
Zpráva z Mistrovství ČR kadetů U16 
 

21. – 23. 5. 2010    Městská hala BK Pardubice, V Ráji 311 
 
 
 
BK Synthesia Pardubice – trenér: Jan Procházka, asistenti: Tomáš Bartošek, Jiří Šoula    
Po základní části extraligy – 1. místo, 27 – 3 
Play off – USK Praha 3-0 
 
BCM Moravská Ostrava - trenér: Patrik Smažák 
Po základní části extraligy – 2. místo, 27 – 3 
Play off – BK Opava 3-0 
 
 TJ Sokol Pražský – trenér: Milan Voračka, asistent: Adam Konvalinka 
Po základní části extraligy – 3. místo, 23 – 7 
Play off – TJ Klatovy  3-0 
 
 BCM Slezská Ostrava – trenér: Michal Černík, asistent: Tomáš Růžička 
Po základní části extraligy – 4. místo, 21 – 9 
Play off – JBC Brno  3-2 
 
 
Přehled výsledků a tabulka Mistrovství ČR U16 
 
1.BK Synthesia Pardubice – BCM Slezská Ostrava     89 - 73 ( 29-25, 44-46, 71-56 ) 
2. BCM Moravská Ostrava – TJ Sokol Pražský     71 - 78 ( 22-19, 39-44, 52-62 ) 
3. BCM Slezská Ostrava -  BCM Moravská Ostrava 66 - 90 ( 12-18, 29-50, 51-70 ) 
4. TJ Sokol Pražský - BK Synthesia Pardubice     77 – 96 ( 17-25, 39,43, 59-64 ) 
5. TJ Sokol Pražský – BCM Slezská Ostrava  69 – 66 ( 22-16, 42-32, 59-54 ) 
6. BK Synthesia Pardubice – BCM Moravská Ostrava   68 – 60 ( 27-12, 40-28, 54-46 ) 
 
 
Závěrečná tabulka  
 
BK Synthesia Pardubice  3   3 – 0    253 – 210   6 bodů 
TJ Sokol Pražský  3   2 – 1    224 – 233   5 bodů 
BCM Moravská Ostrava   3   1 – 2    221 – 212   4 bodů 
BCM Slezská Ostrava 3   0 – 3    205 – 248   3 body 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. BK Synthesia Pardubice – BCM Slezská Ostrava        89 - 73 (29-25, 44-46, 71-56) 
 
Nervózní vstup do utkání domácích favoritů. Do zápasu vstoupila obě družstva s osobní 
obranou na polovině hřiště, ale s malou obrannou agresivitou. Ostrava udržovala vyrovnaný 
stav změnou obran - střídali zónovou obranu 2-3 se zónovým presingem 1-2-2 po trestných 
hodech. Do druhého poločasu vstoupili domácí mnohem aktivněji a pozorněji v obraně. 
Agresivní obrana na hráče s míčem vedla k mnoha ziskům a lehkým košům. Výsledkem byla 
vyhraná třetí čtvrtina o 16 bodů a tím bylo prakticky rozhodnuto o výsledku zápasu. Trenér 
Černík se snažil měnit obrany a častěji střídat hráče, ale při kvalitě základních hráčů Pardubic 
se ostravským nepovedlo snížit bodový stav na jednociferný rozdíl. Na straně Pardubic 
dominovalo trio Peterka – Heřman - Šoula, u ostravských střelec Šafarčík, ke kterému se 
přidali Habily a Šubert (oba shodně tři trojky), velmi dobrým výkonem se prezentoval 
Svoboda (roč. 1996). 
 
BODY :  Peterka 36 (TH6/6, 12 doskoků), Šoula 22, Heřman 15 (TH 4/0, 15 doskoků) 
  Šafarčík 17, Habily 13 (3trojky), Šubert 11 (3trojky), Svoboda 11 
 
 
 
2.  BCM Moravská Ostrava – TJ Sokol Pražský        71 - 78 (22-19, 39-44, 52-62) 
 
Velmi pěkný zápas, vysoké tempo hry (z mého pohledu nejhezčí na turnaji). Obě družstva 
začala aktivní celoplošnou osobní obranou s pokusy o zdvojování. Clony na míč řešila 
aktivním předskokem až zdvojováním. V druhém poločase měnil trenér Smažák obrany 
z osobní na zónu 1-3-1. Po trestných hodech hráli oba týmu zónové presy. Velká snaha o 
rychlý přechod na útočnou polovinu. Velice kvalitní zápas, na tuto věkovou kategorii velice 
vyspělá družstva. Sokolu pomohly k výhře dvě bodové šňůry vždy na konci čtvrtin - na konci 
druhé části z 37-32 na poločasových 39-44 a na konci třetí z 50-49 na 52-62. Dalším 
důležitým momentem bylo zranění nejlepšího ostravského hráče Kouřila (silná křeč při snaze 
zasmečovat po získaném míči) za stavu 62-70. V závěrečném náporu ostravští snižovali 
náskok pražanů a o možné otočení výsledku se připravili neproměňováním trestných hodů. 
Vašíček, Král i Herec stříleli jen s padesátiprocentní úspěšností. Minutu před koncem snížili 
na 71-74, blíž už se k soupeři nedostali. O výhře Sokolů rozhodl kolektivnější výkon. Trenér 
Voračka se mohl spolehnout na všechny hráče, kteří se objevili na hřišti. Vedle 
výborného Pecháčka zahráli v útoku Zelenka, Kohout a důležité body přidal i střídající pivot 
Suk. V obraně podali velice kvalitní výkon Kroy, Daněk, Blažek a Korous (4 zisky). Trenér 
Smažák mohl být spokojen s výkonem Kouřila a Herce, naopak nezahráli pivoti, Vlasák a 
Lukáč nejenže nebodovali (dohromady 5 bodů), ale prohráli i doskok (Sokol 15 útočných 
doskoků). 
 
BODY :  Kouřil 26, Herec 19, Král a Vašíček 9 
  Pecháček 22 (17doskoků), Zelenka 15 (TH7/6), Kohout 12, Suk 9 
 
 
3.  BCM Slezská Ostrava -  BCM Moravská Ostrava       66 - 90 (12-18, 29-50, 51-70) 
 
Obě družstva vstoupila do zápasu s osobními obranami. Moravská začala s Kouřilem na 
lavičce. Úspěšnější vstup měla Slezská. V první pětiminutovce dvakrát získali míč z 
presingové obrany, mladý Svoboda přidal dva útočné doskoky, čtyři body a stav byl 8-4.  
Trenér Smažák poslal na hřiště Kouřila a ten ukázal, v čem je jeho síla - do poločasu dal 13 



bodů (trojky 3/3) a měl 4 získané míče. Trenér Černík zkoušel měnit obrany, ale do poločasu 
byl stav 29-50. Slezská zápas nevzdala a povedl se ji začátek druhé půle (Kouřil opět mimo 
hru), po třech minutách a šňůre  10-0 se přiblížili na rozdíl jedenácti bodů. Po oddechovém 
čase poslal trenér na hřiště svého elitního rozehrávače a do konce čtvrtiny skóre opět 
odskočilo na devatenáct bodů. V tomto zápase bylo vidět, jak nepostradatelný (alespoň na 
tomto turnaji) je pro Moravskou Ostravu Radovan Kouřil. Střelecky se přidal i Vlasák. 
V družstvu Slezské zůstal bodově osamocen Šafarčík. 
 
BODY :  Šafarčík 28 (trojky7/3), Svoboda 8 (8 doskoků), Bala 7 
  Kouřil 22 (trojky 6/4), Herec 20 (TH 8/2), Král a Vlasák 15 
 
 
4.  TJ Sokol Pražský - BK Synthesia Pardubice        77 – 96 (17-25, 39 - 43, 59-64) 
 
Opět se hrál velmi kvalitní mládežnický basketbal. Obě družstva preferují osobní obranu a 
toto byl jediný zápas, ve kterém se neobjevila zóna. Svěřenci trenéra Procházky se 
prosazovali svojí jednoduchou hrou založenou na spolupráci podkošových Peterky (do půle 
22 bodů) s Heřmanem a dobrým pohybem všech hráčů. Soupeře převyšovali i útočným 
doskokem (12. minuta vedli třináctibodovým rozdílem 32 – 19). Do přestávky však Sokol 
zabojoval (i díky hráčům z lavičky - Ghibellini, Lasovský a Suk) a snížil na rozdíl čtyř bodů. 
Kritická chvíle pro Pardubice nastala ve 26. minutě, kdy po dvou rychlých ztrátách Heřmana 
Sokol vyrovnal a měl dvakrát možnost dostat se do vedení, ale střely Pecháčka a Blažka byly 
neúspěšné. Přelom třetí a čtvrté části byl ve znamení Petr Heřmana. Na konci třetí čtvrtiny k 
jeho dvěma košům přidal Mikulecký čtyři body. Poslední část hry začal dvěma koši i s faulem 
(5 bodů) opět Heřman a Pardubice odskočili na desetibodový rozdíl. Sokol se snažil, ale na 
blíž než na sedm bodů se nepřiblížili. Pardubice prokázali svoji kvalitu a zápas nejen, že si 
nezkomplikovaly, ale dokázaly navýšit rozdíl ve skóre na konečných 19 bodů. V obou týmech 
vynikaly individuality - Peterka, Heřman a Šoula na straně Pardubic a Pecháček na straně 
Sokola. Peterka a Heřman odehráli celých 40 minut, zatížili konto soupeře 58 body a měli 19 
doskoků). Šoula strávil na palubovce i přes drobné zranění 34 minut, velmi dobře se ukázali i 
Mikulecký a Vlček (5 zisků), oba velmi dobří obránci.  Pardubice přehrály soupeře i na 
doskoku. Sokol naopak těžil z úspěšných tříbodových pokusů  - 16/7 (Blažek, Kroy, Pecháček 
po 2, Zelenka 1). 
 
BODY :  Pecháček 20,(8 doskoků), Blažek 11, Daněk 10, Zelenka 9 (7 ztrát) 
  Peterka 35 (10 doskoků, TH 7/6), Heřman 23 (9 doskoků), Šoula 19 (TH 6/5) 
 
 
5.  TJ Sokol Pražský – BCM Slezská Ostrava        69 – 66 (22-16, 42-32, 59-54) 
 
Chtěla-li Slezská pomýšlet na medaile, musela vyhrát. Svěřenci trenéra Černíka se ukázali 
jako bojovníci, ač menší, dokázali své protivníky z Prahy přeskákat a jen špatná střelba je 
připravila o radost z vítězství. Ve 35 minutě za stavu 69-58 nic nenasvědčovalo dramatické 
koncovce, ale opak byl pravdou. Sokol dokázal ztratit sedm míčů a do konce zápasu již 
neskóroval. Ostravští měli čtyřikrát v držení míč za stavu 66-69, ale nepodařilo se jim 
proměnit žádný střelecký pokus. Slezská opět měnila obranné systémy, a až na zmiňovanou 
střelbu (3- 18/2 11% , TH 25/16) odehrála velmi dobrý zápas. Na útočné doskoky vyhrála 14-
4 a to byli pražští hráči výrazně vyšší. Sokolu se dařila tříbodová střelba (21/9 43% ), dvakrát 
proměnili Kroy, Kohout a Blažek a k překvapení všech byl dokonce třikrát ze tří pokusů 
úspěšný střídající pivot Suk. Naopak zklamáním byl výkon opor Pecháčka a Zelenky, které 



ostravští hráči lehce přehrávali. Nejhorší zápas Sokola (únava), v útoku bez pohybu, pomalý 
přesun na útočnou polovinu, špatné rozebírání a komunikace v obraně.  
 
BODY :  Kohout 14, Kroy 12, Suk 11, Pecháček 10 (10 doskoků) 
  Šafarčík 21 (TH 6/5, 3- 11/2), Tomek 13 (8 doskoků), Vícha 12 (8doskoků) 
 
 
6.  BK Synthesia Pardubice – BCM Moravská Ostrava   68 – 60 (27-12, 40-28, 54-46) 
 
Pardubickým k zisku titulu stačilo i prohrát do 12 bodů, ale již od začátku ukázali, že si chtějí 
udržet při domácím mistrovství neporazitelnost. Na dva rychlé koše Herce zareagovali šňůrou 
12-0. Za další čtyři minuty donutili trenéra ostravských Smažáka vzít si již druhý oddechový 
čas za stavu 25-7. V první čtvrtině Pardubice jasně dominovaly. Hráli rychle, v útoku 
v pohybu, s mnoha krásnými kombinacemi. Dvojice Peterka - Heřman zajistila 19 bodů. 
V obraně se velmi dobře prezentovat Vlček. Ostravští hráči i přes nepříznivý stav bojovali a 
dokázali vyhrát všechny zbývající čtvrtiny. Dvě minuty přes koncem zápasu se ostravským 
podařilo snížit na rozdíl šesti bodů, ale v tuto chvíli vzal zápas do rukou Šoula a  proměnil dvě 
těžké střely ze střední vzdálenosti a rozhodl o vítězi. O důležitosti tria Peterka – Heřman -  
Šoula mluví i užitečnost - celý pardubický tým 66, z toho tito tři hráči 62. Z ostravských se 
zápas nevyvedl Kouřilovi (12 bodů),  střelba 21/4 je hluboko pod jeho průměrem. Naopak 
nejlepší výkon na turnaji předvedla dvojice pivotů Vlasák, Lukáč. 
 
BODY :  Šoula 25, Heřman 17 (18 doskoků), Peterka 15 
  Král 16, Vlasák 12 (10 doskoků), Kouřil 10 
 
 
 
 
 
Charakteristika družstev 
 
BK Synthesia Pardubice   
Družstvo stojí na hře trojice Heřman – Peterka - Šoula. Tito hráči by měli být i základními 
stavebními kameny reprezentačního družstva. Základní trojici doplňují dva bojovníci, 
Mikulecký a Vlček, velmi dobří v obranných činnostech, již méně se prosazují na útočné 
polovině. Každý hráč základní pětky odehrál na turnaji více než 100 minut (více než 33 min 
na zápas). Nejlepším hráčem byl Peterka (95), na svůj věk obrovská herní vyspělost a 
chytrost. Exceloval v prvních dvou zápasech, jen malinko slabší druhý poločas si vybral proti 
Moravské (pravděpodobně únava-odehrál 113 minut). Jen v těsném závěsu co do důležitosti 
byli Heřman a Šoula. Heřman, fyzicky velmi dobře vybavený hráč (nejlépe doskakující hráč 
Mistrovství) dokáže těžit ze spolupráce s Peterkou. Šoula je dynamickým typem hráče, velmi 
chytrý, který dokáže na sebe vzít zodpovědnost v kritických momentech zápasu, velký 
bojovník. Pozitivem pro tým vedený trenérem Procházkou a asistenty Bartoškem a Šoulou je, 
že tři ze základní pětky jsou mladší ročník (Peterka, Šoula a Vlček). Pardubice se 
prezentovaly osobní obrannou a snahou o rychlý jednoduchý basketbal. V postupném útoku 
výborná spolupráce dvojice pivotů. Hra se opírá o dobře zvládnuté individuální herní činnosti, 
hru 1 na 1 s následných řešením situace a dobrý pohyb hráčů bez míče. Minimum útočných 
systémů, volná hra.  
 
 



TJ Sokol Pražský   
Družstvo vedené trenérem Voračkou a asistentem Konvalinkou se představilo ve velmi 
dobrém světle. Hlavně úvodní zápas s Moravskou byl jedním z nejlepších, které jsem letos 
v této kategorii viděl. Aktivní osobní obrana, často vytažená na celé hřiště. Clonu na míč 
řešilo družstvu předskokem (také poměrně agresivním). Po trestných hodech zónový presing 
1-2-1-1. V posledním zápase byla vidět na hráčích únava a pokles agresivity. V útoku se 
Sokol spoléhal na dvojici Zelenka – Pecháček. Pecháček (95) v prvních dvou zápasech svoji 
roli splnil, ale v posledním byl jeho výkon obrovským zklamání. Zelenka, dynamický hráč, 
který není typickým rozehrávačem, přesvědčil v prvním zápase, dalších zůstal za očekávání. 
Trenéři mají více hráčů do rotace Kroy, Daněk, Blažek, Korous na pozici malých hráčů, 
Kohout a Suk na pozici pivotů. Nejvíce vystřelených trojkových pokusů (s dobrou úspěšností 
34%). Na této bilanci se podílejí i pivoti (Pecháček, Kohout, Suk), kteří více spoléhají na 
střelbu ze střední a delší vzdálenosti. V budoucnu se zaměřit na hru v blízkosti koše.  
 
 
BCM Moravská Ostrava   
Tým vedený trenérem Smažákem očekával lepší umístění. Do Pardubic přijel s vidinou boje o 
zlato s domácími, bohužel se na výkonu družstva projevila únava. Stejní hráči odehráli týden 
před Mistrovstvím kvalifikační turnaj o postup do extraligy juniorů. Dva zápasy odehrané 
v jednom dni se na hráčích podepsaly víc, než si trenér Smažák představoval. Tým střídal 
osobní obranu se zónovými obranami (2-3 a 1-3-1) a zónový presing. Osobní obrana se 
snahou o zdvojování (clona na hráče s míčem). V zónové obraně agresivní na hráče s míče a 
také snaha o zdvojení v rohu hřiště. Družstvo se bodově spoléhá na Kouřila (95). Na jeho 
výkonu se však podepsala únava a zranění v prvním zápase a tak nepředvedl optimální výkon. 
Poslední zápas střelba 21/4, přesto byl nejlepším střelcem Moravské. V prvních dvou 
zápasech hrál velmi dobře i Herec (většinou na pozici 4), v posledním zápase limitován 
brzkými fauly. Trochu zklamáním pro trenéra byly výkony pivotů Vlasáka a Lukáče, který 
přišel v průběhu sezóny jako posila ze Slezské. Oba předvedli slušný výkon až v posledním 
zápase. Turnaj se nepovedl ani Vašíčkovi, naopak Král po zranění ruky předvedl velice 
solidní výkony. 
 
 
BCM Slezská Ostrava   
Trenér Černík s asistentem Růžičkou představili bojovné družstvo, které se nevzdalo za 
žádného stavu a nechybělo mnoho a mohli se radovat z výhry nad Sokolem. Slezská 
postoupila na Mistrovství po těžkém boji výhrou v pátém zápase o dva body nad Brnem. Tým 
nejvíce měnil obranné systémy a i v útoku měl nejvíce organizovanou hru. V obraně střídal 
osobní krytí hráčů se zónovou obranou 2-3, po trestných hodech zónový presing 1-2-1-1 . 
V útočné fázi je na trenéru Černíkovi vidět rukopis trenéra Róna, s kterým pracoval u  
družstva mužů. Hráči dokáží zvládat velké množství útočných systému a při dobré realizaci 
pozlobit nejlepší týmy tohoto ročníku. Největší individualitu měl trenér Černík v Šafarčíkovi 
(druhý nejlepší střelec turnaje), dobře zahrál i rozehrávač Habily a asi nejpříjemnějším 
překvapením byl mladý Svoboda (96), který se dokázal vyrovnat hráčům o dva roky starším.   
 
 
Hráči ke sledování  
Hráči širšího výběru ČR U 16 :  Peterka, Heřman, Šoula (Pardubice) 
     Pecháček, Zelenka, Kohout (Sokol Pražský) 
     Kouřil, Herec, Král, Vlasák, Lukáč (Moravská) 
     Šafarčík (Slezská) 



 
Kromě těchto hráčů mě zaujali i mladší hráči, adepti pro reprezentaci kadetů  na příští rok: 
Svoboda(96), Šubert, Dedek, Pešat (Slezská), Korous (Sokol), Vlček (Pardubice) 
 
 
Rozhodčí    
  
Marek Vondráček, Tomáš Linhart, Tomáš Benda, Ondřej Remenec 
Zápasy zvládli bez hrubých chyb, které by ovlivnily výsledek. V některých momentech mohli 
nechat tvrdší hru, hlavně při celoplošné obraně hráče s míčem občas pískali úzkostlivě. Pro 
reprezentaci bychom potřebovali zvykat hráče s míčem na větší tlak.  
 
 
 
Organizace turnaje 
 
Organizace byla na velmi dobré úrovni. Od úvodního zápasu po přestávková vystoupení 
taneční skupiny až po závěrečné vyhlášení vítězů zvládli organizátoři Mistrovství velmi 
dobře.  
Po každém zápase byli vyhlášeni nejlepší hráči každého týmu. Při závěrečném vyhlášení byl 
odměněn nejlepší střelec, MVP turnaje a zvolena nejlepší pětka turnaje 
  
MVP      Petr Heřman  - Synthesia Pardubice 
Nejlepší střelec   Martin Peterka  - Synthesia Pardubice 
All Stars        Radovan Kouřil - BCM Moravská Ostrava   
     Jiří Šoula - Synthesia Pardubice 
   Petr Šafarčík  - BCM Slezská Ostrava    

Martin Peterka -  Synthesia Pardubice 
Adam Pecháček -  Sokol Pražský 
 
 

Doporučení  
 
Najít pro příští rok termín kvalifikace o extraligu až po Mistrovství, aby všechna družstva 
měla stejné podmínky pro přípravu na vrchol sezóny. 
 
 
 
 Petr Treml – delegát komise mládeže a trenér kadetů ČR 
25. 5. 2010 


