
Vyhodnocení mistrovské soutěže 

2013/2014 - starší žáci 

 
 

 

                                        

 

3. místo  

1.A třída starších žáků 

 

Trenéři:  Sirůček Bedřich, Šindler Miroslav 

Vedoucí mužstva:  Krejza Petr                                   
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Složení týmu: 

Ročník 1999 -  Pospíšil, Erlich, Kalina, Drbota, Krejza, Jonák, Řehák, Rezek 

Ročník  2000  - Melen, Šultys, Džindžichašvili, Šebek, Fuksa, Třeska, Klier 

Ročník 2001 - Cimrman, Racek, Drbal 

Odchozí hráči - X 

Příchozí hráči – Dundr, Žaba, Kupec 

Ukončili činnost – X 

Střídavý start do SK Slaný – Rezek, Třeska, Fuksa, Řehák, Klier 

Hodnocení 

   Po odehrání všech utkání se naše mužstvo umístilo na pěkném třetím místě 

v krajské soutěži a to považujeme za skvělý výsledek. Po podzimní části SR, kdy 

jsme se umístili na průběžném druhém místě, je celková třetí příčka potvrzením 

kvalitní výkonnosti našeho mužstva.  

   Za dosaženými výsledky stojí především dobrá morálka hráčů a celkem 

zodpovědný přístup k tréninku. Přestože jsme se v průběhu celého soutěžního roku 

potýkali s personálním nedostatkem hráčů a některá utkání jsme odehráli pouze 

v deseti, dokázali jsme předvést vždy kvalitní výkon a s tímto handicapem si poradit. 

V posledních letech se velice často potýkáme s tímto nedostatkem, což nás hodně 

limituje, zejména v úvodu soutěže. Abychom mohli zajistit dostatečný počet hráčů, 

museli jsme se porozhlédnout i v jiných klubech v nižší soutěži a doplnit tak kádr o 

hráče do střídavého startu. Navázali jsme tak opět spolupráci s Hrdlívem a nově i 

s Otvovicemi.  Zapojení hráčů neproběhlo zrovna podle našich představ, ale víme 

dobře, že je situace v těchto klubech podobá té naší a tak balancujeme všichni na 

hraně fotbalové existence.  
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   Dalším vážným nedostatkem, který nás trápil, zejména v podzimní části, byla 

gólová produktivita. Pokud bychom proměnili alespoň polovinu šancí, které jsme měli 

v utkáních, vypadal by celkový výsledek zcela jinak.  

   Po kvalitní zimní a jarní přípravě nastal částečný obrat a herní projev, včetně 

proměňování šancí, se výrazně zvedl a umožnili dotáhnout celé naše tažení do 

úspěšného konce.  Střelecká produktivita se rozložila do celého týmu a tak si branku 

vstřelili prakticky všichni hráči. Ukázalo se, že do přípravných utkání je třeba vybírat 

kvalitní soupeře a raději inkasovat, nežli dělat ze slabších týmů figurky, a nic 

nepředvést. Stupňování výkonnosti pak přispělo k tomu, že zejména domácí utkání 

byla divácky atraktivní a předváděný fotbal sklidil výborné ohlasy z řad přihlížejících.   

Průběh soutěžního roku  

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

-  nízký počet hráčů  

-  individuální kvalita hráčů 

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 

umístění na první příčce v soutěži. V jarní části jsme pracovali na využívání šancí a 

skutečně se nám začalo dařit. Nicméně, na dotažení soupeřů před námi to nestačilo. 

Největší potíže jsme zaznamenali v situacích jeden na jednoho a střelbě ze střední 

vzdálenosti. Bohužel, fotbal se hraje na góly a nikoliv na šance. 

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

aspoň v obranné části. Naše defenzíva včetně gólmana obdržela pouze 15 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, stejně jako v předchozích letech. 

Jediný a faktický nedostatek defenzívy je pouze v obsazení pozice brankáře, kdy 

jeden brankář je opravdu málo a my jsme měli veliké štěstí, že někteří hráči z pole 

dokázali nepřítomného brankáře kvalitně zastoupit. 
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Podzimní část – V podzimní části se mužstvo žáků muselo vypořádat s různou 

kvalitou výkonnosti 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. Druhá půlka podzimu stavěla ne větší rozehranosti 

hráčů a výsledkově byla průměrná. 

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

herní projev a to po všech stránkách. Po kvalitní zimní přípravě, bylo mužstvo 

připraveno nastoupit do jarních bojů a ukázat jeho sílu. Ukázalo se, že nám lépe sedí 

hra s výkonnostně srovnatelným soupeřem, nežli soupeřem s nízkou kvalitou 

předváděné hry. V jednom okamžiku jsme tak hráli s kvalitními soupeři skvělou partii 

a v druhém okamžiku jsme hráli pod hranicí našich možností a dávali slabším 

soupeřům naději.  

Trénink 

Celkový počet: 120 tréninků = 180 tréninkových hodin. Průměrná návštěvnost na 

trénincích: 72 % - lze považovat za velice slušné 

Od loňského roku zařazujeme do tréninku několik nových prvků, o kterých jsme 

přesvědčeni, že jsou pro hráče přínosem: speciální posilování, kompenzační cvičení, 

uvolňovací, rehabilitační prvky a musíme konstatovat, že jsou pro hráče velkým 

přínosem. Máme minimum svalových zranění a výkonnost má stoupající úroveň. 

Další údaje 

Celkový počet vstřelených branek: 71 

Celkový počet obdržených branek: 15 

Počet proher: 3 

Počet remíz: 2 

Počet vítězství: 15  

Přátelská utkání: mužstvo žen SK Slaný, SK Kladno, FK Louny, Tatran Rakovník 2x 
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 Nepodařilo se -  doplnit počty hráčů na odpovídající úroveň, zajistit kvalitní přípravu 

gólmanů, dosáhnout větší podpory ze strany rodičů. 

Podařilo se - Po sportovně-fotbalové stránce, se podařilo odehrát v jarní části 

několik pěkných a divácky ceněných utkání, kde celé mužstvo fungovat jako 

kompaktní tým. Pozitivně lze hodnotit nárůst herních a technických dovedností hráčů 

a jejich individuální projev, včetně dodržování pokynů od trenérů. 

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 – Stejně jako v loňském roce 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 


