
Hodnocení podzimní ásti sout e 2012/2013

Stru né hodnocení – Po odehrání v ech utkání podzimní ásti, je na e bilance více
ne li uspokojivá. Jedna prohra, t i remízy a est vít zství.
   Úvodních n kolik utkání sout e jsme postavili ist  na defenziv , kterou jsme
odrá eli ve keré snahy soupe  o vst elení branky. Nejv í potí e nám v pr hu
podzimu inil malý tlak na branku soupe e a mizerná gólová produktivita. Ubránit
výsledek nebyl problém, ale vst elit branku soupe i ano. S odchodem na eho
nejlep ího st elce se na e ofenzivní ady pon kud zhroutili a my jsme mohli jen velmi
st í konkurovat vysp lým ofenzívám, jaké mají nap íklad Dob , Povltavská
fotbalová akademie, Nové Star ecí, i Odolena Voda.
   V pr hu podzimu jsme za ali tento nedostatek it a p ipravovat cílen  dva
hrá e na ist  ofenzivní práci. Výsledek této snahy nás v echny p ekvapil a celkov

eme konstatovat, e vylep ení ofenzívy prob hlo nap  celým mu stvem. Porce
nast ílených branek není nikterak vysoká, ale za to se o ní d lí tém  celé mu stvo,
od obránc  a  po úto níky. Vysoce narostl i po et neprom ných gólovek a to je
dobrý signál do budoucna. Pokud i tyto ance prom níme, budou výsledky je
lep í. Celkový gólový ú et za podzim tedy iní 23 vst elených branek a 6
obdr ených.

Kádr - Stále b ící nábor a ani osobní jednání s mu stvy z okolí slaného, nep ineslo
do kádru mu stva ádnou stabilní posilu. Jediné, co se poda ilo vyjednat, byl st ídavý
start pro t i hrá e Hrdlíva, ze kterých nakonec z stali jen dva. Jenom e, malé
zapojení do tréninku a jen n kolik ostrých utkání v krajské sout i je pro tyto hrá e
velice málo. Kvalita a dovednosti stoupají, ale p íli  pomalu. Efekt st ídavého startu
se tak skoro vytrácí.
   Celkov  tvo í kádr na eho mu stva trnáct hrá  a to v etn  dlouhodob
zran ného Jonáka a Novotného, který byl uvoln n na st ídavý start do ligového SK
Kladno a jeho  pomoc jsme pocítili jen v n kolika utkáních. Samoz ejm , e nám
tento stav trochu komplikuje ivot, ale jsem toho názoru, e talentovaní hrá i by se

li podporovat i za cenu podobných ztrát. V po tu hrá  se tak dostáváme na íslo
dvanáct, které je kritickou hranicí pro utkání v krajské sout i. Sta í jeden zran ný
hrá  a je problém.
   Od za átku sout e se tak vá  potýkáme s nedostatkem hrá  a íme tento
problém, jak se jen dá. Asi tou nejv í pomocí je podpora ze strany mlad ích ák .
Je pravda, e jejich p ísp vek do hry mu stva má své slabiny, ale tito hrá i mají
teprve své p ed sebou. B hem podzimní ásti jsme tak museli odehrát ty nejt í
utkání jen s jedenácti hrá i a jedinou út chou tak z stává fakt, e mu stvo dokázalo
tyto zápasy zremizovat a ukázalo svoji velkou vnit ní sílu.

Tréninky - Tréninková morálka je na hranici lep ího pr ru. Zájem o trénink je, ale
osobní p eká ky hrá  ( kola, dou ování, atd.) v podstat  nedovolují vyu ít
kompletní hrá ský kádr.
   I p es personální nedostatky jsme do tréninku p idali n kolik nových prvk , o
kterých jsme p esv eni, e jsou pro hrá e p ínosem.
    Cílené posilování, kompenza ní cvi ení a uvol ovací a rehabilita ní prvky se
ukázaly jako dobrá cesta, jak zkvalitnit trénink a pomoci p etí eným hrá m. P ínos

chto nových prvk  spo ívá p edev ím ve sní ení po tu svalových zran ní a
rychlej í celkové regeneraci hrá .



Zimní p íprava - Leto ní plán zimní p ípravy je postaven na ryze domácím prost edí.
Díky nov  vybudovanému um lému povrchu se nám otevírají nové mo nosti a my se
tak poprvé ocitáme kompletním celoro ním provozu, bez nucené zimní p estávky a
pobytu v t locvi nách.

Tabulka  podzim 2012

Za realiza ní tým ák : B. Sir ek, trenér

#   Tým Z V R P Skóre B +/-
1.   Povltavská fotbalová akademie 10 8 2 0 29:8 26 8
2.   MFK Dob 10 7 2 1 37:14 23 11
3.   Sokol Nové Stra ecí 10 6 3 1 41:16 21 6
4.   SK Slaný 10 6 3 1 23:6 21 9
5.   Aero Odolena Voda 10 6 1 3 28:15 19 4
6.   FK Ho ovicko 10 4 0 6 26:30 12 -6
7.   Sparta Lu ná 10 3 1 6 18:31 10 -5
8.   Slovan Velvary 10 3 0 7 11:33 9 -6
9.   Kablo Kladno - Kro ehlavy 10 2 1 7 14:22 7 -5
10.   FK Král v Dv r 10 2 1 7 14:43 7 -8
11.   FK Kralupy 1901 10 1 0 9 10:33 3 -15



Vyhodnocení mistrovské soutěže 
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4. místo 1.A třída starších žáků 

 

Trenéři:  Sirůček Bedřich, Šindler Miroslav 

Vedoucí mužstva:  Krejza Petr                                   
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Složení týmu: 

Ročník 98 -  Krym J., Novotný F., Volgner P., Moravec R., Zelenka M., Tóth D., 

Špeta M., Vaňha M., Husnaj J., Náprstek R. 

Ročník  99  - Pospíšil J., Erlich V., Kalina M., Drbota M., Krejza P., Rezek E., Jonák 

R. 

Ročník 00 - Melen M., Šultys J 

Odchozí hráči - X 

Příchozí hráči – Rezek 

Dlohodobá zranění – Špeta 

Ukončili činnost – X 

Střídavý start do SK Kladno – Novotný, Volgner 

Střídavý start do SK Slaný – Husnaj, Náprstek 

Kádr: Stále běžící nábor a ani osobní jednání s mužstvy z okolí slaného, nepřineslo 

do kádru mužstva žádnou stabilní posilu. Jediné, co se podařilo na podzim vyjednat, 

byl střídavý start pro tři hráče Hrdlíva, ze kterých nakonec zůstali jen dva. 

Střídavý start: Tak jak je nastaven s týmem Hrdlíva, nepřináší vybraným hráčům 

takový efekt, jaký by měl mít. Malé zapojení do tréninku a jen několik ostrých utkání 

v krajské soutěži, je pro tyto hráče velice málo a kvalita a dovednosti stoupají příliš 

pomalu. Efekt střídavého startu se tak skoro vytrácí. Přestože je logické, aby tito 

hráči primárně trénovali u nás a hráli mistrovská utkání za Sk Slaný a až v dalším 

sledu hráli za mužstvo v nižší soutěži, nebylo možné tento postup uplatnit. 

V průběhu celého soutěžního roku, jsme řešili otázku personálního obsazení 

mužstva. Hlavně v podzimní části jsme nejvíce pocítili odchod vybraných hráčů do 

SK Kladno (Novotný a Volgner). Celkový počet hráčů se tedy zastavil na čísle 13 a 

k tomu jsme měli k dispozici čtyři hráče na střídavý start. Pravidelně nám taky 
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vypomáhali dva hráči z mladších žáků, kteří se zapojovali v podzimní i jarní části. 

V obecné rovině jsme měli k dispozici celkem 19 hráčů, ale s různými omezeními, 

která neumožnila odjezd na mistrovské utkání v plném počtu. 

Průběh soutěžního roku  

Zásadní problémy, které měli vliv na celý průběh soutěžního roku: 

-  nízký počet hráčů – ten je dlouhodobým problémem v žákovské kategorii 

-  vysoká marodka hráčů – neovlivnitelný faktor 

-  špatná morálka hráčů – nelze ovlivnit morálku hráče, pokud chybí podpora rodičů 

-  individuální kvalita – na hřišti se potkávají v jednom mužstvu hráči zcela odlišné 

výkonnosti 

Herní projev - ofenzíva: Ofenzíva našeho mužstva nefungovala celý rok podle 

našich představ. To nás stálo spoustu sil, zbytečné remízy a prohry, a ve výsledku i 

kvalitní umístění na prvních příčkách v soutěži. V jarní části jsme pracovali na útočné 

kvalitě, ta ovšem přinesla jen desítky, celkem asi něco přes 30 nevyužitých šancí, ale 

gólová produktivita byla stále špatná. Největší potíže jsme zaznamenali v situacích 

jeden na jednoho, kdy obejít gólmana soupeře a vstřelit branku, byl neuvěřitelný 

problém. Bohužel, fotbal se hraje na góly a nikoliv na šance. Postupně jsme začali 

upadat do střelecké beznaděje a to nám vydrželo až do konce jarní části. Celkový 

gólový účet dopadl tak, že jsme nadělili soupeřům 48 branek a to je na tak kvalitní 

tým, jakým disponujeme, opravdu málo. 

Herní projev - defenzíva: Přesto, že jsme střelecky příliš neuspěly, uspěli jsme 

aspoň v obranné části, kde můžeme konstatovat, že jsme se stali jednoznačnými 

lídry soutěže. Naše defenzíva včetně gólmana obdržela pouze 20 branek a to je za 

celý soutěžní rok opravdu pěkný výsledek. Vyplívá z toho, že branky, které jsme 

dostávali, plynuli pouze z individuálních chyb konkrétních hráčů a že obranný 

systém, jako celek, funguje celkem bezchybně. Jediný a faktický nedostatek 

defenzívy je pouze v obsazení pozice brankáře, kdy jeden brankář je opravdu málo a 
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my jsme měli veliké štěstí, že někteří hráči z pole dokázali nepřítomného brankáře 

kvalitně zastoupit. 

Podzimní část – V podzimní části se mužstvo žáků muselo vypořádat 

s dlouhodobými zraněními, různou kvalitou jednotlivých hráčů a nízkým počtem 

hráčů. Byla to nepříjemná situace, kterou jsme zvládli jen s vypětím všech sil a s 

personální pomocí mladších žáků.  První polovina podzimu ukázala, že jsme schopni 

odehrát kvalitní a těžká utkání i s úzkým kádrem hráčů. Některá utkání jsme odehráli 

jen s jedenácti hráči a to považujeme za špatné. Druhá půlka podzimu stavěla ne 

větší rozehranosti hráčů a výsledkově byla v lepším průměru. 

Jarní část - V jarní části soutěží jsme konečně přidali na kvalitě a zlepšili jsme náš 

herní projev. Po kvalitní zimní přípravě, bylo mužstvo připraveno nastoupit do jarních 

bojů, ale bohužel, gólová produktivita byla stále příliš nízká. V jednom okamžiku jsme 

hráli s kvalitními soupeři skvělou partii a v druhém okamžiku jsme byli schopni 

prohrát s posledním a to jen proto, že jsme nevyužili veškeré gólové šance. Tak 

vydalo celé jaro a ani tréninkové zaměření na zkvalitnění koncovky nepřineslo 

očekávaný přínos. 

Tréninky - Tréninková morálka se v průběhu soutěžního roku postupně zvedala, 

nicméně některé osobní překážky hráčů (škola, doučování, nemoc a zbytečné 

výmluvy) v podstatě nedovolily využít kompletní hráčský kádr. 

I přes personální nedostatky jsme již v podzimní části přidali do tréninku několik 

nových prvků, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou pro hráče přínosem: speciální 

posilování, kompenzační cvičení, uvolňovací a rehabilitační prvky. To vše se ukázalo 

jako dobrá cesta, jak zkvalitnit trénink a pomoci přetíženým hráčům. Eliminovali a 

předcházeli jsme tak zraněním hráčům, z nichž někteří byli, zejména v závěru 

soutěže, velice přetíženi. 

 Nepodařilo se - zkvalitnit koncovku a uspět ve hře jeden na jednoho (gólman), 

doplnit počty hráčů na odpovídající úroveň, zajistit kvalitní přípravu gólmanů, 

dosáhnout větší podpory ze strany rodičů. 
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Podařilo se - Po sportovně-fotbalové stránce se podařilo odehrát několik velice 

pěkných utkání, kde dokázalo celé mužstvo fungovat jako kompaktní tým. Pozitivně 

lze hodnotit nárůst herních a technických dovedností některých hráčů. 

Navrhuji  

Stejně jako v loňském ročníku, považuji za prvořadý úkol doplnění hráčské základny. 

Vyžadovat důsledně dodržování tréninkové morálky. Zvýšit tlak na větší zapojení 

rodičů na chodu mužstva. 

Doporučení - Navrhuji kontaktovat KFS a požadovat navrácení formy hokejového 

střídání do systému mládežnických soutěží KFS. Tento prvek se osvědčil, ale 

neuvážlivým rozhodnutím řídících orgánů KFS byl zrušen. 

 

 

 

Zpracoval:  Sirůček Bedřich 
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