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Preambule
– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

CÍLE A VIZE

Naší filozofií je připravit ambiciózní fotbalisty na co nejlepší 
fotbalovou budoucnost pod vedením zkušených a vysoce 

kvalifikovaných trenérů. 

Naše zázemí zajišťuje, že fotbalisté dostanou správné fotbalové 
stavební kameny podle svého věku, aby se mohli co nejlépe rozvíjet. 

Z tohoto důvodu se metodici zařízení neustále seznamují s 
nejnovějšími metodami vzdělávání.
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Preambule
Vývojový program
Vzdělávání a sport

– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

Mezinárodní fotbalová akademie RIESPO usiluje o vytvoření co nejlepších 
podmínek pro talentované fotbalisty, bez ohledu na jejich zázemí nebo finanční 

situaci, aby se mohli rozvíjet po sportovní, studijní i profesní stránce a aby z 
nich vyrostly osobnosti. 

Na dosažení tohoto cíle pracujeme společně s odbornou přípravou, disciplínou a  
talentem a také s ohledem na zdravotní hledisko. Koordinovaný obsah tréninku, denní 
výukové jednotky a dostatečný čas na trénink jsou navrženy tak, aby se hráči mohli co 

nejlépe fotbalově rozvíjet, a jsou doplněny odborným studiem.

„Základem pro přijetí do Mezinárodní fotbalové akademie jsou vaše 
fotbalové výkony, vaše odhodlání trénovat a vaše 

studijní výsledky.“ – Gerhard Riedl

– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY
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Provádění konceptu
– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

PROVÁDĚNÍ KONCEPTU

Projekt realizuje společnost RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH, 
Bahnhofstraße 65/2, 4810 Gmunden, CAMPUS - Bahnhofstraße 13, 4655 Vorchdorf, 
ve spolupráci s univerzitami a vysokými školami v Rakousku, místními fotbalovými 
kluby a místními firmami.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Minimální věk 18 let
Splnění kritérií specifických pro fotbal
Registrace u rakouského fotbalového klubu
Ukončené školní vzdělání: Vstupní kvalifikace pro vysokoškolské studium 
(např. maturita/absolvent, vysokoškolská kvalifikace nebo odborná 
kvalifikace). V případě zahraničních žadatelů musí být dokumenty 
přeloženy a ověřeny.
Lékařské potvrzení pro závodní sporty
Jazykové znalosti: Němčina nebo angličtina
žádné právně závazné smlouvy se správcem
možný bezplatný převod
Přihláška včetně životopisu a sportovního životopisu
Výpis z rejstříku trestů

Přijetí je založeno na kladném posouzení sportovního, vzdělávacího a profesního 
potenciálu uchazeče. Rozhodnutí přijímá porota odborníků.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
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Provádění konceptu Provádění konceptu
– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

Zelený kroužek odpovídá 1 hodině cesty do příslušného klubu/místa.

POČET HRÁČŮ NA AKADEMII

... až deset hráčů na jedno místo

PODPŮRNÝM SVAZEM JE SV GMUNDNER MILCH, 
PARTNERSKÉ KLUBY

... jsou vybírány podle zeměpisné polohy a výkonnostní třídy

UBYTOVÁNÍ

... denní příjezd, pronájem bytu nebo pokoje
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– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

Sportovní 
spádová oblast

KLUBY V OKRUHU 
JEDNÉ HODINY JÍZDY OD GMUNDENU

1. liga Red Bull Salzburg
 LASK Linz
 SV Guntamatic Ried im Innkreis

2. liga FC Liefering
 FC Blau-Weiß Linz
 SK Vorwärts Steyr

3. liga Gurten
 WSC Hertha Wels
 Junge Wickinger Ried im Innkreis
 Vöcklamarkt
 LASK Amateure OÖ

stejně jako špičkové kluby 4. a 5. divize
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Infrastruktura
– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

KLUBY V OKRUHU 
JEDNÉ HODINY JÍZDY OD GMUNDENU 1. hlavní hřiště 

 (umělý trávník)

2. vedlejší hřiště 
 (přírodní tráva)

3. šatny a restaurace

4. tribuna

5. dětské fotbalové hřiště

INFRASTRUKTURA

3 travnatá hřiště

1 hřiště s umělou trávou

9 šaten

4 dvoulůžkové pokoje v kampusu Vorchdorf

1 posilovna a atletická hala

3 pračky

1 multifunkční hala

1 regenerační oblast

1 lékařské oddělení

GMUNDENU
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– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

Infrastruktura

1. kluziště 
 (kryté)

2. tenisový kurt 
 (krytý)

3. basketbalové hřiště,  
 fotbalová hala a 
 fitness centrum 
 (kryté)

4. fotbalové hřiště

5. parkoviště
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Infrastruktura
– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

Infrastruktura

MÍSTA ŠKOLENÍ

Stadion SV Gmundner Milch

Výcvikové středisko Fliegerschule

Okresní sportovní hala Fliegerschule

Posilovna nebo atletická hala

SV Gmundner Milch Stadium

Tréninkové hřiště Fliegerschule

Okresní sportovní hala Fliegerschule

volitelně může hráč absolvovat 
odpolední trénink v příslušném 
fotbalovém klubu

VČASNÉ ŠKOLENÍ

ODPOLEDNÍ ŠKOLENÍ

Zaměstnanci společnosti RIESPO 
Education & Sportbetriebs GmbH 
jsou k dispozici pro každodenní 
procesy. V závislosti na rozvrhu 
je doprovází sportovní ředitel, 
sportovní trenér nebo pracovník 
vzdělávací instituce.

ORGANIZACE
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Koncept
– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

Pravidelná komunikace mezi odpovědnými osobami „Mezinárodní fotbalové 
akademie“, trenérským týmem příslušného fotbalového klubu a rodiči by měla 
být základem pro co nejlepší sportovní i studijní úspěchy.

Sportovní ředitel: Trenéři s minimálně úrovní školení UEFA PRO-DIPLOM
Ředitel atletiky: kvalifikovaný trenér atletiky s nejméně pětiletou odbornou praxí
Ředitel marketingu: minimálně vysokoškolské vzdělání v oboru marketingu na 
uznávané univerzitě nebo vysoké škole aplikovaných věd
Ředitel Studium: minimálně ukončené studium na uznávané univerzitě nebo vysoké 
škole aplikovaných věd

KOMUNIKACE

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ

TRENÉRSKÁ KVALIFIKACE

Ředitel akademie:  DIPLOM UEFA PRO
Trenéři:  minimálně licence UEFA A
Trenér brankářů:  minimálně licence trenéra brankářů ÖFB

Sportovní lékařské prohlídky/lékařská péče jsou prováděny 
pravidelně a v nezbytných krocích.

SPORTOVNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
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RIESPO – Mezinárodní fotbalová akademie je vedena jako denní instituce v 
systému duálního vzdělávání. Hráči, kteří budou trénováni, mají pro své tréninky a 
vzdělávání k dispozici trenéry a pedagogy s dlouholetými zkušenostmi.
 
Duální vzdělávání ve fotbalové akademii RIESPO kombinuje tréninky, studijní 
pobyty a odbornou praxi ve společnosti RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH 
nebo u některého z jejích partnerů a tvoří základ úspěšné mezinárodní kariéry.

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

Pedagogická 
koncepceKoncept
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– INTERNATIONAL SOCCER ACADEMY

Koncepce 
financování

KONCEPCE FINANCOVÁNÍ

Společnost RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH je finančně podporována 
zakladatelem a akcionářem společnosti. Jako zaměstnanec společnosti RIESPO 
budete pobírat mzdu závislou na výkonu.

Studium na společně vybrané vysoké škole aplikovaných věd je po kladném 
ukončení rovněž hrazeno z prostředků RIESPO. Průběh studia bude upřesněn 
společně s vámi.
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"Fotbal je prostě moje vášeň. Provází mě od té doby, co 
si pamatuji. Proto je pro mě důležité nabídnout mladým 
lidem možnost odpovídajícího postupu, pokud mají oprav-
du stoprocentní touhu, sen a vizi dosáhnout svého cíle. 
Proto jsem nyní vytvořil tuto podpůrnou instituci."

GERHARD RIEDL
OWNER & CEO

"Fotbalu se věnuji 50 let, z toho 25 let na nejvyšší profesio-
nální úrovni. Dělal jsem vše od profesionálního trenéra, 
skautingu, spolutrenéra nejúspěšnějšího národního týmu 
U-20 až po Red Bull Academy. Kromě toho se již více než 
20 let věnuji vzdělávání trenérů v Rakousku. Nyní se těším 
na novou výzvu - nabídnout talentovaným hráčům v RIESPO 
možnost připravit je na co nejlepší fotbalovou budoucnost v 
systému duálního vzdělávání."

GERHARD SCHWEITZER
DIRECTOR OF SPORTS

"Během mého téměř 24letého působení ve vedoucích funk-
cích v FK Austria Vídeň, v ÖFB, v ÖFBL a v ECA mi vždy velmi 
záleželo na tom, abych co nejlépe podporoval potřebnou 
akademickou a sportovní přípravu mladých, talentovaných 
hráčů. Mimo jiné se mi podařilo sehrát rozhodující roli při 
založení první vídeňské střední školy míčových sportů (EWBA). Bylo 
mi tedy jasné, že nabídku zakladatele Gerharda Riedla rád přijmu 
a že bych rozhodně rád podpořil rozvoj rozvojové instituce RIESPO 
ve své nové funkci nezávislého podnikatelského poradce."

MARKUS KRAETSCHMER
DIRECTOR MANAGEMENT
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"Sport byl vždy středobodem mého života. Vyrůstal jsem v 
Jihoafrické republice, kde jsem se v dětství setkal s celou 
řadou sportů, jako je rugby, kriket, tenis, fotbal atd.. Dnes 
považuji za své poslání připravovat sportovce v nejrůznějších 
sportech na soutěže tím nejlepším možným způsobem a 
vhodným kondičním tréninkem."

CHRISTOPH KONTOPIRAKIS
ATHLETICS COACH

"Když jsem se dozvěděl o podpůrném zařízení RIESPO, byl 
jsem okamžitě nadšený. Připomnělo mi to mě samotného. 
Skvělé fotbalové tréninky, juniorské reprezentace, první 
profesionální smlouva a pak zranění, které mi zabránilo v 
dalším sportovním rozvoji v profesionálním fotbale. Díky 
svému titulu mám však skvělou práci a nyní se těším, že 
budu moci mladým hráčům dále pomáhat."

FLORIAN MAIER
DIRECTOR OF MARKETING

"Profesionálnímu fotbalu se věnuji od roku 2015, kdy jsem 
dokončil studium sportovních věd, a díky své mezinárodní 
síti řídím hráče v Německu a Rakousku až po Japonsko. Je 
pro mě potěšením, že nyní mohu pracovat i v rozvojovém 
centru RIESPO a přispět svými manažerskými zkušenostmi 
a kontakty k zajištění globální sítě pro mladé fotbalisty."

YOSHIFUMI MATSUO
INTERNATIONAL MANAGEMENT 
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"Sport je cennou školou života - to jsem si mohl vyzkoušet už 
v mládí jako aktivní fotbalista, později jako fotbalový trenér 
a ve fotbalovém managementu. Poznal jsem, jak důležité 
je rozvíjet, podporovat výkonnost a osobnost v harmonii. 
Mezi mé klienty patří známé společnosti, soukromé osoby a 
profesionální sportovci, samozřejmě také z oblasti fotbalu. 
Můj způsob práce je zaměřen na praxi, je jednoduchý, a proto jej lze 
rychle a efektivně realizovat pro jednotlivce nebo tým. Těší mě, že se 
nyní mohu starat také o talenty vývojového zařízení RIESPO."

MANFRED WALDL
MENTAL COACH

"Pocházím z malého města v Severním Irsku. Zkušenosti 
jsem již získala jako vedoucí letních a sportovních táborů 
v různých evropských zemích. Kromě toho jsem učila v 
osmi různých zemích: jako učitelka i jako školitelka TEFL 
(výuka angličtiny jako cizího jazyka). Již několik let připravuji 
vzdělávací projekty pro školy v RIESPO, oddělení vzdělávání. Jsem 
velmi ráda, že jsem nyní dostala důvěru převzít i jazykové vzdělávání 
na oddělení sportu."

JOANNA BINGHAM
DIRECTOR OF STUDIES

"Vidět lidi růst a doprovázet je na jejich životní cestě mě 
naplňuje a naplňuje i můj pracovní den. To je pro mě 
smysl mé práce. V mé funkci výkonného ředitele odboru 
vzdělávání již řadu let velmi úspěšně vyučujeme angličtinu, 
která je světovým obchodním jazykem číslo jedna. Naplňuje 
mě hrdostí, že nyní mohu mladé fotbalisty doprovázet i jazykově. Víme, 
jaký význam a důležitost má angličtina. Další důležitý stavební kámen 
pro úspěšnou fotbalovou kariéru!"

URSULA BURGHARDT
MANAGING DIRECTOR, EDUCATION DEPARTMENT



Gerhard Riedl [CEO]
Based in Austria

www.riespo.com
E-Mail: g.riedl@riespo.com

Mobile: +43 (0)676 414 34 09 
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Kontakt na oddělení 
vzdělávání GET-Academy:
Tel.: +43 7614 21 499
E-mail: hello@get-academy.com
www.get-academy.com

Office
Bahnhofstraße 65/2
4810 Gmunden
Oberösterreich
Austria

Campus
Bahnhofstraße 13
4655 Vorchdorf
Oberösterreich
Austria

Kontaktní sportovní oddělení:
Tel.: +43 7614 21 499
E-mail: office@riespo.com
www.riespo.com


