
„AKADEMIE JSOU SPRÁVNÁ CESTA. DO TURNAJE MÁME NABÍDKY I Z MANCHESTERU,“ 

KOMENTOVAL KAREL POBORSKÝ NEJEN LETOŠNÍ ROČNÍK AKADEMIE CUPU. 

Karel Poborský, jenž je ředitelem Regionálních fotbalových akademií pod hlavičkou FAČR, se exkluzivně rozpovídal 
o letošním ročníku Akademie Cupu 2019. Zároveň porovnal možnosti jeho generace s možnostmi účastníků 
turnaje a také zhodnotil projekt akademií jako celek.  

Jak byste porovnal možnosti vaší generace s generací, která hraje na tomto turnaji? 

Ten servis, jaký dostávají, a to vše okolo, to se samozřejmě srovnávat nedá. Vyrostl jsem ještě v době 
komunismu. Měli jsme sice tréninková centra mládeže, ale vyrostli jsme na škváře, což třeba tito kluci ani 
neví, co to je. Nedokázali by to popsat, což je samozřejmě dobře, to jim přeji. Podmínky jdou rychle nahoru 
každým rokem, i díky všem možným technologiím a podpůrným věcem jako GPS, videím… Mají jiné 
možnosti, než jsme měli my.  

Na druhou stranu, my jsme se toho hodně naučili hraním na ulici s kamarády, to zase neznají ti mladí kluci. 
Doba se hodně změnila. My jsme všeobecnou průpravu k fotbalu měli automaticky, což s dnešní generací 
musíme dohánět přes fotbal, takže o to to mají trenéři možná těžší, protože záběr musí být širší, než měli 
trenéři za nás. 

Pozorujete nějaký vývoj Akademie Cupu oproti uplynulým ročníkům? 

Nemyslím si, že se nějak vyvíjí, ale každý ročník je pro nás snazší, protože víme, co budeme potřebovat, co 
chceme a kam to tlačíme. Vždy je to ročník patnáctiletých, obsazení týmů je totožné od začátku. Z tohoto 
pohledu je to zajetý model.  

Musím však říct, že se musíme po tomto ročníku zaměřit na organizaci, co se týká herního času a vůbec 
nastavení zápasů. Konkrétně jestli není lepší, aby týmy hrály jeden zápas dopoledne a jeden odpoledne, díky 
čemuž by byl větší prostor na regeneraci. Když týmy hrají dva zápasy po sobě, je to hodně.  

Neplánujete turnaj rozšířit či pozvat další zahraniční týmy? 

Máme nabídky třeba z Manchesteru, že by se rádi účastnili, ale my nechceme nafukovat počet mužstev, 
protože by se rozšířil i program a muselo by se to třeba o den protáhnout, což nechceme. Není to tedy 
v plánu a mužstva, s kterými se tu akademie konfrontují, jsou na špičkové úrovni. Ani to nás nenutí k tomu, 
abychom někoho měnili a koukali po větší kvalitě. 

Zaujal vás některý z týmů nebo i z hráčů? 

Nechci vypichovat jednotlivce. To si zanalyzujeme, až se budeme dívat na videa. A mužstva? Vidíme, že 
Sparta a Slavia díky tomu, že skupují největší talenty napříč republikou, mají kvalitu.  

Vidíme, že Rangers sem vždy přinesou něco jiného. Navíc i z jejich strany je zpětná vazba velice pozitivní. 
Nehrají žádnou celoroční soutěž, objíždějí turnaje a tady prohráli po 18 měsících. Jsou nadšení, že je naše 
mužstva dokázala dostat pod tlak, zvládala je presovat a hrála s nimi aktivně.  

Na Ostrovech jsou prý zápasy hodně jednoznačné a je to o tom, jakým brankovým rozdílem vyhrají a nejsou 
tak prověřeni. Proto jsou nadšeni, že je sem pravidelně zveme a prý budou rádi, když je pozveme příští rok. 
My nevidíme důvod, proč by se to nemělo stát. 

Proč padla volba právě na Glasgow Rangers? Proč ne jiný zahraniční tým? 



Při prvním turnaji se nám nabídli přes jednoho z manažerů. Věděli jsme, že mají velice kvalitní akademii a 
jak to dělají systémově. To se nám kvalitativně líbilo a to se potvrzuje po celou dobu turnajů. Nemáme 
důvod to měnit. 

Nepřekvapilo vás, že rozdíly výsledků utkání byly někdy až příliš veliké? 

Spíše mě překvapilo, kolik tu padalo gólů, což je příjemné zjištění, že tu nejsou žádné defenzivní souboje. Je 
třeba vědět, že my tu točíme celé akademie. Vždy přijede tým v počtu do 25 hráčů a chceme ty hráče 
protočit všechny.  

Když to v těch akademií prostřídáme celé, tak logicky ta kvalita jde dolů. Ale jakmile se začneme soustředit 
na zápas a konkrétní výkon, a ty akademie nasadí to nejlepší, tak vidíme, že jsou ty akademie 
konkurenceschopné a že jdeme správnou cestou. 

Je na to sice ještě po třech letech příliš brzy, ale dá se už říct, že je to správná cesta? Můžeme to již 
pozorovat na výsledcích mládežnických reprezentací? 

Vidíme, že sedmnáctka, která přijela z velkého turnaje, má v kádru z 22 hráčů hned 12 kluků, kteří prošli 
akademiemi. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, což jsme věděli. Kluci si to budou muset odžít, než se 
dostanou do profesionálního fotbalu. Ale zatím nám to ukazuje, že jdeme správnou cestou. 

Jste spokojený s organizací turnaje v Olomouci?  

Organizace byla skvělá. Je třeba kluky kolem Kuby Beneše a všechny, co to tu podporují, pochválit. 
Nepřišla k nám jediná stížnost. Všechno klapalo. Musím říct, že po této stránce to fungovalo stoprocentně. 

Glasgow Rangers nedokázali navázat na loňské vítězství v turnaji a museli se spokojit s druhým místem 
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