
Zpráva delegáta Komise mládež 
z turnaje o titul Mistr ČR – kategorie 
kadeti U17 
 
Termín:  21.4. – 23.4. 2012 
 
Místo: Sportovní hala „Na Dukle“ Pardubice 
 
Účastnící: BK Synthesia Pardubice Jan Procházka 
  BCM Slezská Ostrava Michal Černík 
  JBC Brno   Petr Kubů 
  Proton Zlín   Jaroslav Kotala 
 

Přehled výsledků: 
 
BK Synthesia Pardubice - Proton Zlín 104:69 
 
Ráz utkání určil již jeho úvod, kdy domácí Pardubice doslova převálcovaly Zlín ve všech 
činnostech a vedly 17:0. Vítězové byli lepší jak v individuálních činnostech, tak i v týmovém 
výkonu. Zlín působil po celé utkání odevzdaným dojmem. 
 
BCM Slezská Ostrava - Jihomoravské basketbalové cen trum Brno 87:63 
 
I v druhém sobotním utkání byl klíčový vstup do zápasu. Ostrava se prezentovala 
kolektivním, vyváženým a velmi aktivním výkonem na obou polovinách hřiště. Brno naopak 
až příliš spoléhalo na svého lídra Slaninu, který zaznamenal prvních 8 bodů svého týmu. To 
však již Ostrava vedla dvouciferným rozdílem, který si až do konce nenechala vzít. 
 
Proton Zlín - BCM Slezská Ostrava 66:76 
 
Nedělní výkon ševců byl v porovnání s jejich prvním zápasem nesrovnatelně kvalitnější a 
hlavně bojovnější. Díky tomu byli ostravskému favoritovi více než důstojným soupeřem. 
V poslední čtvrtině, kdy již Ostrava vedla o 15 bodů, se zlínští pokusili zónovou obranou 
zápas otočit a nebýt několika neproměněných velmi dobrých pozic, mohl jít zápas do 
dramatické koncovky. 
 
Jihomoravské basketbalové centrum Brno - BK Synthes ia Pardubice 62:100 
 
Brno bylo domácímu favoritu soupeřem pouze 3 minuty, kdy Richtrem výborně bráněného 
Slaninu dokázali nahradit jeho spoluhráči. Pak však Pardubice naplno rozjely svůj stroj 
složený především z rychlého protiútoku, výborného „spacinku“ a pohybu míče a také 
kvalitní obrany. Výsledkem bylo jejich 20 bodové vedení po první části a rozhodnutý zápas. 
 
 
 
 



Jihomoravské basketbalové centrum Brno - Proton Zlí n 51:57 
 
Souboj o bronz nabídl zpočátku „unavený“ basketbal. Ač se jednalo o vyrovnaný duel, na 
výkonu obou týmů byla až příliš cítit únava z předchozích dvou dnů a samozřejmě i částečně 
frustrace ze dvou porážek. Druhá půle již byla o poznání živější. Zlín se od počátku 
prezentoval zónovou obranou a ve druhé části vytasil i poslední triumf – pivota Heinzla. To 
byly pravděpodobně rozhodující momenty (spolu s evidentním vyčerpáním Slaniny, který 
bránil celý zápas pohyblivého Rubeše), které rozhodly o bronzu pro Zlín. 
 
BK Synthesia Pardubice - BCM Slezská Ostrava 76:72 
 
Finále jak má být! Ostrava vstoupila do utkání s obrovskou energií, domácím naopak 
nervozita viditelně svazovala ruce. Jejím důsledkem pak bylo několik ztrát při pokusech o 
rychlý protiútok domácích. Pardubicím se také katastrofálně nedařila střelba trojek, kterou 
možná používaly až příliš často. Díky těmto faktorům se Ostravě na rozdíl od svých 
předchůdců podařilo zastavit úvodní nápor soupeře a se vzrůstajícím časem byla lepším 
týmem. Pardubice držel nad vodou především Peterka a jeho body z útočných doskoků. Ve 
druhé půli odvedl v dresu Ostravy při obraně Peterky vynikající práci Choleva, nicméně on i 
jeho spoluhráči Dedek a Leczo se postupně dostávali do problémů s fauly, které nakonec 
vyústily v jejich povinné střídání. Domácím se také vyfauloval již ve 28. min Šoula, ten ale 
neměl v pondělí svůj den a tak jeho vynucený odchod na hře perníkářů až tak vidět nebyl. 
Vyfaulování tří ostravských hráčů, střelecké procitnutí Šoukala, neproměněné TH Svobody 
30s před koncem, samozřejmě vynikající výkon Peterky, ale také kus sportovního štěstí tak 
byly rozhodujícími faktory, které posunuly zlato na krk pardubických. 
 

Tabulka (www.cbf.cz): 
 
 

1.  BK Synthesia Pardubice  3  3  0  280:203  6  

2.  BCM Slezská Ostrava  3  2  1  235:205  5  

3.  Proton Zlín  3  1  2  192:231  4  

4.  Jihomoravské basketbalové centrum Brno  3  0  3  176:244  3  

 

 
 
 



Charakteristika jednotlivých družstev: 
 
Jihomoravské basketbalové centrum Brno: 
 Po celou dobu turnaje hrálo Brno osobní obranu od ½ hřiště s nepříliš velkým tlakem na 
hráče s míčem. V útočné fázi se podle očekávání spoléhalo na svého lídra Slaninu, kterému 
sekundoval Jokl a během turnaje lepšící se Nehyba.  
Klí čoví hráči: 
Slanina: Velmi talentovaný hráč, který má na svou výšku a věk výborně zvládnuté HČJ a 
nechybí mu ani dnes tak potřebná atletičnost a koordinace. Jeho výkon v průběhu turnaje 
postupně klesal v důsledku stupňující se únavy – vzhledem k pozici jasného lídra svého týmu 
mu soupeři věnovali logicky maximální pozornost a tak jeho role nebyla lehká. 
 
Proton Zlín: 
Výkon Zlína postupně gradoval od matného sobotního vystoupení až po pondělní zisk 
medaile. Tým střídal osobní obranu od ½ hřiště a zónu 3-2, přičemž postupem času se zóna 
objevovala čím dál častěji. Obranu občas zpestřil zónovým presinkem 1-2-2 a zagresivněním 
jinak spíše pasivní zóny. Útok byl založený především na clonách pro hráče bez míče a 
následné hře 1-1 především čelem ke koši. Obrovskou slabinou Zlína byla neochota hráčů 
porvat se o útočný doskok. Největší oporou týmu byl Rubeš, roli tvůrce hry zvládl Zumer. 
Naopak turnaj se příliš nevydařil Hegmonovi a zdravotní stav zjevně limitoval výkon 
Pumprly a Heinzla, který dokonce nastoupil pouze v posledním utkání. 
Klí čoví hráči: 
Rubeš: Bodový tahoun týmu. Hráč s dobrou střelbou i s agresivním vnikem do vymezeného 
území. 
Zumer: Pro mne jediný hráč na turnaji plnící kvalitně (alespoň po většinu času) roli středního 
rozehrávače. Možná chvílemi až příliš nenápadný – má předpoklad k agresivnímu nájezdu, 
který však během turnaje mohl využívat častěji. 
 
BCM Slezská Ostrava: 
Ostrava odehrála velmi kvalitní turnaj a až na krátké intervaly se na její hru dalo velmi dobře 
dívat. V obraně střídala osobní obranu se zónou 2-3, přičemž do obou obranných systémů 
implantovala dostatečné množství agresivity a pohybu. Především po TH pak zařazovala 
zónový presink 1-2-2. Útočné systémy byly založeny na clonách pro hráče bez míče a 
uvolňování na slabé straně s následnou hrou 1-1. Charakteristickým rysem hry celku byla 
častá snaha o realizaci rychlého protiútoku. Oporou týmu byl pivot Svoboda, dirigentské 
taktovky se nejčastěji ujímal Šubrt, bodově se prosazoval Dedek a obrovské kvantum černé 
práce odváděl podkošový backup Choleva. 
Klí čoví hráči: 
Svoboda: Pohyblivý a přitom velmi dobře silově vybavený pivot ročníku 96. Umí nejen zády 
ke koši, ale zvládá i zakončení po nájezdu, či střelbu z větší vzdálenosti. Působil na mě jako 
hráč s dobrým charakterem. 
Šubrt: 
Po odchodu Kouřila se ujal pozice středního rozehrávače. Má pro tuto roli dobré předpoklady: 
velmi dobře ovládá míč, má široký repertoár přihrávek, periferní vidění, výbornou „agility“ a 
slušnou střelbu. Na můj vkus chce „být někdy až příliš vidět“, což někdy týmu pomohlo, ale 
častěji ho to spíše srazilo. 
Dedek: 
Typický bodový hráč. Velmi dobrý atlet, s výborným nájezdem. Myslím, že má i ruku „od 
Boha“, ale ve větší úspěšnosti střelby ho brzdí její velmi špatná technika. 



BK Synthesia Pardubice: 
Pardubice vstupovaly do turnaje v roli favorita a tuto nelehkou roli dokázaly splnit a získat 
titul Mistr ČR.  V úvodních dvou utkáních tak učinily s bravurou a lehkostí. Pondělní výhra 
s Ostravou pak byla spíše vydřená, ale o to cennější. Pardubice po celý turnaj praktikovaly 
osobní obranu od ½ hřiště, které nechyběl tlak na hráče s míčem, ale ani kolektivní pojetí 
v podobě komunikace, dobrého odstoupení ze slabé strany, či případné rotace bránících hráčů. 
Výjimečně se ve hře domácích objevil osobní presink. Útok perníkářů pak charakterizovala 
snaha o rychlý protiútok, dobré rozmístění hráčů, minimum driblinku, pohyb míče, clony a 
uvolňování hráčů na slabé straně. Obrovskou zbraní Pardubic bylo doskakování. Slabinou 
týmu byla pozice středního rozehrávače, kde se střídal Pulpán (96), který zatím přes nesporný 
talent nestačil těm nejlepším silově a Šoula, který zase není úplně typickým rozehrávačem. 
Oporami týmu byly nejlepší hráč turnaje Peterka, Škranc, Šoukal, Šoula, ale dobré momenty 
měli i jiní (Rovenský, Richter, Pulpán…). Titul je v dobrých rukách! 
Klí čoví hráči: 
Peterka: Nejlepší hráč turnaje. Všestranný hráč, který umí jak hru zády ke koši, tak je schopný 
skórovat „coast to coast“ či střelou za tři body. Jeho největší přednost spatřuji v útočném 
doskakování – jak v citu pro výběr místa, tak v chtění získat odražený míč. 
Šoula: Ač se mu podle představ nevydařil poslední zápas, právem byl zařazen do all-stars 
týmu. V prvních dvou utkáních totiž potvrdil svoje přednosti – rychlost, výbornou střelu ze 
střední vzdálenosti či dravý nájezd. 
Šoukal: Výborný střelec z dálky, přitom velmi dobře silově vybavený hráč. Ve dvou utkáních 
zaznamenal „double – double“. Rezervy má v pohyblivosti, což je ale při jeho věku a 
somatotypu pochopitelné. 
Škranc: Pivot ročníku 96. Má velké předpoklady stát se skvělým hráčem. Z basketbalových 
dovedností mu nechybí takřka nic, a při svém talentu je schopný i drobné nedostatky rychle 
dohnat. Co mi na tomto hráči vadí, je fakt, že v momentě kdy se mu přestává dařit, ztrácí 
zájem o hru. Rozhodně na mě nepůsobil jako typ do nepohody, které naše reprezentace U16 
bude letos jistě potřebovat (čímž samozřejmě nechci říci, že do ní nepatří!!!). 
 
 
Doporučení hráči k dalšímu sledování 
Doporučení hráči ke sledování jsou již zmíněni výše i s drobnou subjektivní charakteristikou 
z výkonu na mistrovství. Na turnaji se objevili jistě i další „zajímaví“ hráči, vzhledem 
k osobní přítomnosti všech reprezentačních trenérů nepokládám za nezbytné předkládat 
nějaký dlouhý seznam. 
 
 
Hodnocení výkonu rozhodčích 
Rozhodčí na turnaji odvedli dle mého dobrou práci. Myslím, že jim k tomu napomohlo i 
velmi korektní chování všech trenérů. 
 
 
Hodnocení organizace turnaje 
Turnaj byl organizován na vysoké úrovni. Bylo znát, že pardubičtí již mají s pořádáním 
podobných akcí dlouholeté zkušenosti a vše šlo „jak po drátkách“. Zajímavé bylo spojení 
s MČR U14, kdy hala Na Dukle žila basketbalem o víkendu skutečně celý den. 
 
 
 
Mgr. Miroslav Janovský 


