
              Zpráva delegáta KM SBT z M ČR U15 
 
 

Místo: Sokol pražský, Žitná 42, Praha 2 

Termín: 10. – 12.5. 2013  

Účastníci: 
 
              BK Pardubice – trenér: Bartošek Tomáš, asistent: Procházka Jan 
 
              Sokol pražský – trenér: Voračka Milan, asistent: Severová Renata 
 
              USK Praha – trenér: Prágr Jan  
 
              SAM BŠM Brno – trenér: Vrubl Štěpán, asistent: Vyroubal Pavel 
 
              Slavia MBA Kroměříž – trenér: Sigmund Jaroslav, asistent: Pivoda Lukáš 
 
              Sršni Sokol Písek – trenér: Kyrián Aleš, asistent: Švarc Jiří 
 
 

Přehled výsledk ů a tabulka M ČR U 15:   
   
              Sokol pražský – Sršni Sokol Písek  93:63 (16:15, 42:32, 77:55) 
                         Body: Hartig 24b.(už.28), Kačaba 13b.(už.22), Sýkora 12b., Savič 8b.(už. 15)  
                                   - Bartoš 12b., Pták a Švarc po 10b.  
                                   
                        Nejlepší hráči: Hartig – Bartoš 
 
              SAM BSM Brno – USK Praha  75:39 (14:10, 28:20, 53:35) 
                          Body: Bláha 17b., Kyselák a Rudický po 12b., Grunwald 10b.(už. 21, d. 10) – 
                                     Chaloupka 14b.(d.10), Kukura 6b.(už. 19, d. 13) 
 
                          Nejlepší hráči: Bláha - Kukura 
 
              Sršni Sokol Písek – BK Pardubice  80:71 (18:21, 44:40, 69:54) 
                           Body: Kozák 25b.(už.39, d.17), Švarc 22b., Pták 13b.(už.17, d.14) –  
                                      Kantůrek 17b., Brožek a Langsádl po 12b. 
 
                           Nejlepší hráči: Kozák - Petrič 
  
              Slavia MBA Kroměříž – USK Praha  80:70 (16:18, 36:35, 63:48) 
                           Body: Nábělek 19.(už.21), Pobořil 18b.(už.21), Sigmund 10b.(už.16) –  
                                      Chaloupka 26b.(už.26,f+.10), Farský 19b.(už.17) 
  
                           Nejlepší hráči: Pobořil - Chaloupka 



              Sokol pražský – BK Pardubice 93:59 (21:18, 51:29, 67:40) 
                           Body: Hartig 19b.(už.25), Savič 19b.(už.27), Kačaba 12b.(už.23,d.10) –  
                                      Lahudský 11b., Kratochvíl 10b. 
 
                           Nejlepší hráči: Savič – Lahudský 
 
              Slavia MBA Kroměříž -  SAM BŠM Brno 77: 71 (14:19, 34:41, 62: 52) 
                           Body: Bartošík 18b., Nábělek 17b.(už.21,d.10) –  
                                      Bláha 19b., Rudický 17b. 
 
                           Nejlepší hráči: Bartošík – Rudický 
               
2 zápasy čtvrtfinále, do semifinále postoupili přímo Sokol pražský a Slavia MBA 
Krom ěříž: 
 
              Sršni Sokol Písek – USK Praha  60:54  (17:13, 34:25, 44:37) 
                           Body: Švarc 26b., Kozák 13b.(d.14), Pták 7b.(d.21) –  
                                      Chaloupka 19b., Farský 18b. 
 
                           Nejlepší hráči: Švarc – Farský                        
 
               SAM BSM Brno – BK Pardubice  69:81  (15:12, 25:32, 48:57) 
                            Body: Marek 16b.(už.20, d.10), Tužil 13b.(už.17) –  
                                       Brožek 20b.(už.23), Lahudský 15b., Kratochvíl 14b. –  
   
                             Nejlepší hráči: Marek – Kratochvíl 
 
2 zápasy semifinále: 
 
                 Slavia MBA Kroměříž – Sršni Sokol Písek  62:61 (19:13,34:27, 47:45) 
                           Body: Nábělek 21b.(už.23), Pobořil 13b.,Sigmund 7b.(už.19) - 
                                      Kozák 26b.(už. 34, d.19), Pták 13b.(už.26, d.21) 
 
                           Nejlepší hráči: Kozák – Kratochvíl 
 
                  Sokol pražský – BK Pardubice  70:62 (24:12, 41:35, 56:49) 
                            Body: Hartig 22b.(už.26), Růžička 20b.(už.18) –  
                                       Brožek 18b.(už.18), Kantůrek 10b., Langsádl 8b.(už.18, d.10) 
   
                             Nejlepší hráči: Růžička – Brožek 
 
   Zápasy o umístění: 
 
              o 5. místo 
 
                  USK Praha – SAM BSM Brno  84:67 (27:9, 44:32, 61:51) 
                           Body: Farský 22b.(už.30,f+12), Chaloupka 17b., Kukura 14b.(už.24, d.15) –  
                                      Bláha 12b., Rudický 11b. 
 
                           Nejlepší hráči: Janoušek – Tužil 



              o 3. místo      
 
                  Sršni Sokol Písek – BK Pardubice  76:53 (26:14, 35:32, 59:48) 
                            Body: Pták 18b.(už.35, d.16), Švarc 18b.(d.10), Kozák 16b.(už.22, d12) –  
                                       Lahudský 14b., Pešík 13b. 
 
                            Nejlepší hráči: Pták – Lahudský 
 
              o 1. místo 
                      
                   Slavia MBA Kroměříž – Sokol pražský  70:83 (19:17, 30:41, 47:59) 
                             Body: Nábělek 22b., Pobořil 13b., Hřib 11b. –  
                                        Hartig 22b.(už.35, d.22), Ružička 15b.(už.22, d.12), 
                                        Savič 13b.(už.21, d.12) 
 
                             Nejlepší hráči: Šindler – Hrubý 
    
 
Tabulka:  1. Sokol pražský 
                 2. Slavia MBA Kroměříž 
                 3. Sršni Sokol Písek 
                 4. BK Pardubice 
                 5. USK Praha 
                 6. SAM BSM Brno 
 
 
Ocenění hráči: 
 
           All Stars: Růžička a Hartig (Sokol pražský), Švarc a Kozák (Sršni Sokol Písek), 
                           Nábělek (Slavia MBA Kroměříž) 
           Nejlepší doskakující hráč: Pták (Sršni Sokol Písek) 
           Nejvíc asistující hráč: Hrubý (Sokol pražský)                
           Nejlepší střelec: Hartig (Sokol pražský) 
           MVP: Hartig (Sokol pražský) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výko nnosti: 
 
BK Pardubice: 
    Pardubice nemají tak výborně typologicky vybavené hráče, jako v ročníku 97. Hráči, i když 
jsou subtilnějších postav (až na pivota Langšádla), mají ale zvládnuté základní individuální 
činnosti jednotlivce. Trenér Bartošek hráče nesvazuje útočnými systémy, vyžaduje hru 1 na 1 
a rychlý protiútok. V určitých fázích utkání vytáhli pardubičtí hráči celoplošnou osobní 
obranu se zdvojením hráče s míčem. První den turnaje se tým hledal, dvakrát prohrál a asi by 
si na něho nikdo nevsadil, ale sobotní čtvrtfinálové utkání proti Brnu jim vyšlo. Hráči ožili, 
k Brožkovi s Kantůrkem se přidal doposavad nevýrazný pivot Langšádl a překvapivý postup 
do semifinále byl na světě. Pardubice obhájili čtvrté místo, na kterém skončili po základní 
části. Bude zajímavé sledovat, jak tým se bude dál vyvíjet, až hráči fyzicky vyspějí a 
vyrovnají se tak v tomto aspektu soupeřům. 
 
USK Praha: 
    Tým, který se štěstím postoupil na MČR na úkor Ostravy nezanechal špatný dojem. Byl 
výborně připraven, jak po psychické, tak po fyzické stránce. Snaží se hrát rychle a agresivně.  
Bohužel bodově ho táhla pouze dvojice Chaloupka a Farský, i když se občas přidal bojovník 
Kvasnička, na víc než páté místo to nestačilo. Přesto pokud se bude dál pracovat na 
individuálních činnostech u pivotů Kukury se Šejblem a tým se vhodně doplní na křídle, muže 
tým bojovat o medaile. 
 
SAM BSM Brno: 
     Tým Brna do turnaje nastupoval v roli favorita o boje o medaili. Často se snažil o 
celoplošnou osobní obranu, po trestných hodech zkoušel i zonový presink. V útočné fázi 
preferovali rychlý protiútok. Rozhodující moment přišel při pátečním utkání s Kroměříží. 
Brno ho mělo po první půli dobře rozehrané, ale jakoby se zaleklo vítězství, zcela pokazilo 
třetí čtvrtinu, a tím pádem muselo hrát čtvrtfinálový zápas proti Pardubicím na víc. Ten 
nezvládli, sice bojovali až do konce, ale propadli v základních věcech, neubránili 1 na 1, navíc 
se Pardubice dobře vraceli do obrany, tím zastavili rychlý protiútok Brna, dále ucpali prostor 
pod košem a proti tomu nenašlo Brno zbraň. S nepostoupením do semifinále se už tým 
nedokázal vyrovnat, těžko hledal motivaci, i když trenér Vrubl dělal, co mohl. Šesté místo by 
mělo být do budoucna pro tým odrazovým můstkem, hráčský potenciál tam je (Bláha, 
Rudický, Tužil). 
 
Sokol pražský: 
      Sokol pražský potvrdil roli favorita a stal se zaslouženě přeborníkem republiky. Měl 
výborně typologicky vybavené hráče. Tým sice neměl klasického středního rozehrávače, i 
když hráč Hrubý vnášel do hry bojovnost a energii. Opírali se hlavně o trojici Hartig, Savič, 
Růžička. Ostatní hráči co nastoupili, měli od trenéra Voračky jasnou roli, kterou plnili beze 
zbytku, takže tempo po vystřídání neupadalo. Pokoušeli se taky o zónový presink, který byl 
často úspěšný. Tento tým má budoucnost a není pochyb, že za dva roky na MČR U17 bude 
opět patřit k favoritům na získání zlata. 
 
 
 
 
 
 
 



Sršni Sokol Písek: 
       Tým Písku se opíral o excelentní trojici Švarc, Kozák, Pták. Poslední dva jmenovaní se 
starali o práci pod košem, prvně jmenovaný o body a rozehrávku. Klobouk dolů jak se tým 
tak v úzké rotaci dokázal rvát až do konce, absolvoval plných pět zápasů a docela by mě 
zajímalo, kolikrát si zmiňovaná trojice na turnaj šáhla na dno. Neuvěřitelně se tým zvedl ze 
semifinálové nešťastné prohry s Kroměříží a zaslouženě získal bronz. Co se týká obrany, tak 
z pochopitelných důvodů malé rotace hráli spíše zataženou osobní obranu, v útoku se 
sympaticky snažili o rychlý přechod. Co je však trošku limitovalo, tak to byl velký počet ztrát, 
někdy nevynucených, ale na tom se dá do budoucna zapracovat. Sám jsem zvědavý, kam se 
tým za dva roky posune, jestli obhájí letošní bronz. 
      
Slavia MBA Krom ěříž: 
       Tým Kroměříže přijel s jasným cílem, a to byl zisk medaile. Celý turnaj byli 
koncentrovaní a nevzdávali se, ani při skoro beznadějném stavu (semifinále proti Písku 1:45 
do konce prohrávali 9). I když patřili k vzrůstově k menším týmům na turnaji, díky 
obrovskému nasazení a bojovnosti, neměli problém s doskokem. V obraně hráli spíše 
zataženou obranu, ale když potřebovali, dokázali být velice agresivní. Po trestných hodech 
hráli často zónový presink. Nábělek se Sigmundem skvěle organizovali svůj tým v útoku, 
opírali se o útočné systémy, které měli dobře zažité a hráči přesně věděli, co jejich spoluhráč 
udělá. Otázka, ale zní, co dál, jestli náhodou toto mistrovství nebyl pro hráče Kroměříže 
vrchol. Já doufám a přeji nejen hráčům, ale taky trenérům, že ne, že ještě takovou spanilou 
jízdu za dva roky na MČR U17 zopakují.      
 
 
 

Doporu čení hráči k dalšímu sledování: 
 
 
BK Pardubice: Kantůrek, Brožek, Langšádl, Pešík 99. 
 
USK Praha: Chaloupka, Farský 99, Kukura, Šejbl. 
 
SAM BŠM Brno: Bláha, Rudický. 
 
Sokol pražský: Hartig, Růžička, Savič 99. 
 
Sršni Sokol Písek: Švarc, Kozák, Pták. 
 
Slavia MBA Kroměříž: Nábělek, Sigmund 99. 
 
 
 

Hodnocení výkonu rozhod čích: 
Rozhodčí, až na drobné chybičky, které ale neovlivnili výsledky utkání, výborně zapadli do 
chodu turnaje. Na první pohled by se mohlo zdát, že v některých utkáních pískali příliš citlivě 
a hodně, ale hráči si pomáhají v obraně 1 na 1 rukama, což je náš dlouholetý problém. 
 
 



Hodnocení organizace turnaje: 
Organizace turnaje neměla chybu, je vidět, že Sokol pražský po sedmiletém půstu si turnaj 
užíval nejen po sportovní stránce. Pořadatelé byli perfektně připraveni. Kolektiv kolem paní 
Jindrové odvedl skvělou práci. Nechybělo oceňování nejlepších hráčů utkání, soutěže 
v poločasech utkání, přenosy na TVcom, technické zápisy, hlasatel, nástěnka s informacemi, 
závěrečný ceremoniál. Za pomocí rodičů hráčů fungoval bufet se základním občerstvením. 
Dodržoval se časový harmonogram utkání a vše probíhalo ve výborné atmosféře. Nakonec 
nezbývá nic jiného, než popřát Sokolu pražskému, ať na další pořádaní MČR nečeká dalších 
sedm let. 
 
 

Doporu čení: 
Myslím si, že by nebylo na škodu se zamyslet se 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. 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).  
 
 
 
 
                                                                                              Czudek Petr 


