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XPS - SW NA PODPORU TRÉNINKOVÝCH AGEND
• Profesionální software - slouží trenérům, hráčům, fyzioterapeutům, 

klubům, akademiím.

• Tvorba tréninkových cvičení (databáze cvičení), tréninkových plánů, 
docházka, evidence hráčů (hráčská karta), hráčské statistiky, hodnocení 
utkání atd.

• Mobilní aplikace - komunikace s hráči, systém vždy při ruce

• Chceme nabídnout k dispozici a ke sdílení znalosti a zkušenosti trenérů, 
přispět a inspirovat fotbalovou veřejnost ke zvýšení úrovně tréninků.

• Program XPS v současnosti využívá 90% českých sportovních svazů 
kolektivních her



IMPLEMENTACE XPS

• V polovině roku 2019 byla podepsána smlouva na nákup licencí a podpoře systému 
mezi Fotbalovou asociací a Sidelines sports, která nám umožní pokrýt potřeby celého 
fotbalového hnutí (přes 3000 klubů).

• Nejedná se pouze o nákup softwaru, ale připravujeme celkovou koncepci, na které se 
podílejí metodici z TMÚ, trenéři z RFA i reprezentační trenéři a jsou ochotni se 
podělit o své znalosti.

• Postupné zavádění do svazových struktur od nové sezóny – Reprezentace U15 až 
U20, RFA, Klubové Akademie, SCM a SpSM

• Plánované propojení s IS II (do 2 let)

• Do hnutí plánujeme vypustit 1.listopadu 2019



XPS IMPLEMENTACE 

• Žádosti o licenci  posílejte na email: xps@fotbal.cz

• Zdarma bude možno získat základní licenci XPS Trainer
(bez videoanalyzéru)

• Počty licencí na klub budou plánovány a vydávány podle 
počtu týmů v oddíle (pro hlavního trenéra) +1 licence navíc 
(šéftrenér, sportovní ředitel, předseda oddílu atd.)

• Informace k XPS a případné odpovědi na Vaše dotazy včetně 
této prezentace naleznete na webových stránkách: 

www.fotbal.cz (do 14.dnů)

mailto:xps@fotbal.cz
http://www.fotbal.cz/


XPS TRAINER - VYTVÁŘEJTE TRÉNINKY
• vytvářejte si tréninky pro všechny tréninkové skupiny
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XPS TRAINER - DOCHÁZKA HRÁČŮ
• dělejte si docházku hráčů
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XPS TRAINER - DATABÁZE CVIČENÍ
• využívejte velkou databázi cvičení FAČR
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XPS TRAINER - UTKÁNÍ
• sledujte statistiky hráčů z vašich zápasů

8



XPS TRAINER - HRÁČSKÁ KARTA
• evidujte si veškeré informace o hráčích
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KRESLÍTKO CVIČENÍ A DATABÁZE
• jednoduše si kreslete Vaše cvičení, standardky
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KRESLÍTKO CVIČENÍ A DATABÁZE
• inspirujte se cvičeními trenérů reprezentací, akademií, GTM a dalších
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MOBILNÍ APLIKACE
• vše pohodlně ovládejte nejen v počítači, ale i v mobilní aplikaci

• dělejte si docházku přímo na tréninku, omluvy hráčů přes mobil
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MOBILNÍ APLIKACE
• ukazujte hráčům tréninky přímo v telefonu/tabletu
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DOTAZY

• Co to bude stát? Zdarma licence XPS Trainer
(základní licence bez videoanalyzéru)

• Kde to najdu? Na xps@fotbal.cz

• Jak se s tím pracuje? Základní informace budou na webu FAČR fotbal.cz

• Kdy to budu moci začít používat? Od 1.11.2019 


