HODNOCENÍ KVALIFIKAČNÍHO CYKLU
A FINÁLOVÉHO TURNAJE ME U19
Jan Suchopárek

Seminář talentované mládeže – NYMBURK 2019

ČR U19, R.2000
• 1.období 7 - 11/2017 „Poznávací“
• 2.období 2 - 6/2018 „Zatěžkávací“
• 3.období 8 – 11/2018
„Stabilizace a 1.fáze kvalifikace ME“
• 4.období 3/2019 „Překvapivý postup“
• Finálový turnaj v Arménii
• Statistiky
• Závěr, poučení

1. OBDOBÍ „POZNÁVACÍ“, 8–11/2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předchozí období, charakteristika týmu
Nové mužstvo, klubová spolupráce hráčů
Turnaj Václava Ježka, 2.místo, 12 branek!
Debakl Itálie - ČR 5:0
Turnaj Pinatar, 1.místo
Bilance 5-1-2, poměr branek 21:12
35 hráčů (31 + 4), bez brankářské jedničky
Několik nováčků, výrazní Šulc a Krunert
Nejlepší střelec Zlatohlávek 5
Branku vstřelilo 12 hráčů
Konfrontace s těžkými soupeři, střídavé úspěchy

2. OBDOBÍ „ZATĚŽKÁVACÍ“, 2–6/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 prestižní turnaje, počet utkání, vytížení hráčů
Nejvíce utkání v půlročním období, nejvíce vyzkoušených hráčů
Turnaj La Manga, 1.místo, 3 výhry
Slovakia Cup, 2.místo, přesvědčivé výkony
Turnaj v Lisabonu, 4.místo, nové tváře, malá produktivita
Dvojutkání s Dánskem, výsledky +, herní projev –
Výborní soupeři s různým herním pojetím, reakce týmu
Bilance 7-2-3, poměr branek 21:9
42 hráčů (38 + 4), zajímaví nováčci Fukala a Pachlopník
Nejlepší střelec Čvančara 3, celkem 13 střelců
Velké herní výkyvy u klíčových hráčů

ÚSPĚŠNÉ OBDOBÍ, TVORBA TÝMU

3.OBDOBÍ „STABILIZACE A 1.FÁZE KVALIFIKACE ME“, 8 – 11/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jasný vrchol, výběr soupeřů do přípravy
Pouze dvojutkání, více prostoru pro trénink
Zaměření na součinnost hráčů, herní projev, nácvik herních variant
Propadák se Saudskou Arábií, memento do dalšího období
Rozdílné výkony proti Nizozemí a Švýcarsku, charakter hráčů…
Generálka na kvalifikaci ME
Kvalifikace, postup z 1.místa, stoupající výkonnost týmu
Bilance 5-2-2, poměr branek 23:12
36 hráčů (32 + 4), určení brankářské jedničky
Nejlepší střelec Kepl 4 (hattrick proti Švýcarsku), celkem 15 střelců !!
Reálná představa o ideální sestavě, síla ve standardních situacích

ZAPOJENÍ HRÁČŮ

1. FÁZE KVALIFIKACE ME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozestavení 4-2-3-1
Kreativní KZ, kvalitní při hře 1:1
Domácí prostředí Zlín, Kroměříž ++
Těžký vstup do turnaje, nervozita
Variabilita na hráčských postech
Slabá hra hrotových útočníků
Postup po druhém utkání
Zápas o 1.místo s Chorvatskem
Nebezpečí ŽK, zbytečné fauly a
napomenutí, nedisciplinovanost,

1. ČR

2-1-0

6:4 7 b.

2. Chorvatsko

1-2-0

5:4 5 b.

3. Makedonie

1-1-1

4:3 4 b.

4. Lucembursko

0-0-3

2:6 0 b.

SPOLEČNÉ POJMY PRO HRU

4. OBDOBÍ „PŘEKVAPIVÝ POSTUP“, 3/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Těžký los, skupina společně s mistry světa na jejich půdě
Příprava na kvalifikaci, hráči v přípravě s A týmy
Problémy s nominací, zranění na poslední chvíli
Soustředění a příprava v Otrokovicích
Prostředí a atmosféra kvalifikace, St.George´s Park
Úvodní porážka s Anglií, strach, respekt, ale poučení….?
Výhry s Dánskem a Řeckem 3:1
Postup na úkor Anglie, nečekaný úspěch !!
Bilance 2-0-1, poměr branek 7:5, 6 bodů, 1.místo
Rozdílový hráč Šulc, opora v brance Kovář
Týmový výkon, hra prakticky bez hrotového útočníka
Důležitost náhradníků, široký kádr mužstva, vítězný duch

KDO JEDE NA EURO??!!

2. FÁZE KVALIFIKACE ME, ELITE ROUND
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rozestavení 4-2-3-1, 4-4-2
Přímočaří KZ, dobrá obranná fáze
Variabilita na postech, náhradníci+
Těžký vstup do turnaje, strach,
pasivita
Reakce na individuální a týmový
výkon, zpětná vazba ++
Zlepšení herní aktivity u hráčů,
pozitivní naladění týmu
Vítězný duch od zápasu s Dánskem
Reakce na nepříznivý vývoj proti
Řecku
Šťastný, překvapivý, ale zasloužený
postup na ME v Arménii

1. ČR

2-0-1 7:6

6 b.

2. Řecko

1-1-1 5:6

4 b.

3. Anglie

1-1-1 7:5

4 b.

4. Dánsko

0-2-1 5:7

2 b.

ME U19, JEREVAN 14. - 27.7.2019

JEDEM SI TO
UŽÍT !?
NE!! VYHRÁT!

ME V ARMÉNII „NEÚSPĚCH“, 7/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přijatelný los, skupina se „známými“ soupeři
Problémy s nominací, zranění a omluvy na poslední chvíli
Příprava na ME, rozdílná trénovanost hráčů v tréninkovém kempu
Přípravné střetnutí před ME, slabá útočná činnost
Přesun do Arménie, prostředí, strava, klimatické podmínky v Jerevanu
Závěrečná příprava před prvním utkáním
Porážka 0:3 s Francií, nedůslednost a nepřesnosti ve hře
Výsledek 0:0 s Norskem, šance na postup, povzbudivý závěr utkání
Prohra 1:2 s Irskem, konec nadějí
Útočná činnost bez nápadu, zbrklost, nevynucené chyby, součinnost
Tým bez rozdílového hráče, mužstvo hrálo těsně pod hranicí svých možností
Promarnění velké šance na úspěch, postup ze skupiny byl reálný

REPREZENTACE JE
ČEST A VRCHOL
SNAŽENÍ…. !
Při testu vědomosti napsalo
sestavu národního A týmu 25%
tázaných reprezentantů
mládežnické kategorie U18, U19

POSTUP DO SEMIFINÁLE JSME SI NEZASLOUŽILI….

ME U19 ARMÉNIE, SKUPINA B, 18.-24.7.2019
• Rozestavení 4-2-3-1
• Slabá útočná činnost, potrestaná
nedůslednost v obranné fázi
• Tým bez vůdčí osobnosti na hřišti
• Mnoho ztrát díky technickým
(ne)dovednostem
• Nedostatky v soubojovém chování, fauly, ŽK
• V klíčových momentech ztráta koncentrace,
selhání ze strachu
• Většina hráčů hrála na hranici svých
možností
• Malá zkušenost s dospělým herním pojetím,
které praktikovaly ostatní úspěšné týmy

1. Francie

3-0-0

5:0

9 b.

2. Irsko

1-1-1

3:3

4 b.

3.

Norsko

0-2-1

1:2

2 b.

4.

ČR

0-1-2

1:5

1 b.

PŘÍČINY ÚSPĚCHU (POSTUP NA ME)
• Ofenzivní a pozitivní myšlení v úspěšných zápasech
• Zapojení většího počtu hráčů do koncovky
• Úspěšné zahrávání standardních situací
• Konsolidovaná obranná řada, spolehliví brankáři
• Nadprůměrné individuální výkony v kvalifikaci ME
• Zachování koncentrace a motivace po nevydařených utkáních
• Síla kolektivu, výborná atmosféra uvnitř týmu
• Řešení problémů za pomoci realizačního týmu

PŘÍČINY NEÚSPĚCHU NA ME U19
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabá útočná fáze, chybějící součinnost hráčů
Nedostatečná, krátká příprava před ME v Arménií
Různá připravenost hráčů, herní praxe
Technické nedostatky hráčů, přesnost hry (ztráty míče, nejhorší na ME)
Soubojové chování hráčů (dle statistik nejhorší v útočných soubojích na ME)
Absence klíčových ofenzivních hráčů, různé důvody
Tým bez výrazné osobnosti na hřišti, chybějící rozdílový hráč v útoku
Hráči v klubech působení v juniorských týmech (motivace, tlak na hráče,
konkurence, zkušenosti s dospělým fotbalem, rychlost rozhodování).
• Pouze 5 hráčů ze 20 nastupovalo alespoň nepravidelně v kategoriích nad U21
• Práce mimo hřiště (kompenzace, relaxace, plnění povinností, volný čas..)

EFEKTIVITA ÚTOČNÉ ČINNOSTI NA ME

TÝMOVÉ STATISTIKY 8/2017-7/2019
Bilance za celé období
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36 utkání, 20-6-10, 75:45
60 hráčů celkem
Nejvíce 30 utkání D. Macháček
Střely na branku 21-4-11 226:178
Střely mimo
21-4-11 210:170
Nejlepší střelec Zlatohlávek 10 gólů
Počet střelců branek - 25 hráčů
Fauly 28-0-8 466:350 !?
+- body Ostrák 28/16z.; Míka 30/24z.
+- vždy v kladných číslech Míka, Fukala,
Ostrák, Šulc, Macháček, Solil (4 období)

Bilance finálový turnaj Arménie
• 4.místo ve skupině B
• 3 utkání, 0-1-2, 1:5, 1 bod
• 18 hráčů, 17 nastoupilo do utkání
• 3 utkání, 270 minut, 3 hráči
• 27 střel, z toho 9 na branku (6.místo)
• 40 faulů, 8 ŽK (4.místo, nejvíce ŽK)
• Gólové momenty celkem 13 / 1 gól
• Ztráty míče průměr 78 (nejvíce na ME)
• Zisky míče průměr 51 (3. místo),
vzdálenost 80 m od soupeřovy branky….
• Individuální statistiky (6. místo pouze
Kovář a Kušej)

BUDOUCNOST ČESKÉHO FOTBALU !!!??

DĚKUJI ZA POZORNOST
Seminář talentované mládeže - NYMBURK

