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O UMĚLÉ TRÁVNÍKY JUTA
JE TRVALÝ A VELKÝ ZÁJEM
NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE,
ALE I V CELÉ EVROPĚ

Stadion Dukly Praha na Julisce (tréninkové hřiště)

Rozhovor s manažerem prodeje
Jutagrass Michalem Jonem.
❱ V minulém rozhovoru pro náš časopis jste se zmínil o trendu, že v ČR
i města začínají rekonstruovat svá
hřiště s UT3G z vlastních prostředků, jak se tato spolupráce projevila
v posledním období?
Tato tendence v posledních měsících sílí.
Samozřejmě k tomu přispěla i kauza předsedy FAČR M. Pelty. Dotace na vybrané projekty MŠMT byly pozastaveny. Nový dotační

program je již vypsán, ale termín čerpání
dotace byl posunut do poloviny příštího
roku. Pro potencionální investory je to zčásti dobrá zpráva, mohou v klidu celou stavbu připravit a vybrat vhodný typ umělého
trávníku. Byli jsme osloveni několika kluby
a městy, abychom pomohli s vypracováním
nového projektu a rozpočtu. Ti pak přivítali,
že celková cena projektu by mohla být nižší
než při podání původní žádosti.
❱ Navazuji na první otázku, předpokládám, že při současném dočasném

nižším počtu realizací hřišť v ČR je
kvalita evidentně velmi důležitým
kritériem – můžete to potvrdit?
Jednoznačně, ale i kdyby jich bylo více
nebo méně, tak kvalita zůstává hlavní
prioritou. I když jsou hlavním kritériem
výběru finance, je našim cílem doporučit
investorům nejvhodnější trávník vzhledem k jejich požadavkům. Zvažujeme
mnoho faktorů – jestli je vybraný trávník
vhodný pro daný sport, předpokládanou
intenzitu zátěže, údržbu atd.
❱ JUTA je pro umělé trávníky v ČR
POJMEM a o vaše trávníky je permanentně v České republice stálý
a velký zájem. Jak vypadá váš export do Evropy či dalších destinací?
Od posledního našeho rozhovoru jsme
zaznamenali několik změn – v některých
destinacích je lehký pokles, jinde naopak větší poptávka po JUTA trávnících.
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Tréninkové hřiště v areálu slovenského prvoligového Ružomberoku

V příjemném skandinávském prostředí bylo realizováno tréninkové hřiště v norském Oslo

Naše pozice v Německu je stále silnější a těší nás zejména reference bundesligových týmů Mainz 05, Hamburg SV,
SC Karlsruhe a další. Je to pro nás stále ten trh, který určuje tempo v Evropě.
Ostatní trhy se neustále snažíme stabilizovat. Úspěšný nástup, který jsme zaznamenali, se snažíme potvrdit nejen
kvalitou a cenou, ale i 100% zákaznickým servisem. Dlouholetá trpělivá práce na Slovensku přinesla velký úspěch
- 6 hřišť v roce 2017. Zvláště si ceníme
velmi zdařilé realizace v prvoligovém
Ružomberku. V současnosti jsou ve výstavbě také hřiště v tréninkových střediscích MŠK Žilina a Slovan Bratislava.

❱ Jaké plány či přání do budoucna
byste nám mohl prozradit?
Náš plán je jednoznačný: udržet stávající
výrobní tempo v takové kvalitě, abychom
neohrozili vybudovanou vynikající pověst
nejen v ČR, ale i v Evropě. Mým osobním přáním je zopakovat objem prodeje

z roku 2016 a nadále poskytovat zákazníkům bezkonkurenční trávníky a servis.
Neustále pracujeme také na vývoji nových
typů sportovních i okrasných trávníků.
Mimořádnou výzvou je pro nás spolupráce na vývoji umělých trávníků pro sporty,
ve kterých se doposud nepoužívali.
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