
S Novým rokem i nové zaměstnání 

Nejprve přeji každému, kdo tento blog čte, šťastný Nový rok.  

Je to již řada měsíců co jsem naposledy napsal několik řádků pro ty z vás, kteří sledovali dění 

ze světa trávníku na Portman Road za zpoždění se omlouvám. Důvodem je mé přestěhování 

z mého starého klubu Ipswich Town FC za novou prací pro Anglickou FA, která mne 

jmenovala hlavním groundsmanem Anglického národního fotbalového centra, jež se staví 

poblíž města Burton on Trent. Místní St.George Park se tak stává novou základnou pro vše 

spojované s fotbalem v Anglii.  

Kromě toho, že zde bude domov 24 národních týmů, které hrají pod nápisem Fotbalové 

asociace, se St.George Park stane i Národní sportovním centrem, které se bude chlubit 

hotelem Hilton. Na ploše bude rovněž umístěna jedna z největší krytých hal pro fotbal v 

Evropě. Plocha ST.Geroge Parku, o rozloze 132 ha, je položena uprostřed nádhery National 

Forest, což je samo o sobě skutečně inspirující poloha pro elitu anglického fotbalu, která se 

zde bude připravovat na přední mistrovské soutěže.  

Mnozí lidé od fotbalu budou zaručeně tvrdit, že takovéto centrum už tu dávno mělo být, ale 

věřte mi, až se park koncem léta otevře, tak budou souhlasit, že to čekání stálo za to. 12 

různých hřišť, umístěných v areále, nabídne hráčům příležitost k rozcvičení na jednom ze čtyř 

různých povrchů, které se v současné době používají v profesionálním fotbale. Drahokamem 

v naší koruně bude replika hřiště ve Wembley. Úspěch hracího povrchu Desso Grassmaster, 

který je umístěn na stadionu Wembley, má zajistit naprosto stejné hrací podmínky pro 

kopačky hráčů, jako jsou na národním stadionu. Kromě Grassmasteru zde budou čtyři hřiště 

z povrchem Fibresand, pět přírodních hracích povrchů a tato sestava bude doplněna o dvě 

syntetická hřiště z nejmodernějším povrchem.  

Hrací plochu bude využívat celá řada skupin. Nejpřednější z nich budou národní týmy mužů a 

žen. Součástí našich plánů však je i možnost využívání plochy místním klubem, který v 

současní době hraje soutěž Druhé Ligy – Burton Albion FC. Klub zde trénoval v uplynulých 

letech, a mám radost z toho, že zde mohou opět hrát. Jejich zpětná vazba, týkající se kvality 

hracího povrchu, umožní mému týmu lepší přípravu povrchu pro národní mužstva.  

Park bude rovněž přístupný pro mužstva, která zde mohou trénovat před ligovými zápasy, 

které budou hrát v tomto regionu (The Middlands). Jsme nyní velice vytíženi, ale bude to 

ještě „horší.“ Co se mne týče, tak se toho nemohu dočkat. V následujících týdnech a měsících 

se s vámi podělím o světlé i tmavé okamžiky přípravy 12 špičkových hřišť. Je to fajn být 

zpátky.  


