
Groundsman   

Ipswich Town FC 

Alan Ferguson 



Premier Liga ( 20 klubů )  

Championship liga ( 24 klubů ) 

Fotbalová liga 1 ( 24 klubů ) 

Fotbalová liga 2  ( 24 klubů ) 

CELKEM 92 klubů 

Anglické profesionální kluby ve čtyřech divizích: 



Kluby v předních 2 divizích 

mají tréninková střediska 

zvané akademie 

V akademii najdeme 

několik travnatých hřišť 

a syntetický trávník  

pod střechou 

 



Akademie jsou velice dobře vybaveny  

mechanizací 



Stroje, které najdeme na stadionech 

Premier Ligy a Championship ligy: 

•   Třívřetenová sekačka, nebo nejméně dvě  

    singlovky 

 

•   Nejméně jeden komaktní traktor 

 

•   Výběr přídavných zařízení – overseeder, 

    kartáč, topdressor a další 

 

•   Aerifikátor 

 

•   Lajnovčky a pestrý výběr ručního nářadí 

 

 

 

 

 

 



Stroje, které najdeme v akademiích: 

Řadu kompaktních traktorů ( nejméně 3) 

Dvě až tři vřetenové sekačky se 3 nebo 5 vřeteny 

Pojezdová vozidla 

Aerifikátory 

Top dressory,postřikovače, lajnovačky 

Renovační stroje a nástroje 



Výběr strojů, které  

najdeme v akademiích: 

- top dressor 

- Koro 

- Recyklátor 



•       Kluby všech 4 divizí mají vlastní                

 vybavení k údržbě stadionu 

 

•        Renovace však bude provádět firma 

 

•        Mnohé ze stadionů 3 a 4 divize jsou      

         relativně nové, jsou menší a mají lepší    
          mikroklima 

 

 

 



Menší kluby často 

pracují s již použitými stroji 



Stavba hřišť obvyklá v profesionálních klubech 

( kořenový horizont) : 

 

•      Substrát zemina / písek - 20/80, 30/70, 40/60 

 

•       Fibresand 

 

•       DESSO / GRASSMASTER 

 

•       Xtra grass 

 

Některé kluby mimo Premier League používají 

hřiště i pro jiné sporty- rugby, americký fotbal, 

ale i pro koncerty 
  

 



Hull City- příprava na koncert 



Příprava na koncert 



Poškození může být hrozné 



Drnování je nejlepším řešením 

je-li okno pro renovaci malé 



Vztahy mezi správcem 

hřiště a trenéry musí být 

dobré, zabráníme tím 

poškozování hřiště  

již v průběhu rozcvičení 

před zápasem 



Ochrana hřiště před zápasem i po něm: 

1. Hráči použijí plochu hřiště k rozcvičení až teprve 45 

minut před výkopem. 

       2. Rozcvičování trvá nejdéle 30 minut. 

3. Jsou-li připraveny přenosné branky, tak brankář     

použije pevné brány pouze na  nácvik příčných   

           pasů před branku. 

 

      4. Kde nejsou připraveny přenosné brány, tak  

          brankář použije brankoviště maximálně 20 minut. 

 

      5.  Každé mužstvo používá k zahřátí plochu od   

                 velkého vápna ke středu hřiště, nebo určenou 

            k tomu groundsmanem.    
 



 Brankáři používají brankoviště pouze pro nácvik 

příčných pasů ( je- li to v poločase nezbytné). V 

průběhu poločasu se všeobecně bere na plochu 

ohled. 

8. Vyklusání po hře trvá nejdéle 15 minut. Brankoviště 

se nepoužívají.     

 

      
Zmíněná pravidla omezují poškození hrací plochy, a tím  

vám pomohou vytvořit skvělé hřiště pro vaši příští 

hru na našem stadionu v Portsman Road. 

 7. Rozcvičení o poločase je vyhrazeno pouze náhradníkům. 

6.  Pakliže groundsman neurčí jinak, tak všechny silové a  

vytrvalostní tréninky se provádějí za postraní čárou naproti 

straně používané postraním rozhodčím. 




