
MANAGEMENT FOTBALOVÉHO TRÁVNÍKU 

   
  Produkci dobrého trávníku na fotbalovém hřišti 

ovlivňují tři hlavní faktory – klima, půda a 
management. 

 

Josef Vodehnal NDT  

 



VÝZNAM MANAGEMENTU 

• Přizpůsobení pracovní síly a technického 
vybavení finančnímu rozpočtu. 

 

• Dobrý management rozpozná relativní 
důležitost všech položek a soustředí se na ty, 
které přinesou nejlepší výsledky za každou 
investovanou korunu. 

 



ROZHODOVACÍ PROCES 

 

1. Změňte sebe. 

2. Změňte situaci. 

3. Přizpůsobte se tvořivě. 

4. Odejděte. 

 

 



ZMĚŇTE SEBE 

 

• Můj vzhled, neboli image, kterou prezentuji. 

 

• Moje agenda, neboli věci, které chci udělat. 

 

• Moje paradigma, neboli můj názor na svět. 



MŮJ VZHLED 

GROUNDSMAN BOLTON WANDERERS FC                 NENÍ TO TAK TĚŽKÉ 

• Změna našeho vzhledu k 
lepšímu je viděna okolím 
pozitivně. 

• Cítíme se jistěji ve 
slušivém oděvu, a tím 
stoupá i naše důvěra. 

• Groundsman, který je 
neupravený nemůže mít 
respekt. 

 



MOJE AGENDA 

Při výběru nové techniky: 

1.  Umím argumentovat pro více než jedno řešení. 

2.   Náš šéf musí cítit, že má opravdový výběr. 

Řešením problému tímto způsobem, ukážeme vedení, že 
dokážeme: 

1. Přijmout manažerské řešení pracovních problémů. 

2. Předvést naši profesionální úroveň. 

3. Potvrdit naši důvěryhodnost v tom, že dokážeme 
zvážit nejen své argumenty, ale i argumenty ostatních 
lidí. 

 



ORGANIZACE PRÁCE 

Úspěšné řízení fotbalového areálu : 

 

1. Efektivní organizace a přesný rozpočet 
dostupných fondů. 

2. Efektivního řízení práce a techniky. 

3. Vedení přesných záznamů o nákladech a 
činnosti. 

  



ZÁZNAMY O STAVU HŘIŠTĚ 

1. Do záznamu by měl manažer uvádět také data, 
množství hnojiv, topdressingu, fungicidů a 
postřiků plevelů. 

2. Záznamy denních prací jsou důležité nejen pro 
samotného manažera, ale seznamují i vedení FK 
s problematikou správy hřiště. 

3. Záznam nabízí vypovídající obrázek činnosti a 
nákladů. 



VEDENÍ ÚČTŮ 

• Přesné účetnictví přispěje více než cokoliv 
jiného ke statusu manažera v očích vedení FK. 

 

• Nepřesné vedení záznamů říká o manažerovi asi 
tolik, jako nepořádný sklad strojů. 



ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE 

• Bez komunikace se ničeho nedosáhne. 

• Pamatujte, že se jedná o oboustranný proces. 

• Pamatujte, že jasná a přesná komunikace, ať už 
slovní, písemná či obrázková, je pro manažera 
nejdůležitější. 

• Vysvětlujte trenérovi co děláte. 

• Dělejte si fotografie důležitých operací. 

 



ŽIVOTNÍ FILOSOFIE DVOU GROUNDSMANŮ 

BŮH POMÁHÁ TĚM, CO SI 

POMÁHAJÍ SAMI 
NIC NENÍ ZADARMO 



IMT =  INTEGROVANÝ MANAGEMENT TRÁVNÍKU 

CO JE TO IMT? 

 

 Celková péče o přírodní trávník při jeho 
zakládání, ošetřování a renovaci musí využívat 
znalosti  z oborů biologie, chemie, fyziky a s tím 
spojené kultivační postupy.  



ZÁKLADY PROGRAMU IMT 

 

 

1.  Vědět, jak pracovní úkon udělat. 

2.  Vědět, proč pracovní úkon udělat. 

 

 



VERTIKUTACE  -  SKARIFIKACE  -  KORO 

Velkým problémem všech 
sportovních trávníků je 
stařina, neboli plstˇ, 
anglicky „thatch“. 

Diagram ukazuje rozdíl 
mezi-vertikutací a 
skarifikací. 

KORO systém – moderní 
řešení tohoto problému. 

 



          

  ZÁVLAHA 

 

•     Často a málo  - NE.  

•     Druhý extrém: 

      závlaha 1x týdně a 

      intenzivně   -  NE.      

•     Úsporné  

      technologie. 

  

 



  

 

• Vylepšuje: 

    - hustotu kořenů 

    - odolnost proti stresu                                    

    - kvalitu dosevu při   

      renovaci 

 

• Tmavší barva 

 

• Úspora kosení 

 

 

 

  PRIMO MAXX- růstový regulátor, jeden z nejlepších 

nástrojů IMT  



NEVHODNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY 
 

NEVHODNÝ PRACOVNÍ POSTUP 



  DRENÁŽNÍ SYSTÉM NAZNAČUJE TMAVÁ TRÁVA 

            



DRENÁŽE 
VÝVOD DRENÁŽE Z 

PŘEDCHOZÍHO SNÍMKU !!! 
 

 

 Drenáž povrchové vody 

 Drenáž spodní vody 

 



TO JE POVRCH ! 

Více info:       www.fotbalovetravniky.cz  


