
Hodnotící zpráva reprezentačního výběru U15 – 2013/14 

Chlapci ročník narození 1999 

 

Výcvikové tábory: 

1. Pardubice 10. 11. - 12. 11. 2013 (21 hráčů)  

2. Pardubice 1. 12. – 3. 12. 2013 (19 hráčů) 

3. Přeštice 8. 12. – 10. 12. 2013 (20 hráčů) 

4. Pardubice 18. 5. – 20. 5. 2014 (21 hráčů) 

5. Praha Postojna (SLO) 23. 7. – 27. 7. (13 hráčů) 

 

 

Realizační tým:  

 Tomáš Bartošek – hlavní trenér 

 Stanislav Marian – trenér 

 

 

V podzimní části roku 2013 proběhly tři základní srazy rozdělené podle geografického rozdělení ČR. 

Na srazy byli pozváni hráči z každého klubu žákovské ligy kromě Litoměřic (zde hráli mladší hráči), 

hráči z divizních týmů (BC Vysočina a Sokol Nová Paka) a také hráč z týmu krajského přeboru Uherský 

Brod. Ze srazů se z různých důvodů omluvili 4 pozvaní hráči. Během srazů nedošlo k žádnému 

vážnějšímu zranění, drobnější zdravotní komplikace u některých hráčů nastaly, ale vše se obešlo bez 

zdravotnického ošetření. Jedna tréninková jednotka trvala 2 hodiny. 

V jarní části jsme zúžili výběr na nejtalentovanější a nejperspektivnější hráče, trénovali jsme se 

skupinou 21 hráčů a z této 21 jsme vybrali 13 hráčů pro závěrečný turnaj. Díky zúžené nominaci hráčů 

rapidně stoupla úroveň a nasazení v tréninku. Přátelského utkání ve Slovinsku se nezúčastnili tito 

hráči: Savič – celou přípravu s výběrem roč. 98, Výcha – letní příprava s výběrem roč. 98, Hrabovský – 

zranění, Šiler – rodinné důvody.    

 

 

 

 

 

 



Nominovaní hráči na VT 

Pardubice U15 10.11.-12.11.2013 

Havlík Tomáš, Ploskonka Michael, Slavík Jakub, Sypien Vít, Juřička Jiří, Žák Ondřej, Suchánek Daniel, 

Sigmund Filip, Hrabovský Martin, Dlapal Daniel, Vrťátko Lukáš, Drtina Václav, Novotný Filip, Beneš 

Matyáš, Szarowski Daniel, Pluchař Matouš, Nerušil Adam, Horký Adam, Welsch Marek, Pešík Radek 

Padubice U15 1.12.-3.12.  2013 

Farský Radek, Trachta Jiří, Ságl Filip, Savič Marko, Zálužanský Jan, Zajíček Vojtěch, Mráz Jan, Josefus 

Ondřej, Šimon Filip, Štafl Mirek, Pour Vojtěch, Maděra Jan, Sobotka Ondřej, Sedlák Michal, Zikl Jakub, 

Jakel David, Pšenica Marek, Štumar Matěj, Šulc Michal 

Přeštice U15 8.-10.12. 2013 

Kulčák Kryštof ,Výcha Ondřej, Potužník David, Randuška Daniel, Havelka David, Klouda Martin, Seifert 

Jakub, Gareis Šimon, Svoboda Michal, Konečný Jakub, Šlachta David, Fiala Jan, Švojgr David, Král Jan, 

Janda Timon, Simon Filip, Škarda Jakub, Picka Štěpán, Beránek Jan. 

Pardubice U15 18.5.-20.5. 2014 

Havlík Tomáš, Slavík Jakub, Sigmund Filip, Hrabovský Martin, Welsch Marek, Pešík Radek, Mráz Jan, 

ŠIller Martin, Farský Radek, Kačer Jan, Štafl Mirek, Zálužanský Jan, Kulčák Kryštof, Výcha Ondřej, 

Klouda Martin, Seifert Jakub, Gareis Šimon, Svoboda Michal, Drtina  Václav, Vrťátko Lukáš, Novotný 

Filip.  

Praha – Postojna Slovinsko 23.7. – 27.7.2014  

Havlík Tomáš, Slavík Jakub, Sigmund Filip, Štafl Miroslav, Pešík Radek, Mráz Jan, Farský Radek, Kačer 

Jan, Kulčák Kryštof, Klouda Martin, Gareis Šimon, Novotný Filip, Welsch Marek. 

 

Náplň výcvikového tábora  

 5 tréninkových jednotek plus regenerační procedury (vířivá vana Pardubice, sauna Přeštice). 

Součástí tréninků byla i atletická a kondiční příprava (core trénink a stabilizační cviky), v Pardubicích 

toto vedl kondiční trenér Martin Skřivánek, v Přešticích tuto část vedl realizační tým.  

 V první části výcvikového kempu jsme se zaměřili na individuální činnosti v situacích jedna na 

nula hlavně na zastavení  s míčem  a přijmutí míče do co nejlepšího postavení pro hru 1-1, pro 

přihrávku na spoluhráče např. pivota nebo co nejlepší postavení pro kombinaci pick n roll. Poté na 

pohyb hráčů bez míče na útočné polovině (stále se uvolňovat a upravovat postavení na pozici míče 

atd.) 

V další části jsme se věnovali přesilovým situacím 2-1 a 3-2 s velkou snahou vše dělat v maximální 

rychlosti. Poté přechod do situací 3-3 s důrazem na celoplošnou obranu s maximálním důrazem na 

hráče s míčem. V útočné části jsme se věnovali jedné konkrétní situaci (clona na hráče s míčem nebo 

na hráče bez míče).  



V poslední části kempu jsme se věnovali hře 5-5 a to v různých sestavách a obměnách a sledovali, jak 

se hráči prosazují a projevují ve hře jak v individuálních činnostech, tak v i taktických dovednostech a 

v neposlední řadě i kondiční vyspělosti.  

V přípravě na utkání ve Slovinsku jsme se věnovali a navazovali na kombinace z předchozích kempů a 

zahájení rychlého protiútoku. Na obranné polovině jsme po hráčích chtěli jen osobní obranu 

s výpomocí ze slabé strany a osobní presinkovou obranu po celém hřišti.  

 Na všech kempech i po celou dobu jsme neměli s problémy s nasazením a chutí hráčů 

trénovat. Bohužel se v průběhu všech tréninků projevovaly individuální nedostatky ve vybavenosti 

hráčů hlavně při drillových cvičeních. V herní části pět na pět se individuální nedostatky tak 

neprojevovaly, zde vévodila vyhranost hráčů. S přibývajícími tréninkovými jednotkami se projevovaly 

i kondiční nedostatky. 

 Velkým nedostatkem bylo i vnímání nových informací, schopnost reagovat na jednoduché 

taktické pokyny, ale i informace ke zlepšení individuálních činností. Toto jsou však věci, které nejde 

změnit hned a vyžadují dlouhodobý proces, neboť i schopnost vnímat nové informace a podněty patří 

k dobré vybavenosti hráčů.  

V rámci tréninkových kempů jsme se zaměřovali i na kondiční přípravu hráčů, na třech 

srazech s profesionálním kondičním trenérem, který se zaměřil na core trénink a kompenzační cviky. 

Co se týče core tréninků, bylo vidět, že to hráči v klubu dělají a mají základy, ale v kompenzačních 

cvicích bylo vidět mnoho nedostatků a určitá nepřipravenost hráčů z klubů.  

Slovinsko 

Ve Slovinsku jsme odehráli dvě vyrovnaná utkání. V obou zápasech jsme se v úplném závěru 

dopustili individuálních chyb, které nás stály lepší výsledek, ale to v těchto utkáních nebylo 

prvořadé. 

V prvním utkání jsme nezastihli začátek, byli jsme velmi nervózní a rychle prohrávali 17:2, ale 

poté jsme se agresivní obranou a rychlým protiútokem vrátili do utkání a od poloviny druhé 

čtvrtiny se hrál velmi vyrovnaný zápas. V závěru jsme se dopustili individuální chyby, soupeř 

to potrestal a zvítězil 61:57. Ve druhém utkání jsme byli lepší hlavně ve hře 1 – 1, byly jsme 

agresivnější a soupeře dostali pod tlak. V průběhu třetí čtvrtiny domácí tým přešel do zónové 

obrany, tím se dostal do hry a utkání šlo opět do vyrovnané koncovky, kde jsme opět udělali 

hloupou chybu a domácí celek opět zvítězil 72:70.   

Nebyli jsme horší ve hře 1-1 jak v útoku, tak i v obraně. Slovinskému celku jsme se vyrovnali 

rychlostí a i agresivitou. Bohužel, jsme na každém postu měli menší a i méně perspektivnější 

hráče do budoucna.   

Slovinsko U15 : ČR U15 61:57 (19:8, 27:22, 40:38) 

Gareis 11, Havlík 9, Welsch 7, Sigmund 7, Mráz 6, Klouda 5, Kulčák 4, Novotný 4, Farský 3, 

Pešík 2, Slavik 2, Štafl 0, Kačer 0. 



 

Slovinsko U15 : ČR U15 72:70 (11:22, 32:40, 58:60) 

Mráz 13, Havlík 11, Welsch 8, Pešík 7, Farský 6, Gareis 6, Klouda 5, Slavik 5, Kulčák 3, Štafl 3, 

Kačer 2, Sigmund 1, Novotný 0.  

Výhled do budoucna 

 V následujícím roce bychom chtěli pokračovat následujícím způsobem: V první části 

(podzim) bychom pořádali široké srazy dle regionálního rozdělení republiky a zvát si i dobré 

somatotypy s výhledem do budoucna. Ve druhé části bychom udělali dva typy kempů. 

1. Zúžení na nejlepších 20 – 25 hráčů daného ročníku pro přípravu pro závěrečný 

mezinárodní turnaj či další přípravné zápasy. 

2. Kemp pro výběr hráčů s výborným somatotypem s menší aktuální výkonností.  

Stále se věnovat maximální rozvoji individuálních činností v maximální rychlosti a 

jednoduchých kombinací ve hře. A pomoci s výběrem vhodných kandidátů pro výběr 

reprezentace U16. 

 

Zahraniční turnaj 

 Bylo by pro hráče prospěšné ukončit rok přípravy mezinárodním turnajem či 

mezinárodními utkáními. Tyto výběry do 15 let se dělají ve Slovinsku a Srbsku. Národní tým 

Rakouska U16 má zájem hrát i proti našim U15.  

V první polovině května probíhá mezinárodní turnaj pro reprezentační výběry do 15 

let v Kodani.  

Díky mé osobní známosti s reprezentačním trenérem Rakouska U16 by byla možnost 

odehrát proti tomuto týmu utkání s naším výběrem U15. Rakouský trenér s tím nemá 

problém.     

Pan Marián má kontakty na Bavorsko, což by se v budoucnu mohlo také využít.  

 

 

 

 

 

 



Závěr 

Závěrem si dovolím poznamenat, že plně věřím, že tyto výběry jsou přínosem nejen pro 

následující reprezentační výběr U16, ale především pro samotné hráče, kterým pomáhají 

v basketbalovém růstu. Díky prvním širokým výběrům motivujeme větší počet hráčů do další 

práce a ukážeme jim vrcholový tréninkový proces jak s kondičním trenérem, tak i s 

regenerací, která patří do plnohodnotného tréninkového procesu. Proto bychom byli rádi, 

kdyby se podařilo rozšířit realizační tým o kondičního trenéra na každý sraz a celou přípravu.   

Zpracoval Tomáš Bartošek. Pardubice 2014. 

  

   


