
 

 
 

 
 

 

 

 

  



 

TÝMY NA M-ČR U17M 
 
 
 
USK Praha 
 
Hráči: 3 – Lukáš Dejmek, 5 – David Látal, 6 – Adam Kolář, 7 – Milan Tomáš 
Stráněl, 8 – Jan Hurdálek, 9 – Jan Mondschein, 10 – Mikuláš Kramosil, 11 – 
Jakub Lomička, 12 – Matyáš Ježek, 13 – Vojtěch Klein, 14 – Samuel Macht, 15 – 
Daniel Střílka. 
Hlavní trenér: Jan Pospíšil 
Asistenti trenéra: Petr Jachan, Martin Bašta 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Tygři Brno 
 
Hráči: 5 – Lukáš Hauf, 9 – David Nejezchleb, 11 – Vojta Dvořák, 12 – Šimon 
Polívka, 13 – Šimon Krinke, 15 – Šťepán Koudelka, 23 – Josef Gale, 25 – Patrik 
Němec, 33 – Michal Slovák, 35 – Benjamin Dostál, 36 – André Chlubný, 41 – 
Matěj Hofman. 
Hlavní trenér: Vladimir Paunovič 
Asistent trenéra: Petr Němec 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Sokol Pražský 
 
Hráči: 0 – Eliáš Heger, 3 – Ondřej Pánek, 5 – Petr Kroupa, 7 – Martin Javanský, 
10 – Robert Lízálek, 12 – Marek Chvojka, 13 – Michal Matejka, 17 – Kostiantyn 
Iagupov, 19 – Kryštof Brezík, 25 – Jakub Křišťan, 28 – Šimon Michael Kovář, 68 – 
Vojtěch Hajič. 
Hlavní trenér: Tomáš Reimer 
Asistent trenéra: Aleš Jiráň 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
BK Lions Jindřichův Hradec 
 
Hráči: 4 – Toms Valters Linis, 5 – Miks Zviedrans, 6 – Erik Šimoňák, 7 – Jordan 
Oupoh, 8 – Jakub Pohánka, 9 – Michal Grill, 11 – Witold Wojciech 
Czerenkiewicz, 13 – Martin Švábik, 14 – Tomáš Rumanko, 15 – Viktor Lukic-
Gavric, 16 – Tomáš Valentíny, 17 – Marek Zvolánek. 
Hlavní trenér: Norbert Kalabiška 
Asistent trenéra: Daniel Plášil 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
UTKÁNÍ 
 
SEMIFINÁLE 
 
Tygři Brno 61 – 57 Sokol Pražský 
Statistika:  
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091229/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/74914a54-30c2-4610-9c87-a165f85fdc13/ 
 
USK Praha 83 – 82 BK Lions Hradec Králové 
Statistika:  
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2091230/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/ac0e7d7f-53e4-4ebe-9dea-4665169f4bd1/ 
 
 
O UMÍSTĚNÍ 
 
3.-4. MÍSTO 
Sokol Pražský 76 – 92 BK Lions Hradec Králové 
Statistika:  
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2095156/ 
Záznam: 
http://embed.tvcom.cz/504e6a41-bd02-4bcb-b942-0db1896f32f8/720/ 
 
FINÁLE 
Tygři Brno 67 – 79 USK Praha 
Statistika: 
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2095157/ 
Záznam:  
http://embed.tvcom.cz/7402d2c6-801e-4b80-8ce8-d4bb7e65ea00/720/ 
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KONEČNÉ POŘADÍ 

1. USK Praha 
2. Tygři Brno 
3. BK Lions Hradec Králové 
4. Sokol Pražský 

 

OCENĚNÍ HRÁČI 
MVP: David Látal - USK 
ALL STARS: Michal Slovák, Josef Gale – Tygři Brno, Mikuláš Kramosil – USK 
Praha, Viktor Lukic-Gavric – BK Lions Jindřichův Hradec, Eliáš Hager – Sokol 
Pražský 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA TÝMŮ 
 
USK PRAHA 
 
     Útočná aktivita USK v semifinále byla dynamická a zejména přechodová fáze 
byla na výborné úrovni. Do protiútoku vybíhalo všech pět hráčů, hráč s míčem 
se snažil atakovat koš, resp. být ve vnitřním prostoru, a to usnadnilo skórování 
bez dlouhé mezihry. Ve finále hráči USK hodně zpomalili hru, předržovali míč a 
spoléhali se více na set plays (Nervozita? Záměr neudělat zbytečné ztráty?). 
Oba zápasy mělo USK na tuto kategorii výborné procento střelby za 3 body 
(41%, resp. 37%).  
     V obraně byl tým USK nejaktivnější a nejagresivnější ze všech týmů ve hře na 
hráče s míčem. Hráči bez míče na první přihrávku byli bráněni deny defense a 
clony na hráče s míčem většinou řešili předskokem. Horší byla komunikace 
hráčů v obraně a rotace hráčů na slabé straně. 
 
 
TYGŘI BRNO 
 
     Útočná hra Tygrů vycházela spíš z postupného útoku. Do přechodové fáze se 
nezapojovali všichni hráči, takže se tým nedostal k jednoduchým košům 
v secondary break. Rychlý protiútok efektivně zakončovali pouze po ztrátách 
soupeře (1:0, 2:1). Postupný útok Brna byl založený na set plays a jako jediný 



 

tým se snažil přihrát míč cíleně do low post (po cloně cross-screen). Málo byla 
využívána hra inside-out, takže si hráči nevypracovali volné pozice za 3 
bodovým obloukem (15,8%, resp. 22,2%) a střely z vnitřního prostoru byly vždy 
pod tlakem. 
     V úvodní čtvrtině obou zápasů byla osobní obrana dostatečně agresivní na 
rozehrávače soupeře, ale s přibývajícími minutami tato aktivita opadala (delší 
úseky hry a větší minutáž stěžejních hráčů). V obraně hráče bez míče převládala 
odstoupená obrana help defense, bez snahy získat míč. Na druhou stranu se 
soupeři v PÚ těžce prosazovali vnikem do vnitřního prostoru a hráči Brna 
dokázali téměř vždy ztížit střelu z krátké vzdálenosti. Při řešení clony na hráče 
s míčem úspěšně využívali switching defense.  
 
 
BK LIONS JINDŘICHŮV HRADEC 
 
     Útočná fáze týmu se opírala o rychlý přechod z obrany do útoku a zejména 
hru jeden proti jednomu. V postupném útoku se hráčům dařilo narušit obranu 
dobrými vniky do vnitřního prostoru a velice dobře zvládnutou kombinací 
Pick&Roll (nejlépe ze všech týmů). Zakončení z krátké vzdálenosti pod tlakem 
obrany bylo většinou úspěšné, hráči měli dostatečnou odolnost vystřelit 
v kontaktu se soupeřem. Tým si vytvářel volné střely díky velmi dobrému 
pohybu hráčů na perimetru a hře inside-out. Hráči nepřecházeli volné pozice a 
dokázali střílet za 3 body s vysokou úspěšností (35%, resp. 44%!). Špatná 
úspěšnost trestných hodů v semifinále (7/19) byla významným faktorem, proč 
LIONS toto utkání prohráli. 
     Obě utkání měli hráči problémy s transition defense a dali soupeřům 
možnost lehce zakončovat. Pokud měli možnost (po TH, po koši) využívali 
osobní obranu po celém hřišti, ale bez stálého tlaku na hráče s míčem 
(výjimkou byla těsná a agresivní obrana na hráče Lízálka v utkání o 3. místo). Na 
obranné polovině v PÚ soupeře využívali obránci postavení help defense bez 
tlaku na hráče bez míče. Většinu clon na hráče s míčem přebírali. Četnost RP 
limitovalo obranné doskakování týmu. Hráči po vystřelení neměli soupeře pod 
kontrolou a dovolili jim často skórovat z druhých střel (zejména v utkání o 3. 
místo). 
 
 
SOKOL PRAŽSKÝ 
 
     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. Výkon týmu limitovalo nízké procento střelby 
zejména z dlouhé vzdálenosti a vysoký počet ztrát. V postupném útoku se hráči 
snažili vytvořit střelecké pozice využíváním clony na hráče s míčem (nízká 
efektivita). Tým neměl dobrý pohyb míče, často hráči předržovali míč dlouhým 
driblinkem na místě a soupeři díky tomu měli čas zesilovat vnitřní prostor i ztížit 
zakončení z krátké vzdálenosti. V semifinále SOKOL neměl útočný doskok a 
jednoduché body z druhých střel. To, že družstvo má v této činnosti potenciál, 
ukázalo v utkání o 3. místo (!21 Second Chance Points!). 
     V osobní obraně se hráči v průběhu první a částečně i druhé čtvrtině snažili 
hrát agresivně na lídra soupeře. Pokud měli čas po rychlém koši, resp. TH využili 
zónový press 2-2-1 s přechodem do osobní obrany. Na obranné polovině bylo 
postavení hráčů v odstoupení - help defense. Ve většině situací řešili clony na 
hráče s míčem předskokem s následnou rotací hráčů. Tým dobře zareagoval na 
hru Tygrů v semifinále, kdy se snažil eliminovat hru v dolním postavení tím, že 
bránil pivoty ze ¾, resp. zpředu. 
 
 

ORGANIZACE TURNAJE 
 
Pořadatelé výborně zvládli celý turnaj. Organizace zápasů proběhla v pořádku a 
podle harmonogramu. Velmi pěkné bylo vyhlášení výsledků a závěrečný 
ceremoniál. 
 
 

ROZHODČÍ 
 
Zápasy byly řízeny rozhodčími: 
Jonáš Kavan 
Matěj Barták 
Lukáš Ulrych 
Michal Tesař 
Rozhodčí budou hodnoceni příslušnou komisí.  
     Z mého pohledu rozhodovali dobře. Hru nechali plynout a kontakty hráčů, 
které neovlivnili hru, nepískali. Díky uvedenému stylu rozhodování mohly být 
obrany agresivnější a útok se tomu musel přizpůsobit.  
 
 
Zpracoval: 
PaedDr. František Rón 


