
              Zpráva delegáta KM SBT z MČR U15 
 

Místo: M ěstská hala BK Pardubice, V Ráji 311 

Termín: 11. – 13. 5. 2012  

Účastníci: 
              BK Pardubice – trenér: Bartošek Tomáš, asistent: Procházka Jan 
              Sokol pražský – trenér: Vyoral Vladimír 
              USK Praha – trenér: Prágr Jan  
              JBC Brno – trenér: Paunovič Vladimír, asistent: Kozel Milan 
              Sokol Vyšehrad – trenér: Ulrych Petr, asistent: Schmiedt Martin 
              Lokomotiva Plzeň – trenér: Marian Stanislav 
 
 

Přehled výsledků a tabulka MČR U 15:   
   
              JBC Brno – Sokol Vyšehrad  80:66 (18:18, 41:38, 74:62) 
                         Body: Šmerda 23b.(už.28, d.9), Kereselidze 13b.(už.19, d.14) -  
                                    Chaloupka 26b.(už.41, d.24), Ťažký 17b. 
                         Nejlepší hráči: Šmerda – Mach 
 
              BK Pardubice – Loko Plzeň  93:67 (31:16, 49:31, 74:46) 
                          Body: Kudrna 24b.(už.34, d.15), Tkáč 23b.(už.30) – 
                                     Partyngl a David po 14b., Pátek 12b. 
                          Nejlepší hráči: Tkáč – Blažek 
 
              Sokol Vyšehrad -  Sokol pražský 56:79 (13:17, 35:37, 41:55) 
                           Body: Chaloupka 28b.(už.40, d.19), Jech 10b. –  
                                      Bělohradský 25b.(už.32, d.17), Kulík 20b., Hartig 13b. 
                           Nejlepší hráči: Chaloupka – Bělohradský 
 
              Loko Pzeň – USK Praha  69:89 (9:24, 27:43, 52:68) 
                           Body: David 16b.(11d.), Fleischhans 11b. –  
                                      Dolanský 27b.(už.33), Jelínek 19b.(už.23, d.12), Sehnal 18b. –  
                           Nejlepší hráči: David – Jelínek 
 
              Sokol pražský – JBC Brno 66:71 (22:19, 41:39, 55:55) 
                           Body: Hartig 20b.(už.24), Bělohradský 20b.(už.22), Čeněk 10b. –  
                                      Šmerda 22b.(už.33, d.11), Kereselidze 20b.(už.33, d.10) 
                           Nejlepší hráči: Čeněk – Kereselidze 
 
              USK Praha – BK Pardubice 48: 80 (16:21, 29:35, 37: 55) 
                           Body: Jelínek 16b.(už.19), Končický 10b. –  
                                      Roub 18b.(už.21), Dašek 15b., Kudrna 14b.(už.34, d.15), Hanus 13b. 
                           Nejlepší hráči: Končický – Roub 



2 zápasy čtvrtfinále, do semifinále postoupili přímo BK Pardubice a JBC Brno: 
 
              Sokol pražský – Loko Plzeň  67:66  (15:17, 41:38, 50:52) 
                           Body: Hartig 20b.(už.23, d.11), Bělohradský 16b.(d.11), Kulík 13b. –  
                                      David 24b.(už.25), Partyngl 17b. 
                           Nejlepší hráči: Hartig – Partyngl                        
 
                USK Praha – Sokol Vyšehrad  85:56  (17:15, 43:34, 59:44) 
                            Body: Jelínek 24b.(už.30, d.19), Dolanský 22b., Chaloupka 16b. –  
                                       Chaloupka 23b.(už.19, d.12), Jech 10b. 
                             Nejlepší hráči: Sehnal – Desmond 
 
2 zápasy semifinále: 
 
                 BK Pardubice – Sokol pražský  82:57 (24:16, 45:32, 66:49) 
                           Body: Kudrna 28b.(už.44, d.19), Tkáč a Formánek po 16b..Roub 11b.(už.25) 
                                      Hartig a Kulík po 15b., Bělohradský 13b. 
                           Nejlepší hráči: Kudrna – Hartig 
 
                  JBC Brno – USK Praha  59:68 (17:21, 32:36, 44:55) 
                            Body: Šmerda 19b.(d.14), Kereselidze 16b., Kotlík 15b. –  
                                      Jelínek 24b.(už.38, d.18), Dolanský 19b.(už.20), Sehnal 18b. –  
                             Nejlepší hráči: Bartl – Dolanský 
          
   Zápasy o umístění: 
 
              o 5. místo 
 
                  Loko Plzeň – Sokol Vyšehrad 62:71 (19:11, 34:26, 49:44) 
                           Body: Fleischhans 13b., Kozák a David po 11b. –  
                                      Chaloupka 29b.(už.46, d.20), Koula 14b. 
                           Nejlepší hráči: Kozák – Jech 
 
              o 3. místo      
 
                  Sokol pražský – JBC Brno 42:70 (9:19, 18:38, 30:52) 
                            Body: Bělohradský 16b., Hartig 11b. –  
                                       Šmarda 22b.(už.22), Kereselidze 13b.(už.22), Beneš 11b.(d.12) 
                            Nejlepší hráči: Hartig – Beneš 
 
              o 1. místo 
                      
                   BK Pardubice – USK Praha  65:56 (18:12, 33:27, 44:44) 
                             Body: Tkáč 18b.(už.20, d.9), Kudrna 12b.(už.22, d.13), Hanus 12b. –  
                                         Dolanský 21b.(už.21), Jelínek 12b.(už.17, d.12) 
                             Nejlepší hráči: Formánek – Dolanský 
    
 
 
 



Tabulka:   1. BK Pardubice 
                  2. USK Praha 
                  3. JBC Brno 
                  4. Sokol pražský 
                  5. Sokol Vyšehrad 
                  6. Loko Plzeň 
 
 
Ocenění hráči: 

All Stars: Kudrna a Tkáč (BK Pardubice), Šmerda (JBC Brno), Dolanský a Jelínek (USK) 

Nejlepší střelec: Chaloupka (Sokol Vyšehrad) 

MVP: Kudrna (BK Pardubice)    

               

Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti: 
 
BK Pardubice: 
Pardubice mají výborně typologicky vybrané hráče (Kudrna, Tkáč, Formánek, Roub), kteří 
mají zvládnuté základní individuální činnosti jednotlivce. Trenér Bartošek hráče nesvazuje 
útočnými systémy, vyžaduje hru 1 na 1 a rychlý protiútok. V obraně řeší clonu na hráče 
s míčem vysokým předskokem. K dokonalosti mi chybělo častější zařazování celoplošné 
osobní obrany. Turnajem tým procházel suverénně, až ve finále se USK Praha podařilo hrát 
vyrovnaně a dostat Pardubice pod psychický tlak. Když k zmíněné čtveřici přidáme Hanuse se 
zraněným Navalenkem, tak v Pardubicích roste opět silný ročník 97.  
 
USK Praha: 
Tým byl výborně připraven, jak po psychické, tak po fyzické kondici, hráči drželi při sobě a 
věděli, o co na mistrovství hrají. Zvládli těžký semifinálový zápas s Brnem, i když měli 
v nohách dopolední čtvrtfinálový zápas navíc. Nesrazilo je ani nešťastné zranění kapitána 
Hubáčka, kterého výborně zaskočil o rok mladší Chaloupka. Spoléhají se na osu Sehnal 
(kterého trošku limitují ztráty), Končický (velký dříč, hrající s přehledem), Dolanský (měl asi 
nejlepší formu z všech hráčů na turnaji, asi ještě dneska ho musí mrzet hloupé fauly na půlce 
ještě před vyfaulováním ve finále proti Pardubicím) a Jelínek. Snaží se hrát rychle a 
agresivně. Pokud by se podařilo tým doplnit ještě o hráče na pozici 4 (například o Chaloupku 
z Vyšehradu), tím pádem by mohl hrát Dolanský na pozici 3, můžou mít Pardubice 
v budoucnu v týmu USK velkého soupeře. 
 
JBC Brno: 
Tým Brna se první dva dny na turnaji hledal, nebyl ve své kůži, jak sám řekl trenér Brna 
Paunovič, jakoby měl zataženou ruční brzdu. V sobotním semifinále nedokázal využít 
fyzickou výhodu proti USK, které mělo v nohách čtvrtfinálový zápas navíc. Až zápas o třetí 
místo ukázal, co v hráčích opravdu je a jakým basketbalem se prezentovali v průběhu 
základní části soutěže. V obraně hráli osobní obranu, řešili driblinkovou dvojičku vytláčením 
a občas se pokoušeli o zónový press. Brno se opíralo o Šotlíka (výborně v obraně předvídal, 
musí zlepšit střelbu), Kereselibzeho a Šmerdu (neúnavný bojovník, který se zaslouženě dostal 
do All Stars). Tuto trojici doplňovali dobrými momenty Bláha, Bartl a Vítkovic. Třetí místo je 
zasloužené, i když asi hráči i trenér si dělali zálusk na finále. 
 



Sokol pražský: 
Sokol pražský výborně dirigoval rozehrávač Čeněk, kterého doplňoval střelec Kulík (v obraně 
musí přidat v agresivitě) a pod košem Bělohradský s Hartigem (ročník 98, který se výborně 
jevil na pozici 3). Tým, kterému nevyšlo loňské mistrovství republiky, sice skončilo na 
stejném, nepopulárním čtvrtém místě, ale práce zkušeného trenéra Vyorala je vidět. Hráli 
osobní obranu, zkoušeli zónový pressing s přechodem do osobní obrany. Po Pardubicích mají 
nejlépe zvládnutý rychlý protiútok. Do semifinále postoupil sice šťastně, ale zaslouženě. 
 
Sokol Vyšehrad: 
Tým Vyšehradu výhradně spoléhal na klíčového hráče Chaloupku, který se stal nejlepším 
střelcem turnaje. Pokud hráči Ťažký, Koula a Schmidt nehledali jenom Chaloupku, byli 
v útoku aktivní a odvážní, snažili se něco vytvořit, měla jejich hra spád. Velký rozdíl ve 
výkonnosti mezi hráči základní pětky a ostatními hráči z lavičky. Tým ukázal charakter, když 
v posledním utkání o páté místo se nevzdal a po nevydařeném prvním poločase vytáhnul 
osobní obranu po celém hřišti a utkání otočil.  
 
BK Loko Plzeň: 
Tým Plzně jako jeden z mála na turnaji se snažil o celoplošnou obranu. Po trestných hodech 
zkoušel zónový pressing. Nebýt šťastného koše přes celé hřiště ve čtvrtfinále se Sokolem 
pražským mohl dokonce v neděli hrát o medaili. Plzeň se opírala o trojici hráčů na perimetru 
Partyngla, Davida a Fleischhanse. Pod košem byl osamocen Pátek, což na ostatní týmy 
nestačilo a celková podkošová hra byla největším limitem týmu. Plzeň nakonec nevyhrála na 
mistrovství ani jeden zápas, ale zanechala sympatický dojem. 
        
 

Doporučení hráči k dalšímu sledování: 
 
BK Pardubice: Kudrna, Tkáč, Roub, Formánek, Hanus, Brožek 98, Langšádl 98. 
 
USK Praha: Jelínek, Sehnal, Končický, Dolanský, Chaloupka 98. 
 
JBC Brno: Kotlík, Kereselibze, Šmerda, Bláha 98. 
 
Sokol pražský: Čeněk, Bělohradský, Kulík, Hartig 98. 
 
Sokol Vyšehrad: Chaloupka, Koula, Ťažký. 
 
BK Loko Plzeň: Partyngl, David, Fleischhans. 
 
 
 

Hodnocení výkonu rozhodčích: 
Až na zápas Brno proti USK, které se jim nepovedlo, to rozhodčí zvládli bez vážnějších 
chyb, které by ovlivnili výsledek utkání. Na první pohled by se mohlo zdát, že pískali příliš 
citlivě a hodně, ale hráči v obraně si pomáhají hodně rukama, což je náš dlouholetý problém. 



Hodnocení organizace turnaje: 
Organizace turnaje neměla chybu, je vidět, že v Pardubicích finálové turnaje nedělají 
poprvé a asi ani naposled. Nechybělo oceňování nejlepších hráčů utkání, přenosy na TVcom, 
technické zápisy, hlasatel a dodržoval se časový harmonogram utkání. 
 

Doporučení: 
Myslím si, že by nebylo na škodu se zamyslet nad hracím systémem turnaje. Rozumím, že se 
chtěl zatraktivnit poslední den turnaje, ale není možné, aby družstva odehrála rozdílný počet 
utkání na turnaji, důsledkem toho dochází k určitému zvýhodnění některých týmů. Nevidím 
až takový problém ve dvou utkáních za den, mělo by to trenéry nutit zapojovat více hráčů do 
zápasu, což se na tomto turnaji moc nedělo. Proto navrhuji turnaj o jeden den prodloužit, hrát 
to v osmi týmech, které se rozdělí do dvou skupin lichá (týmy, které po základní části skončili 
na 1., 3., 5., 7. místě) a sudá (2., 4., 6., 8.) a pak čtvrtfinále křížem 1. proti 4. a 2. proti 3. 
semifinále a o umístění. Týmy by odehráli celkem 6 zápasů (2-2-1-1). 
Dále by nebylo špatné před zahájením soutěže se sejít trenéři s rozhodčíma a vyříkat si trend 
jakým se bude pískat celý rok, je to o diskuzi jak a na co se má klást v určité věkové kategorii 
důraz.  
 
 
 
                                                                                              Czudek Petr 


