
Mistrovství ČR kadetů U16 v Pardubicích 

20.4. – 22.4. 2011 
 

Místo:   Městská hala BK Pardubice, V Ráji 311 

 

Účastníci: 

BK Synthesia Pardubice – trenér: Jan Procházka, asistent: Jiří Šoula 

SKB Zlín  – trenér: Jaroslav Kotala 

BCM Slezská Ostrava – trenér: Michal Černík, asistent: Patrik Smažák 

JBC Brno – trenér: Petr Kubů 

 

Přehled výsledků a tabulka Mistrovství ČR U16 

BK Pardubice – JBC Brno  89:53 ( 21:10 39:27 65:41 ) 

Proton Zlín – BCM Ostrava  76:92 ( 25:13 45:48 62:70 ) 

JBC Brno – Proton Zlín  59:75 ( 15:22 33:39 46:62 ) 

BCM Ostrava – BK Pardubice 65:81 ( 19:22 32:38 50:59 ) 

BCM Ostrava – JBC Brno  114:60 ( 35:13 65:30 90:40 ) 

BK Pardubice – Proton Zlín  85:64 ( 17:13 35:31 56:47 ) 

 

Závěrečná tabulka 

BK Synthesia Pardubice 3 3-0 255:182 6 

BCM Slezská Ostrava 3 2-1 271:217 5 

SKB Zlín   3 1-2 215:236 4 

JBC Brno   3 0-3 172:278 3 

 

 



BK Synthesia Pardubice – JBC Brno 89:53 ( 21:10 39:27 65:41 ) 

Začátek tohoto utkání byl v duchu nervózního vstupu domácího favorita. Přesto od začátku 
mírně vedlo družstvo Pardubic, které držel střelecky Peterka. Od 5. minuty začali domácí 
hráči lépe pokrývat brněnského podkošového hráče Slaninu, do té doby jediného střelce 
hostů, což znamenalo navýšení náskoku Pardubic na 11 bodů po 10 minutách. V druhém 
poločase domácí díky velmi dobré kolektivní hře na obou polovinách hřiště navýšili náskok 
až na 20 bodů, v posledních dvou minutách však Brno využilo nepřesnosti v pardubické hře a 
díky sérii 7-0 snížilo na poločasový rozdíl 39:27. V druhém poločase došlo k probuzení do té 
doby nevýrazného Šouly, který několika body v řadě vrátil klid do řad domácích a rozdíl ve 
skóre opět navýšil na dvacet bodů. Brno se odhodlalo k zónové obraně 1-3-1, čímž se podařilo 
na chvilku hru Pardubic zastavit a díky několika rychlým protiútokům i opět snížit rozdíl ve 
skóre. Trojka domácího Vlčka a Rychtra však definitivně zlomila brněnský nápor a zbytek 
zápasu se již odehrával v režii Pardubic. 

Střelci:  

Pardubice – Peterka 18 (12 doskoků), Vlček 15 (6 doskoků, TH 3/0), Šoula 18  

Brno – Slanina 20 (9 doskoků), Marša 8, Mynarcik 6   

Nejlepší hráči: Peterka - Slanina  

 

Proton Zlín – BCM Ostrava 76:92 ( 25:13 45:48 62:70 ) 

V základní pětce hostů chyběla opora Kouřil, čehož od začátku velmi dobře hrající Zlín využil 
ke snadnému vedení. Kouřil nastoupil po třech minutách, ale jeho vlažná hra a zlínská 
pohyblivá obrana, na kterou navazoval rychlý protiútok, znamenal navýšení náskoku 
domácích až na 16 bodů (25:9), navíc se do problémů s fauly dostal Zahradník a Leczo. 
V závěru čtvrtiny alespoň Ostrava korigovala výsledek na 25:13. Ve druhé čtvrtině 
pokračovala velmi dobrá kolektivní hra zlínského družstva, Ostrava si nevěděla rady 
především s pokrytím podkošového hráče Heinzla a Hegmona, na což trenér Černík 
zareagoval změnou obrany na zónu 2-3. Tento taktický zásah a střelecká exploze Kouřila (v 
posledních dvou minutách 12 bodů) znamenala obrat v utkání a ostravské poločasové vedení 
48:45. Po poločase pokračovala Ostrava v zónové obraně 2-3, na kterou Zlín velmi špatně 
reagoval, body přidával jen z rychlých protiútoků, což znamenalo vedení Ostravy po 30 
minutách o osm bodů (70:62). V poslední čtvrtině stále nenašlo zlínské družstvo recept na 
zónovou obranu, naopak u Slezanů Kouřil pokračoval ve střeleckém koncertu, ke kterému 
přidal asistence na spolehlivě zakončujícího Svobodu. Když se k této dvojici ještě střelecky 
přidal Šubert, nebylo o vítězi pochyb.  

Střelci: 

Zlín – Heinzl 23 (16 doskoků), Hegmon 16 (3 trojky, 9 doskoků), Pumprla 13  



Ostrava – Kouřil 43 (8 asistencí, TH 21/16, 3 trojky, užitečnost 69), Svoboda 19 (10 
doskoků),  Šubert 13 (3 trojky) 

Nejlepší hráči: Heinzl – Kouřil 

 

JBC Brno – Proton Zlín 59:75 ( 15:22 33:39 46:62 ) 

Do utkání již nastoupil brněnský rozehrávač Vacek, který pro zdravotní problémy nehrál 
v předchozím střetnutí proti Pardubicím. Od počátku měli mírně navrch hráči Zlína, jejich 
agresivní obrana a pohyb na útočné polovině dělaly brněnskému družstvu potíže. Rychlé 
protiútoky Zlína a centimetry Heinzla, donutily faulovat Slaninu, jenž musel po třech faulech 
na lavičku. Toho hosté dokázali využít a tři minuty před koncem první půle vedli 39:24. Brno 
nasadilo opět Slaninu, jehož trestné hody společně s několika povedenými brejky vrátily Brno 
do zápasu, poločas 33:39. Po přestávce měl opět navrch Zlín, když proměnil několik 
snadných košů z rychlého protiútoku, v závěru třetí čtvrtiny se vyfauloval Slanina a Brno se 
odhodlalo k zónové obraně 1-3-1. Tato obrana však nebyla vůbec pohyblivá, Brno nezvládalo 
pokrýt hráče Zlína na perimetru, ani pod košem. Naštěstí pro Brno hosté netrestali tuto 
nedůslednost a několik neproměněných střel Zlína využili k rychlým protiútokům a snadným 
košům. I proto se o vítězi zápasu definitivně rozhodlo až v poslední pětiminutovce, Brno se 
rozhodlo pro vytaženou obranu, která však nebyla důrazná a po koších Heinzla a Rubeše si již 
hosté výsledek pohlídali. Zápas byl plný nepřesností a 19 ztrát na straně vítěze hovoří za vše. 
Zlín nedokázal vytěžit více z často velkých chyb Brna na obranné polovině, pokud by Brno za 
častou naivitu a chaos v obraně více trestal, bylo o vítězi zápasu rozhodnuto již mnohem 
dříve. Před zápasem se však dalo předpokládat, že poražené družstvo přijde o medaili z 
tohoto MČR, proto se dá nervozita chápat.    

Střelci: 

Brno – Nehyba 18 (TH 9/4, 4 ztráty), Slanina 16 (TH 16/14, 8 doskoků), Vacek 11  

Zlín – Zumer 18 bodů (TH 7/6, 5 doskoků, 5 ztrát) Heinzl 17 bodů (18 doskoků), Pumprla 13  

Nejlepší hráči: Nehyba – Zumer 

 

BCM Ostrava – BK Pardubice 65:81 ( 19:22 32:38 50:59 ) 

V tomto očekávaném zápase, jsme se mohli těšit na souboj pardubické kompaktní hry proti 
silné individualitě Kouřila na ostravské straně. Kouřila dostal za úkol od začátku bránit 
Rovenský, který si nepočínal špatně. O body „domácích“ se starala především dvojice Peterka 
– Šoukal, Ostravu střelecky držel Matěj Svoboda. Na hráčích obou družstev bylo vidět, že si 
uvědomují důležitost utkání, proto jsme mohli vidět celou řadu nepřesností a neproměňování 
jednoduchých střel, i proto o poločasové přestávce svítilo na ukazateli nízké skóre 38:32 ve 
prospěch Pardubic. Ještě bych rád zmínil jeden ukazatel, Ostrava vyslala za dvacet minut na 
pardubický koš celkem 46 střel (z pole, TH, trojky) při úspěšnosti 33%, zatímco pardubičtí 



pouze 30 při úspěšnosti 50%, Ostravě k tomuto číslu jistě pomohlo 11 útočných doskoků. Po 
přestávce pokračovalo představení, ve kterém kvalita zápasu přesahovala kategorii U16, 
Kouřila si vzal na starost Šoula a opět nedával ostravskému ostrostřelci mnoho prostoru. 
Kouřil se snažil vytvářet střelecké příležitosti pro své spoluhráče, avšak koš byl schopný 
vstřelit jen mladík Svoboda. Na pardubické straně se naopak opět dařilo dvojici Peterka – 
Šoukal, kteří byli schopni přesně střílet z podkoše i tříbodové čáry. K této dvojici se navíc 
jako žolíci přidali Pulpán a Hanuš, jenž v klíčových chvílích byli schopni vstřelit koš, zvláště 
když se ostravská sestava soustředila na výše zmiňovanou dvojici lídrů pardubického týmu. 
Po 35 minutách bylo prakticky o vítězi rozhodnuto (74:58), Ostravu by spasila snad jen 
střelecká exploze Radovana Kouřila. Ta se však nekonala, a tak se družstvo Pardubic mohlo 
radovat ze zaslouženého vítězství. Ostravská sestava postrádala dalšího spolehlivého hráče, 
jenž by byl schopen vstřelit koš po dvojici Kouřil, Svoboda, byl třetí nejlepší střelec Šubert 
s 5 body, což je zkrátka málo. Naopak kompaktní a trpělivá hra pardubického družstva slavila 
úspěch. 

Střelci: 

Ostrava – Svoboda 27 (2 trojky), Kouřil 25 

Pardubice – Peterka 38 (2 trojky, 19 doskoků), Šoukal 14 (8 doskoků, 5 asistencí), Hanuš 11  

Nejlepší hráči: Svoboda - Šoukal    

 

BCM Ostrava – JBC Brno 114:60 ( 35:13 65:30 90:40 ) 

Utkání, které se snad ani nehodí hodnotit. Brněnský tým před zápasem opustil trenér a pětice 
hráčů (Slanina, Marša, Vacek, Greščynskij a Mynarčík), kteří cestovali na světové finále 
středních škol do Číny. Zbytek hráčů Brna, jakoby ani nechtěl bojovat a smířil se s porážkou 
již před utkáním. Ostrava i přes vlažný výkon po deseti minutách vedla o více než 20 bodů. I 
přes prostřídání sestavy Slezanů, kdy se na hřiště dostali i hráči, kteří ještě neměli možnost na 
palubovku vyběhnout, se rozdíl ve skóre neustále zvyšoval až na MČR nedůstojných 54 bodů. 

Střelci: 

Ostrava – Kouřil 25 (6 asistencí), Leczo 20 (13 doskoků), Dedek 17, Svoboda 17 (10 doskoků)  

Brno – Domanský 12 (7 doskoků), Štěpánek 12 (TH 7/6), Anton 10, Ličeník 8 

Nejlepší hráči: Vašták – Domanský 

 

BK Pardubice – Proton Zlín 85:64 ( 17:13 35:31 56:47 ) 

Očekávaný souboj dvou nejlepších družstev po základní části trochu kazily předchozí 
výsledky final4. Pardubicím totiž stačila prohra o méně jak 15 bodů k celkovému vítězství. 
Družstvo vedené trenérem Procházkou však nechtělo spekulovat a hlavně se chtělo s turnajem 



rozloučit vítězstvím. Od začátku zápasu dominovaly spíše obrany, když si družstvo Pardubic 
nevědělo rady s úpornou obranou Zlína a často se dostalo do tlaku při střelbě s limitem 24 
vteřin. Zlín měl díky agresivní obraně brzo 5 týmových faulů a tak si pardubičtí zastříleli více 
z čáry trestného hodu než ze hry. Ve druhé čtvrtině si domácí stále nevěděli rady s kolektivní 
obranou Zlína, chyběl pohyb hráčů bez míče a individuální pojetí Pardubic naráželo na pohyb 
hostů v obraně. Zlínští zisků využívali k rychlým protiútokům a dostali se do mírného vedení. 
Až trojka Šouly v závěru poločasu znamenala opětovné domácí vedení a trojka Šoukala 
zaznamenaná s klaksonem navýšila vedení Pardubic na poločasových 35:31. Zápas se velmi 
podobal utkání Slezská Ostrava – Zlín, kdy také hosté odehráli velmi dobrý poločas a o 
vedení přišli až v samotném závěru. Po poločase byl k vidění opět velmi kvalitní basketbal. 
Domácí si o něco snadněji vytvářeli střelecké pozice, na hráčích Zlína bylo vidět, že je první 
poločas stál více sil, navíc Heinzl, Krutílek a Zumer měli problémy s fauly. I přes to 
pardubické vedení nepřesáhlo ve třetí čtvrtině hranici 10 bodů.  Poslední čtvrtinu zahájil 
tříbodovým pokusem domácí Pulpán, poté se hosté ještě pokusili o odpor prostřednictvím 
bodů výborně hrajícího Zumera a trojkou Hegmona. Trojka Šoukala a body Peterky již 
znamenaly definitivní klid do řad domácích a mohly vypuknout mistrovské oslavy. Zlín si 
však zaslouží kredit za velmi dobrou hru, 34 minut byl domácím vyrovnaným soupeřem. 

Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti: 

Pardubice: 

Východočeši byli tradičně na final4 velmi dobře připraveni, ve svém středu měli nejvíce 
individualit a nejsilnější lavičku. Družstvo produkovalo kolektivní basketbal na obou 
polovinách hřiště. V útočné fázi se hra opírá o jednoduché kombinace založené na velmi 
dobrých individuálních schopnostech hráčů, hře 1na1 a pohybu hráčů bez míče. Podkošoví 
hráči Peterka a Šoukal mezi sebou velmi dobře spolupracují a oba jsou schopni ohrozit koš i 
z tříbodového oblouku. Družstvo brání výhradně osobní obranu, zřídka zařazený osobní press  
po celém hřišti se zdvojováním u postraních čar. Obranu zdobí výborný pohyb všech hráčů a 
dobrá komunikace. Celkově produkují Pardubice rychlý a jednoduchý basketbal.    

BCM Slezská Ostrava: 

V závěru sezóny došlo ke spojení obou ostravských družstev, ve hře byla nesehranost 
družstva chvílemi znát. Těžké zápasy prověřily totiž Ostravu až ve final4, když play off 
sehrála ostravská družstva proti sobě.  Družstvo se opíralo o individuální schopnosti 
Radovana Kouřila, který vytvářel střelecké pozice pro spoluhráče a především sám využíval 
svůj vynikající cit pro hru a individuální schopnosti pro dosažení koše, byl jednoznačným 
nejlepším střelcem MČR, když zaznamenal 31b. na zápas. V klíčovém zápase proti BK 
Pardubice došlo k selhání dalších důležitých hráčů Ostravy Dedka a Šubrta a pouze dvojice 
Kouřil, Svoboda na soupeře nestačila. Družstvo se v tomto zápase až příliš spoléhalo na body 
Kouřila. Ostrava se při postupném útoku nejčastěji spoléhala na kombinaci „parohy“, kde 
využívala dobrý přehled rozehrávače. Dále používali kombinaci clonu na clonícího („Tři“), 
kde využívali střelecké schopnosti Kouřila nebo Šubrta. Na obranné polovině Slezané střídali 
osobní obranu se zónovou obranou 2-3, po trestných hodech zařazovali celoplošný press. Dle 
mého názoru družstvu Ostravy chyběl především silný hráč pod košem, Svoboda je totiž 



pohyblivým typem hráče a nikdo další se k němu v okolí nebo vně vymezeného území 
nepřidal. Především absencí podkošového hráče, byla Ostrava oproti ostatním medailistům 
znevýhodněna a soupeři se mohli v obraně zaměřit především na hráče operující na 
tříbodovém oblouku. 

SKB Zlín 

Družstvo trenéra Kotaly, bylo dle mého názoru nejlépe připraveným družstvem na MČR. 
Jejich hru zdobila pohyblivost, kolektivnost a bojovnost. Hru dobře řídil Zumer, který byl 
příjemným překvapením turnaje a vynikal také vysoký hráč Heinzl. V útoku se družstvo také 
spoléhalo především na kombinaci „parohy“ a využívalo rychlostně vybaveného Zumera a 
střelce Hegmona. Útok zdobil pohyb a dodržování správného rozestavení. S čím si vůbec 
zlínští nevěděli rady, byl útok na zónovou obranu, tato neschopnost je zřejmě připravila o 
stříbrnou medaili, protože Ostrava je tímto ve vzájemném zápase velmi zaskočila. V obraně se 
hra opírá především o osobní obranu, kde využívá centimetry Heinzla, úpornost a bojovnost 
Rubeše a pohybu křídelních hráčů. Na obranu navazuje velmi dobrý a rychlý přechod na 
útočnou polovinu. Na hře Zlína byla v zápasech s Ostravou a Pardubicemi znát v druhém 
poločase únava, tímto vždy klesal výkon celého družstva, který byl založen na rychlosti a 
agresivitě. Celkově zanechal Zlín na MČR dobrý dojem, o potvrzení druhého místa ze 
základní části a získání stříbrné medaile je připravil přesun Kouřila do Slezské Ostravy. 

JBC Brno 

Působení a herní projev družstva trenéra Kubů na MČR zcela jistě ovlivnil páteční odjezd 
několika hráčů na finále středních škol do Číny. Družstvo v žádném zápase nepředvedlo 
oslnivý výkon a jejich herní projev byl na final4 zklamáním. V herním projevu Brna se 
nejvíce spoléhá na centimetry Prokopa Slaniny, spoluhráči mu však svou pasivitou jeho roli 
nijak neulehčili. Brno také postrádá rozehrávače, který by dal mužstvu řád a přehled. V útoku 
se brněnští spoléhají především na jednoduché kombinace a uvolňování hráčů bez míče. Na 
obranné polovině nejčastěji zařazují osobní obranu, v některých úsecích hry změnil trenér 
Kubů obranu na zónu 1-3-1, ta však byla bez pohybu a rotací, a tak v ní vznikaly časté chyby 
a „díry“, které soupeř využíval. Brno také zařazovalo vytažený press, ale bez výrazného tlaku 
na hráče soupeře. Co brněnskou hru zdobilo, byl přechod do útoku a velmi dobře zvládnutý 
rychlý protiútok, nebo alespoň snaha o rychlý protiútok. Celkově Brno nepředvedlo výkony, 
na které při složení družstva má, chyběla mi větší bojovnost, fyzické pojetí hry, ale jsem 
přesvědčen, že v hlavách hráčů hrál velkou roli odlet do Číny. 

 

Hráči k dalšímu sledování: 

Pardubice - Vlček, Šoula, Šoukal, Peterka, Hanuš 
Ostrava – Kouřil, Šubrt, Zahradník, Svoboda, Dedek  
Zlín: Heinzl, Hegmon, Zumer, Rubeš, Pumprla, Krutílek 
Brno: Slanina, Nehyba, Vacek  
 



Ocenění hráči: 

All Stars: Heinzl (Zlín), Svoboda, Kouřil (Ostrava), Šoula, Šoukal (Pardubice) 

Nejlepší střelec: Kouřil 93 bodů 

MVP:  Martin Peterka (Pardubice) 

 

Rozhodčí: 

Rozhodčí celé MČR zvládli bez problémů a znatelnějších chyb. Můj názor je, že některá 
utkání rozhodovali trochu úzkostlivě, především při celoplošných obranách bych nechal 
trochu tvrdší hru. 

Organizace turnaje: 

Na organizátorech byla znát velká zkušenost s pořádáním takových turnajů. Po utkání došlo 
vždy k vyhlášení a ocenění nejlepších hráčů. Zápasy se vysílaly živě s komentátory 
prostřednictvím TVCOM. A v poločasových přestávkách byly k vidění taneční skupiny. 
Především zápasy domácího družstva navštívilo početné publikum a přispělo tak k výborné 
atmosféře celého mistrovství. 

Doporučení: 

Velká diskuze byla okolo skutečně netradičního termínu MČR U16, ale letos to bylo skutečně 
složité sladit termíny s povinnostmi RD U16, soutěží U18 a ještě odjezdem brněnského 
družstva do Číny. Vedení ČBF s trenéry RD, by mělo co nejdříve vyřešit termíny na sezónu 
2011/2012 tak, aby došlo ke kvalitní přípravě družstev na vrchol sezóny a zároveň mohl 
s hráči pracovat trenér reprezentace. 

 

 

Stanislav Marian 

Delegát Komise mládeže 

 

28. 4. 2011    


