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semináře IOG ČR, Luhačovice, 1. února 2018

Hodnotící kritéria v bodech:

Kategorizaci provedli členové Komise
pro stadiony a hrací plochy FAČR

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 jak 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

Kategorizace hřišť Fotbalové národní ligy
v roce 2017

Kategorizace hřišť Fotbalové národní ligy proběhla v tomto roce ve dnech
16.10. až 18.10. 2017.  Kategorizační komise ve složení Michal Koťan,
Jaroslav Zítko, Michal Hlaváč a Zdeněk Philipp ujela za 3 dny opět více jak
1900 km a dle předem daných kritérií posoudila 13 hracích ploch klubů pro-
fesionálních soutěží z Fotbalové národní ligy. Všechny naměřené hodnoty
jsou uvedeny v tabulce, včetně zařazení do odpovídající kategorie. 

Letošní výsledky kategorizace FNL jsou pozitivní. Za velmi příznivého podzi-
mního počasí jsme celkově viděli vzrůstající trend v údržbě a v kvalitě těchto
profesionálních hřišť. Bohužel stálým problémem zůstávají hřiště postavená
před 40 lety, která mají špatnou celkovou konstrukci plochy a jsou tak
odsouzena k celkové rekonstrukci. Je možné konstatovat, že i na hracích
plochách “staré konstrukce“ se zlepšila kvalita údržby a četnost odborných
zásahů. Velkým překvapením pak je, že oproti minulému roku stoupl počet
hřišť v kategorii A – top ze 3 na 5, což je meziročně výborný výsledek.

Doporučení zůstávají prakticky stejná pro všechna hřiště: nastolení vysoké
odbornosti údržby, doplnění mechanizace, používání moderních trendů,
zvýšení počtu strojních zásahů a dodržování limitů herní zátěže. Dále pro
všechny hrací plochy v profesionální FNL, které mají původní a zastaralé
profily, doporučujeme do 3 let uskutečnit celkovou rekonstrukci. 

Výsledná tabulka bodového hodnocení:
Vodopropust- Rovinatost Floristické Hloubka Hustota a Stav Kate-

Fotbalový klub nost hrací hrací složení zakořenění a pokryvnost brankovišť Body gorie
plochy dle DIN plochy pevnost drnu plochy

1 FK Fotbal Třinec 3 4 0 3 4 5 19 C
2 Slezský FC Opava 3 5 2 4 5 5 24 B
3 MFK Frýdek-Místek 3 4 2 5 4 5 24 B
4 SK Dynamo České Budějovice 4 5 5 4 5 5 28 A
5 1. SC Znojmo 5 5 4 3 5 5 27 A
6 FK Pardubice 1 5 3 4 5 5 23 B
7 FK Baník Sokolov 5 5 5 4 5 4 28 A
8 FK Ústí nad Labem 2 5 3 3 4 4 21 B
9 FK Varnsdorf 2 4 3 3 4 5 21 B

10 FK Sellier & Bellot Vlašim 2 4 1 3 5 5 20 B
11 FK Viktoria Žižkov 4 5 3 3 5 4 24 B
12 FK Olympia Strahov 1 5 0 3 5 5 19 C
13 FC MAS Táborsko 2 5 5 5 4 5 26 A
14 FC Fastav Zlín 4 5 5 5 4 3 26 A
15 Městský stadion Vítkovice 27 A
16 FC Hradec Králové 25 B
17 1. FK Příbram 25 B

hodnoceno v květnu 2017 v rámci ePojisteni.cz ligy
hodnoceno v květnu 2017 v rámci ePojisteni.cz ligy
hodnoceno v květnu 2017 v rámci ePojisteni.cz ligy
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Vodopropustnost
dobrá

Floristické složení
výskyt lipnice roční nad 70 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 6 - 8 cm

303

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hodnocení hřiště je podobné
jako v loňském roce: celkový stav
hrací plochy po vysoké zátěži
není dobrý. Hustota a pokryv-
nost včetně brankovišť je slušná,
lipnice roční je téměř 100 %. Vo-
dopropustnost je průměrná z
důvodu špatných vlastností kon-
strukčních vrstev, nerovnosti plo-
chy jsou znatelné. Zcela chybí
profesionální strojní vybavení a
pravidelné regenerační zásahy. 
K celkovému zlepšení stavu a
kvality hřiště pomůže pouze
kompletní rekonstrukce plochy
včetně konstrukčních vrstev. 

Třinec

C
Celkový počet bodů

19

Vodopropustnost
dobrá

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 50 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 8 - 10 cm

423

B
Celkový počet bodů

24

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště si nadále udržuje dobrou
úroveň, má výbornou rovinatost
i hustotu a pokryvnost trávníku
včetně obou brankovišť. Vodo-
propustnost je však již jen prů-
měrná a hřiště vykazuje známky
zhutnění. Výskyt lipnice roční je
značný, dosahuje cca 50 % v po-
rostu. Doporučujeme pokračo-
vat v nastoleném trendu údržby
a snížení celkové herní zátěže.
Ke zlepšení stavu doporuču-
jeme ihned po ukončení sou-
těže provést renovaci, sys-
témem KORO odstranit trávník,
upravit substrát a zasít nový.  

Opava
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Vodopropustnost
velmi dobrá

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 50 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů nad 10 cm

524

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Znovu stejné hodnocení jako v
loňském roce. Hřiště působí
velmi dobře vizuálně, je patrná
velká snaha údržby, brankoviště
jsou v dobrém stavu. Hlavním
problémem je velký výskyt lip-
nice roční a hlinitá vegetační
vrstva s nedokonalou rovinou
povrchu na starém (přes 40 let)
původním profilu. Hřiště ne-
může doznat výrazného zlep-
šení kvality bez kompletní
rekonstrukce plochy, s výměnou
všech konstrukčních vrstev, s vy-
budováním propustného pro-
filu a založením nového trávníku

Frýdek-Místek

B
Celkový počet bodů

24

Vodopropustnost
velmi dobrá

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 5 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 8 - 10 cm

454

A
Celkový počet bodů

28

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště v loňském roce prošlo re-
novací, strojem KORO byl od-
straněn původní porost, byla
upravena vegetační vrstva a po-
ložen nový trávníkový koberec.
Nyní je hřiště ve výborné kon-
dici a veškeré naměřené para-
metry jsou téměř ideální.
Vodopropustnost plochy se zvý-
šila a hustota trávníku je vynika-
jící. Doporučujeme pokračovat
v nastoleném trendu údržby,
pravidelně provádět strojní zá-
sahy, především aerifikaci a pí-
skování povrchu.

České Budějovice
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Vodopropustnost
výborná

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 15 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 6 - 8 cm

345

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště je stále ve velmi dobrém
stavu, vodopropustnost je vý-
borná. Trávník je v dobré kon-
dici, s vysokou hustotou včetně
brankovišť. Zastoupení lipnice
roční je zatím velmi malé. Jen
zakořenění je pouze průměrné.
Je znát vysoký standard údržby
a četnost strojních zásahů. 
Doporučujeme pokračovat v
nastoleném trendu údržby, pro-
vádět pravidelně regenerační
zásahy a používat biostimulační
přípravky na podporu rozvoje
kořenového systému. 

Znojmo

A
Celkový počet bodů

27

Vodopropustnost
velmi špatná

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 30 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 8 - 10 cm

431

B
Celkový počet bodů

23

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště se oproti loňskému roku
příliš nezměnilo. Výskyt lipnice
roční se drží zhruba na stejné
úrovni. Zakořenění trávníku je
velmi dobré, hustota porostu je
výborná, obě brankoviště jsou v
dobrém stavu. Hřiště má tra-
dičně dobrou rovinatost. Jedi-
ným negativním faktorem tak
zůstává velmi snížená vodopro-
pustnost starých konstrukčních
vrstev. Ke zlepšení stavu hřiště
doporučujeme renovaci systé-
mem KORO, avšak pro standard
profesionálních soutěží je nutná
kompletní rekonstrukce hřiště.

Pardubice



Vodopropustnost
výborná

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 5 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 8 - 10 cm

455

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště v letošním roce prošlo
celkovou rekonstrukcí, nyní má
propustný profil, písčité kon-
strukční vrstvy a fixaci vegetační
vrstvy vlákny FIBRESAND. Ve-
škeré naměřené parametry jsou
tedy téměř ideální. Na ploše
jsou znát drobné, ale lehce od-
stranitelné nedostatky v údržbě.
Doporučujeme nastolit vysoký
trend profesionální údržby a do-
koupení odpovídající techniky.
Pravidelně provádět regene-
rační zásahy, dosevy brankovišť
a podpořit rozvoj kořenového
systému trávníku.

Sokolov

A
Celkový počet bodů

28

Vodopropustnost
solidní

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 30 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 6 - 8 cm

332

B
Celkový počet bodů

21

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Po dvou letech od renovace se
celkový stav hřiště částečně
zhoršil. Rovinatost je stále vý-
borná, ale vodopropustnost se
významně zhoršila. Nadměrná
herní zátěž je znatelná, branko-
viště jsou lehce poškozena. Vý-
skyt lipnice roční je již značný a
zakořenění porostu pouze prů-
měrné. Ošetřování hřiště není
ideální, doporučujeme zvýšení
kvality údržby na profesionální
úroveň, zakoupení odpovídají-
cího profesionálního strojního
vybavení a pokud možno sní-
žení herní zátěže.

Ústí  nad Labem



Vodopropustnost
solidní

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 30 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 6 - 8 cm

332

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště se od loňského roku prak-
ticky nezměnilo. Floristické slo-
žení trávníku je průměrné,
výskyt lipnice roční značný.  Hus-
tota a rovinatost velmi dobrá,
brankoviště nejsou poškozena.
Tradičně nízká je vodopropust-
nost z důvodu nevhodného slo-
žení substrátu. I nadále je znát
kvalitní údržba. Doporučujeme
zvýšení četnosti strojních zá-
sahů. K zásadnímu zvýšení kva-
lity hrací plochy by byla nutná
kompletní rekonstrukce včetně
výměny všech konstrukčních
vrstev.

Varnsdorf

B
Celkový počet bodů

21

Vodopropustnost
solidní

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 70 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 6 - 8 cm

312

B
Celkový počet bodů

20

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště se od minulého roku vý-
razně změnilo k lepšímu. Vyso-
kým nasazením při ošetřování a
zvýšením četnosti strojních zá-
sahů došlo k celkovému zlep-
šení stavu hrací plochy. Výskyt
lipnice roční je stále velmi vy-
soký, vodopropustnost je sní-
žená a zakořenění je pouze
průměrné. Plocha je však velmi
hustá a brankoviště téměř ne-
poškozena. Ke zlepšení plochy
a posunu do vyšší kategorie
však pomůže pouze kompletní
rekonstrukce celého profilu a
výměna konstrukčních vrstev. 

Vlašim



Vodopropustnost
velmi dobrá

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 30 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 6 - 8 cm

334

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Po dvou letech od renovace má
hřiště vynikající rovinatost, hus-
totu, pokryvnost a pevnost drnu.
Profil s vlákny FIBRESAND má
velmi dobrou vodopropustnost.
Bohužel výskyt lipnice roční je
značný a zakořenění opět pouze
průměrné.  Celková zátěž byla
sice snížena, ale stále není
ideální, brankoviště již jsou po-
škozena.  Doporučujeme zvý-
šení intenzity údržby a četnosti
strojních zásahů, včetně hloub-
kové aerifikace a opakovaně
doporu čujeme zakoupení pro-
fesionálního strojního vybavení. 

Praha – Žižkov

B
Celkový počet bodů

24

Vodopropustnost
velmi špatná

Floristické složení
výskyt lipnice roční nad 70 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů 6 - 8 cm

301

C
Celkový počet bodů

19

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hrací plocha klubu FK Olympia
je původní hřiště se starým
profilem. Na prvním pohled je
hřiště velmi solidní, ale namě-
řené hodnoty tomu neodpoví-
dají. Trávník je téměř mono-
kultura lipnice roční na velmi
tvrdém substrátu, hloubka za-
kořenění je i z tohoto důvodu
pouze průměrná. Na hřišti je
znát nadměrná zátěž. I přes vel-
kou snahu údržby zařazujeme
hřiště do kategorie C a dopo-
ručujeme minimálně renovaci
s úpravou substrátu nebo cel-
kovou rekonstrukci plochy.

Praha – Strahov



Vodopropustnost
solidní

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 5 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů nad 10 cm

552

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Nová hrací plocha na stadionu v
Táboře, v ulici Kvapilova, byla
uvedena do provozu na jaře le-
tošního roku. Naměřené hod-
noty jsou téměř zcela ideální a
překvapila hlavně délka kořenů.
Vyjimkou je však vodopropust-
nost, kdy vegetační substrát ne
zcela vhodného složení opako-
vaně nepropouštěl vodu dobře.
Doporučujeme zvýšení množ-
ství hnojiva při pravidelném
hnojení a dále nastolení vyso-
kého a profesionálního trendu
údržby a také dokoupení odpo-
vídajícího strojního vybavení.

Tábor

A
Celkový počet bodů

26

Vodopropustnost
velmi dobrá

Floristické složení
výskyt lipnice roční cca do 5 %

Zakořenění a pevnost drnu
hloubka kořenů nad 10 cm

554

Celkové hodnocení 
a doporučená opatření
Hřiště bylo hodnoceno až 17.10.
2017, protože při kategorizaci
eP ligy byla již prováděna re-
novace, kdy byl trávník odfré-
zován systémem KORO, upra -
vena vegetační vrstva a založen
nový trávník výsevem. Plocha je
ve velmi dobrém stavu. Hod-
nocené parametry jako rovina-
tost, floristické složení a zako -
řenění jsou výborné, také vodo -
propustnost je velmi dobrá.
Zarážející je vyšší herní poško -
zení plochy, snížená pokryv -
nost a stav brankovišť. Doporu -
čujeme jednoznačně snížení
zátěže a zvýšení četnosti stro-
jních zásahů. 

Zlín

A
Celkový počet bodů

26


