
Už to není pouze jenom o fotbale 

Pryč jsou dny, kdy fotbalová sezóny skončila v květnu a my měli osm až deset týdnů na 

přípravu našich hřišť na novou sezónu. Pro mnohé kluby, ze všech ligových skupin, se v rámci 

tzv. Byznys plánu, stalo normou pořádat další akce, s fotbalem nesouvisející. Dokonce ani 

kluby z Premier nejsou tomuto trendu imunní - West Ham pořádá boxerské utkání a Bolton 

připravuje koncert- a to jsou jen dva kluby.  

Na Portman Road ( pozn. překladatele – místo, kde je stadion Ipswich FC ) jsme měli 

letošní léto americkou popovou hvězdu Pink - 29.července. Byl to náš šestý velký koncert za 

posledních šest let. Jak vidíte, tak datum není ideální. Jako většina groundsmanů, atk ani já 

nemám koncerty na svém hřišti rád, ale je mi jasné, že kluby tak musí činit. Ideálně bych 

dával těmto srandám přednost v květnu nebo začátkem června, ale někdy prostě kluby musí 

postupovat podle datového kalendáře umělců. Toto byl případ i Pink.  

Poté, co naše pravidelná sezóna skončila, tak přišly zápasy přidružených (městských, 

firemních, sponzorských, a dalších organizací) fotbalových klubů. Hlavní renovace vypukla 

okamžitě poté, což nám nechalo 5 týdnů do koncertu. Poté co klub minulý prosinec dohodl 

akci na 29. června, tak jsme si mysleli, že do konce sezóny budeme mít klídek. Toto však 

platilo pouze do dubna, kdy klub naplánoval zápas s klubem West Ham, což následně vedlo k 

novému časovému harmonogramu, včetně po-koncertních prací. Zápas s West Hamem měl 

přijít pouhé tři týdny po té legraci s koncertem, a protože tedy nešlo hřiště drnovat z důvodů 

nákladů, tak jsme se dostali pod tlak vymyslet jiný program, který by umožňoval, aby plocha 

byly renovována do tří týdnů.  

Na Portman Road mám celkem to štěstí, že mohu dělat na hřišti to co právě potřebuji ve 

správné době. Většina groundsmanů, na jejichž hřišti se pořádá podobná legrace, vám jistě 

potvrdí, že v přípravě na akci, se často na vlastní hřiště zapomene. U mne to funguje tak, že v 

přípravě na tuto legraci se dokážu obklopit týmem lidí, kteří mi pomohou se vším 

potřebným. Máme velice blízký vztah s firmou Scotts (hnojiva), a především se Simonem 

Barnabym. Simonova úloha ve renovaci spočívá v tom, že společně připravíme program, 

který umožní rostlinám překonat tu akci, a následně se z ní i vzpamatovat. Dále velice úzce 

spolupracuji s klubovým architektem, který vysvětlí celý postup pokládání podia a krytů na 

trávník krok za krokem, a dále pak s týmem techniků, kteří vypočítávají váhu materiálů a jeho 

rozmístění na ploše hřiště.  

Vystoupení, které proběhlo toto léto, nám připravilo jinou výzvu než v předchozích letech. 

Načasování bylo náročné jak před akcí, tak i po ní. Letos poprvé jsem se rozhodl dosévat 

hřiště ještě před položením podlahových panelů. Můj úmysl byl získat čas nezbytný ke klíčení 

poté, co vystoupení proběhne. Vstupoval jsem tak trochu do neznáma, protože jsem nemohl 

tušit, jak se porost zachová pod podlahou, která na něm bude spočívat 5 nebo více dnů. 

Výsledky byly skutečně dobré, téměř všechno vzešlo. Bylo vyseto 11 x 20 kg pytlů s osivem 

R14. Toto navazovalo na výsev 8 x 20 kg pytlů, který proběhl již v květnu a v březnu. Vím, že 



to je příliš mnoho, ale vždycky je obtížné plánovat, o kolik porostu vlastně přijdete. Nakonec 

to dopadlo velice dobře a moc trávy neodešlo, takže nyní máme pravděpodobně příliš hustý 

trávník, což je problém, který rád vidím.  

Tři týdny po koncertu uběhly, a není ani vidět, kde bylo podium, ani kdy byly věže. Kdyby mi 

někdo před vystoupením řekl, že mé hřiště bude vypadat jako před prvním předsezónním 

přátelákem 31.července, tak bych mu usekl ruku.  

Poté co tým prošel několika koncerty, tak získal neocenitelné zkušenosti, a před každou 

takovouto akcí jsme tak schopni se připravit na předpokládané problémy. Dalším naším 

tahem vedoucím k přípravě koncertu, je návštěva podobných koncertů předem na jiných 

plochách. Toto je velice přínosné. Koukání na podium, které je namalováno na papíře je 

jedna věc, ale v praxi je to úplně něco jiného.  

Sledování přípravy na takovouto show a samotný průběh může být pěkný nervák, ale pokud 

uděláte tu správnou přípravu, tak je možné, abyste z tohoto blázince vyšli s nepoškozeným 

hřištěm. Vždycky pomůže i to budete-li konzultovat s těmi, kteří podobnou událostí prošli. 

Vždy je co se učit. Nyní dostáváme dotazy i od jiných klubů, kde se připravují na vystoupení 

poprvé, a pokud to bude možné, tak vždy pomůžeme.   


