
Zpráva delegáta KM SBT z MČR žáků U14 v Pardubicích 

 

Místo:   Městská hala BK Pardubice, V Ráji 311 

Termín: 19. – 22. 4. 2012 

Účastníci: 

BK Synthesia Pardubice – trenér: Tomáš Bartošek, asistent: Predrag Petric 

Sokol pražský – trenér: Milan Voračka, asistent: Severová Renata 

Snakes Ostrava – trenér: Petr Hála, asistent: Robert Bukovjan 

BŠM Brno – trenér: Eva Vyroubalová, asistent: Ivana Večeřová 

Sršni Sokol Písek – trenér: Aleš Kyrián, asistent: Milan Matějka 

Slavia MBA Krom ěříž – trenér: Jaroslav Sigmund, asistent: Lukáš Pivoda 

 

Přehled výsledků a tabulka Mistrovství ČR U14 

 

BK Pardubice – BŠM Brno  97:31 (29:7 51:19 75:26) 

Pardubice – Charbůský 17, Kantůrek 16, Langšádl 15 (10 doskoků)  

BŠM Brno – Marek 10 (8 ztrát), Blaha 5 

 

Slavia MBA Krom ěříž - Snakes Ostrava 63:49 (17:12 32:20 50:35) 

Kroměříž – Váňa 14, Bartošík 12, Pobořil 11 

Ostrava – Rynda 15, Novák 8 

 

Sršni Sokol Písek - BŠM Brno  69:71 (17:15 36:32 52:53) 

Písek – Pták 33 (11 doskoků), Švarc 30 (3 trojky, 6 ztrát, 8 doskoků), Krejčí 9 

Brno – Blaha 21 (6 ztrát, 2 trojky), Kyselák 18, Marek 12 (10 doskoků) 

 



 

Sokol pražský - Snakes Ostrava  83:64 (9:16 25:31 56:41)  

Sokol p. – Hartig 25, Stibor 14, Kačaba 13 (12 doskoků), Sýkora 10 

Ostrava – Rynda 18, Ploskonka 15, Bukovjan 11 

 

BŠM Brno - Sl. MBA Krom ěříž 46:60 (17:20 27:38 32:55)  

Brno – Kyselák 13, Grunwald 10 (13 doskoků) 

Kroměříž – Nábělek 19 (3 trojky), Váňa 12, Pobořil 12 

 

Snakes Ostrava – Sršni Sokol Písek     74:109 (22:36 36:61 50:82) 

Ostrava – Říčka 15 (6 získaných míčů), Dombek 12, Vachoutka 10 

Písek – Pták 41 (19 doskoků,12 získaných faulů), Bartoš 16, Švarc 15 

 

Sokol pražský – Sl. MBA Kroměříž  62:71 (17:22 37:38 50:48) 

Sokol p. – Hartig 22, Stibor 11 

Kroměříž – Nábělek 25 (14 získaných faulů, 8 získaných míčů), Váňa 16, Pobořil 16 

 

BK Pardubice – Sršni Sokol Písek   91:45 (21:12 47:28 70:33) 

Pardubice – Lahučký 17, Brožek 14, Skalický 10 (12 doskoků) 

Písek – Švarc 11, Kratochvíle 8 

 

Snakes Ostrava- BK Pardubice   68:102 (17:28 27:58 47:86) 

Ostrava – Rynda 14 (TH 6/6), Říčka 10 

Pardubice – Skalický 16, Lahučký 15, Brožek 14, Langšádl 13 

 

 



BŠM Brno - Sokol pražský    58:69 (17:20 34:33 49:50) 

Brno – Blaha 19 (2 trojky), Grunwald 10 (TH 5/0)  

Sokol p. – Hartig 24 (14 doskoků, 9 získaných faulů), Kačaba 13 (16 doskoků) 

 

Sl. MBA Krom ěříž  - BK Pardubice  59:67 (10:25 20:36 42:52) 

Kroměříž – Váňa 18 (12 doskoků), Nábělek 16 (7 ztrát), Pobořil 14 

Pardubice – Petric 17 (6 ztrát), Kantůrek 11  

 

Sršni Sokol Písek - Sokol pražský  83:79 (10:20 23:30 44:40 63:63 68:68) 

Písek – Pták 33 (17 doskoků), Krejčí 15 (2 trojky), Gareis 13 

Sokol p. – Růžička 17, Hartig 14 (15 doskoků), Sýkora 12 

 

Snakes Ostrava – BŠM Brno   76:61 (31:16 43:26 58:39) 

Ostrava – Rynda 20, Bukovjan 11 

Brno – Blaha 15 (8 ztrát), Rudický 11, Zbořil 10 

 

Sl. MBA Krom ěříž – Sršni Sokol Písek  52:48 (9:14 18:23 33:35) 

Kroměříž – Nábělek 18, Bartošík 9 

Písek – Švarc 15 (12 doskoků, 3 trojky), Krejčí 13, Pták 10 

  

BK Pardubice - Sokol pražský  76:64 (28:10 57:24 63:37) 

Pardubice – Lahučký 12, Langšádl 12 (13 doskoků), Kantůrek 11 

Sokol p. – Harig 17 (13 získaných faulů), Stibor 17, Kačaba 14 (11 doskoků) 

 

 

 



Závěrečná tabulka 

1. BK Synthesia Pardubice 5 5 0 433:267 10 

2. Slavia MBA Kroměříž  

5 4 1 305:272 9 

3. Sršni Sokol Písek  

5 2 3 354:367 7 

4. Sokol pražský  

5 2 3 357:352 7 

5. BK Snakes Ostrava  

5 1 4 331:418 6 

6. SAM BŠM Brno  5 1 4 267:371 6 

 

Hráči k dalšímu sledování: 

Pardubice – Lahučký, Kantůrek, Brožek, Skalický, Langšádl 

Kroměříž – Nábělek, Bartošík, Váňa, Pobořil 

Písek – Krejčí, Švarc, Gareis, Pták 

Sokol pražský – Hartig, Kačaba, Stibor 

Ostrava – Rynda 

Brno – Blaha, Grünwald, Kyselák 

 

 

Ocenění hráči: 

All Stars: Skalický, Langšádl (Pardubice), Švarc (Písek), Nábělek, Váňa (Kroměříž) 

Nejlepší střelec: Pták (Písek) 

MVP:  Alessandro Petrič (Pardubice) 

 

Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti: 

 

MČR U14, které pořádali v roce 2012 Pardubice, bylo výborným zakončením celé sezóny této 
kategorie. Diváci měli možnost vidět velmi vyrovnané a dramatické zápasy, především mezi 
prvními čtyřmi družstvy byl výkonnostní rozdíl minimální. 

 

 



Pardubice: 

BK Pardubice opět zvládli získat v domácím prostředí zlaté medaile. Jejich družstvo je velmi 
dobře sestaveno a působí komplexně. Na rozdíl od ostatních týmů je pardubické družstvo 
velmi vyrovnané a proto nemá problém s absencí jednoho z klíčových hráčů. Družstvu však 
zatím chybí opravdová osobnost, či výrazný hráč, což se asi nejvíce projevilo ve „finálovém“ 
utkání s Kroměříží, byť jej domácí zvládli. Pod košem vládne silový Langšádl, který v této 
kategorii nemá konkurenci, jeho vzrůst však do budoucna musí být nad dva metry, jinak se 
bude ve starší kategorii obtížněji prosazovat. Družstvo velmi dobře diriguje Kantůrek a 
Brožek. Pardubice na útočné polovině praktikují jednoduchý basketbal s důrazem na hru 
1na1, v obraně pak osobní obranu po celém hřišti, avšak bez výraznějšího tlaku na hráče 
s míčem a bez míče. Pardubice mají výborně zvládnutý rychlý protiútok a přechodovou fázi. 
V zápase s Kroměříží praktikovali hodně zataženou osobní obranu, což je asi to jediné co 
jejich hře mohu za turnaj vyčíst. Jinak je titul ve správných rukách, vždyť družstvo v sezóně 
ani jednou neprohrálo. 

Slávia Kroměříž: 

Kroměříž v závěru sezóny posílil František Váňa a dodal družstvu potřebné centimetry a 
důraz pod košem. Družstvo praktikuje rychlý agresivní basketbal a na obou polovinách hřiště 
velmi dobře spolupracuje. V útoku družstvo výborně diriguje Nábělek, který se v klíčových 
chvílích zápasů nebojí vzít zodpovědnost na sebe. Nábělek patřil mezi nejlepší a 
nejzajímavější hráče turnaje. Jeho předností je velmi dobré čtení hry, je schopný vystřelit za 3 
body, nebo udělat drzí únik do koše. Jeho slabinou je velmi malý vzrůst. Nejčastěji 
využívanou kroměřížskou kombinací byly klasické „parohy“. Slávia má v družstvu vedle 
Nábělka i další vítězné typy, jmenoval bych Váňu, který je velmi dobrý střelec ze střední 
vzdálenosti a má výborný odhad na doskok pod oběma koši, dále Pobořila, který je taktéž 
velmi chytrý hráč se schopností vstřelit důležité koše. Kroměřížské zápasy s Pískem, 
Pardubicemi a Sokolem pražský patřily k ozdobám turnaje a hanácký klub v nich prokázal 
výbornou formu, správně načasovanou na finálový turnaj.  

Sršni Sokol Písek: 

Jihočeši obhajovali titul z minulého roku v kategorii U13, jejich handicap v podobě menšího 
vzrůstu jim však znemožnil pomýšlet opět na stupně nejvyšší, pardubičtí hráči skutečně 
váhově a výškově výrazně Sršně převyšovali. Avšak heroický výkon proti Sokolu pražskému 
znamenal pro družstvo trenéra Kyriána třetí místo. Nutno dodat že i zápas s Kroměříží sehráli 
písečtí více než důstojně, proto je bronzová medaile zasloužená. Družstvo se opírá především 
o Radima Ptáka, který je na svou výšku velmi pohyblivý a kompaktní, tým ho však zatím 
nedokáže plně využít. Švarc je druhým lídrem týmu, je to velmi dobrý střelec za 3 body a 
schopný rozehrávač, jeho problémem je v zápasech často velký počet faulů. Krejčí je hráč 
ročníku 2000 a jeho přínos pro družstvo je až neuvěřitelný, nebojí se vzít zodpovědnost na 
sebe, je schopný vstřelit důležité koše v závěrech utkání, byl to on, kdo s Ptákem vydřel pro 
Písek třetí místo proti Sokolu pražskému ve druhém prodloužení. Pokud se mu vyhnou 
zranění, může vyrůst v top hráče. V závěru turnaje se rozehrál i Gareis, další z mladých 
píseckých nadějí. 



 

Sokol pražský BAREST: 

Suverénní vítěz české skupiny byl spolufavoritem turnaje, avšak nakonec odjel bez medaile. 
Což bylo dle mého názoru způsobeno několika faktory. První je zcela jistě marodka hráčů 
před zápasy o pořadatelství (play-off), dalším pak až moc snadné proklouznutí Sokola 
pražského českou extraligovou skupinou, hráči mohli hrát bezstarostný, často i ležérní 
basketbal, s kterým pak narazili na MČR proti bojovníkům z Písku a Kroměříže. Sokol 
pražský je velmi dobře typově poskládané družstvo, jeho pojetí basketbalu však bylo na MČR 
zklamáním. V obraně bez tlaku, s velkým odstoupením, řekl bych s velkou mírou spolehnutí 
se na vysoké podkošové hráče. V útoku hráči až přespříliš spoléhali na Hartiga, který 
samozřejmě nemohl vše sám zvládnout. Michael Hartig je jedním z nejlepších hráčů ročníku 
1998, má velmi dobré čtení hry, je výborný na doskoku a pohybový talent. Jako slabinu bych 
viděl pohyb v obraně a zaujetí pro hru, přijde mi jako by hrál bez emocí. Aby vyrostl v top 
hráče, je nutné zapracovat na střelbě z delší vzdálenosti a nejlépe jej nechat hrát z pozice 
křídla. Další výrazní hráči Kačaba – výborný somatotyp a Stibor talentované křídlo. Pro Sokol 
pražský tedy nepovedený vrchol sezóny, který jim však do budoucna může pomoci, věřím 
v dobrou práci trenérů na Sokolu a sílu družstva.  

Snakes Ostrava: 

Družstvo s nejmenším výkonnostním posunem oproti minulému roku. Ostrava měla ve svém 
středu méně zajímavých typů hráčů pro velký basketbal, proto bych čekal, že bude svůj 
handicap dohánět bojovností, rychlostí a agresivitou, opak byl však pravdou. Ostravská 
obrana byla bez pohybu a vykazovala známky spíše zóny, i přes to obdržela nejvíce bodů na 
MČR. Republikové úrovni se přizpůsobil pouze Rynda. Ostravské trenéry čeká spousta práce. 

BŠM Brno: 

Brněnský klub byl nejméně zkušeným týmem MČR, jako jediný se z družstev neúčastnil 
MČR U13 v minulém roce.  Brno překvapilo v zápase s Pískem, kdy vyhrálo střelou Blahy 
s klaksonem, to byl však na republikovém turnaji jediný úspěch. Především poslední zápas 
s Ostravou byl hraný ze strany Brna bez zájmu a bojovnosti. Brno stejně jako Ostrava bránilo 
bez tlaku s hodně zataženou osobní obranou, v útoku se opíralo o zkušenosti Blahy, který 
však ne ve všech zápasech patřil k lídrům družstva. Mezi výrazné hráče patřil ještě Grünwald, 
Kyselák a Marek. 

Rozhodčí: 

Rozhodčí celé MČR zvládli s přehledem a bez problémů. Některé zápasy však byly 
rozhodovány příliš úzkostlivě, to však není problém jen tohoto MČR. 

 

 

 



Organizace turnaje: 

Pardubice v posledních letech pořádají MČR často, proto organizace turnaje byla na vysoké 
úrovni. Nechybělo oceňování nejlepších hráčů utkání, přenosy na TVCOM, technické zápisy 
apod. 

 

Doporučení: 

Jsem pro zachování současného systému ŽL U14, myslím, že při počtu 32 účastníků dostanou 
šanci i družstva z menších obcí a mohou sbírat zkušenosti. S argumentem, že zápasy pak 
končí velkým bodovým rozdílem, nesouhlasím, neboť i v extraligové skupině A i B končily 
zápasy o 40 a více bodů a to se již této fáze soutěže účastnilo pouze 16 nejlepších týmů. 
Velmi bych ale doporučoval, aby v termínové listině byl pro U14 volný termín na turnaj těch 
nejlepších z U13 (6-8 nejlepších), družstva by se mohla výkonnostně zkonfrontovat již třeba v 
listopadu a ne se setkat až v květnu. Tento turnaj by měl být dle mého názoru podporován 
ČBF a nejlepší družstva z U13 by mohla být např. nějak finančně zvýhodněna. Jistě by toto 
prospělo hráčům a zúčastněným družstvům, některá nejlepší družstva se totiž tímto systémem 
potkají jen jednou ročně a to na MČR U14. Tento systém (turnajů) bych doporučoval i v U13 
a v U12. 

Finálový turnaj o 6 účastnících systémem každý s každým se mi zdá také nejlepší volbou, 
nebo alespoň nebyl vymyšlen lepší systém turnaje. Hodně jsem se tento rok zaměřoval na 
družstva, která hrála dva zápasy za den a mohu sdělit, že jejich výkon v druhém zápase nebyl 
ovlivněn, zvláště při systému povinného střídání. Systém passerelle se mi pro tuto kategorii 
zdá také dobrý, nutí trenéry zařazovat do zápasů více hráčů a je dle mého správný jako 
mezistupeň přechodu z minižákovského basketbalu do kategorie U15. 

Další doporučení uvedu v trenérské knihovně. 

Stanislav Marian 

Delegát komise mládeže 

 

7. 5. 2012   


