
 

 
 
 

 
  



 

TÝMY NA M-ČR U15 
 
USK Praha 
Hráči: 4-Jáchym Zadražil, 5-Matyáš Krejčí, 6-Alex Vyklický, 7-Jakub Ševčík, 8-
Prokop Přibyl, 11- Jan Sýtař, 12-Pavel Bašta, 14-Josef Dittrich, 16-Adam 
Krstevski, 17-Jan Mondschein, 18-František Němec, 19-Oliver Robert Engel 
Trenéři: Martin Bašta, Marian Přibyl 
 
BK Snakes Ostrava 
Hráči: 00-Richard Bauer, 1-Lukáš Bartoň, 9-Richard Šebek, 13-Šimon Skopal, 14-
Jakub Řeha, 18-Vojtěch Veselý, 22-Oliver Celerin, 32-Kryštof Masopust, 35-
Lukáš Smažák, 44-Štěpán Grygar, 50-Matyáš Kaspřík, 91-Daniel Stefanov 
Trenéři: Radovan Kovalský, Roman Vítek, Kamil Vašťák 
 
BK Opava 
Hráči: 4-Lukáš Fajkus, 5-Jan Barčák, 6-Jakub Dostál, 7-Václav Warisch, 8-Jan 
Krzywoň, 10-Mikuláš Bindr, 11-František Harazin, 12-Marek Běťák, 14-Václav 
Stoklasa, 15-Matěj Vícha, 17-Vojtěch Kašpárek, 18-Karel Včelka 
Trenéři: Michal Ihring, Dominik Ihring 
 
Sokol Písek Sršni 
Hráči: 6-Vojtěch Pelikán, 7-Dominik Miklas, 8-Jan Kopunec, 9-Jáchym Peniaštek, 
11-Marek Lopata, 12-Tim Vallet, 13-Adam Křesina, 15-Ondřej Benda, 16-Filip 
Kačírek, 17-Petr Myslivec, 18-Alexander Hess, 19-Matyáš Zita 
Trenér: Aleš Kyrián 
 
BK Vividbooks Pardubice 
Hráči: 1-Šimon Knol, 2-Vojtěch Urbánek, 4-Ondřej Bílek, 5-Daniel Novotný, 7-
Ondřej Charvát, 8-Adam Votava, 10-Matěj Kolík, 14-Hugo Lejsek, 16-Adam 
Avuk, 17-Martin Haman, 19-Tomáš Procházka, 20-Ondřej Provazník 
Trenéři: František Němec, Vojtěch Nalevanko 
 
 
 
 



 

BK NH Ostrava 
Hráči: 7-Rafael Mirafuentes, 8-Petr Vaňourek, 11-Ondřej Žila, 13-Marco 
Kormanik, 15-Vojtěch Kobierski, 17-Šimon Kobierski, 24-Daniel Šnaur, 31-
Ondřej Seibert, 36-Lukáš Tichý, 40-Viktor Novák, 41-Richard Novák, 91-Lukáš 
Slezák 
Trenéři: Tomáš Bartošek, Nihat Gurbuz 
 
Válečníci Děčín 
Hráči: 0-Tomáš Hyka, 1-Marek Houška, 2-Martin Kučírek, 4-Martin Pešek, 5-
Tomáš Novák, 9-Jan Jeřábek, 10-Šimon Hetolický, 11-Dominik Pova, 15-Daniel 
Sertič, 23-Ondřej Špinka, 42-Matěj Mišejko, 77-Ondřej Finklár 
Trenéři: Robert Landa, Jakub Houška 
 
Tygři Brno 
Hráči: 0-Filip Cejpek, 7-Jakub Jordán, 11-Vojta Dvořák, 15-Tomáš Cicvárek, 19-
Dominik Majda, 22-David Nečas, 23-Noel Wesley Ngombele, 24-Vojtěch Heneš, 
25-Jan Jandora, 33-Viktor Šilhan, 45-Adam Lacho, 77-Samuel Nohel 
Trenéři: René Hauf, Kamil Brabenec 
 

 
UTKÁNÍ 
 
ČTVRTFINÁLE 
 
Válečníci Děčín 100 – 60 BK Opava 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2089076/ 
Záznam:  
http://embed.tvcom.cz/3b3406d5-4cfd-472a-86c6-7a1e126b4553/ 
 
Tygři Brno 61 – 50 Sokol Písek Sršni 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2089077/ 
 
 

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2089076/
http://embed.tvcom.cz/3b3406d5-4cfd-472a-86c6-7a1e126b4553/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2089077/


 

Záznam:  
http://embed.tvcom.cz/6c66ae6b-be42-4b8f-8da9-c9324972c1d6/ 
 
USK Praha 81 – 59 BK Snakes Ostrava 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2089078/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/ba9ea50a-dc6c-4976-bbe0-3ea248c88df8/ 
 
BK NH Ostrava 63 – 54 BK VIVIDBOOKS Pardubice 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2089079/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/eb955df8-364d-4005-85b1-ad69e357479d/ 
 
SEMIFINÁLE 
 
Válečníci Děčín 69 – 53 Tygři Brno 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091697/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/3ea2fa31-1297-4391-be9f-8f042cacb7d1/ 
 
USK Praha 75 – 84 BK NH Ostrava 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091698/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/3ea31a00-d27b-4eee-885a-f2a0f0505b1b/ 
 
 
5. - 8. MÍSTO 
BK Opava 76 – 89 Sokol Písek Sršni 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091695/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/c694ce1a-0a29-4273-965b-ad985111a6df/ 

http://embed.tvcom.cz/6c66ae6b-be42-4b8f-8da9-c9324972c1d6/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2089078/
http://embed.tvcom.cz/ba9ea50a-dc6c-4976-bbe0-3ea248c88df8/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2089079/
http://embed.tvcom.cz/eb955df8-364d-4005-85b1-ad69e357479d/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091697/
http://embed.tvcom.cz/3ea2fa31-1297-4391-be9f-8f042cacb7d1/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091698/
http://embed.tvcom.cz/3ea31a00-d27b-4eee-885a-f2a0f0505b1b/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091695/
http://embed.tvcom.cz/c694ce1a-0a29-4273-965b-ad985111a6df/


 

BK Snakes Ostrava 82 – 96 BK VIVIDBOOKS Pardubice 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091696/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/7149abc6-2922-42e9-b946-c7540e104448/ 
 
O UMÍSTĚNÍ 
7.-8. MÍSTO 
BK Snakes Ostrava 80 – 59 BK Opava 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091829/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/6f35da21-21ea-409b-bd48-d15ce1c2abbf/ 
 
O UMÍSTĚNÍ 
5.-6. MÍSTO 
BK VIVIDBOOKS Pardubice 84 – 75 Sokol Písek Sršni 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091830/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/b38f418f-dbd7-4e0d-9467-bba2e26d8e94/ 
 
O UMÍSTĚNÍ 
3.-4. MÍSTO 
Tygři Brno 59 – 74 USK Praha 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091894/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/367ec4a4-6119-46bc-a116-ffb395e1d6d3/ 
 
FINÁLE 
Válečníci Děčín 80 – 74 BK NH Ostrava 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091895/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/5cd7f5a1-250f-4ecb-8cb3-04d3f45c5a77/ 

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091696/
http://embed.tvcom.cz/7149abc6-2922-42e9-b946-c7540e104448/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091829/
http://embed.tvcom.cz/6f35da21-21ea-409b-bd48-d15ce1c2abbf/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091830/
http://embed.tvcom.cz/b38f418f-dbd7-4e0d-9467-bba2e26d8e94/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091894/
http://embed.tvcom.cz/367ec4a4-6119-46bc-a116-ffb395e1d6d3/
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091895/
http://embed.tvcom.cz/5cd7f5a1-250f-4ecb-8cb3-04d3f45c5a77/


 

KONEČNÉ POŘADÍ 

1. Válečníci Děčín 
2. BK NH Ostrava 
3. USK Praha 
4. Tygři Brno 
5. BK VIVIDBOOKS Pardubice 
6. Sokol Písek Sršni 
7. BK Snakes Ostrava 

8. BK Opava 

 

OCENĚNÍ HRÁČI 
MVP: Daniel Sertič 
ALL STARS: Jan Mondschein - USK, Vojtěch Kobierski – NH, Šimon Kobierski – 
NH, Jakub Jordán – Tygři,  Jan Jeřábek – Válečníci Děčín 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA TÝMŮ 
 
VÁLEČNÍCI DĚČÍN 
 
     Hráči odevzdali každý zápas velmi kompaktní výkon na obou polovinách 
hřiště a v průběhu zápasu neměli dlouhodobé herní výpadky. Trenéři střídali 
hráče v kratších intervalech, aby udrželi vysokou úroveň energie hráčů na ploše 
a v celém turnaji. 
     V obranné fázi se snažili o včasné obsazení útočníků a neměli problémy 
s přechodovou hrou soupeřů. K narušení rytmu hry soupeře, resp. zesílenému 
krytí stěžejních hráčů, využívali ZO press 2-2-1 s přechodem do osobní obrany. 
Osobní obrana „deny defence“ byla dostatečně agresivní na hráče s míčem i 
bez míče. Obranné doskakování, blokování hráčů po střelbě, bylo na nejvyšší 
úrovni ze všech zúčastněných týmů. 
Útok byl založený na rychlé přechodové fázi a následně hry 1 proti 1. 
Nedostatkem byl menší pohyb hráčů bez míče, pokud hráč s míčem hrál 1 proti 
1 v postupném útoku. Hráči nepřecházeli střelecké pozice za tři body (20/89). 



 

BK NH OSTRAVA 
 
     NH Ostrava se spoléhala na zataženou obranu „help defence“. Tým hrál 
obranu na ¾ hřiště a agresivní obranu hráče s míčem v situacích kdy prohrával. 
NH hrála většinu času s malou sestavou a to jí limitovalo při obranném 
doskakování. Ve finále obdržela 21 bodů z druhých střel. 
     Hlavním útočným systémem byl RP. Hráči mají zažité vybíhání do RP a rychlý 
přenos míče na útočnou polovinu hřiště driblinkem i přihrávkou. V postupném 
útoku se snažili o hru 1 proti 1 po jednoduchých kombinacích hand-off + clona 
na hráče s míčem. Byli silní v nájezdu a agresivním dokončení vniku (finishing). 
Menší četnost i úspěšnost střelby ze střední a dlouhé vzdálenosti byla 
důsledkem nedokonalé passing game – málo přihrávek do vnitřního prostoru, 
resp. vnik, přihrávka + extra pass.  
 
 
USK PRAHA 
 
     Útočná fáze týmu se opírala o rychlý přechod z obrany do útoku. 
V postupném útoku se hráčům dařilo narušit obranu dobrými vniky do 
vnitřního prostoru, pokud využívali jednoduché kombinace. Zakončení pod 
tlakem obrany nebylo příliš úspěšné (kromě Mondscheina a Ševčíka), ale tým si 
vytvářel volné střely díky velmi dobrému pohybu hráčů na perimetru a hře 
inside-out. Úspěšnost střelby za 3 body nebyla velká, ale je pozitivní, že hráči 
nepřecházeli volné pozice. Menší úspěšnost USK vynahrazoval útočným 
doskokem (průměrně 23/utkání). 
     Osobní obrana byla velmi aktivní na hráče s míčem i bez míče (deny 
defence). Proti týmům s výraznými lídry hráli celoplošnou obranu se zesíleným 
krytím nejlepšího hráče. 
 
 
 
TYGŘI BRNO 
 
     Tým disponoval rychlým přechodem do útoku, pokud měli hráči dostatek 
energie. Většinou ve druhém poločasu jejich aktivita vyběhnutí do RP opadala 
z důvodu menší rotace hráčů. Zejména rozehrávač V. Dvořák hrál dlouhé úseky 



 

a jeho vytíženost byla kolem 37 minut. Jako jediný tým na turnaji se Tygři snažili 
o cílené atakování vnitřního prostoru přihrávkou. Používali jednoduchou 
kombinaci (cross screen) pro hráče ve vymezeném území (Nohel, Ngombele). 
Výkon týmu limitovalo nízké procento střelby ze střední a dlouhé vzdálenosti.  
     V osobní obraně se hráči v průběhu první a částečně i druhé čtvrtině snažili 
hrát agresivně na lídra soupeře (např. v utkání proti Písku odstavení Křesiny od 
míče). Obrana hráčů bez míče byla v odstoupení, výrazné „help defense“. 
 
 
BK VIVIDBOOKS PARDUBICE 
 
     V útočné fázi byl tým Pardubic efektivní, pokud zrychlil přechodovou fázi. 
V postupném útoku se spoléhal na hru 1 proti 1, ale bez delší „mezihry“ 
s jednoduchými přihrávkami. Efektivita PÚ tak byla snížená díky zakončování 
pod tlakem vypomáhajících hráčů. V prvním utkání se projevila malá minutáž 
lídra družstva (Kolík) ze zdravotních důvodů. V dalších utkáních hrál Matěj Kolík 
velmi aktivně a prosadil se hrou 1 proti 1. 
     Pokud hráči plnili pokyny trenérů týkající se celoplošné obrany získali mnoho 
míčů a lehce skórovali. Soupeřům dokázali ztížit přechodovou fázi už na přední 
polovině hřiště i častým zdvojováním. Hráči pardubického týmu se jako jediní 
snažili o agresivní řešení clony na hráče s míčem – předskok. 
 
 
SOKOL PÍSEK SRŠNI 
 
     Tým měl nejlépe propracovaný postupný útok. Hráči mají zažitý systém 5-0 
založený na „drive and kick“ a velmi dobrý spacing, ze kterého měli dobrý výběr 
střel a prostor pro vnik hráče s míčem. Družstvo mělo výrazného lídra (Křesina), 
který byl pod neustálým tlakem soupeře. V některých fázích zápasů to výrazně 
ovlivňovalo jeho střeleckou úspěšnost. Spoluhráči se až příliš spoléhali na jeho 
kvality a byli bez aktivity směrem k soupeřovému koši (výjimkou byl poslední 
zápas). 
     V obraně se tým spoléhal na „denial defense“. Hráči, kteří bránili útočníky 
bez míče na jednu přihrávku, hráli stále v „passing line“ a měli mnoho zisků. 
Jejich rychlý protiútok vycházel z obrany hráče bez míče (průměrně 15 FB 



 

points). Clonu na hráče s míčem ve většině případů přebírali bez větší aktivity 
na hráče s míčem. 
 
 
BK SNAKES OSTRAVA 
 
     Snakes fungoval rychlý přechod do útoku se zakončením z krátké vzdálenosti 
(v průměru 20 FB points). Hru na přední polovině hřiště dirigoval Smažák. Snažil 
se být aktivní v narušení obrany vnikem i snahou o zakončení z dlouhé 
vzdálenosti. Často efektivně využíval clonícího hráče. V dalším průběhu turnaje 
se družstva zaměřila na obranu Smažáka a hra v útoku se Snakes rozpadla.  
     V obraně se hráči Snakes snažili aktivně bránit hráče bez míče, ale na hráče 
s míčem nevyvíjeli dostatečný tlak. V některých fázích zápasů obdrželi mnoho 
bodů z druhých střel soupeřů. 
 
 
BK OPAVA 
 
     Výkonnost týmu Opavy ovlivnila vysoká porážka v prvním utkání a absence 
hráčů základní sestavy. V určitých fázích zápasů měli opavští hráči dobrý pohyb 
díky systému s jednoduchými kombinacemi a vytvářeli si pozice pro hru 1 proti 
1. Neměli vysokou četnost a úspěšnost střelby z dlouhé vzdálenosti. Útočnou 
hru Opavy „držel“ univerzální hráč František Harazin. 
     Problémem bylo doskakování pod oběma koši. Nedostatky v obraném 
doskakování limitovalo tým v založení a úspěšnosti rychlého protiútoku. Hráči 
nebyli dostatečně agresivní při útočném doskakování a z toho vyplýval i 
problém s obranou v přechodové fázi z útoku do obrany.  
 
 

ORGANIZACE TURNAJE 
 
V případě, že bude podobný turnaj pořádat NH Ostrava, bude nutné odstranit 
následující nedostatky: 

- Zabezpečení haly na celý turnaj (první den se zápasy nehrály na Tatranu). 
- Pokud bude pořadatel zajišťovat stravu zúčastněným družstvům, musí 

předložit jídelníček, který splňuje požadavky stravy sportovce. 



 

- Ozvučení haly, nefunkční mikrofony, atd. 

Organizace samotných zápasů proběhla v pořádku a podle harmonogramu. 
 
 

ROZHODČÍ 
 
Zápasy byly řízeny rozhodčími: 
Pavel Nehoda 
Maxmilian Zavřel 
Jan Hecl 
Vojtěch Ščurek 
Michal Slovák 
Rozhodčí budou hodnoceni příslušnou komisí.  
      
     Z mého pohledu rozhodovali výborně. Hru nechali plynout a kontakty hráčů, 

které neovlivnili hru, nepískali. Díky uvedenému stylu rozhodování mohly být 

obrany agresivnější a útok se tomu musel přizpůsobit. Tento trend více ukazuje 

na talentované hráče v samotném utkání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: 
PaedDr. František Rón 
 
 


