D

jej řídm
jeho patron. V součanti
a společně
s týmem jsme zodpvění
celkové koncepce.
Aktuálně

,

v

ovolte mi, abych před
stavil projekt Regionálních fotbalových
akademií (RFA), který vznikl
v roce 2015 za podpory Ministerstva školství, mládeže a tě
lovýchovy České
republiky,
a krajských
krajských měst
samospráv.

spolupracují s nutričím
specialistou a psychologem. Hráči
procházejí pravidelným testováním. Akademie využívají moderní informačí
systém XPS, který nám umožňje
porovnávání
výsledků
testování napříč
všemi akademiemi.

Nejprve jsem u projektu, založeného Fotbalovou asociací
České
republiky, figuroval jako
jako vedoucí Úseku RFA
za jeho chod a nastavení

Věřím,

že se nám podaří
fotbalových repzntaů.

vychovat budoucí úspěšné

,

PREDSTAVENI REGIONALNICH
FOTBALOVYCH AKADEMII FACR
I

výsledky však jsou patrné již
Projekt RFA je dlouhodobý, určité
nyní - naši první absolventi atakují hranici seniorského fotbalu
naši hráči
se
a ti nejlepší získali profesionální kontrakty. Někteří
prosadili také do juniorských repzntačích
výběrů.

českých

,

I

V

generace

Karel Poborský,
VEDOUCÍ ÚSEKU REGIONÁLNÍCH FOTBALOVÝCH AKADEMIÍ

Karel Poborský

máme devět
akademií v osmi krajích napříč
celou
eskouČ
republikou. Naším cílem je, abychom v dohledné době
disponovali v každém z krajů
v ČR jednou RFA, která bude koncentrovat 50 nejtalověších
hráčů
daného kraje a věkoé
kategorie.

- Narodil se 30.
- V české

1972 v Jindřchově
března

reprezentaci odehrál 118 zápasů

8 gólů.

Má stříbro

nastoupí do našich akademií téměř
300 nejtalentovanějších
fotbalisů,
kteří
vzešli z postupných výběrů
až 2500
hráčů.
Potenciální talenty sledujeme vždy dva roky před
jejich
nástupem do RFA. Při výběru
klademe důraz
i na psychologické,
jsou také studijní
fyzické a zdravotní testy. Nedílnou součátí
výsledky a nezbytná spolupráce rodičů.

- Přes

České

a vstřeli

z EURO 1996 a bronz z EURO 2004.

Hrál na mistrovství světa

Každorčně

Hradci.

Budějovice,

2006.
Viktorii Žižkov a Slavii se dostal

až do Manchesteru United. Tam hrál v letech 1996
až 1998. Později
a Spartě.
- Vyhrál

působil

český

Kariéru ukončil

v Benfice Lisabon, Laziu Řím

doma v Českých

(1996, 2003, 2005) i anglický titul (1997).

- V roce 1996 se stal Fotbalistou roku ČR.

V každé akademii je destičlný
tým, který tvoří
plně
profesionální trenéři,
fyzioterapeut a manažer akademie. Ti navíc úzce

Budějovicíh.

Fotbalová asociace České
republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchy
České
republiky a Nadční
fondy FAČR
společně
podporují projekt, který je zaměřen
na rozvoj fotbalvě
talentovaných hráčů
v mládežnických kategoriích 14 a 15 let ve
většin

regionů.

Hlavním záměre
centralizace talenů
Graf č.1

projektu, který vznikl v roce 2015, je
a vytoření
nadstandardních výchoně

- Náklady FAČR

podmínek pro pohybvě
nadané hráče
s cílem
optimalizovat sportovní, společnký
a osobnostní rozvoj
každého jedince. Dílčm
cílem Regionálních fotbalových
akademií je zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodní
úrovni v mládežnických repzntačích
kategoriích a zvýšení
procentuálního zastoupení hráčů
z akademií v mládežnických
reprezentacích.

na RFA v letech 2076-2079

Teplice

2 013 215

Plzeň

4 711 370

3 696 008

5 695 694
4 925 845

Pardubice

2 510 745

4 743 212

Olomouc

2 464 193

4 691 526

Karviná

2 839 263

Jihlava

Brno

2 258 763
0

2 mil.

6 024 378

4 547 947

5 317 383

3 452 895

5 483 256

4 633 331

•

3 382 436

5 514 118

5 182 806

4 mil.

5 415 772
6 mil.

2016

4 245 496
3 694 865

5 672 048

4 591 183

2 803 703

3 511 930
5 889 440

4 896 129

3 176 854

České Budějovice

2

vzděláacíh

8 mil.

•

2017

3

4 444 147

10 mil.

•

2018

3 192 758

12 mil.

•

2019*

14 mil.

16 mil.

18 mil.

Graf č. 2 -

Celkové náklady FAČR

ORGANIZČÍ

dle jednotlivých akademií

STRUKTURA RFA

FAČR
zabepčuj
realizční
tým složený z licencovaných UEFA
trenéru. Šéftrenér, trenér brankářů,
fyzioterapeut a manažer
FAČR
a pečují
o hráče
po celý den. Dále
jsou zaměstnci
kolektiv doplňují
hlavní trenér, trenér a asistent trenéra. Trenéři

Náklady dle akademií 2016-2019*
Teplice

Brno
16 752 012 Kč

15 932 210 Kč

Obrázek č. 1 -

České

Plzeň

18 822 401 Kč

Struktura RFA FAČR

Budějovice
16 662 523 Kč
Šéftrenér
HPP (UEFA Pro, Elite Youth)

Jihlava

Pardubice

16 565 952 Kč

16 973 200 Kč

Olomouc

OSVČ

Karviná

16 210 202 Kč

Hlavní trenér U14
(UEFA Pro, Elite Youth)

KATEGORIE A LOKALITY

statných herních dovedností v tréninku a cvičení
rychlost lokomoce a obratnost.

RFA Fotbalové asociace České
republiky jsou určeny
až pro 25
v kategoriích do 14 a 15 let, a mohou pojmout maxiálně
50 hráčů.
Z hlediska základní školní docházky jsou určeny
pro
žáky 7., 8. a 9. tříd.
Na začátku
školního roku 2019/20 fungovaly
RFA v Brně,
Českých
Budějovicíh,
Jihlavě,
Karviné (a parleně
v Ostravě),
Olomouci, Pardubicích, Plzni a v Teplicích.
S projektem jsou provázány vybrané základní školy ve zmíně
ných devíti městech,
kde hráči
absolvují povinnou školní výuku.
,,Na školu klademe velký důraz,
protože jsme si vědomi,
že dětí,
které se fotbalem mohou živit, je jen pár. A reprezentantu je
ještě
míň.
Takže procento hráčů,
kteří
se fotbalem nebudou
živit, je obrovské. Proto ten důraz,"
míní Karel Poborský, vedoucí
Úseku RFA Fotbalové asociace České
republiky.
V

k

V

zaměřené

Trenér U14
(UEFA A)

Grafč.

Trenér brankářů
HPP (licence B)

3-

Náklady FAČR

dle jednotlivých typů

Trenér U15
(UEFA A)

Asistent trenéra U15
0SVČ
(UEFA B)

Výkonný ředitl

Fyzioterapeut HPP

(manažer)
HPP

nákladů

Náklady dle druhů

2016-2019*
Opravy a udržování 416 535

0

VYBER HRACU PRO RFA

Kč

Náklady na cestovné 107 638 Kč

do kategorie U14 probíhá kontiuálě
v průběhu
předchozí
dvou let před
finálním rozhodnutím o vstupu do
RFA. Pod vedením šéftrenéra navštíví trenéři
RFA během
roku
velké množství menších fotbalových klubů
v regionu, poř.
mohou pořádat
výběroé
fotbalové festivaly, kde dochází k vysoké
koncentraci mladých hráčů
ve věku
12 a 13 let na jednom místě.
Vtomto období mohou sledovat až 250 hráčů.
Výběr

Hlavní trenér U15
(UEFA Pro, Elite Youth)

0SVČ

Asistent trenéra U14
OSVČ
(UEFA B)

na

je možnost zúčast
Alternativou skautingu jednotlivých hráčů
nit se otevřných
regionálních tréniků,
jejichž datum konání
vypisují jednotlivé RFA na svých webových stránkách. Finální
výběr
probíhá v kategorii U13 ve druhém pololetí fotbalové
sezony, kdy FAČR
organizuje regionální fotbalové tréninky,
během
nichž se ti pohybvě
nejaděší
vzájemně
konfrontují.
Následně
jsou rodiče
vybraných hráčů
pozváni do jednotlivých
RFA na seminář
se zástupci FAČR,
kteří
je seznámí se strukturou
požadavky RFA.
a organizčím

hráčů

k

OSVČ

17 797 458 Kč
0SVČ

VĚKOÉ

s pedagogickým vzděláním
jsou garanty výuky hodin tělesné
výchovy na ZŠ. Ostatní členové
realizčního
týmu poskytují
tělesné
výchovy v rámci
aktivní podporu garantovi/ učitel
pravidel MŠMT.

hráčů

Občerstvní

Náklady na trenéry

136 249
Kč

105 775 164 Kč

Ostatní náklady 1 283 261
Kč

Náklady na materiál 14 743 486 Kč

Nejčastěší
formou výběru
je opakované pozorování herního
výkonu v samotné hře,
kdy základním kritériem je úroveň
hráčské
inteligence v herních situacích (rychlost a správnost
taktického rozhodování spojené s pohybovým provedením).
Podpůrnu
formou hodnocení hráče
může
být zaření
samo-

Náklady na služby 13 253 626

4

5

Kč

Sportovní a investčí

vybavení RFA FAČR:

Základní struktura ročníh

modelu, zahrnuje
periodzačníh

hlavní indikátory herního výkonu, ze kterých vychází také
Vybavení PUMA
RFA Celkem

l

10 943 203

IN BODY

technika
Výpočetní

839 832

start x cíl
Fotbuňky

1 383 030

603 840

pracovního kolektivu v RFA je pozice psychologa,
který aktivně
podporuje srozumitelnou komunikaci mezi
jednotlivými členy
realizčního
týmu, učitel,
hráči
a rodič,

1. Pohybové aktivity v rámci
výchovy na ZŠ

Součástí

Děti

Pro hráče
porzumění.

14 a 15 let prožijí v RFA velmi důležité

ve věku

životní období - pubescenci
se snaží udělat

a náročé

na otázky, které

základních
na vyšší výkon-

1. Dominatě
individuální útočné
a obranné herní čin
nosti - mluvíme také o tech nicko - taktickém aspektu, kdy je
cílem opakovat mnohonásobné excelentní provedení vybraných herních čiností

2.

rozšířené

tělesné

bové gramotnosti.
Cílem našeho úsilí je pomocí individualizace výchovy hráče
vést hráče
k pozitivnímu přístu
k životu, navyšování samo-

- mluvíme

skupinové/týmové herní činost
Dominatě

o skupinové, resp. týmové součint
děje.
Cílem je adaptovat herní činost
tempo v podmínkách herního děje.

3. Rozvoj tělesných

na rozvoj pohybových
řízen
a následné

pozměna

v podmínkách herního
hráče

na vysoké herní

Nedostačná

kondičí

Významnou oblastí v rámci projektu RFA FAČR
Důvodem
a kontrola stravovacího režimu hráčů.
intenzifikace tréninkového procesu prostřednicvím
příravě.

počtu

FYZIOTERAPEUT A STRAVA

gramotnosti se pak stává limitním faktorem tělesné
Prostředkm
nosti a herních dovedností hráče.

výkonodstraňvání

hodin ělesnét
se ráčih

Současně

úlohou

v rámci fungování hráčů

v RFA FAČR

pozice fyzioterapeuta, který je nedílnou součátí
realizčních

akademií. Fyzioterapeut se snaží pomocí diagnostických
týmů

a jejich rychlou regeneraci po pohybovém zatížení. Dílčm
tem je samotná edukace o významu stravovacího režimu, vště
pování jeho důležitos
a náprava špatných stravovacích návyků.

zatížením. Dalším úkolem fyzioterapeuta je ihned zahájit adeHráči

kvátní terapeutické postupy v součint
lem odstranit tento deficit. Současně

při

vášní hrát fotbal. Zásadním úkolem je tak sledování motivace.

s adekvátní korekcí proškolené osoby.

za hráče

Znalost motivů,

tedy vědt,

hrát, z čeho
chtějí

odpvěi,

proč

pozornost se věnuje
vlastností hráče

a to dvakrát v roce.

považujeme za jeden z nejdůlžitě
Definujeme jeho charakteristické

osobnostní vlastnosti a temperamentové

čeř.

a odstraňvní

Graf č. 4 - Struktura tréninkové jednotky a její časové

na zlepšení běžecké

lokomoce. Výše

néra a fyzioterapeuta. Kvalitu lekcí tělesné
šéftrenér RFA společně

stravování ve formě
večř

do
ubyto-

s učitelm

Na konci školního roku vyplňují

•

příravy

a 2.

jednorčí

ve-

své

denních modulů/ezcyk

působení

v RFA, co si z něho

4 tréninkové jednotky od
přiraveny

periodizace je modul
a herní principy, které

chceme v tomto stanoveném období u hráčů

za

model obsahuje
do 6 až 7tý-

složených z 24, resp. 28 trénin-

kových jednotek. Základním pilířem
obsahující konkrétní herní činost

hodnotící dotazníky.
hráči

jsou celkově

do tvrka.č
Unifikovaný periodzační
tréninkový plán, který je rozdělený

správně

dne s ohledem

pohybové zatížení.

nebo rozvíjet. Každý modul tak obsahuje šestitýdenní cyklus,
ve kterém hráč
intezvě
prochází opakovanými tréninko-

výsledky zpětnou

vými stimuly aměřenýiz
v herním ději
utkání.

vazbou a vedou nás k zamyšlení co změnit

v této oblasti.

6

rozložení

•

Dominatě
skupinové/týmové
herní činost
40 min.
Cíl: adaptovat herní činost
na
vysoké herní tempo v podmínkách
herního děje
ve všech jeho fázích
a podle hráčské
funkce.

•
Rozcvičení

5 min.

Cíl: aktivace organismu na pohybové zatížení a učení

Osobní rozvoj 20 min.
Cíl: na základě
diagnostiky herního
výkonu odstraňv
největší
deficit
hráče
nebo naopak zdokonalovat
silné vlastnosti.

•

na osvojení si herních dovedností

7

se dovednostem.

Dominatě
individuální útočné
a obranné herní činost
15 min.
Cíl: opakovat mnohonásobné
excelentní provedení v jednoduchých podmínkách vycházející
z herních situací v utkání.

•

zdokonalovat

ten rok odnášejí, z čeho
měli
radost, co je pro ně naopak možná
tak trochu otrava a co se jim příadně
i nelíbilo. Pro vedení jsou
s cílem optimalizovat náš přístu

by umět

výchovy garantuje

TV.

model fotbalové
Periodzační

Pro hráče
pondělí

Celý proces dozorují vychovatelé.

Zajímá nás, jak hodnotí kluci

rozhodovat
správně

Struktura tréninkové jednotky

do RFA mohou využívat internátní ubytování,

zajištěno

na očekávané

umět

z širokého spektra potravin a měli
konzumaci vybraného jídla v průběhu

zařováním
plavání, gymnastiky,

zmíněé

které je k dispozici pro ty, které by každodenní dojížěn
časově
zatěžovl.
roměK
školy a na trénink neúměr
vání je pro hráče

by se po odchodu z RFA měli
výběru

načsovt

ve fázi rekonvalescence po zraněí.

pohybové aktivity v rámci tělesné
výchovy jsou řízeny
vždy v kooperaci učitel
tělesné
výchovy, hlavního trenéra, treladění.

2.
zaření

s trenéry, a to s cífyzioterapeut odpovídá

skupinovému tréninku na posílení silných
slabých vlastností hráče
a cvi-

která jsou zaměřená
čení,

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU
A INTERNÁTEM
Hráči

vybraných po-

Úroveň
pohybové gramotnosti je vliňoána
úpolových cvičení,
kompenzačích
vičení,c

mají radost, co jim přináší
uspokojení, dává
a jak budou trénovat. V diagnostice využíváme

Znalost osobnosti hráče
ších „trenérských nástrojů".

je systematické zařování
nedostaků

mají kluci rádi fotbal, proč
proč

screening u každého hráče,
Motivační

těcho

efek-

odhalit možné slabiny na pohybovém systému hráče
vzniklé vývojem a růstem
a také absolvovaným pohybovým
postuů

hybových aktivit do dopoledních hodin tělesné
výchovy, kdy je
kritériem mnohdy mnohonásobné precizní provedení pohybu

svá rozhodnutí, zvyšování men-

výchovy na ZŠ a tréninkových jednotek.
nacházejí ve fázi růstovéh
spurtu, kdy je

obsažených ve vhodné stravě
a zajistit odpovídající pitný režim
s cílem podporovat aktivní a pasivní složky pohybového aparátu

je

tální odolnosti, ochoty překonávat
překážy.
Sledujeme také
míru úsilí a pracovitosti, které jsou syceny
u každého hráče

za

je také úprava
je vysoká
zvýšeného

nutné dodávat organismu zvýšené množství energie a živin

Důležitou

pohybový vzor,
základní pohyzákladní pohybové

úroveň

kapacit- mluvíme také o

časová

souhra v jejich aktivaci. Výsledkem je vytořený
který se projevuje v podbě
dosažené úrovně

velmi nejistí.

spíše v jednoduchých podmínkách.

6 hodin pohybových aktipřiraveno

je jednostranným fotbalovým zatěžováním

nahlas, a protože jsou v procesu hledání, jsou

statnosti, odpvěnsti

do tří

herního výkonu s cílem je ovliňat
indkátorů

ekonomiky pohybu projevující se v kordinačích
schopnosovliňat
ty svalové skupiny, u kterých
tech. Cílem je pozitvně

si na životní situace vlastní názor, hledají sami

neříkaj

je celkově

vit, které jsou dominatě
zaměřeny
dovedností s cílem dosáhnout efktivnějšího

(tzv. pubertu). Je to období kdy

sebe, pochybují o stávajícím, hledají odpvěi
často

Struktura tréninkové jednotky je rozdělena
nostní úroveň:

VÝCHOVNÉ VZDĚLÁACÍ
A TRÉNINKOVÝ PROCES RFA

ve vzájemném

rozložení (graf č. 4).

127 500

ÉČEP
O HRÁČE
Z POHLEDU
PSYCHOLOGA

a zvyšuje efektivitu

struktura tréninkové jednotky a její časové
Odrazové desky

Tělesné

kapacity 15 min.
anaerobní metabolismus, který souvisí s produkcí
rychlosti a dynamické svalové síly
s vysokou ekonomizací pohybu.

Cíl: ovliňat

v

MAPA RFA FACR
REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ AKADEMIE
FOTBALOVÉ ČESKÉ
REPUBLIKY

-

TEPLICE

-

PARDUBICE

•
PLZEŇ

•

JIŘÍ

KAREL POBORSKÝ

vedoucí Úseku akademií
ředitl

Odělení

•

KOTRBA

rozvoje fotbalu

•

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

PETR KOUBA
člen

Úseku akademií
a trenér brankářů

I

KARVINA

BRNO

PAVEL FRÝBORT

manažer rozvoje a kontroly
Úseku akademií

MATĚJ

ČMEJLA

manažer Úseku akademií

MARTA BOUČKVÁ

psycholožka RFA FAČR

KLÁRA COUFALOVÁ
nutričí

specialistka RFA FAČR

v

#

#

FINANCNI PODPORA A NAKLADY
SPOJENE S PROVOZEM RFA

roce 2019 také k vytvoV rámci unifikace došlo v kalendářím
ření
jednotné metodiky kondičích
tesů
pro všechny akademiky, jejímž cílem je využití výsledků
v dlouhodobém kontextu
ve prosěch
hráčů.
Do všech RFA zakoupila FAČR
telemetrické
fotbuňky,
které jsou využívány při testech na lineární akceleraci, agilitu, sílu, explozivitu dolních končeti
a vytrvalost. Data
z nich se mají shromažďvt
a centralizovat tak, aby vznikla
databáze, která v budoucnu umožní porovnání i s hráči
z fotbalově
vyspělých
zemí.

#

MĚŘENÍ

TĚLESNÉHO

SLOŽENÍ

Jelikož se v RFA výrazně
dbá i na stravovací režim, realizční
týmy mají k dispozici diagnostické přístroje
ln Body 270. Jedná
tělesného
složení. Analyzuje
se o systém, který slouží k měření
množství tělesného
tuku, množství svalové tkáně,
hladinu
útrobního tuku, hydrataci organismu, hladinu proteinů
a minerálních látek či rozložení svalové hmoty a tělesného
tuku
v jednotlivých tělesných
segmentech.

Celkově
v roce 2018 pracovaly akademie se sumou
74132105,58 Kč (44456 420,12 od FAČR
a 29 675 685,46
od Nadčního
fondu).

Projekt RFA běží
od roku 2015 a postuně
se počet
akademií
zvyšoval. Až od roku 2019 dosáhl součanéh
počtu
osmi RFA
v každém kraji s celkovými devíti pracovišti. Od této chvíle je
možno objektivně
srovnávat jednotlivé akademie, náklady na
jejich provoz a finačí
toky. Z toho důvou
přinášíme
relevantní data nasbíraná za rok 2018.

Celkové výdaje činly
74132105,58
působil
369 mladých fotbalisů.
Kč.

V akademiích

Celkové náklady na výchovu jednoho fotbalisty
v akademiích v roce 2018 byly 200 900 Kč.

#

#

#

#

TECHNICKE VYBAVENI REGIONALNICH
FOTBALOVYCH AKADEMII
#

#

Hlavním posláním RFA FAČR
je centralizace talenů
a vytoření
nadstandardních podmínek pro optimální sportovní, společenský
a osobnostní rozvoj jedince. I proto je zapotřebí
vytáře
v RFA kvalitní zázemí, které umožní realizčním
týmů
a hráčům
kýžený rozvoj po herní i lidské stránce.

korun. FAČR
45 milonů

Kromě
samozřejtí,
jakými jsou zajištění
personálu,
tréninkových center, studia na základních školách, stravovacího režimu v jídelnách či internátního zaříen
v domovech
mládeže, FAČR
také spolufinancuje technická zázemí a vybavení
jednotlivých RFA.

RFA potřebují
nejkvalitěší
ních - od tréninkových
po technologie umožňjíc

se na financování RFA podílela sumou necelých
korun.

TECHNOLOGIE
NEJMODRĚŠÍ

10

Pomocí pravidelného monitoringu na přístroji
lze indvuálě
upravovat stravovací režim hráče
s cílem dosáhnout vyváženosti v procentuálním poměru
aktivní tělesné
hmoty a procentuálního podílu tělesného
tuku. Tím se minimalizuje riziko
výskytu svalových zraněí
i jiných zdravotních omezení hráče
z důvou
dlouhodobých nevhodných stravovacích návyků.
Současně
lze pomocí této diagnostické metody individualihráče
a zvyšovat tak jeho
zovat intenzitu tréninkové náplě
výkonnost.

„Systém XPS nám pomáhá v RFA analyzovat celý pracovní
proces. Kvyužití je spousta věcí
- od zdravotní stránky přes
plánování a organizaci až po video analytiku, díky níž může
detailně
pozorovat práci jednotlivců.
Výsledky a vyhodnocení
je pak navíc možné posílat do mobilní aplikace přímo
danému
hráči,"
vysětluje
Karel Poborský, vedoucí Úseku RFA FAČR.
Díky tomuto nástroji je možné sdílet dosavadní znalosti a při
spívat tak ke zvyšování úrovně
tréniků
a koncepce. Jelikož je
software kompletně
hotový, řad
profesionálních klubů
napříč
sporty jej má odzkoušený a může
se tak podílet na jeho dalším
rozvoji. V RFA XPS pomáhá ke zkvalitněí,
zprofesionalizování
a sjednocování tréninkových koncepcí.

Co se týče
sportovního vybavení, oficiálním dodavatelem vybavení do RFAje společnt
Puma, která je i oficiálním partnerem
české
fotbalové reprezentace. Ta do všech regionů
dodává
obleční
či míče.
unifikované tréninkové i volnčasé

Obrázek č. 2 - Softwarový systém XPS Network

·

X PS

"

COLLECTIONS

.&.

o

"

dostupné vybavení na všech úrovpřes
zdravotnické potřeby
až
analýzu a sportovní progres.

Jednou z takových technologií je aplikace XPS network. Jedná
potřeb
se o profesionální software, který vznikl na základě
a zkušeností pro řízen
tréniků.
Slouží trenéům,
hráčům,
ale
i fyzioterapuům
k maximálnímu plánování celého tréninkového cyklu.

Náklady na jejich provoz - od materiálního zajištění
přes
náklady na cestování či stravování a trenérské služby - se v kalendářím
roce 2018 vyšplhaly k částce
přesahujíc
70 milonů

vytáře

. .

pomůcek

Měření
přitom
probíhá jen přiblžně
dvě
minuty. Hráč
se ponaboso, podbně
jako u vážení na osobní váze.
staví na přístroj
Pak uchopí madla, na nichž jsou přievněy
elektrody. Výsledky
měření
se pak zobrazují fyzioterapuům
na počítai.

tréninková cvičení,
plány, měřit
výsledky, sdílet
znalosti a předávat
tak zkušenosti od všech, kteří
fotbalu rozumějí
a systém využívají. FAČR
jej koncepčě
začleni
do práce s mládeží
na úrovni RFA i mládežnických reprezentací a dále jej rozšiřuje
do
celého fotbalového hnutí včetně
těch
nejmenších klubů.
Umožňuje

Strength TrainingJohn -

Fall 2014

._______,
r

□

Austr.alia - Netherlands

■
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Graf č. S - Zastoupení hráčů

JIŘÍ

KOTRBA, ŘEDITL

ODĚLENÍ

RFA v reprezentacích 2018/2019

ROZVOJE FOTBALU FAČR

Zastoupení akdemiů
reprezentacích v sezoně

IV

I

CILE A BUDOUCNOST V PECI
O TALENTOVANOU MLADEZ
v

,

ve svém dlouhodobém
strategickém plánu rozvoje
zahrnuje dvě
formy propagace
a podpory fotbalu v ČR.
První
je zaměřen
na volné sportování formou všech možných
zábavných druhu fotbalu
a cílí od nejmenších dětí
až
po seniory. A ta druhá se týká
podpory talentované mládeže.
Jedna bez druhé se neobejde
a jedna druhou významě

•=>
I-

že ne všichni do tohoto cíle dojdou, klademe velký
důraz
předvším
na spojení sportovní příravy
a vzdělání.
Každá akademie musí spolupracovat se spádovými základními
školami, stejně
tak s vybranými středními
školami.

60

z

50

z

40

~

S vědomí,

FAČR

LU

53

a:
a.
LU

a:

>>U
o

30

-

20

I-

že jen 4 % populace jsou děti,
které mají
Jsme si vědomi,
dispozice k nějakému
druhu sportu. Aještě
menší procento je
těch,
které mají potřebné
schopnosti ke kolektivním sportům,
v našem příadě
fotbalu. Z tohoto je jasně
patrné, že jen malé
množství dětí
dotáhne svůj
sen být novým Nedvěm,
Poborským nebo Čechm.
Proto ten extrémní důraz
na vzdělání.
Ktomu nám ale musí pomoci nejen zástupci MŠMT napříkld
opětvným
zříenm
statutu sportovních tříd,
ale i rodiče
a v nesamy děti
svým přístuem
k oběma
zmíněý
poslední řadě
složkám: tedy fotbalu i vzdělání.

ovliňuje.

Chceme, aby fotbal sloužil jako vhodná forma zábavy pro širokou veřjnost,
ale také si přejm,
aby nejlepší fotbalové celky
dokázaly držet krok se světem
- ať už na úrovni profesionálních klubu, nebo repzntačích
výběru,
tedy výkladní skříně
našeho fotbalu.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU RFA
a využití nadstandardních výchoně
vzděláacíh
podmínek pro pohybvě
nadané hráče
zařených
lové akademie s cílem optimalizovat sportovní, společnký
a osobnostní rozvoj každého hráče.
Vytvoření

Ktomu, abychom se alespoň
začli
opět
přiblžovat
dobytým
pozicím z přelomu
minulého a součanéh
století, vytáří
FAČR
v posledních letech postupné kroky, které si kladou za cíl
napravit chyby z nedávné doby.

DÍLČ

K1. červnci
2018 byly zříeny
také Klubové fotbalové akademie, které kopírují rozmístěn
RFA a pracují s dětmi
a mládeží
od 6 do 19 let. Naším cílem do roku 2022 je disponovat v každém z krajů
v ČR vždy jednou takovou elitní akademií. Ta by
pak podle ideálního scénáře
a v souladu s nejmodrěšíi
metodami a formami výchovy měla
přiravt
své absolventy
na možný vstup do profesionálního fotbalového prostředí.
A ruku v ruce vychovat z těch
nejtalověších
chlapů
na vrcholu pomyslné pyramidy zároveň
konkurenceschopné
hráče
i na elitní mezinárodní úrovni.

do fotba-

CÍL PROJEKTU RFA
Zvýšit konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni v mládežnických repzntačích
kategoriích a zvýšit procentuální
zastoupení hráčů
z RFA v mládežnických reprezentacích.

a.

z RFA FAČR
Sparty a Slavie (FAČR
z ostatních

Podpora FAČR

ROČNÍK

v RFA v těcho

2004

NAROZENÍ

• reprezentanti celkem

oblastech:

do „A" týmů

A-tým
(r.n. 2002)

do repre mužstev mládeže, a kteří
dospělých,

repre
(r.n. 2002)

profi
(r.n. 2002)

A-tým
(r.n. 2003)

repre
(r.n. 2003)

7

5

3

4

4

2

2

2

o

8

8
7

6

4

o
o
o
o

Olomouc

3

3

3

7

Pardubice

2

3

3

3

6

4

Teplice

o
o

6

4

o
o
o

celkový počet

2

37

29

3

České

Budějovice

Jihlava

12

2003

o
o
o
o
o

Brno

RFA s působntí
v každém kraji ČR a návazností na přísluš
nou klubovou akademií.
Intenzivní spolupráce trenéru RFA s partnerskými kluby
týkající se tréninkového programu pro děti
a mládež ve věku
6-19 let.

hráčům

RFA zařených

hráčů Počty

spolupracuje v rámci tzv. klubo-

Jaké jsou další rozvojové cíle FAČR
v projektu RFA?

2002

jednotný tréninkový program v oblasti specifické a nespecifické sportovní příravy
monitoring tělesného
zatížení hráče
pomocí GPS systému
pravidelnou diagnostiku tělesné
výkonnosti pomocí laboratorního a terénního testování
diagnostiku tělesného
složení s následnou úpravou nutričí
strategie, poř.
tréninkového programu
diagnostiku psychologického profilu hráče
a týmu
výživovzájemnou a intenzivní spolupráci se školou, rodič,
vým specialistou a psychologem
Výsledným produktem RFAje hráč,
který dosahuje lepších
norem ve sledovaných výkonnostních kritériích, nežli je výkonnostní průmě
pro tuto věkou
kategorii. Nejlepší hráči
RFA
jsou vysoce konkurenceschopní na mezinárodní úrovni mládežnických reprezentací.

název akademie

klubů

2001

e RFA

vých akademiO
4x hráči

4

o

Na ME kategorie U17 v roce 2019 tvořil
nominaci 20 hráčů:
Sx ráčih
Sx ráčih

10

40

37

36

N

LU

v mládežnických
2018/19

Karviná

Plzeň

profi
(r.n. 2003)

2

13

7

3

2

o

33

22

získali profi smlouvu

A-tým
(r.n. 2004)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

repre
(r.n. 2004)

profi
(r.n. 2004)

o
2

3

3

o

5

3

4

4

o
o
o
o

27

6

2
6

TĚŽKÉ

ZAČÁTKY

HO VÝRAZNĚ

POSUNULY.
v

AKADEMIE Ml HODNE DALA,
RIKA BRANKAR LUKAS HORNICEK
v~

~

~v

~v

~v

Když se ohlédneš zpět,
co ti působení
v RFA dalo a co naopak
vzalo?
Určitě
to vnímám tak, že mi toho RFA dala podstaně
víc, než
vzala. Působení
v ní hodnotím maxiálně
pozitvně.
Vnímám to
tak, že jsem se zlepšil v mnoha fotbalových oblastech. Moc rád
vzpomínám i na společný
turnaj akademií o pohár Karla Poborského, který jsme hráli v Českých
Budějovicíh.
To byl skvělý
zážitek. Jak už jsem zmínil, jediné, co mi chybělo,
byl kolektiv ze
staré školy.

Absolvoval RFA Pardubického kraje, v květnu
2019 pak spolu
s dalšími jedenácti akademiky postoupil do čtvrfinále
mistrovství Evropy do 17 let. Po něm
se Lukáš Horníček
ve svých
17 letech i díky působení
ve stěžejním
mládežnickém projektu Fotbalové asociace české
republiky vydal na zahrničí
štaci do portugalské Bragy.

Kdy jsi byl za práci v akademii nejvíc odměn?
Asi až po jejím absolvování při vstupu do kategorie do 17 let. Tam
jsem, myslím si, uděla
největší
herní pokrok. Určitě
jsem se i díky
tomu dostával do mládežnických reprezentací, ale bylo to hlavně
o mně
- jak ke všemu přistuj,
podle toho to dopadá.

Když se vrátíme ještě
do dob před
tvým příchodem
do RFA,
jak ses o tomto projektu dozvěl?
Zahlédl jsem nějaké
informace u Viktorie Plzeň.
Trenéři
v Pardubicích nám pouštěli
promo videa, ukázky toho, jak by měly
akademie fungovat. To byly mé první kontakty s RFA.

Lukáš
Horníček

šéftrenéra RFA
očima

Ladislav Matras, šéftrenér RFA Pardubického kraje
Na Lukáše tady v Pardubicích máme nejlepší vzpomínky. Nebyly s ním vůbec
žádné problémy, ba naopak- děla
věci
navíc,
přidával
si. Pro mě to byl ideální prototyp akademika - poctivý,
pokorný, pracovitý kluk, kterému šla i škola. Nastupoval hned
v prvním roce existence místní RFA, a pokud si dobře
vybavuji,

Co pro tebe bylo hlavní motivací ke vstupu do pardubické RFA?
Chtěl
jsem se zlepšovat a posouvat ve fotbale. Na to jediné
jsem myslel, to mě
motivovalo úplně
nejvíc.
Jak jsi zvládl přesun
do nové školy?
Přecházl
jsem po ukončeí
sedmé třídy.
Kluky jsem znal, nebyl
to pro mě takový problém, i když se mi občas
zastesklo po
lidech z předchozí
školy. Nevnímal jsem to jako potíž, těžší
pro
mě
byly jiné věci.

Graf č. 6 -

Proč

(dotazníkové šetřní

byste se přihlás
u hráčů

tak je i historicky prvním akademikem v našem kraji. Vůbec
jsme u něj neváhali, od začátku
jsme měli
jasno. Vždy ukazoval
svůj
výrazný talent, a to jak po sportovní, tak i charakterové
stránce. Tam, kde moentálě
je, je naprosto oprávně,
a my
doufáme, že půjde
ještě
dál.

do RFA znovu?

RFA v kategorii Ul5,

Graf č. 7- Vjakých oblastech
červn

(dotazníkové šetřní

2019)

u hráčů

pociťují

Jaké?
Ranní vstávání a navyknout si na nastavený režim. Mívali jsme
dva tréninky deně,
do toho škola. To bylo nejobtížěš.
Ze
začátku
jsem byl dost rozlámaný, musel jsem si hodně
zvykat.
První dva měsíce
se mi vůbec
nechtělo,
cítil jsem únavu. Pak se
to obrátilo a všechno fungovalo.

trvala asi dvacet minut, takže to tak náročé
nebylo. Zvládal
jsem to v pohdě.
A myslím, že ani vzájemné vztahy s ostatními
hráči
to nijak nenarušovalo. Trávili jsme spolu veškerý čas ve
škole a na trénincích, mně
to tak vyhovovalo.

Jak vypadal takový den v akademii?
Vstával jsem v 6:45, v 7:20 mi odjížěl
autobus a před
osmou
hodinu a půl
hodinou už jsme snídali. Hned nato nás čekal
trvající trénink, školní výuka a po ní druhý trénink. Takhle se
během
prvního půl
roku jelo čtyři
dny v týdnu.

Hráči
v domovech mládeže mají nastavený i stravovací režim.
Jak se ti dařilo
jej dodržovat doma?
Měli
jsme vypracovaný jídelnčk
od nutričího
specialisty, podle něhož
mi mamka vařil.
Nejčastěi
mi děláva
kuřecí
a krůtí
maso. Na řízený
stravovací režim jsem si nemohl stěžova.
Samozřejě
jsem někdy
sáhnu I i po sladkém, ale jinak jsem se
snažil jíst podle jídelnčku.

jsi vnímal hlavní změny
v tréninkovém procesu?
V čem
Asi v různodsti
tréninkové náplě.
Tréninkové jednotky
byly hodně
pestré. Kouče
z FAČR
zajímala přírav
do hloubky,
podle toho to vypadalo. Navíc některé
prvky byly zábavné,
bavilo mě to. Ranní tréninky obvykle bývaly náročější,
odpoledne jsme měli
buď
hru, nebo jsme pilovali techniku
a podbně.

Velká pozornost je v RFA věnoáa
také tělu
a psychické
stránce. Jak tobě
pomáhala přítomns
fyzioterapuů,
příadně
psychologa?
Je pravda, že za fyzioterapeuty jsem chodil hodně.
I třeba
když
jsem měl
nějaký
zdravotní problém, zašel jsem za nimi a řešil
jsme to spolu. To bylo skvělé,
vždy mi pomohli.

A po odpoledních trénincích ses vydával do domova mládeže,
kde jsi přesával,
nebo jsi cestoval domů?
Bydlel jsem s rodič
kousek od Pardubic, kam jezdila městká
hromadná doprava, proto jsem nezůstával
na internátu. Cesta
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pomohlo, zlepšení,
dobré tréninky
dobrý kolektiv
nové zkušenosti
kvalitní strava
samostatnost
• bavilo ho to
• jiné
naučil

se

•
•
•
•
•
•
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fotbal
vše
škola
kondice, strava
psychika
nezařo

hráči

RFA největší

RFA v kategorii Ul5,

zlepšení?
červn

2019)

