
Zásadní rozhovor - Alan Ferguson, 
St George’s Park 

Je neuvěřitelné, že Alan Ferguson působí v supermoderním 
tréninkovém centru anglické FA, St. George´s Park, již více 
než dva roky. V průběhu řady let, kdy působil u 
fotbalového klubu Ipswich Town, Portman Road, byl Alan 
považován za jednoho z nejlepších groundsmanů ve 
fotbale a může se pyšnit celou řadou cen, které získal za 
svůj trávník na stadionu. Byl to právě tento vysoký 
standard, spolu s pečlivostí, kterou Alan věnuje detailům, 
jež jej předurčili pro místo vedoucího trávníkáře nového 
tréninkového centra. 

V tomto rozhovoru Alan vysvětluje, jak se věci vyvíjeli od 
té doby, co byl jmenován do funkce a zmiňuje se také i o plánech anglické FA do budoucna. 

 

 

 Jak už je to dlouho od vašeho příchodu do St.George´s Parku? 

Nastoupil jsem zde v srpnu 2012, je až neuvěřitelné, jak rychle ten čas letí, a dnes máme 
nohem více práce než kdykoliv předtím. 
St. George Park je neskutečně pozoruhodné místo. Lidé jsou zaskočeni jeho rozlohou. Vůbec 
to nevypadá jako 20ha tréninkové centrum se čtyřmi nebo pěti hřišti. Je zde 132ha pro 
potencionální růst do budoucna. 
 
Jaká hřiště zde máte na starost? 

Je zde deset travnatých a dvě syntetická hřiště. Týmy Club England – tři lvi - využívají pět 
elitních hřišť. Jedná se o trávníky, které mají vytápění, osvětlení a závlahu a lze na nich hrát 
jak ráno, tak v poledne i večer. 

Je pravda, že již dnes máte v rukou plány pro rozšíření do 
budoucna? 

Náklady na otevření fotbalového centra již dosáhli 105 
miliónů liber a současné době vylepšujeme dvě 
fibresandová a jedno Desso hřiště, což je absolutně 
nezbytné. Vedení schválilo vylepšení i zbývajících hřišť. To 

znamená, že čtyři z pěti travnatých hřišť se změní na fibresandová, zatímco páté 
fibresandové hřiště se změní na Desso povrch. 

V současné době probíhají práce na rozšiřování hotelu o soukromé jídelny pro hostující kluby 
a dochází také k rozšiřování prostor pro soukromé přednáškové aktivity klubů. Pokud zde 



bude několik klubů současně, tak je třeba, aby každý z nich měl své soukromí a celý tým tak 
mohl pracovat odděleně. 

Jak je areál využíván? 

Od té doby co bylo centrum otevřeno, tak hlavní uživatelé zvýšili svou aktivit trojnásobně. 
Toto platí jak pro všechny stupně anglických týmů, tak i pro týmy z místní komunity a 
přidruženého průmyslu, ti všichni využívají veškerá vybavení. 

Uskutečňuje se zde celá řada charitativních zápasů, jako např. Pomáháme hrdinům, Na 
pomoc fyzicky postiženým a Dny pro zrakově postižené. V roce 2015 se zde uskuteční zápas 
v seriálu mistrovství světa pro fyzicky postižené hráče. 

V současné době se zde odehrává celá řada UEFA turnajů, kdy jsou týmy ubytovány v areále, 
a při té příležitosti jsme dokonce hráli i na hlavních hřištích. 

Myslím, že i design areálu se postupně mění, původně jsme měli sloužit pouze pro tréninky, 
ale vzhledem k požadavkům byly u některých hřišť postaveny přenosné tribuny, na které se 
vejde až 500 sedících diváků. Protože se však jedná o otevřené prostory, tak bylo třeba 

připravit i doplňkové služby, jako např. toalety. 

Jako příklad pravidelného využívání mohu uvést toto – 
minulou neděli bylo využito všech dvanáct hřišť. Pokud jde o 
travnatá hřiště, tak počítám, že jsou zatěžovány asi 60 hodin 
týdně. Potom, na každém hřišti s umělým povrchem se 
odehraje asi padesát pět hodin za týden. Pravidelně vzrůstá 
zátěž docela hodně. Pokud zde máme mezinárodní mužstva, 
tak je na travnatých hřištích nárůst až o dvacet hodin. 

 

Kolik máte zaměstnanců? 

Včetně mne zde pracuje čtrnáct lidí. Nedávno jsme přijali bývalého hlavního groundsmana 
fotbalového klubu Leicester City, Eda Moweho; stále se zabydluje a zvyká si na nové místo, 
protože se jedná o naprosto odlišné prostředí od fotbalového klubu. 

V čem je rozdíl? 

Podle mého názoru jsou to především komerční akce, které 
podpírají rozpočet celého areálu. A v tom je velký rozdíl. 
Fotbalové kluby toto nevyužívají; jejich komerční využití 
přichází až ke konci sezóny, avšak my to tu máme každý den 
v týdnu. Na příklad nedávno jsme měli obrovskou komerční 
akci a velice brzy přichází další – zápas firmy McDonald, 
světový pohár v mini-fotbale. Akce však musí proběhnout 
současně s profesionálním vytížením centra. Nejlepší 

přirovnání, jaké vám mohu nabídnout je, jako když otáčíte talíři. Někdy přijdete ráno o půl 



osmé a začnete otáčet prvním talířem, potom začnete otáčet druhým talířem a vzápětí se 
vrátíte k prvnímu talíři, ale současně jdete již k třetímu talíři, a vracíte se zpět k druhému, a 
naše dny jsou přesně takové. 

Jaká je každodenní rutina vašeho týmu? 

Obvykle se hlásíme do práce v 7.30 hodin, někdy však i o trochu dříve, záleží na konkrétním 
dnu. Každý den máme pracovní schůzku, na které chlapcům vysvětluji, co se ten den bude 
dělat; co se děje a jaký to může mít dopad na naše oddělení. Mají tak přehled o činnosti a 
celou dobu jsou tak zapojeni do společného úsilí. 

Konec pracovního dne není pevně stanoven. Měli bychom končit okolo 4.30 odpoledne, ale 
dost často dva nebo tři zaměstnanci pracují i večer, takže příští den mohou začít o něco 
později, nebo střádají tyto přesčasy a vybírají si je později. 

Avšak pokud mají trénink naši klienti, tak musíme být na místě, a pokud je v areále náš 
zákazník, tak s ním musí být i náš člověk. Budou-li zde dva nebo tři týmy klientů, tak zde musí 
být i dva nebo tři naši lidé. 

Máte dostatek času na údržbu? 

Toto je vždy otázka. Pokud mám být upřímný, tak jako groundsmani nemáme vždy tolik času 
co bychom rádi. Avšak naší největší výzvou je propojení a vyvážení komerčních akcí s činností 

a potřebami profesionálních klientů. 

Myslím si, že si kluci zasluhují pochvalu za to, v jakém 
vynikajícím stavu udržují hřiště, vzhledem k tlaku a zátěži a 
současně velice nepříznivému zimnímu počasí, které jsme 
zde právě zažili. 

 

 

Spolupracujete i s jinými sportovišti? 

Snažíme se o propojení s dalšími sportovními areály, které jsme založili, takže celkově 
vytváříme špičkové tréninkové prostředí. V Anglii není nic podobného co se dalo přirovnat 
k St.George Parku. Je to naprosto unikátní centrum. Je zde mnoho akademií a tréninkových 
ploch, ale na žádné z nich neprobíhají takové mohutné komerční akce, jako je tomu u nás. 

Cestuji také do Španělska, kde v Realu Madrid navštěvuji Paula Burgesse. Oba se známe už 
dlouho, takže si vyměňuje poznatky o tom, jak se daří jeho klubu. Zrovna tak máme podobné 
partnerství s Darrenm Baldwinem s Tottenham Hotspur FC, jakož i Stevem Braddockem 
z Arsenalu FC. 

 



Jak jsou zatěžována hřiště s umělým povrchem? 

V současné době máme jedno hřiště pod širým nebem a jedno hřiště s FIFA 2 Star pod 
střechou. Hřiště s povrchem FIFA 2 Star je pro komerční klienty velmi žádané. Je rovněž 
základní hrací plochou pro mládežnické skupiny protože zde hraje převážná většina z nich.  
Jsem rád, že mají možnost se s tímto povrchem seznámit dříve, než odejdou jinam. 

Ideální by bylo, kdybychom měli ještě jedno hřiště s umělým povrchem, což bylo prokázané, 
a nedivil bych se tomu, kdyby tedy přibylo další. V další fázi bude stejně postaveno nové FIFA 
2 Star hřiště. 

Když jsme budovali kryté hřiště, tak byla v našem hledáčku FIFA licence a s tím i spojená 
roční údržba, protože tento povrch musí mít každoroční test. Pakliže máte hrací plochu více 
než 50 hodin týdně v provozu, tak je velice těžké zachovat základní charakteristiku povrchu – 
odskok, kutálení, atd. ve shodě s původní registrací. 

Snažím se tím říci, že tyto povrchy nejsou „bezúdržbové“, jak se často tvrdí. Pocházím ze 
školy přírodních trávníků a jsem jejich naprostý zastánce. Avšak syntetické povrchy mají své 
uplatnění a nelze ignorovat jejich vývoj, kterým prošli v uplynulých letech. 

Na příklad Mistrovství světa žen v roce 2015, které se bude hrát v Kanadě, bude právě na 
syntetickém povrchu. Naše ženy se kvalifikovaly, takže velká část jejich přípravy bude na 
našem hřišti s povrchem Desso IDNA , což je stejný koberec, na jakém budou hrát v Kanadě. 

Jaký je jejich režim údržby? 

Hodně kartáčování a hodně hygienické očisty, udržování 
vláken v kolmém stavu a zasypávání do správné hloubky; 
samozřejmě, že monitorování, jako např. kutálení míče. 
Máme zde vlastní měřicí soupravu, takže monitorování 
provádíme sami. Sami jsme si rovněž připravili kartáčovací 
program, který nám odsouhlasil dodavatel koberce 
Technical Surfaces. Dva naši lidé jsou zaučeni pro tento plán 
údržby. 

Opětovné testy lze přirovnat k velké technické prohlídce pro motorová vozidla a provádí je 
pouze specialisované firmy. V našem centru máme sportovní laboratoř a pravidelně nám 
plochy testují, takže jsem přesvědčen, že se nikdy nebude příliš lišit od licenčních standardů. 
Tento postup bude třeba vždy opakovat, podobně jako je tomu u servisu automobilu. 

Nemohu odejít aniž bych se nezeptal na vaši úlohu v plánech národního mužstva pro 
nadcházející Mistrovství světa. 

Myslím, že naše prvotní poslání bude v tom, že se zde v květnu sejde národní tým na několik 
dnů před odletem do Miami. Tam budou mít první příležitost k aklimatizaci na horké a vlhké 
podmínky, které se dají očekávat, že budou podobné jako v Manaus, kde bude Anglie hrát 
svůj první zápas. 



Mužstvo sem přijede třetí týden v květnu a tři až čtyři dny bude hrát na hřišti s povrchem  
Desso. V současné době toto hřiště prochází renovací (11. března) a bude včas připraveno. Jž 
jsme ukončili frézování strojem Koro a probíhá provzdušňování a topdresing. 

 Závěrečné slovo 

Od počátku otevření St.George Parku jsme zde měli vice než sedmdesát fotbalových klubů 
plus dalších jedenáct národních mužstev, které sem přišli 
z různých částí světa. 

Anglická FA je zde pravidelně s různými týmy ve fázi vývoje, a 
každý z nich si vybavení areálu velice chválí. 

FA si zaslouží obrovský kredit za to, co zde připravili. 

 

 

3.6.2014      Přeloženo z časopisu Pitchcare 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


