
Výroční předávání cen IOG 2017
Individuální ocenění IOG GROUNDSMEN ROKU za práci na ligovém fotbalovém
hřišti získal za rok 2016 Jindřich Březina, dlouholetý technický manažer z klubu
FC Vysočina Jihlava, pod jehož vedením je trávník na hřišti v Jihlavě jeden z nej-
lepších. Cenu předával Karel Fučík, jehož firma s klubem spolupracuje.

Na základě výsledků kategorizace prvoligových hřišť se každo-
ročně uděluje cena IOG TRÁVNÍK ROKU. Při hodnocení v květnu
2016 dosáhlo nejlepších výsledků hřiště SK Slavia Praha, kdy hlavní
hrací plocha v Edenu získala 29 bodů ze 30 možných. Cenu IOG a
dárkový šek sponzora PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. si pře-
vzal celý tým groundsmenů z Edenu.

Předseda Michal Koťan, který udělování cen moderoval, měl
“ocenění“ připraveno také pro všechny zahraniční přednášející
a to v podobě krásného českého křišťálu, jehož autorem byl
Toník Kadleček (úplně vlevo). Dárky si odnesli (na fotce zleva)
dva zástupci holandské SGL Mark Wubben a Paul Zwerus,
dále Dr. Gerhard Lung z Německa, předseda anglické IOG
Geoff Webb, španělský host z FC Villarrealu Vicente Alpuente
a Brian O’Shaughnessy zástupce anglické firmy Campey Turf
Care Systems, která dlouhodobě podporuje aktivity naší IOG. 
Přednášky všech hostů byly profesionální a velmi přínosné.

Výkonný výbor IOG se jednohlasně rozhodl, že Cena ZA CELOŽIVOTNÍ 
PŘÍNOS ČESKÉMU FOTBALU V MODERNIZACI FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ A
STADIONŮ  bude za rok 2016 udělena Josefu Drábovi, dlouholetému členu
Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR, který posunul kvalitu a bezpeč-
nost stadionů významně kupředu, především vytvořením standardů a
předpisů pro jejich výstavbu a modernizaci. Cenu předával Jiří Křenek, jeho
kolega z komise KSHP, společně s Geoffem Webbem, předsedou IOG UK.

Tato cena za celoživotní pří-
nos byla mimořádně udělena
ještě jedna a to In memoriam
pro Ing. Leo Jakimiče, jenž v
době svého pracovního půso-
bení ve společnosti REHAU
položil základy pro instalace a
provoz topných systémů ligo-
vých fotbalových hřišť u nás.
Leo Jakimič zemřel v roce 2016,
cenu převzala jeho manželka.  

Předávání IOG ČR AWARDS 2016
včetně rozhovorů s oceněnými a
představiteli IOG natáčela spor-
tovní redakce České televize.


