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FK Teplice U17 
Česká liga dorostu U17 - skupina B 

 

Hodnocení podzimní části ročníku 2017/2018 

 

Bilance: 

 
Česká liga dorostu U17 - skupina B 

10. místo, zisk 21 bodů, skóre 53:37  

5 výher – 2 výhra np – 2 prohra np – 6 porážek. 

 

Hráčský kádr:  

 

19 hráčů + 2 brankáři 
( M.Vachoušek + R. Kybal – hostování v FC Chomutov ) 

 
 

Náš tým FK Teplice U16 v sezóně 2017/2018 odehrál svá mistrovská utkání střídavě na 

travnatém hřišti v areálu FK Ledvice a střídavě na umělém povrchu na Angeru v Teplicích - 

Trnovanech. Zkušební provoz nové reorganizace soutěží přinesl z našeho pohledu více 

negativ než pozitiv. Ligová mužstva U16 namixovaná s druholigový týmy U17 se poprvé 

setkaly ve společné soutěži. Hráči, kteří sice věkově spadají do naší kategorie, ale biologicky 

jsou o 1 až 2 rok zpoždění, se utkávají proti fyzicky vyspělým jedincům, kteří nemají až 

takovou fotbalovou kvalitu, ale svoji fyzickou dominancí a silovou připraveností nám dělali 

velké problémy. Běžně se v soutěži stávalo, že jeden týden jsme prohráli o 5 branek, abychom 

hned další zápas naopak my zvítězili o 10 branek ! Původní systém soutěže, kdy jsme se 

konfrontovali se stejně starými ligovými oddíly, byl pro rozvoj našich kluků efektivnější.  

 

Kluci k nám přišli z nově se rodící regionální akademie s určitým fotbalovým dovednostním 

základem, který je na takovéto úrovni nezbytnou podmínkou. I tak přechod z žákovské 

kategorie do dorostenecké byl velmi razantní a někteří v žácích „ hlazení “ jedinci s tím mají 

problémy do teď. Větší tlak a nároky na hráče, které se budou neustále zvyšovat, je potřeba 

přijmout jako fakt vrcholového sportu, jinak dveře profesionální kariéry pro ně zůstanou 

uzavřené. Pokud hráči nebudou fyzicky a mentálně odolní, nemají šanci se prosadit ve 

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

 

 Naše cíle do sezóny: 

 
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 kategorii 

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 vytvářeli si přečíslení. Při ztrátě míče ve sprintu musí 

napadat soupeře a míč co nejrychleji získat zpět a dále hrát konstruktivně. Téměř ve většině 

utkání jsme byli aktivnější, fotbalovější a kombinačně zdatnější, ale v některých zápasech se 

tato naše „převaha“ výsledkově nezúročila. Časté individuální chyby hráčů, kteří spoustu 

situací řešili fotbalově, často ale velmi rizikově, byly potrestány soupeřem, a my tím pádem 

odešli ze hřiště poraženi. Protože jsme součástí neustálého učebního procesu, jsme rádi, že 

kluci chybují nyní, protože pokud se z těchto chyb v budoucnosti poučí, budou připraveni na 

úroveň vyšších dorosteneckých kategorii, resp. dospělého fotbalu. Naše hra byla také 

ovlivněna tím, že jsme každý zápas hráli v jiném složení, což bylo způsobeno nejenom 

procesem zkoušení, ale také častým zraněním hráčů, kteří si své „bolístky“ přenesly ze 

žákovské kategorie a např. naši stěžejní hráči Hural či Fakin neodehráli téměř žádný zápas 

této půl sezony. 

 

Od začátku mistrovské sezony jsme praktikovali rozestavení 4 - 1 - 4 - 1 a v 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 a  

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 filosofie kondičního tréninku v podání 

holandského trenéra Raymonda Verheijena. Zaměřujeme se na nácvik herních kombinací a 

postupné zakládání a vedení útoků. Rozvoj silových schopností probíhá hlavně formou Core 

cvičení a rozvojem dynamické síly. Kompenzační cvičení ( protahovací, uvolňovací a 

posilovací ) bereme jako nedílnou součást tréninkového procesu, a to sice pod odborným 

dohledem kondičního trenéra mládeže FK Teplice Ondřeje Chlada.  

 

Tréninkový proces v zimním přípravném období sezóny 2017/2018 : 
 

V zimním přípravném období budeme využívat zejména UMT Stínadla, UMT Anger, Dům 

plný pohybu DPP a také studio RELAX na vedlejší pohybové aktivity, halu s Sokolovně na 

Letné ( úpoly po vedením trenéra teplických zápasníků Pavla Jezdinského ), bazén teplického 

Aquacentra a v neposlední řadě také posilovnu na Stínadlech opět pod dohledem kondičního 

trenéra Ondry Chlada. Ve dnech 13.1 a 14.1 2018 odehrajeme kvalitně obsazený halový 

turnaj v Brně ( FC Zbrojovka Brno, 1. FC Slovácko, FC Petržalka ). Odehrajeme také zápasy 

semifinále MVM ( SK Kladno, Sigma Olomouc, Dynamo České Budějovice ). Ve dne 27. 1. 

odehrajeme PU s 1. FC Norimberk (V) -  pro nás rozhodně výborná konfrontace 

se zahraničním soupeřem. Od 9.2 do 13.2 absolvujeme herní soustředění v Uherském Brodě, 

kde poměříme síly s moravskými a slovenskými týmy. Ve dnech 1.3 do 4.3 se zúčastníme 

herního soustředění na VOŠ a SOŠ v Roudnici nad Labem. Začátek jarní části soutěže je 

naplánován 11.3 2018. 

 



 

Cíle pro jarní část sezóny :  

 

V jarní části sezony chceme pokračovat v tom, čemu bezmezně věříme a co jsme načali již 

v létě 2017. 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. Klademe důraz na postupné 

odbourávání individuálních chyb hráčů, jejich větší zodpovědnost a zkušenost. To jsou věci, 

se kterými tomu půjdeme naproti. Když budeme brát v úvahu 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. 

 
Cíle pro jaro se nemění. Chceme zkvalitnit herní výkon mužstva, pracovat na rozvoji hráčů, 

zaměříme se na odstranění nedostatků a budeme zdokonalovat přednosti jednotlivců. 

 

Kdo z hráčů udělal největší pokrok : 
  

Nechci momentálně někoho individuálně vyzdvihovat. Ale je žádoucí zde zmínit dvě jména, 

která nezačínala z důvodu nepříjemných a dlouhotrvajících zranění na stejné startovní čáře 

v letní přípravě jako ostatní - Petr Janda a Robert Klepáček. Šli do sezóny s velkým 

tréninkovým mankem, navíc se jim ze začátku vůbec nedařilo. Tato situace je však nezlomila, 

s pokorou přijmuli kritiku, na kterou nebyli zvyklí, makali dále a na konci podzimní sezóny 

už patřili ke stěžejním hráčům. Jsou jistě příkladem pro ostatní. 

 

Musím také vyzdvihnout jednu jedinou a v budoucnosti rozhodně důležitou věc - charakter 

hráčů a charakter týmu. V této oblasti vidím obrovský pokrok kupředu. Kluci pochopili naší 

filozofii, která vychází z klubové koncepce, že je potřeba jako jeden muž táhnou za jeden 

provaz. Pravda, objeví se občas jedinci, kteří si rádi uleví, ale už i oni vědí, že pokud svůj 

postoj k sobě a hlavně k ostatním hráčům v týmu nezmění, nebudou mít v mančaftu své 

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. 

 

Závěr : 
 

Musím poděkovat svým kolegům Ing. Radimovi Laiblovi a také Vladimíru Köckovi za 

organizaci a pomoc v tréninkovém procesu.  Kondičnímu trenérovi Ondrovi Chladovi za 

velmi dobrou kondiční přípravu hráčů a také za individuální přístup ke zraněným hráčům. 

Dobrou práci odvádí na pozici vedoucího mužstva Ing. Igor Zdeněk. Poděkovat chci také 

správci klubového webu pro sekci Mládež Ing. Jaroslavu Novákovi za prezentaci naší činnosti 

v průběhu celé sezóny.  

 

Hodnocení zpracoval: 

 

Ladislav Jamrich, hlavní trenér U16                                        V Teplicích, dne 04. 12. 2017                                                                                                                                                                 


