
Proč je chybné tvrdit, že umělý trávník… 

Minulý týden kluby hrající Fotbalovou Ligu (Wikipedie : Nejstarší fotbalová soutěž, 

založena v roce 1888. V roce 1992 se z této soutěže odtrhlo 20 klubů a založili 

Premier Ligu. Od roku 1995 má Anglická fotbalová liga 72 klubů, které jsou 

rovnoměrně rozděleny do tří divizí, známe pod jmény The Chamiponship, První Liga 

a Druhá Liga. Postupy a sestupy mezi těmito divizemi jsou hlavním prvkem Ligy, 

která umožňuje nejlepším klubům z Chamionship postup do Premier Ligy a naopak 

spodním klubům z Druhé Ligy sestup do Fotbalové Konference, což umožňuje 

vzájemnou integraci celého systému Anglické Fotbalové Ligy) diskutovali o snaze 

opětovně zavést umělý trávník do profesionálního fotbalu. Syntetický trávník, který se prvně 

objevil v Britanii před téměř 20 lety, nezanechal moc příznivý dojem. Hřiště v Lutonu, 

Watfordu a Oldhamu si nikterak nezískali mezi hráči oblibu, protože ti co zde měli problémy, 

si stále pamatují bolestivá zranění při skluzech, poté co na povrchu hřiště zanechali svou 

kůži. Pamatuji si, jak jsem sledoval zápas Manchesteru United, ve kterém prohráli v Oldhamu 

o jednu branku, kterou dal brankář Oldhamu po odkopu od své brány, protože míč odskočil 7 

metrů do výšky, lehce přeskočil nebohého brankáře United, a skončil v síti.  

Je jenom férové říci, že poslední třetí generace syntetických povrchů, na kterých se hraje 

dnešní fotbal, se posunul od těchto dnů hodně daleko. Dříve než se nějaký klub, nebo jeho 

předseda, nadchnou pro umělý trávník, ve kterém spatřují odpověď na své finanční 

problémy, tak by udělali dobře, kdyby zvážili data z některých posledních vyvážených 

výzkumů.  

V uplynulých letech následovala UEFA organizaci FIFA a umožnila odehrání vrcholového 

fotbalu na syntetickém trávníku. Před několika sezonami hrála Anglie kvalifikační zápas s 

Ruskem v Moskvě, avšak co si většina diváků, kteří sledovali hru, pravděpodobně 

neuvědomovala, byl fakt, že hrací plocha musela projít těmi nejpřísnějšími testy, než byl 

vydán souhlas k použití plochy pro tento zápas.  

Aby mohl být syntetický povrch, neboli fotbalový trávník, jak jej nazývá FIFA z důvodu lepší 

přijatelnosti, hřiště musí splňovat hodnocení jedno-hvězdičkové, nebo dvou-hvězdičkové 

kategorie. Toto hodnocení je nastaveno tak, aby hrací charakteristiky hřiště byly co 

nejvěrnější přírodnímu trávníku. Syntetická hřiště, zařazena do dvou-hvězdičkové kategorie, 

musí být každoročně testována, aby bylo zaručeno uchování všech vlastností.  

A právě zda platí, že některé prodejní hovory spojované se syntetickým trávníkem 

nevysvětlují všechny s tím související fakta. Malé kluby, které od instalace syntetického hřiště 

očekávají zvyšování příjmů do klubové pokladny, si neuvědomují, že čím vyšší zátěž na hrací 

ploše, tím vyšší nároky na údržbu. Poslední data uveřejněná Evropskou semenářskou asociací 

ukázala, že náklady na údržbu jak syntetických povrchů, tak přírodního trávníku, nejsou od 

sebe ani tak vzdáleny. Vím z vlastní zkušenosti, že pokud chcete udržovat dobrý hrací povrch 

na syntetickém hřišti, tak na něm musíte pracovat.  



Nedávný konec zimního období rovněž prokázal, že ne všechny umělé povrchy jsou 

použitelné pro každé počasí. Místní zápasy v oblasti Burtonu byly o několik dnů odloženy 

kvůli sněhu a ledu na hracím povrchu, takže nešlo hrát. Vím od některých groundsmanů 

chladnějších regionů v Evropě, že využívají syntetické hrací povrchy, které mají zabudovány 

vyhřívací systémy. V teplých klimatických oblastech se zase syntetické povrchy neobejdou 

bez zavlažovacích systémů, protože vlákna se mohou příliš rozpálit a povrch, při kontaktu s 

hráči, je může popálit. Takže z posledních několika vět můžete nabýt dojmu, že mezi 

syntetickým a přírodním trávníkem není zas takový rozdíl, a budete mít pravdu.  

Jako jeden z prvních mohu potvrdit, že syntetické hrací povrchy se za posledních deset let 

posunuly daleko, a patří ke sportu. Problém, který ale vidím já, spočívá v tom, že nejsou 

odpovědí na motlitby klubových hráčů, protože tito si plně neuvědomují, jak o ně pečovat.  

V nadcházejících několika měsících uslyšíme argumenty z obou stran rozděleného trávníku, 

neboť Fotbalová Liga prochází obdobím konzultace. Doufám, že obě strany zaujmou k věci 

konstruktivní přístup. Pouze tato cesta umožní klubům lepší rozhodování, protože budou 

vědět, do čeho jdou, a ať už se rozhodnou jakkoliv, tak hráčům zajistí nejlepší možné hrací 

povrchy. 


