC, s.r.o.



Dr. Harald Nonn při své přednášce vysvětlil, proč je boj s plevelnou 
lipnicí roční ve sportovních trávnících tak komplikovaný. Také objasnil, 
jak se v Německu hodnotí a kategorizují hřiště ligových klubů.  

Vřetenové sekačky ALLETT přijel představit Dave Allett a shoda jména s 
rodinnou anglickou firmou vyrábějící sekačky není náhodná.  

Ing. Radek Váňa řešil problematiku využití bylinných výluhů pro stimulaci 
a posílení růstu, vitality a kondice sportovních trávníků. 

Z Holandska byl také sympatický Arno Harmsen, konzultant pro fotba-
lová hřiště, který měl na starosti přípravu hřišť na ME žen 2017 a podělil 
se s účastníky s problémy i úspěchy při této práci. 

Z holandské firmy 
SGL přijel na seminář 
opět Mark Wubben, 
který popsal nové 

osvětlovací jednotky, 
analyzéry a systém 

odborného 
poradenství firmy.  
Důležitá byla jeho 

přednáška o houbo-
vých chorobách 

trávníků a prevenci v 
boji s nimi na 

fotbalových hřištích.  

Přednášky firem z 
oboru: 

ITTEC, s.r.o. 

EUROGREEN CZ s.r.o. 

STROM PRAHA a.s. 

AGRO CS a.s. 

Profigrass s.r.o. 

ADAM-zahradnická a.s.
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Odborný seminář byl jako každý rok doplněn o členskou 
schůzi IOG a zejména o vyhlašování cen IOG za rok 2017:

Cena roku 2017 za 
mimořádný přínos 
pro činnost IOG ČR  
(sponzor IOG ČR) 

Cenu získal  
Antonín Kadleček, 
dlouholetý člen a 

spolupracovník IOG 
ČR a groundsman 

hřišť v Luhačovicích. 

Cena Trávník  
roku 2017 

(sponzor ceny  
ITTEC, s.r.o.) 

Cenu získalo hřiště  
klubu AC Sparta 

Praha za dosažení 
nejvyššího počtu 
bodů při katego-
rizaci hřišť 1. ligy. 

Cena roku 2017 za 
celoživotní přínos 
českému fotbalu při 

modernizaci hřišť 
(sponzor IOG ČR) 

Cenu získal  
Ing. Ivo Našinec, 

dlouholetý pracovník 
ve šlechtění trav pro 
sportovní trávníky. 
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Cena Groundsman 
roku 2017 

(sponzor ceny  
AGRO CS a.s.) 

Cenu získal  
Jan Pechanec z klubu 
FK Mladá Boleslav za 
významný posun ve 

kvalitě údržby 
hlavního hřiště. 

Předávání cen:  

zleva- R. Šindelář, 
ITTEC, s.r.o., sponzor 
 a R. Votík, předseda 

KSHP FAČR 

zprava- M. Koťan, 
předseda IOG ČR a 

G. Webb, CEO IOG UK

Členská schůze IOG ČR řešila a zvolila: 

Hospodaření spolku v roce 2017, plány na rok 2018, vydávání Sborníků 

Do výkonného výboru byli zvoleni: Michal Koťan, Ing. Lea Duží, 
 Karel Fučík, Dušan Romanovský, Vladislav Kavan. 

Do dozorčí rady spolku byli zvoleni: Mgr. Tomáš Mejzlík,  
Aleš Jakl, Michal Hlaváč.

semináře IOG ČR, Luhačovice, 1. února 2018 

ve spolupráci 
s FAČR a LFA


