
Sezóna skončila, Markus se vrací a plnou parou vpřed k 

renovacím 

Po 10 měsících zkoušek a úspěchů a všeho co patří do ročníku 2010 / 11 dospěla naše soutěž 

Championship ke konci. Po včerejším posledním kole, získali Queens Park Rangers 

zaslouženě titul. Setkal jsem se s Neilem Warnockem (hlavní groundsman) při několika 

příležitostech a mohu říci, že je skutečným gentlemanem, bez ohledu na to, co si oněm myslí 

určitá část medií. Nikdo nemůže pochybovat o jeho zapálení pro hru, a tento poslední 

úspěch si zcela zasluhuje. Naši místní rivalové Norwich se také dostali do Premier Ligy, a bez 

ohledu na naše místní rivalství, musíme pogratulovat Paulovi Lambertovi a jeho týmu. 

Postup je vždy úspěch. My jsme skončili ve středu tabulky, což se v jedné chvíli zdálo docela 

nemožné. Jsem si jist, že v průběhu léta zde bude hodně činnosti.  

V průběhu sezóny jsme měli to potěšení, že s nám pracoval Markus Sudjoki, kterého vyslala 

Finská fotbalová asociace, aby poznal a studoval metody a technologii, která se praktikuje v 

britském trávníkářském průmyslu. Po svém návratu do Finska se pustil do internetového 

kurzu IOG. Jeho další návštěva proběhla minulý týden, a důvodem bylo sledování 

renovačních prací na našich hřištích. Strávil s námi prospěšný týden a poté odešel k dalšímu 

poznávání do Tottenham Hotspur FC, kde navštívil našeho kolegu Darena Baldwina a poznal 

jeho renovační program a postupy. Je to skvělé, že více a více groundsmanů z Evropy má 

možnost stejné praxe jako jejich kolegové v Britanii. Současně je to i kompliment našemu 

trávníkářskému průmyslu, že chtějí následovat standardy nastavené v Britanii.  

Naše vlastní práce probíhají podle plánů. Hřiště renovovaná v první vlně budou sloužit pro 

většinu týmů v předsezónních aktivitách. Ke konci týdne se přemístíme na Portman Road, 

kde budeme renovovat hřiště na hlavním stadionu ( Pozn.překladatele : stadion navštívila 

česká pobočka IOG v září 2011). Protože není na toto léto plánován žádný koncert, tak 

máme šanci připravit pěkný trávník.  

Pokračující suché počasí prezentuje problém pro všechny pěstitele na jihu Anglie. Tolik 

očekávaný déšť nepřišel, takže pokračujeme v zavlažování všech hřišť. Je třeba to dodržovat, 

ale náklady budou obrovské. Celé léto je před námi a účet za vodu proletí komínem.  


