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FK Teplice a.s. 
Česká liga dorostu U17 skupina B 

 

Hodnocení podzimní části ročníku 2017/2018 
 

Bilance 

 
Česká liga dorostu U17 skupina B:  

 

 9. místo, zisk 46 bodů, skóre 98:30 

 12 výher – 3 výhry na penalty – 4 prohry na penalty – 11 porážek. 

 

Hráčský kádr:  

 

 17 hráčů + 2 brankáři. 

 R. Kibal hostování FC Chomutov 

 T. Křivohlavý hostování FK Ústí nad Labem 

 

 

Hráčský kádr 
 

Česká liga dorostu U17 skupina B 

 

FK Teplice a.s. – U16 v sezóně 2017/2018 hrála svá mistrovská utkání střídavě na travnatém 

hřišti v areálu FK Ledvice a střídavě na umělém povrchu areálu Anger v Teplicích. Jarní část 

ročníku 2017/2018 byla určitě povedenější než ta podzimní. U celého týmu byl vidět určitý 

progres, jehož základ byl položen kvalitním tréninkovým procesem. U mužstva se ke konci 

vyprofilovala herní tvář, určité automatismy a návyky, na kterých jsme v tréninku pracovali 

v podstatě hned, jak kluci přešli k nám z kategorie starších žáků. Ve většině zápasů jsme sice 

statisticky byli zajímavější, ale chybělo tomu koření fotbalu – a to jsou góly. Nedokázali jsme 

si z herní převahy vytvořit dostatek vyložených šancí a pokud už k tomu došlo, selhali jsme 

v koncovce. Chyběla nám možná také větší kreativita při dobývání obranného valu soupeře, 

který většinou spoléhal na rychlé protiútoky do naší otevřené obrany. Kluci se už dopouštěli 

méně zbytečných ztrát, byli zodpovědnější a už se konečně adaptovali na podmínky 

dorosteneckého fotbalu.   

 

 Naše cíle do sezony 

 

Jednoduchý výčet věcí, který vychází z klubové koncepce. 

 

Chceme se prezentovat celoplošným presinkem, kombinací postupného základní útoků 

s rychlým přechodem do útočné fáze, aktivní hrou za jakéhokoliv stavu. Chceme být 

sebevědomí, s jasně definovanou a viditelnou tváří týmu. Fotbal je o vítězství, chceme, každý 

zápas vyhrát. Na prvním místě preferujeme způsob hry, jakým se chceme dostat k vítězství. 

Pokud bychom jen bránili, čekali na chybu soupeře a vyhrávali náhodným brejkem, to by nás 

netěšilo. Naším smyslem není jen vytvářet kvalitní tým, protože kluci v seniorských 

kategoriích pravděpodobně nebudou hrát pohromadě, ale kvalitní individuality schopné 



podpořit týmový výkon. Všichni v klubu chceme vychovat hráče s potenciálem pro vrcholový 

fotbal a náš klub. To je smysl naší práce. 

 

 

Herní projev a tréninkový proces 

 

 

Vycházíme z hesla, všichni hráči brání, všichni hráči útočí. Chceme hrát aktivně ve všech 

směrech útočně, rychle a přesně. Snažíme se o rozehrávku od obránců s vysokým postavením 

krajních obránců a zapojením středových hráčů do kombinace tak, aby si našli prostor mezi 

jednotlivými řadami a vytvářili si přečíslení. Při ztrátě míče ve sprintu napadat soupeře a míč 

co nejrychleji získat zpět a po zisku míče hrát konstruktivně. Téměř ve většině utkání jsme 

byli aktivnější, fotbalovější a kombinačně zdatnější, ale v některých zápasech se tato naše 

„převaha“ výsledkově nezúročila. Herně se nám nepovedli pouze dva zápasy – utkání s Bohemians 

a Libercem.  V jarní části jsme se potýkali častými zraněními a dlouhodobě byli mimo hru J. 

Orgon, D. Fakin, V. Čermuš a J. Cajthaml. Téměř celou sezonu jsme hráli s 12 hráči, u 

některých svěřenců nastalo v závěru soutěže uspokojení, což se negativně projevilo na jejich 

výkonu. Pokud si kluci neuvědomí, že hrají za sebe a nebudou k sobě více nároční nemají 

šanci uspět ve vrcholovém fotbale. Větší tlak a nároky na hráče, které se budou neustále 

zvyšovat, je potřeba přijmout jako fakt vrcholového sportu, jinak dveře profesionální kariéry 

nikdy neotevřou a ani nepootevřou!  Pokud nebudou odolní nemají šanci se prosadit ve 

vrcholovém fotbale nehledě na to, zda je to mládežnický reprezentant nebo ne. 

  

Od začátku mistrovské sezony jsme praktikovali rozestavení 4-1-4-1v ÚF 4-3-3. V některých 

utkáních, ve kterých jsme chtěli hrát ofenzivněji, jsme přešli na rozestavení 3-5-2.  V 

tréninkovém procesu se zaměřujeme na stabilizaci herní taktiky (individuální, skupinové). 

Hodně prostoru věnujeme stabilizaci a rozvoji individuální techniky a dovedností ve 

složitějších podmínkách náročnějších na čas a prostor a jejich využití v herních podmínkách. 

Kondici rozvíjíme herní formou podle modelu (Verhjena). Zaměřujeme se na nácvik herních 

kombinací a zakládání útoků vedení útoků. Rozvoj silových schopností hlavně Core cvičením 

a dynamické síly. Kompenzační cvičení (protahovací, uvolňovací, posilovací) jsou nedílnou 

součástí tréninkového procesu, pod dohledem kondičního trenéra O. Chlada.  

 

Tréninkový proces v letním – přípravném období sezóny 2018/2019 

 

V letním přípravném období budeme využívat travnaté plochy V Hrobu, Lahošti a 

Oldřichově. Dům plný pohybu a Relax na vedlejší pohybové aktivity, halu Letnou – úpoly 

trenéra teplických zápasníků Pavla Jezdika, bazén, posilovnu na Stínadlech pod dohledem 

kondičního trenéra Ondry Chlada. Zahájení letní přípravy 16. 07 ve 14.00 hod na Stínadlech. 

Ve dnech 21.07 odehrajeme turnaj v Braňanech. Následně ve dnech 25 a 26.07 odehrajeme 

kvalitně obsazený  turnaj v Příbrami. Ve dne 28.07 do 03.08 se zúčastníme herního 

soustředění v Heřmanicích. Ve dne 04.08 odehrajeme ve Františkových lázní přípravné utkání 

s 1. FC Norimberk pro nás výborná konfrontace se zahraničním soupeřem. Od 12.08 nás čeká 

první mistrovské utkání. 

 

Doplnění hráčského kádru 

 

 J. Vintr  střední obránce  FK Litvínov  

 D. Beneš levý krajní záložník FK Ústí nad Labem 

 O. Podhajský hrotový útočník FK Baník Sokolov 



                                                     

Cíle do další sezony  

 
Tento ročník má určitou fotbalovou kvalitu a určitě má potenciál do budoucna, k tomu může klukům 

pomoci i nově vznikající Klubová akademie, jejíž provoz se spustí 1. 9. 2018. Velmi si vážíme toho, 

že akademie bude v Teplicích, neboť v celé republice je takových akademií  pouze 10. Být v takové 

rodině je pro nás čest a hlavně by to mělo zase o něco vylepšit servis a podmínky pro kluky při jejich 

rozvoji. V návaznosti na již fungující regionální akademii, která je zaměřená na kategorii U14 a U15. 

 

 V nové sezoně chceme pokračovat v tom, čemu bezmezně věříme a co jsme načali v létě. I 

nadále se chceme prezentovat kombinační fotbalem, fotbalovostí, dravostí a vysokým 

presinkem. Sice víme, že výsledek není v našem učebním procesu na prvním místě, ale na 

druhou stranu razíme heslo, že lepší tým vyhrává. Postupné odbourávání individuálních chyb 

hráčů, jejich větší zodpovědnost a zkušenost. To jsou věci, se kterými tomu půjdeme naproti. 

Když k tomu připočítáme velmi dobrou kondiční připravenost hráčů, podloženou kvalitním 

tréninkovým procesem a konkurencí hráčů, výsledek by se měl dostavit. A on se také dostaví, 

o tom jsme v klubu přesvědčeni. 
Cíl do nové sezony se nemění. Zkvalitnit herní výkon mužstva, pracovat na jednotlivých 

hráčích, odstraňovat nedostatky a zdokonalovat přednosti. 

 

Kdo z hráčů udělal největší pokrok  

 
. Individuálně je potřeba vyzdvihnout P. Hurala, M. Lukáše, M. Hadince. Dalším pozitivem byla 

nominace některých hráčů ( Sinu, Lukáš, Kovalčík, Hural, Hadinec ) na přípravné zápasy reprezentace 

U 16. Rychle se adaptovali na nové prostředí M. Dubnický ze Sokolova a T. Huml z Ústí, kteří 

podávali dobré výkony. Náš tým opouští K. Sinu, který odchází do Sparty. Všichni mu přejeme 

v novém působišti hodně sportovních i osobních úspěchů. 

 

Musím vyzdvihnout jednu jedinou a v budoucnosti důležitou věc. Charakter hráčů a charakter 

týmů. V této oblasti vidím obrovský pokrok kupředu. Kluci pochopili naší filozofii (která 

vychází z klubové koncepce) a jako jeden muž táhnou za jeden provaz. Pravda, objeví se 

občas jedinci, kteří si rádi uleví, ale už i oni ví, že pokud svůj postoj k sobě a hlavně ke 

klukům v týmu nezmění, nebudou mít v tomto týmu místo. Charakter a morální vlastnosti 

jsou ve vrcholovém sportu více než talent a vrozené dispozice. 

 

Požadavky 

 

Zajistit větší konkurenci v týmu, která zároveň zvýší přirozený tlak a nároky na hráče. Hráči 

nás nemusí milovat, stačí když budou milovat fotbal a do každého tréninku a zápasu půjdou 

s tím, že je jejich poslední. Zajistit klukům odpovídající zápasy ve, kterých se budou moc 

konfrontovat s ligovými nebo zahraničními soupeři. 

 

Závěr   

 

Musím poděkovat svým kolegům ing. R. Laiblovi a L. Köckovi za organizaci a pomoc 

v tréninkovém procesu.  Kondičnímu trenérovi O. Chladovi za kondiční přípravu hráčů a 

individuální přístup se zraněnými hráči. Dobrou práci odvádí na pozici vedoucího mužstva 

ing. Igor Zdeněk a také teplický srdcař ing. Jaroslav Novák, který působí jako správce 

klubového webu sekce dorost a žáci.  

 

Zpracoval: Ladislav Jamrich, trenér U16                                  V Teplicích, dne 24. 06. 2018                                                            


