
GROUNDSMAN ROKU  

Peter Ashworth z fotbalového klubu Preston North End  

1. Anglická fotbalová liga zná svého groundsmana roku, je jím Peter Ashworth, hlavní 

groundsman fotbalového klubu Preston North End. 

 

Peter tvrdí, že vděčí za svůj úspěch celému 

svému týmu, protože perfektní hrací povrch 

je dílem všech. Je také přesvědčen o tom, že 

používá nejlepší travní osivo; má nastaven 

správný režim výživy, a především je to díky 

lidem, které má okolo sebe. 

Vyznamenání pro nejlepšího groundsmana 

1.Fotbalové ligy se určuje podle bodového 

systému, a to tak, že trenér hostujícího 

mužstva a rozhodčí zápasu vždy hodnotí 

domácí hřiště body od 1-5. Na závěr sezóny 

pak tři nejlepší hřiště navštíví Dr.Stephan 

Baker, odborník na fotbalové trávníky 

z Výzkumného institutu sportovních trávníku (STRI) a ten vybírá vítěze. 

V polovině sezóny byly průměrné známy FK Preston 4.75 z 5.00 a jeho konečná známka 

paky byla 4.2 z 5.00 – přičemž ligový průměr byl 3.47. 

 

Petr navštěvoval přední zahradnickou školu Myerscough College, kde získal Národní diplom 

v trávníkářství; na hlavním stadionu mu pomáhá Dean Ash, zatímco na tréninkových hřištích 

je jeho pomocníkem Sam Newton – je-li třeba tak všichni spojí své síly. Přestože Peter 

vykonává tuto práci již devět let (má předchozí zkušenosti z FK Blackburn Rovers a Oldham 

Athletic), tak stejně několik dnů v týdnu spolupracuje i s bývalým hlavním groundsmanem 

Peterem McCallinem, neboť si velice cenní jeho zkušeností. 

 

 

 

Preston North End 

 

Peter celou dobu co pracuje u FK Preston 

používá travní osivo Johnsons Seeds. 

Dodavatelem je DLF a odborník na trávu 

z této firmy se stavuje na hřišti několikrát za 

rok, aby s Peterm konzultoval stav trávníku. 

Peter říká:“ Zjistil jsem, že travní směs J 

Premier Pitch nabízí moc pěknou zelenou 

barvu, vypadá zdravě, má dobrou odolnost 

proti chorobám, rychle se obnovuje a vydrží 

velkou zátěž dokonce i v tak špatném 

zimním počasí jaké jsem měli uplynulý rok. Samozřejmě, že náš program údržby je nastaven 

dobře takže postřik proti chorobám bylo třeba provádět pouze jednou, což je pro stadion 

velice pěkné. Výsledkem bylo hřiště, které v uplynulé sezóně bylo u hráčů velice oblíbené. 

 

Aby hrací plocha byla vždy co nejlepší, tak je třeba provádět každoroční renovace, jak na 

hlavní ploše, tak i na tréninkových hřištích. Letos odfrézují 10-12mm trávníku (KORO 



systém), což jim zaručí čistý a rovný povrch, a potom dodají do kořenového horizontu 200 

tun čerstvého fibresandu. Následně proběhne kultivace a urovnání povrchu a dosev travní 

směsí Johnsons J Premier Pitch. Peter očekává, že travní semínka vyklíčí během jednoho 

týdne a jeho první kosení bude do 14 dnů od výsevu, což je celých 7 týdnů před zahájením 

nové sezóny. V průběhu sezóny pak využívají Verti-Drain kdykoliv je třeba. 

Přeloženo z anglického časopisu, 9.6.2014 

 

 

 


