
 

 
 
 
       
 

Hlavní rozhodčí: R. Paulík, delegát ČABR: I. Matějek, delegát KBDM: J. Novotný 
 
Rozhodčí: J. Špaček, F. Syrovátka, D. Holaň, M. Kult  

 
 
 



1. Účastníci:          
 

Sluneta Ústí nad Labem  
 

 
 
Hráči:  
1 - Bubeník Vojtěch, 2 - Hanzl Václav, 3 - Jaroš Vojtěch, 4 - Koštíř Marek, 5 - Král Reginald, 6 - Mayer 
Šimon, 7 - Pastor Lukáš, 8 - Renner Jakub, 9 - Sakař Jakub, 10 - Severa Matěj, 11 - Stanko Kryštof, 12 - 
Vild Karel, 13 - Wanke Patrik, 14 - Wiessner Václav, 15 - Žalud Jakub 
 
Trenéři: O. Sobotka, M. Žalud, J. Hatylák  

 
Tygři Praha 
 

   

  

Hráči:  
4 - Tsvetanov Dany, 5 - Podrazil Lukáš, 7 - Slavětínský Samuel, 8 - Kanda Hubert, 13 - Klégr Sean,21 - 
Bělohradský Jan, 24 - Ševčík Matěj, 33 - Záhořík Vavřinec, 35 - Pospíchal Ondřej, 48 - Novotný Tomáš, 
69 - Poulíček Lukáš, 10 - Lang Adam, 16 - Řezníček David, 22 - Valeš Tomáš, 23 - Blabolil Michal, 26 - 
Valenta Vendelín, 91 - Bojtos Oliver 
 
Trenéři: A. Kočvara 

 



Sokol Pražský    

 
 

Hráči: 
3 - Voračka Matěj, 4 - Dopita Petr, 7 - Demčenko Daniel, 8 - Krátký Vincent, 9 - Gregor Lukáš, 10 - Kraj 
Michal, 11 - Brezík Kryštof, 13 - Kohoutek Mikuláš, 14 - Šperl Matyáš, 17 - Muhič Safet, 23 - Nosek 
Václav ,,C", 45 - Vojta Tobiáš, 98 - Očadlík Marek 
 
Trenéři: M. Voračka, M. Veselý 

 

 

BK Lokomotiva Plzeň   
 

  
 
Hráči: 
Benedikt Michal, Cápal Erik, Fastner Antonín, Hanzlíček Antonín, Kimia Darius, Klička Michal, Kozel 
David, Kudrlička Alois, Motlík Lukáš, Mráz Martin, Musil Vojtěch, Štuksa Václav, Vaník Ondřej, 
Zikmund František, Kufner Martin 

 
Trenéři: M. Kozel, L. Ženíšek, M. David 

 
 



 

BK NH Ostrava  

   
 

 

 
 
 
 
Hráči: 
3 - Malík Vojtěch, 8 - Kormaník Daniel, 9 - Prchal Daniel, 11 - Žíla Ondřej "C", 23 - Glac Michal, 24 - 
Šnaur Daniel, 25 - Ulrich Filip, 29 - Mršťák Matěj, 30 - Mališ Marek, 32 - Krob Alexandr, 36 - Tichý 
Lukáš, 40 - Novák Viktor, 41 - Novák Richard, 88 Putera Michal 
 
Trenéři: T. Veselý 

 
 

Tygři JBC Brno  

                  
Hráči: 
Samuel Nohel, Noel Wesley Ngombele, Martin Šimko, Viktor Šilhan, Filip Mašek, Martin Šibal, Marek 
Dvořák, Hubert Menšík, Ondřej Trkan, Daniel Mrázek, Josef Böhm, Filip Strouhal, Oliver Chromý, 
Matěj Sladký, Jan Veselý 

 
Trenéři: M. Šibal, J. Jelínek 
 

 
 
 
 



BK Vividbooks Pardubice  
 

  
 
Hráči: 
Avuk Adam, Hemerka Filip, Horák Štěpán, Janovský Matyáš, Klement Tomáš, Kolík Jakub, Míča 
Tomáš, Novák Marek, Obršál Petr, Rolenc Filip, Suchomel Dominik, Štěpánek Radim, Tichý Tadeáš, 
Urbánek Vojtěch, Valenta Štěpán, Zdobinský Oliver 

 
Trenéři: P. Mňuk, D. Bohunický 
 

 
 
 

BK Snakes Ostrava   
 

  
 
Hráči: 
Jedlička Vojtěch, Slavíček Tomáš, Štefek Richard, Nevrla Vojtěch, Řeha Jakub, Jílek Štěpán, Žabenský 
Lukáš, Bartoň Lukáš, Řehulka Filip, Hynčica Sebastián, Hranoš Marek, Šeděnka Vojtěch, Škuta 
Maxmilián, Duspara Marko, Žvak Adam 

 
Trenéři: K. Vašťák ml., K. Vašťák st., R. Kovalský  
 

 



2. PŘEHLED VÝSLEDKŮ: 
 
 
PÁTEK, 29.4.2022, čtvrtfinále 
 
11:00 Sluneta Ústí n. L. – BK Snakes Ostrava  61:47 (12:26, 27:37, 40:38) 
  
V úvodním čtvrtfinále na sebe narazil vítěz Extraligy A Sluneta Ústí nad Labem a čtvrtý postupující 
tým Extraligy B - BK Snakes Ostrava. Začátek utkání patřil Ostravě. Velmi dobrou kolektivní hrou, 
podpořenou dobrou obranou a aktivitou v útoku, přehrávala Ostrava zaskočeného soupeře a po 1. 
čtvrtině si vytvořila 14 bodový náskok (26:12). S příchodem tahounů Slunety Wiesnera a Wankeho se 
karta obrátila a ústečtí začali náskok hostů postupně smazávat. Aktivní obranou ve třetí čtvrtině, kdy 
dovolili soupeři pouze jeden bod, skóre otočili ve svůj prospěch. Dobrými individuálními výkony svých 
ústředních hráčů (Wanke, Žalud, Wiesner) dovedla Sluneta utkání do vítězného konce.     

 
Ústí n/L – Wanke 22, Žalud 11, Wiesner 8, Severa 7, Koštíř a Renner po 4, Mayer 3, Pastor 2 
Snakes OV – Nevrla 11, Řeha a Bartoň po 9, Štefek 8, Hranoš a Žvak po 3, Hynčica a Žabenský po 2  

 
Nejlepší hráči utkání – Patrik Wanke  (Ústí) a Marek Hranoš (Ostrava) 

 
13:15 Tygři JBC Brno – Sokol Pražský   67:87 (14:19, 35:40, 53:61) 
 

Ve druhém čtvrtfinále se představil domácí tým brněnských Tygrů, soupeřem jim byli Sokolové 
z Prahy. Úvod utkání vyšel lépe Pražanům, kteří si díky rychlým protiútokům vytvořili devíti bodový 
náskok (13:4 v 5. minutě). Druhá čtvrtina pokračovala v podobném duchu, zbytečné ztráty domácích, 
z kterých padly jednoduché koše soupeře, držely odstup deseti bodů. Pivoti Šimko a Nohel zvedli 
prapor a svými individuálními akcemi snížili na rozdíl 5 bodů (30:35 v 17. minutě). Na druhé straně 
držel hosty svými bodovými příspěvky Nosek. Do šaten se šlo za stavu 35:40 pro Sokol Pražský. 
Druhý poločas začali lépe domácí a po koších Menšíka a Nohela snížili na rozdíl jediného koše. 
Bouřlivá kulisa hnala domácí do útoku. Aktivní a střelecky úspěšný Kryštof Brezík však přinesl hostům 
více klidu a vedení 53:42 (27. min.). Po 30 minutách hry svítil na ukazateli osmibodový rozdíl (53:61 
pro Sokol). Na tlak Tygrů a snížení na rozdíl 4 bodů dokázali Sokolové zareagovat, a zejména díky 
Brezíkovi odskočit zpět na 13 bodový odstup (76:63 v 36. min). Konec utkání již zvrat nepřinesl, 
druhými semifinalisty se po vítězství 87:67 stali hráči Sokola Pražského. 
 

Tygři Brno – Nohel 19, Ngombele 15, Šimko 10, Mašek 8, Menšík 6, Šibal 5, Dvořák a Šilhan po 2  
Sokol Pražský – Brezík 32, Nosek 16, Muhič 11, Dopita 8, Gasiúnas-Demčenko a Kohoutek po 7, 
Krátký, Očadlík a Šperl po 2  

 
Nejlepší hráči utkání – Noel Ngombele (Tygři Brno), Kryštof Brezík (Sokol Pražský) 

 
 
16:00 Tygři Praha – BK Vividbooks Pardubice  71:74 (12:9, 32:32, 55:48) 
 

Vyrovnaný úvod třetího čtvrtfinále, kdy se ani jedno družstvo nedostalo do výraznějšího vedení. 
V druhé čtvrtině se dařilo zejména Zahoříkovi, který zajišťoval Tygrům mírné vedení (šesti body v řadě 
32:28 v 19.min.). Hra se přelévala z jedné strany na druhou, čtyři body Avuka v závěru druhé čtvrtiny 
znamenaly srovnání stavu a nerozhodný poločasový výsledek 32:32. Postupem času se začala 
projevovat fyzická a výšková převaha hráčů z Prahy, neúspěšné střely spoluhráčů dokázali doskočit a 
doručit do koše Poulíček a Podrazil. Skóre narostlo až na 10 bodů (53:42 v 29. min.). Do 4. čtvrtiny 
vlétli Perníkáři s vervou a zlepšená obrana jim vynesla několik rychlých protiútoků a snížení na 



těsných 57:59. Svou roli mohlo sehrát i pravidelné střídání Pardubic (zatímco stěžejní hráči Tygrů na 
hřišti zůstávali). Pět minut do konce bylo po koši Avuka srovnáno (61:61). Na druhé straně kontrovali 
Poulíček s Podrazilem a skóre poskočilo opět na rozdíl šesti bodů (69:63 v 37 min.). Trojka 
Janovského zvedla ze sedaček fanoušky i hráče Pardubic. Po koších Avuka šli po dlouhé době do 
vedení hosté (39. min.). Získanou příležitost si již ujít nenechali a v dramatickém závěru zvítězili o 3 
body 74:71. 
 

Tygři Praha – Poulíček 25, Zahořík 17, Podrazil 11, Pospíchal 8, Bělohradský a Novotný po 4, Klégr 2 
BK Pardubice - Avuk 27, Janovský a Zdobinský po 9, Urbánek 8, Štěpánek 6, Míča 5, Suchomel 3, 
Tichý 2  

   
Nejlepší hráči utkání- Sean Klégr (Tygři Praha), Oliver Zdobinský (BK Pardubice)  

  

18:15   BK NH Ostrava – Lokomotiva Plzeň   74:55 (24:18, 41:25, 57:41) 
 

Poslední čtvrtfinále pátečního dne obstarala doposud neporažená NH Ostrava a čtvrtý tým EL A BK 
Lokomotiva Plzeň. Vytažená osobní obrana přinesla od úvodních vteřin Ostravě rychlé osmibodové 
vedení 14:6 (5.min), kdy se zejména činili oba bratři Novákovi a pivot Tichý. Na druhé straně své první 
body zapsali doskakující dlouhán Mráz a křídelník Motlík. Druhý úsek 1. čtvrtiny patřil Plzni, která 
zlepšila obranu a po koších Motlíka se dotáhla na 18:18 a přinutila trenéra Veselého k oddechovému 
času. Jeho rady si hráči vzali k srdci, šestibodovou šňůrou odskočili soupeři na 24:18. I přes 
prostřídání v druhé čtvrtině drželi ostravští vysoké tempo hry a po několika rychlých brejcích odskočili 
na 35:23 (15.min.).  V těchto chvílích byl na hřišti hodně vidět ostravský Žila. Do poločasu NH Ostrava 
ještě navýšila náskok na 41:25. V druhém poločase si udržovala bezpečný odstup minimálně 10-15 
bodů, při poklesu skóre vždy následně dokázala zabrat a utkání bez větších problémů dovedla do 
vítězného konce. 
 

NH Ostrava – Tichý 17, Novák R. 12, Malík 11, Žila 10, Šnaur a Novák V. 8, Prchal, Glac, Mališ a Krob 
po 2   
Loko Plzeň – Kozel 16, Motlík 15, Hanzlíček 10, Fastner 4, Mráz 3, Klička, Štuksa a Zikmund po 2, 
Kimia 1  

 
Nejlepší hráči utkání -   Ondřej Žila (Ostrava), Lukáš Motlík (Plzeň) 
 
 
SOBOTA, 30.4.2022: 
 
Skupina o 5.-8. místo 
 
9:30 BK Snakes Ostrava – Tygři JBC Brno   56:67 (13:20, 25:37, 39:52) 
 

Snakes Ostrava – Řeha a Bartoň po 10, Duspara a Nevrla po 9, Jedlička a Štefek po 5, Hynčica 4, 
Slavíček a Žabenský po 2 
Tygři Brno – Mašek 16, Böhm 10, Dvořák a Nohel po 9, Ngombele 7, Šilhan a Šimko po 5, Trkan 4, 
Menšík 2 
 
Nejlepší hráči utkání – Marko Duspara (Ostrava), Filip Mašek (Brno) 

 
11:45 Tygři Praha – BK Lokomotiva Plzeň   61:50 (5:23, 26:42, 42:46) 
 
Tygři Praha – Zahořík 19, Poulíček 16, Pospíchal 13, Podrazil 5, Bělohradský, Slavětínský, Kanda a 
Novotný po 2 



BK Lokomotiva Plzeň – Hanzlíček 11, Motlík 10, Zikmund 8, Mráz a Kimia po 6, Kozel 5, Kudrlička a 
Fastner po 2 

 
Nejlepší hráči utkání – Lukáš Poulíček (Praha), Lukáš Motlík (Plzeň) 

 

SF 1  
14:00 Sluneta Ústí nad Labem – Sokol Pražský  78:106 (25:21, 42:47, 55:78) 
 

První semifinále obstaraly týmy, jejichž dosavadní vzájemná bilance z Extraligy činila 2:0 ve prospěch 
Slunety. A i úvodní část semifinále vyšla lépe Slunetě, když své první body zaznamenali Wanke a 
Wiesner. Za hosty odpovídal Brezík (12:5 v 5 min.). Jak Wanke, tak Brezík, byli úspěšní i 
v následujících akcích (24:13 v 8.min., kdy Wanke zapisoval již 16 bod, Brezík pak 9). Zlepšenou 
obranou a dvěma koši v závěru se dokázali dostat Sokolové na dostřel (25:21 po 1. čtvrtině pro Ústí). 
V druhé čtvrtině všichni výše zmínění hráči povinně odpočívali a mírně navrch měl tým Sokola, který 
si trpělivou hrou a útočnými doskoky postupně vypracoval pětibodový náskok (47:42 po 20. minutách 
hry).  
Úvodní minuty druhé půle vyšly lépe Pražanům, díky Očadlíkovi a Brezíkovi šli do devítibodového 
vedení (55:46 v 23. min.). Po bodovém příspěvku Noska dokonce na rozdíl 13 bodů (46:59). V těchto 
chvílích měla hra vysoké tempo s maximálním nasazením všech hráčů. Chvíli poté se však ústeckým 
nevydařilo několik střel a Sluneta začala zaostávat. Naopak Pražanům se dařilo i nadále.  Skvělý Brezík 
a po něm i Dopita a Nosek postupně navyšovali až na velmi slibný rozdíl 23 bodů po 30 minutách hry 
(78:55). V závěrečném dějství se Sokolové snažili svůj náskok uhájit. To se jim bez větších obtíží 
podařilo a zcela zaslouženě postoupili do nedělního finále.    

 
Sluneta Ústí n/L – Wanke a Žalud po 28, Wiesner 10, Severa 6, Renner 4, Mayer 2 
Sokol Pražský – Brezík 28, Nosek 24, Dopita 23, Krátký 12, Gasiúnas-Demčeko 6, Muhič a Kohoutek 
po 4, Očadlík 3, Gregor 2 

 
Nejlepší hráči utkání – Žalud J. (Ústí), Nosek V. (SoPr) 
 

SF 2 
 
16:15 BK Vividbooks Pardubice – BK NH Ostrava  66:61 (18:16, 25:34, 45:47) 
 
V druhém semifinále byla papírovým favoritem NH Ostrava, která dokázala proti Pardubicím letos 
vyhrát obě vzájemná utkání. Perníkáři však Nové huti nehodlali dát nic zadarmo, což dokazovali hned 
v úvodní části utkání. Činili se zejména Janovský se Štěpánkem, kteří obstarali úvodních 16 bodů 
družstva (18:16 po 1. čtvrtině). Trojka Žily a snadné koše Šnaura a Malíka znamenaly otočení skóre ve 
prospěch Ostravy (20:24 v 16. min.).  Díky agresivní obraně získávala Ostrava mnoho míčů, následné 
brejky však díky rychlému návratu dokázali Pardubičtí hráči včas zachytávat a nedávali soupeři 
příležitost k snadnému zakončení. I tak šla Ostrava do poločasu s náskokem 9 bodů (25:34). V třetí 
čtvrtině docházelo na obou stranách ke kupení chyb a ztrátám míče, zejména v nepřesnosti 
přihrávek. Rozdíl skóre se držel na 6-8 bodech. Svou čtvrtou osobní chybu si udělal pivot Ostravy 
Tichý a odešel střídat. Perníkáři v ten moment přepnuli do vyšších otáček a za mohutného jásotu 
publika dotáhli až na rozdíl dvou bodů (45:47 po 3. čtvrtině). Úvodní část poslední čtvrtiny patřila 
Pardubicím, po několika koších z kratší vzdálenosti šli do pětibodového vedení (55:50 v 35. minutě). 
Košem s faulem Šnaur a z další akce, faulu a proměněných trestných hodech Mališe skóre vyrovnali 
(55:55). Od této chvíle byla navíc Ostrava v bonusu a každá následující osobní chyba Pardubic 
znamenala trestné hody pro Ostravu. Trojka Janovského a šestky Urbánka znamenaly vedení 
Perníkářů o 3 body a Ostrava byla pod tlakem. Na to navázal trojkou Zdobinský, dvojkou Valenta a 
rázem vedly Pardubice o 7 bodů (66:59 39.min.). Závěrečný tlak Ostravy sice přinutil Pardubice 



k chybám, na vítězství to už nestačilo. Zrodilo se velké překvapení turnaje a pardubičtí po heroickém 
výkonu šli do finále! 
 
Pardubice – Štěpánek 21, Avuk 12, Janovský 11, Zdobinský 9, Horák 5, Valenta a Urbánek po 4,  
Ostrava – Novák R. 13, Novák V. 10, Malík 8, Šnaur 7, Kormaník, Žíla a Glac po 5, Mališ, Tichý, Prchal a 
Mršťák po 2. 
 
Nejlepší hráči – Štěpánek R. (Pardubice), Novák V. (Ostrava)   

 
 
NEDĚLE, 1.5.2022: 
 
Utkání o 7. místo 
 

8:30 BK Lokomotiva Plzeň – BK Snakes Ostrava  51:62 (11:15, 33:30, 44:47) 
 

Plzeň – Zikmund 15, Kozel a Motlík 8, Kudrlička a Mráz po 7, Hanzlíček 4, Klička 2 
Ostrava – Bartoň 14, Štefek 13, Řeha 10, Nevrla 9, Žabenský 7, Hranoš 5, Šeděnka 2, Duspara a Žvak 
po 1 

 
Nejlepší hráči – Zikmund F. (Plzeň), 14 Řeha J. (Ostrava) 
 
Utkání o 5. místo 
 

10:45 Tygři JBC Brno – Tygři Praha    82:78 (19:27, 43:38, 65:57) 
 

Brno – Ngombele 22, Nohel 17, Mašek 13, Šilhan a Šimko po 10, Böhm a Dvořák po 4, Trkan 2 
Praha – Podrazil 18, Zahořík 11, Pospíchal 10, Poulíček 9, Bělohradský 7, Lang 6, Kanda 5, Slavětínský, 
Klégr a Novotný po 4,  
 
Nejlepší hráči – Nohel S. (Brno), Podrazil L. (Praha) 

 
Utkání o 3. místo 
 

13:00 BK NH Ostrava – Sluneta Ústí nad Labem   84:50 (13:16, 33:27, 60:33) 
 
Vítězové obou skupin Extralig se utkali v utkání o bronzovou medaili. Vyrovnaná úvodní část se 
neobešla bez individuálních chyb hráčů obou stran. Ostravu v tu chvíli držel střelecky Krob (6 bodů), 
Slunetu zase Wanke (10) a Wiesner (6). Po deseti minutách vedli ústečtí o 3 body. Ostrava přidala 
v tempu, přestala chybovat, její hráči úspěšně najížděli do koše a třinácti body v řadě otočili z 15:18 
na 28:18. Po dvojtaktu ústeckého Žaluda a jumpu spoluhráče Mayera se odcházelo do kabin za stavu 
33:27 pro Ostravu. Vstup do druhé půle měli lepší Moravané. Pokrývali nájezdy soupeře, v útoku hráli 
trpělivě a během šesti minut postupně navýšili svůj náskok až na rozdíl 19 bodů (27. min.). Třetí 
čtvrtinu celkově vyhráli 27:6 a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Závěrečná čtvrtina se tak již 
dohrávala, po přesvědčivém vítězství 84:50 si bronzové medaile odvážejí hráči BK NH Ostrava. 

 
Ostrava – Novák R. 19, Novák V. 13, Krob 12, Malík a Žila po 8, Glac a Šnaur po 6, Tichý 4, Mršťák 3, 
Ulrich a Kormaník po 2, Malich 1 
Ústí -  Wanke 17, Wiesner 11, Žalud 7, Severa 6, Mayer 5, Renner 4  
 
Nejlepší hráči –    Novák R. (Ostrava), Wiesner V. (Ústí) 

 
 



FINÁLE 
 

15:15 Sokol Pražský – BK VIVIDBOOKS Pardubice  93:72 (23:18, 44:33, 77:51) 
 
K souboji o zlato se proti sobě postavila družstva Sokola Pražského a BK Pardubic. V úvodních 
minutách hry se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, rozdíl byl vždy do jednoho bodu. V bílém 
dresu Pražanů se opět dařilo nejlepšímu hráči turnaje Brezíkovi, u hostů se bodově prosazoval 
Štěpánek.  Druhou pětiminutovku vyhráli Pražané a vypracovali si před soupeřem mírný náskok 
(23:18 po 1. čtvrtině). Útočný doskok Noska a pět bodů v řadě Kohoutka, přinesly domácím 
desetibodové vedení (30:20 v 12. min.). Odpovědnost se na sebe snažil brát pardubický Avuk, 
Pražané jej však dokázali pokrývat. Své útočné doskoky přeměnil třikrát po sobě v důležité body 
Krátký. V poločase vedl Sokol o 11 bodů (44:33). Nástup do druhého poločasu měli opět lepší 
Sokolové. Po několika úspěšných průnicích do koše šli za jásotu svých fanoušků do dvaceti bodového 
vedení. Tento odstup si od soupeře udržovali po zbytek třetí čtvrtiny. Přestože Pardubice utkání 
v žádném případě nevzdali, zvratu v utkání již nedosáhli. Pražané prokázali větší touhu po vítězství, 
Perníkářům většinu sil vzala semifinálová bitva s Ostravou. Druhý podobný výkon za sebou předvést 
nedokázali. Mistrem ČR v kategorii do 14 let se stalo družstvo Sokola Pražského. 

 
SoPr – Brezík 31, Krátký 14, Muhič 11, Nosek 10, Dopita 8, Kohoutek 7, Gasiúnas-Demčenko 6, 
Očadlík 4, Šperl 2  
Pardubice – Avuk 15, Štěpánek 10, Janovský 9, Urbánek 8, Míča 7, Horák, Obršál a Zdobínský po 5, 
Valenta 3, Suchomel a Hemerka po 2, Tichý 1 

 
Nejlepší hráči – Krátký V. (SoPr), Janovský M. (Pardubice) 
 

 

3. INDIVIDUÁLNÍ CENY: 

ALL STAR:   

Samuel Nohel – Tygři Brno 

Patrik Wanke – Sluneta Ústí nad Labem 

Richard Novák – BK NH Ostrava 

Matyáš Janovský – VIVIDBOOKS Pardubice 

Václav Nosek – Sokol Pražský 

  

MVP:  Kryštof Brezík – Sokol Pražský 

  

  



 4. KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV: 

1. Sokol Pražský 
2. BK VIVIDBOOKS Pardubice 
3. BK NH Ostrava 
4. SLUNETA Ústí nad Labem 
5. Tygři JBC Brno 
6. Tygři Praha 
7. BK Snakes Ostrava 
8. BK Lokomotiva Plzeň 

 
 
 

5. CHARAKTERISTIKA DRUŽSTEV: 
 

Sokol Pražský 
 

Hra Sokola Pražského stojí na neúnavném Kryštofovi Brezíkovi, kterému se turnaj velmi vydařil. Hraje 
dobře jak v útoku, tak v obraně, kdy osobně kryje nejlepší hráče soupeře. Dobře čte hru a když 
nemůže zakončit, na rozdíl od jiných dokáže situaci správně vyhodnotit a přihrát volným 
spoluhráčům. Když není na hřišti Brezík, bere na sebe odpovědnost Nosek (vyšší hráč, umí jak z dálky, 
tak 1:1 čelem do koše). K nim se ještě přidávají Muhič a Dopita. Hra týmu je založená na kvalitní 
osobní obraně. Po zisku přecházejí do rychlého protiútoku se zakončením.  Při dostatečném krytí 
vyhazují na hráče ven. Při neúspěšných pokusech se snaží útočně doskakovat (zejména Krátký a 
Nosek), díky druhým a třetí střelám z útočných doskoků pak snadno z pod koše bodují. Po celý turnaj 
se celé družstvo Sokola Pražského velmi dobře povzbuzovalo, je v něm správná chemie a soudržnost.   
 

Hráči k dalšímu sledování – Brezík K., Nosek V., Dopita P., Muhič S., Krátký V. 
 
 

BK VIVIDBOOKS Pardubice 
 

Řada hráčů Pardubic je subtilnějších postav a menšího vzrůstu (Kolík, Urbánek, Tichý), proti fyzicky 
vybavenějším soupeřům ztráceli v osobních soubojích. Tuto nevýhodu se snažili nahradit rychlostí 
a chytrostí (náběhy za hráče do vymezeného území) a zejména pak příkladnou bojovností.  Vyšší hráči 
Janovský, Valenta a Avuk. V útoku pětice hráčů rozestavena ve vnějším prostoru, snaha o nájezd ke 
koši. Míč nepředržují. Když nelze najet, přenášejí jej na slabou stranu a opětovně zakončují. Neváhají 
střílet ze střední a delší vzdálenosti. Lídrem týmu hráč č. 18 Adam Avuk (dobrý nájezd i střela, aktivně 
na doskok). Přestože obranu nevysunují tolik jako hráči NH Ostrava, hrají dobře na nohách a není pro 
soupeře vůbec snadné je obejít. V případě překonání si dokáží v obraně vypomoci.   
 
Hráči k dalšímu sledování – Avuk A., Štěpánek R., Janovský M., Míča T., Urbánek V. 
 
 

BK NH Ostrava 
 

Jeden z favoritů na titul, v letošní sezóně doposud neporažen.  
Družstvo hraje vytaženou osobní obranu, po koši zůstávají a hned si nabírají své hráče. Díky těsné 
obraně získávají množství míčů, z kterých dosahují snadné koše. Při vniku soupeře hráči odstupují do 



vymezeného území (2-3 hráči), ucpávají prostor pod košem a znesnadňují soupeři zakončit. Většina 
hráčů má velmi dobrý obranný pohyb, je těžké je překonat při hře 1:1. O rozehru se starají bratři 
Novákovi (podobný styl, dobrý vnik i střela z delší vzdálenosti), k ruce jim jsou Krob a Žila. Pod košem 
odvádí dobrou práci šikovný pivot Tichý (velmi dobrá orientace pod košem, doskok). Jakmile 
dostanou příležitost, zapojují se i Glac, Šnaur a Malík. V takovém výčtu kvalitních hráčů nemá Ostrava 
problém s vystřídáním.  V útoku převažuje nad kombinací hra 1:1. Dobře vyhodnocují herní situace, 
vidí se na hřišti, dokáží si vyhovět. Když jsou volní, střílí, střely nepřecházejí. V semifinále nestačili na 
bojovný výkon Pardubic a po dlouhé době odešli z hřiště poraženi. Z tohoto nečekaného nezdaru se 
dokázali oklepat a v boji o třetí místo zvítězili nad Slunetou. 

 
Hráči k dalšímu sledování – Novák R., Novák V., Tichý L., Malík V., Žila O., Krob A., Glac M., Šnaur D. 

 
 

Sluneta Ústí nad Labem 
 

I vítěz západní skupiny EL přijel do Brna s nejvyššími ambicemi. Vstup do úvodu turnaje jim však 
nevyšel dle představ, ospalý začátek s Ostravou dokázali přesto dohnat v závěru a vítězstvím o 14 
bodů se hráči Slunety posunuli do semifinále. 
Ústřední hráči Žalud, Wanke, Wiesner. Všichni aktivní při hře do koše, slušná střela ze střední a delší 
vzdálenosti. Wiesner jako vyšší hráč přidává ještě útočné i obranné doskoky. Při povinné absenci 
Wankeho s Wiesnerem hru diriguje Žalud. Místy drží míč a hraje na sebe až příliš. V těchto chvílích 
jsou jeho spoluhráči na hřišti statičtí a čekají, co on sám vytvoří. Jeho výkon se zlepšuje s příchodem 
Wankeho a Wiesnera, kdy se pozornost rozloží na všechny tři. Ústečtí dokáží vyvinout tlak na soupeře 
a nutí jej k chybám. Získanými míči a rychlými protiútoky pak zajišťují bodový příděl svého družstva. 
Do hry týmu se ještě více zapojují rozehrávači Koštíř a Severa. Po semifinálovém nezdaru chtěli 
alespoň bronz, ten se jim získat bohužel nepodařilo. 
 
Hráči k dalšímu sledování – Wanke P., Wiesner W., Žalud J., Severa M. 

 
 

Tygři JBC Brno  
 

Družstvo vedené bývalými vynikajícími basketbalisty Jelínkem a Šibalem vstupovalo do MČR 
z druhého místa východní části Extraligy. Úvodní utkání proti Sokolům z Prahy bylo dlouho 
vyrovnané, výsledný dvacetibodový rozdíl se zrodil až v závěru utkání.  
Brňané se opírají o výkony dlouhých hráčů Nohela a Dvořáka. Zejména Nohel je velmi aktivní, umí 
hrát 1:1 jak v blízkosti koše, zakončujíc často obrátkou na svou levou ruku, tak i z delší vzdálenosti 
čelem ke koši. Když je zapotřebí, neváhá pomoct s vyvezením míče. Mašek, Šimko a Ngombele hrají 
z venku, preferují vnik do vnitřního prostoru. Když jsou volní, neváhají vystřelit. Stejně tak Šibal, který 
si však již v úvodní den přivodil zlomeninu ruky a turnaj pro něj záhy skončil.  
V polo protiútoku a postupném útoku hledají hráče v dolních pozicích, kteří hrají buď do koše, nebo 
přihrávají na sbíhající spoluhráče, či hráče na perimetru. Dvořák, Nohel a Šimko využívají svou výšku 
na doskoku, z druhých a třetích střel dávají lehké koše. V případě těsné osobní obrany mají Brňané 
problémy s vyvezením míče na útočnou polovinu a dopouštějí se velkého množství ztrát, za což jsou 
trestáni jednoduchými koši. Obecně velké množství ztrát bylo pro ně limitujícím faktorem k dosažení 
lepších výsledků. 
Po vítězstvích ve spodní skupině nad Snakes Ostrava a Tygry Praha si spravili chuť a skončili na 5. 
místě.  
 
Hráči k dalšímu sledování – Nohel S., Ngombele N., Dvořák M., Mašek F., Šimko M., Šibal M.  

 



Tygři Praha 
 

První utkání turnaje proti Pardubicím ztratili Pražané až v jeho závěru, kdy při menší rotaci postupně 
dolehla na klíčové hráče únava. V horším výkonu pak bohužel pokračovali i druhý den proti Plzni, kdy 
se Tygrům vůbec nepovedl začátek utkání (5:23 po úvodní 1. čtvrtině). Po špatném úvodu se však 
vybičovali ke skvělému konci a toto utkání nad svým soupeřem vyhráli.  
Většina akcí začíná u Zahoříka, který ve spolupráci s Podrazilem obstarává rozehru. Z druhé pětky se 
pak připojuje fyzicky disponovaný Poulíček. Všichni tři velmi aktivní při hře do koše. Pod košem 
operuje pivot Pospíchal, o vnik i doskoky se snaží Bělohradský. Ze základního rozestavení 5-0 
pokračují hrou 1:1 a zakončením driblujícího hráče, nebo výměnou hráčů na slabé straně, či clonou 
od míče. V určitých úsecích hry se prosazují dost individuálně. Když se nedaří, chybí jakákoliv změna, 
či moment překvapení. V obraně hráči často odstupují od svých útočníků, zejména dlouhán Pospíchal 
je většinu času v těsné blízkosti koše.     
 
Hráči k dalšímu sledování – Zahořík V., Poulíček L., Pospíchal O., Podrazil L., Bělohradský J. 

 
 

BK Snakes Ostrava 
 
 

Ostravští hráči měli velmi dobrý vstup do turnaje, v úvodním čtvrtfinále byli proti favorizovanému 
Ústí dlouho lepším týmem na hřišti. V poslední čtvrtině jim však došly síly a po prohře o 14 bodů 
zamířili do skupiny o 5. - 8. místo.  
Družstvo Snakes nemá vyloženého lídra, který by byl v útoku ve větší míře vyhledávaný. Opírají se 
spíše o kolektivní výkon, všichni hráči chtějí hrát. Po doskoku, či zisku, jdou okamžitě do rychlého 
protiútoku. Díky relativně menší výšce mohou alternovat na více pozicích. Základní rozestavení 4-5 
hráčů kolem tříbodové čáry, hra 1:1 rovnou do koše, nebo po cloně na slabé straně a přenosu míče. 
Druhá pětka je výkonnostně slabší, tempo hry kolísá. V případě těsné obrany mají problém 
s přechodem na útočnou polovinu hřiště, dopouštějí se většího množství ztrát.  
Na závěr turnaje si alespoň trochu spravili chuť, kdy po vítězství nad Lokomotivou Plzeň získali 7. 
místo.  
  
Hráči k dalšímu sledování – Štefek R., Nevrla V., Bartoň L., Žvak A., Hranoš M., Řeha J. 
 
 

BK Lokomotiva Plzeň 
 

Velmi solidní výkon podala Lokomotiva v zahajovací den turnaje, kdy nastoupila proti favorizované 
NH Ostrava. Přestože se překvapení nekonalo, Plzeň se neustále držela v utkání s 10-15 bodovým 
odstupem. 
Míč nejčastěji vyvážejí Motlík s Kozlem, kteří společně s Hanzlíčkem a Zikmundem aktivně pronikají 
do koše. Když nelze zakončit, hledají ostatní hráče ve vnějším prostoru, či míče směřují na dlouhé 
Mráze a Fastnera v dolním postavení. Ti pro úspěch svých střel potřebují větší klid při zakončení. Svou 
výšku však využívají plzeňští pivoti pod oběma koši. Ať již na doskoku, nebo v krytí vnikajících 
protihráčů. 
Plzeňští i přes sympatické výkony na vítězství v závěrečném turnaji nedosáhli a obsadili konečné 8. 
místo. 
 
Hráči k dalšímu sledování – Kozel D., Hanzlíček A., Motlík L., Zikmund F., Mráz M. 

 
 
 



6. SOUHRN 
 

Ve dnech 29. 4. - 1. 5. 2022 se v brněnské hale Morenda konal závěrečný turnaj hráčů do 14 let – 
Mistrovství ČR mladších žáků. Na turnaj se kvalifikovalo 8 družstev. Vždy 4 nejlepší družstva z obou 
skupin Extralig. Oproti předchozím letům se změnil formát finálového turnaje. Namísto čtyřdenního 
turnaje se nově hrál turnaj tří denní, bez utkání ve skupinách. Většina utkání byla hrána ve vysokém 
tempu, hráči předváděli výkony na hranici svých možností. Přesto na většině hráčů byla znát dlouhá 
pauza zapříčiněná dobou covidovou. Vyvrcholením turnaje byla obě semifinálová klání, která se 
neobešla bez překvapení. Finále ovládl tým Sokola Pražského. 

 

7. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE 
 

Klub Tygři JBC Brno v čele s Vlado Paunovičem a Jitkou Olbortovou, a celý organizační tým, odvedl 
vynikající práci. Od úvodního emailu s vyčerpávajícími organizačními pokyny, až do konce turnaje, se 
nevyskytl jediný větší problém.    
   
V zázemí byl nachystán pro trenéry, rozhodčí, delegáty i pomocný tým dokonalý servis (káva, voda, 
domácí bábovky, koláče, ovoce, aj.). V sobotu bylo pro trenéry uspořádáno přátelské posezení 
v restauraci Moravia, kde se probírala zpravidla basketbalová témata. Odměnou bylo pořadatelům 
poděkování a závěrečný potlesk od všech hráčů, trenérů a diváků. Organizátoři si zaslouží velký dík 
a pochvalu za velmi dobře odvedenou práci.  
 
Slavnostní zakončení turnaje proběhlo za účasti primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové 
a člena Rady města Brna Mgr. Jaroslava Suchého. 
 
Pozitivně zejména hodnotím: 

- dobrá komunikace před akcí  
- webové stránky turnaje 
- on-line FIBA technické zápisy  
- přímé přenosy všech utkání přenášené TV.com 
- vyhlašování nejlepších hráčů jednotlivých utkání 
- občerstvení pro trenéry, komisaře, rozhodčí a pořadatelský tým 
- sobotní schůzka trenérů s občerstvením  
- aktivní a milý přístup organizátorů 

 
 

8. ROZHODČÍ: 
 
Na MČR byli delegováni čtyři mladší rozhodčí. Turnaj zvládli bez výraznějších problémů, jejich výkony 
byly konzistentní. Nastavený metr, odpovídající dané kategorii, byl pro hráče i trenéry srozumitelný.  
 
Stolek pod vedením Roberta Paulíka a Ivora Matějka podával velmi dobré výkony po celý průběh 
turnaje.    

 
 

9. ZÁVĚR:  
 
Turnaj měl vysokou sportovní i organizační úroveň.  
 
 
Zpracoval delegát KBDM: Jiří Novotný 



 
 

- Sokol Pražský - 
 Mistr ČR v kategorii mladších žáků U14 pro sezónu 2021/2022  


