
Zpráva delegáta KM z turnaje o titul Mistr ČR kadetů U16 
 
 
1. Místo konání, termín 
 
Ostrava, 16. – 18. 5. 2008 
 
 
2. Účastníci (seznam družstev, jména trenérů) 
 
BCM Ostrava  trenér Petr Hála 
USK Praha   trenér Michal Bujárek 
Sokol Písek   trenér Miroslav Janovský 
BK Pardubice  trenér Jan Procházka 
 
3. Přehled všech výsledků, závěrečná tabulka turnaje 
 
BCM Ostrava - BK Pardubice 60:44 
USK Praha - Sokol Písek 84:74 
BK Pardubice - USK Praha 54:78 
Sokol Písek - BCM Ostrava 75:67 
Sokol Písek - BK Pardubice 72:54 
BCM Ostrava - USK Praha 42:105 
 
1. USK Praha  3 3 0 326:247 6 b. 
2. TJ Sokol Písek 3 2 1 221:205 5 b. 
3. BCM Ostrava 3 1 2 169:224 4 b. 
4. BK Pardubice 3 0 3 152:210 3 b. 
 
 
4. Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti 
 
USK Praha  
Nejlépe typově složené družstvo přijelo na MČR pouze s 8 hráči, opíralo se o 
výkon jak hráčů z perimetru Hartman, Bašta, Calta, tak podkošových Morávek, 
Balvín, tým se prezentoval kvalitní osobní obranou a rychlým přechodem do útoku. 
Při postupném útoku využívalo agresivní vnik do vymezeného území, při kterém 
vynikal zejména Hartman i hru pivotů zády ke koši (Morávek, Balvín), střelou 
z dálky byl nebezpečný Bašta. 
 
 
 



Sokol Písek  
Družstvo se opíralo zejména o hru svého kapitána Jana Švejdy, základním 
obranným systémem byla zónová obrana, kterou tým produkoval téměř po celou 
dobu MČR, družstvo Písku tvořilo soudržný tým, který vynikal bojovností a 
agresivitou na obou polovinách hřiště. Tým se snažil často využívat rychlý 
protiútok zakončený vždy vnikem pod koš. Při postupném útoku těžil Písek 
zejména ze střelby Jana Švejdy a Šimona Běleho ze střední vzdálenosti, 
v posledním utkání proti Pardubicím se dokázal pod košem prosadit také Filip 
Sahan. 
 
BCM Ostrava  
Tým se spoléhal především na svého rozehrávače Kouřila, jemuž se však příliš 
nedařilo. Střelecky se v utkáních výrazněji prosazoval pouze Hikl, na doskoku byla 
cítit fyzická vyspělost Hrnčíře. Družstvo Ostravy hrálo osobní obranu, v útoku 
chyběl jakýkoliv systém, občas se po obranném doskoku podařilo zahrát rychlý 
protiútok. Rozehrávač Kouřil držel většinu času míč, téměř chyběla přihrávka na 
pivota. Družstvo postrádalo bojovnost a tak zvítězilo pouze v utkání s Pardubicemi. 
 
BK Pardubice  
Družstvo mělo ze všech zúčastněných týmů nejpomalejší přechod do útoku, rychlý 
protiútok se v podání Pardubic téměř nevyskytoval. Družstvo bránilo osobní 
obranu, výraznou slabinou byl obranný doskok. Na útočné polovině se dokázal 
výrazněji prosadit pouze pod košem hrající Kříž, v prvních dvou utkáních proti 
Ostravě a USK ho doplňoval bojovně hrající Tondr. Až v posledním utkání proti 
Písku se prosadil talentovaný Faifr, který v obou předchozích utkáních nasbíral 
velmi brzy 5 osobních chyb. 
 
ALL STARS: 
Jan Hartman – USK Praha 
Jaroslav Morávek – USK Praha 
Jan Švejda – Sokol Písek 
Jan Hejpetr – Sokol Písek 
Matěj Hikl – BCM Ostrava 
 
 
5. Doporučení hráči k dalšímu sledování 
 
USK Praha – Hartman, Bašta, Calta, Morávek, Balvín 
Sokol Písek – Švejda, Sahan 
BCM Ostrava – Kouřil, Hrnčíř 
BK Pardubice – Kříž, Faifr 
 
 



6. Rozhodčí – zhodnocení jejich výkonu 
 
K hodnocení rozhodčích jsou určeny zejména jiné osoby – hlavní rozhodčí a 
delegát ČABR. Z mého pohledu se všechna utkání povedla rozhodčímu Kapaňovi, 
který byl nejlepším rozhodčím na tomto turnaji. Ostatní rozhodčí (Komprs, 
Jedlička, Hanuš) se nevyvarovali drobných i větších chyb. 
 
 
7. Organizace turnaje – zhodnocení 
 
Celý turnaj byl organizačně dobře připraven, pomocní rozhodčí u stoku mohli být 
vzhledem k úrovni turnaje na lepší úrovni. Celou dobu byla utkání kvalitně 
komentována hlasatelem. 
 
 
8. Závěr, doporučení, různé 
--- 
 
 
V Ostravě dne 18. května 2008  
Zpracoval: Jiří Hofírek 
 


