
 
 Závěrečná zpráva delegáta komise mládeže z MČR „U14“   
   
 
1. Termín, místo konání 
 
Termín: 18.- 21.4. 2013  
 
Místo: Hala „Na Dukle“ , V Ráji 311, Pardubice  
 
2. Účastníci (seznam družstev, jména trenérů) 
 
BK Pardubice : trenér: Tomáš Bartošek  
Sokol Pražský:          trenér:  Martin Jindra 
Baskeťáci Josefov: trenér:  Jiří Zajíček  
USK Praha:  trenér:   Jan Prágr  
BA Sparta:  trenér:   Miroslav Novotný  
Sršni Sokol Písek trenér:   Miroslav Janovský   
 
3. Přehled všech výsledků, závěrečná tabulka turnaje 

Čtvrtek 18. 4. 

BK Pardubice -  Sršni Sokol Písek    94:37 (23:9, 32:8, 13:5, 26:15) 

Pardubice: Welsch 19, Beránek 18, Samoel 17, Tkadlec 15, Srkal 8, Šindelář a Štanc 5, 

Havránek, Mikšovský a Pešík 2, Plšek 1.  

Písek: Feit 9, Benda, Hrneček, Mikolášek, Procházka a Vondrák 4, Procházka 3, Krejčí 2, 

Bednář a Schorník 1.  

Baskeťáci Josefov – BA Sparta   46:56   (10:12, 16:26, 26:40) 

Josefov: Mráz 20, Sigmund 13, Novotný 6, Mikula, Šperling a Zajíček 2, Vrťátko 1.  

Sparta: Výcha 19, Kulčák 12, Potužník 8, Havelka 6, Randouška 4, Lukeš 3, Taussig a Vítek 

2.  

USK Praha – Sršni Sokol Písek    79:67   (25:8, 34:29, 61:44) 

USK: Farský 25, Urban 15, Zídek 13, Tělecký 11, Trachta 6, Palek a Samoura 2, Ságl 1.  

Písek: Krejčí 23, Gareis 14, Feit a Mikolášek 11, Hornát 6, Procházka 2.  

 



 

Sokol Pražský – BA Sparta    44:94   (13:15, 15:43, 27:63) 

S.Pražský: Zalužanský 12, Kačer 6, Fiřtík, Palatínus, Savič, Šop a  Špona 4, Hauzer, Chytil a 

Tax 2.  

Sparta: Výcha 24, Kulčák 20, Havelka 19, Potužník 14, Randuška 6, Vítek 5, Taussig 4, 

Jenšovský 2.  

Pátek 19.4. 2013  

Sršni Sokol Písek – Baskeťáci Josefov  59:55   (22:7, 31:22, 46:41) 

Písek: Krejčí a Procházka 15, Gareis 7, Mikolášek 6, Hrneček 4, Procházka a Vondrák 2,  

Josefov: Tomášek 13, Sigmund 12, Novotný a Vrťátko 9, Zajíček 5, Drtina, Semelka  a 

Šperling 2,  Plecháč 1.  

BA Sparta – USK Praha    73:58   (17:15, 45:28, 53.43) 

Sparta: Výcha 23, Potužník 14, Havelka 12, Kulčák 10, Randuška 6, Taussig 5, Weiss 2, 

Vítek 1.  

USK: Farský 24, Zídek 10, Králíček a Tělecký 7, Urban 4, Palek 3, Ságl 2, Samoura 1.  

Sokol Pražský – Baskeťáci Josefov  68:77   (25:11, 35:37, 47:56) 

Sokol: Zalužanský 17, Chytil 14, Hauzer 11, Fiřtík 7, Palatínus 6, Kačer 5, Šponar 4, Kapek a 

Kuneš 2.  

Josefov: Sigmund 22, Vrťátko 14, Novotný 12, Zajíček 11, Tomášek 4, Mikula, Plecháč a 

Vojtíšek 2.  

BK Pardubice – USK Praha   97:41   (25:8, 48:16, 77:25) 

Pardubice: Welsch 19, Beránek 18, Samoel 16, Tkadlec 13, Pešík 12, Mikšovský 5, Plšek  

Srkal a Šitanc 4, Havránek 2.  

USK: Tělecký 11, Králíček 8, Bidlo a Zídek 4, Farský 3, Balcar, Chvalný, Palek a Urban 2.   

 

 



Sobota 20.4. 2013 

BA Sparta – BK Pardubice   53:57   (15:19, 27:31, 33:42) 

Sparta: Výcha 12, Havelka 10, Kulčák 9, Potužník 7, Lukeš 5, Randuška 4, Taussig, Vítek a 

Weiss 2. 

Pardubice: Welsch 16, Beránek 12, Pešík 8, Samoel 6, Srkal a Mikšovský 4, Tkadlec 3, Plšek 

a Šindelář 2.  

Sršni Sokol Písek – Sokol Pražský   77:88   (20:24, 37:46, 52:72) 

Písek: Krejčí 30, Gareis 17, Mikolášek 13, Vondrák 6, Feit a Procházka 4, Hrneček 2, Pták 1.  

Sokol: Savič 20, Zalužanský 17, Fiřtík 15, Hauzer 10, Šponar 6, Barták 5, Kapek 2.  

Baskeťáci Josefov – BK Pardubice  50:69   (9:22, 24:32, 38:49) 

Josefov: Vrťátko 13, Novotný 12, Sigmund 7, Plecháč 5, Drtina 4, Tomášek 3, Mikula, Mráz 

a Vojtíšek 2.  

Pardubice: Welsch 24, Beránek 17, Pešík 14, Samoel 8, Srkal, Šindelář a Šitanc 2.  

USK Praha – Sokol Pražský   86:80   (19:29, 45:44, 61:59) 

USK: Farský a Tělecký 23, Ságl 13, Králíček 8, Samoura 4, Palek 3, Trachta a Urban 2. 

Sokol: Savič 24, Šop 15, Hauzer, Kapek a Zalužanský 8, Kačer 6, Fiřtík 5, Chytil 4, Tax 2.  

Neděle: 21.4. 2013  

BA Sparta – Sršni Sokol Písek   81:54  (11:19, 32:36, 55:44) 

Sparta: Kulčák 24, Výcha 15, Havelka 13, Lukeš, Potužník a Randuška 8, Taussig a Weis 2, 

Jenšovský 1.  

Písek: Krejčí 22, Gareis 14, Feit a Procházka 6, Mikolášek 3, Vondrák 2, Pták 1.  

Baskeťáci Josefov – USK Praha   70:38   (15:12, 26:25, 49:33) 

Josefov: Sigmund 12, Tomášek a Vrťátko 11, Plecháč 10, Drtina 8, Semelka 6, Novotný 5, 

Šperling 4, Zajíček 2, Mikula 1.  

USK:Farský 11, Králíček a Ságl 6, Tělecký a Zídek 4, Palek, Trachta  a Urban 2, Chvalný 1.  



BK Pardubice – Sokol Pražský   86:70   (28:17, 49:34, 65:52) 

Pardubice: Pešík a Welsch 20, Beránek 11, Mikšovský, Srkal J. a Š. 6, Šindelář 5, Havránek a 

Samoel 4, Svatý a Tkadlec 2.  

Sokol: Hauzer 15, Savič 12, Zalužanský 11, Kačer 9, Chytil 8, Barták 4, Šponar 3, Fiřtík, 

Palatínius, Šop a Tax 2.       

 
Pořadí a závěrečná tabulka:  
 
1. BK Pardubice 5 5 0 403:251 10 b 
2. BA Sparta Praha 5 4 1 357:259  9 b 
3. Baskeťáci Josefov 5 2 3 298:290 7 b  
4. USK Praha  5 2 3 302:387 7 b  
5. Sokol Pražský 5 1 4 350:420 6 b  
6. Sokol Písek  5 1 4 294:397 6 b  
 
 
All stars tým turnaje: Filip Sigmund /Josefov/ - Ondřej Výcha /Sparta/ - Jan 
Beránek /Pardubice/ - Radek Farský /USK Praha/ - Marek Welsch /Pardubice/.  
 
Nejlepší střelec: Marek Welsch   
 
MVP turnaje:     Marek Welsch  
 
4. Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti 
 
BK Pardubice – získaly titul naprosto zaslouženě, když za celou sezónu 
zaváhaly jen jednou. Asi největší ranou pro kouče Bartoška bylo zranění 
jednoho z lídrů, Adama Horkého v závěrečných minutách posledního tréninku 
těsně před MČR. Perníkáři se s jeho absencí důstojně vyrovnali a nakonec bez 
zaváhání získali titul. Nejvíce práce měli Východočeši se Spartou, kde jim 
dělaly značné problémy skvělé sparťanské fyzické proporce i parametry. 
Pardubický lodivod se spoléhal především na pivota Beránka a trio rozehrávačů 
Marek Welsch, Radek Pešík a Jakub  Samoel. Na útočné polovině převažoval 
systém napichování obránců a následně uvolnění spoluhráče, kterému 
vypomáhal obránce při obraně hráče s míčem. Výborně propracovaný byl i 
rychlý protiútok.  Tento systém fungoval a Pardubičtí ho ovládali s bravurou. 
V obraně kombinovali vytaženou osobní obranu se zdvojováním s klasickou 
obranou na třetině hřiště. Další výhodou domácích byl fakt, že měli k dispozici 
poměrně vyrovnané dvě pětky, což je při systému passarele příjemnou zbraní.  
 



BA Sparta Praha – patřila asi k největšímu překvapení turnaje, zejména díky 
tomu, že byla skvěle takticky i herně připravena a i v těžkých chvilkách 
zachovala chladnou hlavu. Pražané turnaj skvěle začali a ke konečnému stříbru 
jim hodně pomohly dvě čtvrteční výhry nad Josefovem a Sokolem Pražským. To 
bylo asi pro celý turnaj zlomové. Vysokou výkonnostní laťku si BA Sparta 
udržovala po celý turnaj a jediný výpadek ji snad postihl v první půlce 
závěrečného utkání proti Písku, ale to již bylo o všem rozhodnuto. Kouč 
Novotný měl hráče s nejlepšími basketbalovými a výškovými parametry. Trojice 
pivotů Kulčák, Výcha a Havelka byli vysocí a i hmotnostně slušně vybaveni. Na 
rozehře hru dirigoval Potužník, Lukeš, Randuška a Taussig. Dvě vyrovnané 
pětky se také hodily. Tato vyrovnanost de facto rozhodla zápasy s Josefovem, 
SoPrem a USK. Při své hře Sparta dokonale využívala hry pivotů, které vydatně 
zásobovaly hráči z perimetru. Ani nepřesná střelba nebyla žádnou katastrofou, 
protože to byla vítaná kořist pro podkošové hráče. Z doskoku také Pražané dali 
velké procento svých bodů. V obraně pak uplatňovali částečně odstupovanou 
osobní obranu s občasným zařazením presinku. Sparta si stříbro zaslouží a její 
tým má velkou perspektivu, zejména když dokonale potrápila i domácí celek.      
 
Baskeťáci z Josefova – chtěli v Pardubicích útočit na titul, ale nakonec byli rádi 
za bronzové medaile. O tom, že to byl „jen“ bronz zřejmě rozhodlo úvodní klání 
proti Spartě, které se Východočechům příliš nevydařilo, zejména na útočné 
polovině a jejich slabá střelecká potence nestačila rozbít výbornou hru Sparty. 
Poměrně překvapivá byla ztráta bodů s Pískem, ale to již hráli „zajíčkovci“ bez 
nemocného tahouna Mráze a chvíli trvalo, než si na jeho absenci zvykli. Klíčem 
ke třetí příčce nakonec byla výhra nad Sokolem Pražským a USK Praha. 
Zejména druhá půle proti USK byla asi nejlepším josefovským představením 
v hale Na Dukle. Baskeťáci měli vydatnou a hlučnou podporu v hlediště, která 
nakonec bronz brala. Hra Josefova se opírala o kvartet hráčů na perimetru: 
Zajíček, Mráz, Sigmund a Plecháč, kterým dobře sekundovali pivoti Vrťátko a 
Tomášek. Defenzivní prvky se opíraly zejména o osobní obranu se zdvojováním 
a vytvářením tzv. pastí. Občas měl Josefov problém na doskoku a také ztrát bylo 
oproti výše postaveným týmům zbytečně moc. 
 
USK Praha – nejel do pardubického ráje s velkými ambicemi už proto, že má 
v kádru velký počet hráčů ročníku narození 2000, kteří jeli na tak velkou akci 
poprvé. Mladé sovy porazily podle očekávání Písek a v pražském derby Sokol 
Pražský. V neděli vysokoškoláci bojovali o bronz s Josefovem, ale po 
nepovedené druhé půli nakonec skončili na čtvrtém místě, což v jejich případě 
lze považovat za úspěch. Hra USK se hodně opírala o střeleckou produkci 
Farského. Toho bodově doplňovala výborná 2000 Tělecký, který se zaskvěl 
zejména proti SoPru. Dalším důležitým prvkem soukolí trenéra Prágra byl Ságl 
a další výborný mladší hráč Králíček. V klíčových medailových zápasech 
Farskému trochu zvlhl prach a ve druhé půli proti Josefovu Pražanům došly i 



síly. Nejen proto skončili jen s bramborovými medailemi. V obraně se museli 
potýkat s tím, že jim na robustní protivníky chyběli centimetry i kila. To 
nahrazovali zesíleným krytím a velkou bojovností, která jim slušela. Někdy si 
také pomáhali fauly, což však bylo pochopitelné. V útoku potom umně využívali 
hru 1 na 1, když v přehrání soupeřů jim často pomáhala výborná individuální 
technika. Solidní rychlost měl i přechod do rychlých brejků. To vše byly 
atributy, které USK přisoudily druhé místo. Získané zkušenosti se hráčům 
ročníku 2000 budou hodit již příští víkend, kdy budou bojovat v předkvalifikaci 
o účast na MČR starších minižáků.  
 
Sokol Pražský nenaplnil zcela ambice, které jako vítěz extraligové skupiny „A“ 
určitě měl. Na výkonnostním poklesu celého týmu se hodně podepsaly velké 
zdravotní problémy, které svěřence trenéra Martina Jindry pronásledovaly 
v posledních dvou měsících. Tým se dal na poslední chvíli jakž takž dohromady, 
ale společného trénování bylo vskutku minimálně. Největší sokolská opora 
Savič odehrál turnaj s nedoléčeným břišním svalem, což se na hře sokolů hodně 
podepsalo. Navíc hned v prvním zápase inkasoval zasloužený debakl od Sparty, 
což hodně otřáslo sokolským sebevědomím, a to se zvedalo jen hodně pozvolně. 
V dalším zápase pak Sokolové proti Josefovu výborně začali a po deseti 
minutách vedli dvouciferným rozdílem. Ten však byl po pěti minutách smazán 
po odevzdaném výkonu druhé pětky Sokola. Ten nakonec zápas ztratil, a tak si 
alespoň spravil chuť výhrou nad Pískem. O bronzovou naději pak bojoval 
s USK, kterému ve velké bitvě nakonec podlehl. Na pátém místě sokolů, tak 
nemohl nic změnit ani solidní výkon v posledním turnajovém střetu. Hra sokolů 
padala s výkony dvojice Savič – Zalužanský, kteří přeci jen měli stabilnější 
formu než ostatní, kteří dokázali vyniknout v jednom, maximálně dvou 
zápasech. To se týkalo Fiřtíka, Šopa, Hausera i Kapka. Navíc neměli Pražané tak 
vyrovnané pětky, což bylo vidět zejména v duelech s Josefovem a Spartou. 
V útoku využívali jednoduchých akcí směřujících ke hře 1 na 1 a také 
kombinace hoď a běž, popřípadě jednoduché clony na hráče s míčem. Některé 
akce pak končily příhrou na Saviče, kde uplatnil svoje centimetry. Obranu často 
vysouvali až na soupeřovu polovinu, avšak tato snaha byla doprovázena velkým 
množství faulů. Velmi špatnou měli sokolové i střelbu TH.        
 
Sokol Písek už svoji účast na MČR považuje za úspěch, protože v play off 
přehrál Brno až v pěti zápasech. Přesto Jihočeši zanechali v Pardubicích solidní 
dojem a nedali jim nic zadarmo. Na turnaji se dočkali i jedné překvapivé výhry 
nad Josefovem, což byl hodně cenný skalp. Také písecký kádr měl ve svém 
středu řadu mladých hráčů, kteří sbírají úspěchy v mladších kategoriích. Přesto 
na mladý basketbalový věk a poměrně nevelké basketbalové postavy předvedli 
Jihočeši poměrně sympatické výkony, které byly opřeny o výkony dua Krejčí – 
Gereis, který také nastoupil s nedoléčeným kotníkem. Další hráči se jim snažili 
sekundovat, avšak dařilo se jim to různě. Přesto lze vyzdvihnout výkony Feita, 



Mikoláška, Procházky a Hrnečka. Sršni se maximálně snažili. V obraně 
praktikovali zataženou osobní obranu s různými druhy presinku. Získané míče 
jim pak přinesli hodně jednoduchých košů na straně jedné a mnoho faulů na 
straně druhé. V útoku Písek hrál kombinace založené na cloně na V. Krejčího, 
pick n roll a mnoho košů také padlo ze signálů při vyhazování zpod koše.  
 
 
5. Doporučení hráči k dalšímu sledování 
 
Pardubice – Welsch, Beránek, Pešík, Samoel, Horký 
 
BA Sparta – Kulčák, Výcha, Potužník, Havelka 
 
Josefov – Zajíček, Sigmund, Mráz, Vrťátko 
 
USK – Farský, Tělecký, Králíček, Ságl  
 
Sokol Pražský – Savič, Zalužanský, Hauzer a Kačer  
 
Sršni Sokol Písek – Krejčí, Gereis, Mikulášek, Feit    
 
6. Hodnocení výkonu rozhodčích, komisařů a stolku  
 
Rozhodčí neměli lehkou úlohu a pískat v bouřlivém prostředí, vypjaté atmosféře 
plné nenaplněných rodičovských ambicí určitě nebylo snadné. Zejména ve 
čtvrtek a v pátek všichni sudí odpískali dobré zápasy, i když ani oni se 
nevyvarovali drobných chyb, ale i ty byly pochopitelné. Jen bych jim vytkl, že 
pískali každý dotek. Někdy by bylo lepší nechat hře větší spád a ubrat na pískání 
každého dotyku nebo drobného střetu. Opravdu není třeba v této žákovské 
kategorii pískat jako v mužském basketbalu.  Bohužel, tento nastolený trend 
někteří rozhodčí neudrželi i zřejmě pod vlivem plných tribun. V tomto směru 
vynikala zejména dvojice Anton – Kučera, která řídila utkání Sokol Pražský – 
USK Praha a v neděli zápas BA Sparta – Sokol Písek. Tak špatné rozhodované 
zápasy jsem již dlouhou neviděl a myslím, že takové výkony na MČR nepatří a 
kazí celkovou úroveň nejen MČR, ale i slušné výkony ostatních sudí. Jestli si 
výše jmenovaná dvojice myslí, že svůj špatný výkon napraví odpískáním 69 
faulů a tří technických chyb v jednom utkání, tak se hluboce mýlí a jen to 
dokresluje jasné nezvládnutí utkání. Dalším problémem této dvojice byla 
naprosto nevýrazná gestikulace. Např. při utkání Sparta – Písek rozhodčí 
odpískali technickou chybu, ale trenéři se domnívali, že jde o time out, který 
následně pokračoval 30 sekund. Teprve po uplynutí této doby a domluvě 
s komisařem bylo vysvětleno, že jde o TCH, což všem vyrazilo dech. Ještě jsem 
od trenérů zaznamenal výtku, kterou jednoznačně podporuji. Při delegaci 



rozhodčích by bylo dobré nadále dodržovat ustanovení, aby zápas nerozhodovali 
rozhodčí, kteří mají bydliště shodné s týmem, který pískají. Tak se stalo, že 
Pardubice pískal domácí sudí, stejně tak jako pražská derby rozhodovali pražští 
rozhodčí. To by rozhodně nemělo být.  Myslím, že je to i pro dobro rozhodčích, 
protože pískat vlastnímu klubu určitě není příjemné.  
 
Stolek podával dobré výkony a zejména komentování zápasů bylo opravdu 
kvalitním mluveným doprovodem. U stolku však došlo ke dvěma hrubým 
pochybením, které by se neměly stávat. Pochybení se stalo při utkání Sokol 
Písek – Sokol Pražský, když zapisovatelka omylem připsala koš Písku místo 
SoPru a ani komisař si ničeho nevšiml. Následně byl SoPru koš připsán, ale již 
nebyl umazán Písku, takže došlo k omylu, který potvrdil i technický zápis. Ten 
byl následně opraven. Podobná situace nastala v utkání Písku a Sparty. Chyby 
nakonec naštěstí nic neovlivnily, ale na takové úrovni a při přítomnosti komisaře 
by se určitě neměly stávat. Doporučením by mohlo být, aby jeden zapisovatel 
psal maximálně dva zápasy po sobě, protože psát šest utkání v jeden den je 
opravdu úmorné a je možné, že právě z únavy pramenily chyby. 
 
7. Hodnocení organizace turnaje 
 
Turnaj byl zorganizován na vysoce profesionální úrovní. Z hlediska 
informovanosti byl k dispozici kvalitní bulletin. Navíc byla utkání přenášena 
pomocí webového rozhraní TV COM. Současně byl zajišťován on-line 
technický zápis, takže ani fanoušci, kteří se zejména ve všední dny do haly 
nedostali, nebyli o nic ochuzeni. Jediné, co bych malinko vytkl je absence 
ústřední informační tabule, kde by byly informace o výsledcích a tabulka, 
případně technické zápisy a další informace. Argument, že si každý vše zjistí 
s pomocí internetu, neobstojí. Navíc se u tabule vedou zajímavé diskuse, které 
k MČR jistě patří. Je nutné vyjít vstříc i starší generaci. Ta tolik nesurfuje a 
babiček a dědečků bylo v hale také dost.  
 
Hala „Na Dukle“ byla důstojným stánkem pro pořádání MČR a navíc byla na 
každém kroku vidět zkušenost pořadatelů, kteří podobných akcí pořádali již 
mnoho. To vše podtrhovalo velice důstojné závěrečné vyhlášení výsledků za 
přítomnosti mnoha vyznaných osobností. Organizátoři zaslouží pochvalu za 
bezvadné zorganizování turnaje, který byl doprovázen velkým diváckým 
zájmem a výbornými výkony všech týmů.   
 
8. Závěr, doporučení, různé 
 
Turnaj byl výborně sportovně i společensky zorganizován, což všichni účastníci 
kvitovali. Otázkou však zůstává, zda by nestál za zvážení jiný systém turnaje 
než je tradiční každý – s každým. Trenérům tento systém vyhovuje a považují 



ho za spravedlivý. Na druhou stranu trochu postrádá na divácké atraktivitě, 
pokud je turnaj rozhodnut již v sobotu a v neděli se již jen dohrává z povinnosti. 
Za zvážení jistě stojí hrát s osmi družstvy /dvě skupiny po čtyřech/  podobně 
jako u „U13“ a nakonec hrát superfinále, kterým by celá akce vyvrcholila. To by 
částečně omezilo i velké časové prostoje některých týmů /např. Pardubice – 
první zápas Čt: 11.15, následný pátek 15.15. Podobně na tom byl i Písek, který 
navíc schytal i nepopulární ranní střetnutí.   
 
 

Zpracoval: Petr Čeněk – delegát KM SBT 


