ZPRÁVA DELEGÁTA Z TURNAJE MISTROVSTVÍ ČR U17
FINAL FOUR U17 2016
Datum a místo:
30.4 - 1. 5. 2016, SH Dukla, V Ráji 311, Pardubice
Účastníci:
GBA
Synthesia Pardubice
BA Nymburk
Slavoj Litoměřice

Hlavní trenér:
Julián Beťko
Tomáš Bartošek
Ladislav Sokolovský
Jan Šotnar

Jednotlivá utkání – stručná charakteristika:
30.4. Semifinále 1
Synthesia Pardubice : GBA
48:74 (27 :39)
Domácí tým byl sice v roli mírného favorita, ale psychická výhoda byla na straně
GBA, která v play-off vyřadila Ostravu a v závěru sezóny vystupňovala formu.
Do turnaje nastoupila pouze s 8 hráči, jenomže každý měl svou roli, tým hrál
velmi ukázněně a byl velmi dobře takticky připraven a kaučován. Pardubice měly
širší kádr, ale jejich hra byla také založena na čtveřici hráčů – Výcha, Štafl,
Svoboda, Pešík, ostatní dostávali epizodní role. Tradiční útočnou zbraní Synthesie
byla hra nájezd a výhoz. Bohužel pro ni opravdu agresivní nájezdy při zdravotní
indispozici Pešíka měl jen Svoboda a navíc vytvořené střelecké pozice domácí
neproměňovali (střelba za 3 body 31/4, za 2 body 45/17 a TH 8/2). S tím se nedalo
vyhrát. GBA naopak hrála uvolněně, vyváženě distribuovala míč na střelce i na
své podkošové hráče, jejich hra 1/1 byla důraznější, dostávali se až za svého hráče.
Také střídala obrany a stále navyšovala náskok. Ve 3. čtvrtině zlomila utkání
definitivně a utkání dohrávala pod kontrolou, Pardubice končily v křeči. Domácí
prostředí opět nebylo výhodou a tlak byl na domácí příliš veliký.

30.4. Semifinále 2
BA Nymburk – Slavoj Litoměřice
88:78 (44:31)
Litoměřice do utkání dobře vstoupili, ale příchod Novotného a Mráze na hřiště
byl impulsem, který změnil vývoj zápasu. Hra i skóre se postupně vyrovnaly a
naopak Nymburk zcela ovládl 2. a 3. čtvrtinu. Střelecká úspěšnost byla na straně
BA daleko vyšší, agresivita v obraně taky a tak od poloviny 2. čtvrtiny měli
nymburští náskok, který kontrolovali až do konce utkání. Nezastavila je ani zóna
Litoměřic, protože okamžitě vždy, když jí použily, dostaly okamžitě trojku, která
sebevědomí žádné zóny rozhodně nezvedne. Útočný herní projev Slavoje byl
hlavně o sehranosti klíčových hráčů, kteří spolu dlouho hrají a umí se najít
v silných stránkách každého jednotlivce. Soupeři na F4 však byli takticky na

jejich silné stránky připravení a hodně je zlimitovali. Výborný zápas odehrál
Maděra v litoměřickém dresu. V závěru Litoměřice dokázali výsledek zkorigovat,
na víc jim však už nezbyl čas.
1.5. utkání o 3. místo
Synthesia Pardubice – Slavoj Litoměřice
82:69 (42:27)
Pardubice se chtěly ukázat v lepším světle než v semifinále a to se jim povedlo.
Již vstup do utkání byl z jejich strany daleko agresivnější. Hodně utkání z jejich
strany pomohl hráč Tkadlec, který v něm proměnil 6 trojek a uvolnil tak výrazně
vnitřní prostor pro pivoty, kde Výcha se Štaflem měli daleko více prostoru než
proti GBA. Lepší procento střelby, 22 útočných doskoků, to byly hlavní atributy
zlepšeného výkonu domácích. Herní projev Litoměřic se oproti semifinále moc
nezměnil, dobré individuální akce předvedl Karlovský, výraznější byl Pokorný.
Dá se říct, že Slavoj předvedl dva podobné výkony, dobré chytré momenty
střídaly propady, na vítězství nedosáhl, snažil se o návrat do utkání, ale stačilo to
pouze na snížení porážky. Pardubice si zaslouženě došly pro bronzové medaile.
1.5. finále
GBA - BA Nymburk
66:62 (43:27)
Nymburk do utkání tradičně vstoupil s mladší sestavou, ovšem ke střídání byl
poměrně rychle donucen vývojem utkání. GBA do utkání vstoupila lépe a velmi
koncentrovaně. Opět s velmi dobrou distribucí míče. Vyváženě pro pivoty i
střelce. V obraně si navíc připravila variantu – „box and one“ při obraně Mráze a
ta se jí dařila realizovat. Kombinovaná obrana nedávala střelci Nymburka, žádné
pozice po „catch and shoot“. Celý první poločas se GBA ukazovala jako lepší tým
a vybudovala si 16 bodový náskok. Druhý poločas byl nejlepší basketbal, jaký
jsem na turnaji viděl a k tomu přispěly oba týmy. BA Nymburk vstoupila do
druhého poločasu s daleko vyšší agresivitou a ukázala obrovskou vůli a touhu po
vítězství. Přestože se nedá říct, že by se hráčům Nymburka nějak výrazně dařilo
střelecky, systematickou prací odkrajovali bodík po bodíku z náskoku GBA, dřeli
v obraně, rotovali více hráčů, obalovali hráče GBA fauly. GBA si nadále
vytvářela střelecké pozice, většinou z perimetru, které však přestala proměňovat,
začala kupit ztráty v přechodové fázi. Obecně jí negativně ovlivnilo tempo utkání
v nízké rotaci. Do toho se tři její hráči dostali do problémů s fauly. Rozehrávač
Welsch hrající velmi dobrý zápas začal chybovat. Obrana GBA stále fungovala,
ale útok byl velmi neproduktivní. Zdálo se, že je jen otázkou času, kdy Nymburk
utkání překlopí na svou stranu. 4 minuty a 40 vteřin do konce utkání vedla GBA
již jen o 1 bod a měla vyfaulované 2 hráče z 8 celkem. Co je ovšem ke cti GBA
přičíst, že její hráči se navzájem na hřišti neustále povzbuzovali, že trenéři
nedovolili frustraci, aby je zlomila. Stálá snaha o kaučování i mentální, byla
obdivuhodná. A tak GBA dokázala odrazit všechny pokusy BA o zvrat v utkání,
klíčové byly asi koše Saviče a trojka Kulčáka, kterou odpovídal na trojku Mráze.
Závěrečné taktické fauly dokázal Welsch potrestat. Oba týmy zaslouží ocenění,
jakou bitvu o titul předvedly.

Výsledky týmů a individuální ocenění:
Pořadí na turnaji F4:
1. místo – GBA
2. místo – BA Nymburk
3. místo – Synthesia Pardubice
4. místo – Slavoj Litoměřice
Týmové a individuální statistiky jsou na stránkách ČBF:
http://www.cbf.cz/souteze/rozpis-utkani/rozpis_3775.html

ALL-STAR tým:

Mráz Jan (Nymburk)
Výcha Ondřej (Pardubice)
Želiznak Maros (GBA)
Welsch Marek (GBA)
Novotný Filip (Nymburk)

MVP:

Novotný Filip (Nymburk)

Nejlepší střelec turnaje:

Karlovský Jan (Litoměřice)

Charakteristika týmů:
GBA
 Velmi soudržný a disciplinovaný tým. Často se v utkání shromažďuje na
hřišti.
 Turnaje se zúčastnil pouze s 8 hráči, z toho 4 zahraničními.
 Nejlepší týmová komunikace.
 Realizační tým pracoval navenek na vysoké profesionální úrovni, byl
nejrozsáhlejší, ale každý z trenérů měl v průběhu utkání přesně danou roli.
 Tým byl velmi pečlivě připraven na silné stránky soupeře.
 Tým byl striktně řízen jak v útoku, tak v obraně. Hlášení z lavičky.
 V útoku velmi solidně hraná situace nápich a výhoz – dobrý spacing.
 Hodně ztracených míčů v přechodové fázi při velké snaze hrát 1/1 i 1/2.
 Výborně hraná transition defense, velmi rychlá reakce v návratu do obrany
po ztrátě míče.
 Velmi ukázněná obrana - hráči hráli velmi koncentrovaně a dodržovali i
náročnější řešení „pick and roll“.
 Využití více změn osobní i kombinované obrany – „box and one“
 Vše se v GBA komunikuje v angličtině.
 Savič hraje na pozici křídla – dokonce vyváží míč a dribluje, snaží se hrát
i „pick and roll“ v pozici driblujícího hráče.

 Změna Welsche střelce ve Welsche rozehrávače.
 Malý počet hráčů v týmu možná lépe umožňuje dát hráčům přesné role, ale
neumožňuje celoplošné nátlakové obrany.
BA Nymburk
 Velmi dobře motivovaný tým – jeho vůle po celkovém úspěchu byla veliká.
 Útočný koncept zřídka využívá svého klasického pivota, přihrávkou do
spodního postavení.
 Hra hodně opřená o hráče z perimetru, dobrý nápich a výhoz, dobrý pohyb
míče po perimetru.
 Snaha o čtení obrany, volnější pojetí útočného konceptu.
 Osobní obrana po celý turnaj. V druhé půli s GBA zvýšení agresivity a
tlaku na míč. Každý hráč zná pravidla v obraně, problém s pokrytím
vysokých hráčů ve vnitřním prostoru.
 Šiler, Mikyska hrají mimo pozici.
 Dobré týmové vystupování.
Synthesia Pardubice
 Herní charakteristika je jak v útoku, tak i obraně více o sehranosti a herní
chytrosti, než o propracovaných kombinacích.
 V útoku všechny využívané kombinace otevírají hru pro „nájezd a
vyhození“, hráči hodně využívají svoje silné stránky, nebojí se hrát na koš,
ale občas zaskřípe rozestavení spoluhráčů, pravidla pohybu hráčů bez míče
jsou hůře čitelná.
 Útoku Pardubic z mého pohledu chyběl plán B – koncept, jak využít své
osobnosti v jejich silných stránkách
 V obraně Pardubice striktně brání osobní obranu, řešení „pick and roll“ je
volnější a obránci čtou situaci, vybírají z více variant podle zkušeností a
znalosti silných stránek soupeře, nebojí se přebrání.
 Proti Litoměřicím úspěšná snaha o celoplošnou osobní obranu se
zdvojováním.
 Tým Pardubic byl do této podoby sestaven před sezónou – 3 ze 4 hlavních
individualit přišly před sezonou a neměl ještě dostatek společných
zkušeností z takto psychicky náročného turnaje.
Slavoj Litoměřice
 Pro tento tým byl nesporný úspěch již samotná účast na turnaji.
 Výkon v útoku stál na zkušenosti sehraného jádra, které spolu již hraje delší
dobu (nejprve v Chomutově).
 Tým trpěl krátkodobými herními propady, v kterých ztrácel kontakt se
soupeřem, aby se k němu znovu přibližoval.
 Větší volnost ve hře a to jak v útoku, tak i v obraně.
 Osobní obrana spíše pasivní, s menším tlakem na hráče s míčem.

 Silná zbraň v play-off zónová obrana 3-2, zde spíše nefungovala, soupeři
byli připraveni na její slabá místa.
 Hráči mají technické limity, které je do budoucna budou omezovat. I zde
toho soupeři dokázali využívat.
 Diváci Litoměřic byli často nespokojeni s výkony rozhodčích a dávali to
najevo i velmi nesportovním způsobem.
 Slavoj dohrával utkání až do konce, bojoval o co nejlepší výsledek.

Hráči k sledování:
Jméno:

Klub:

Ročník: Pozice:

Silné stránky:

Kulich
Miloslav

BA
Nymburk

2000

5

Důraz na doskoku,
atletičnost, solidní střela
z kratší vzdálenosti

Mikyska
Tomáš

BA
Nymburk

2000

3

Nájezd na levou ruku,
doskok útok i obrana,
důraz

Šiler Martin

BA
Nymburk

99

2

Atletičnost, nájezd,
doskok

Mareš Lukáš

BA
Nymburk

2000

1

Novotný Filip

BA
Nymburk

99

2

Solidní střela ze střední
vzdálenosti, nájezd na
pravou ruku
Důraz, nasazení, nájezd
pravá ruka

Štafl Miroslav

Synthesia
Pardubice

99

4

Solidní technika, střela i
z větší vzdálenosti

Výcha Ondřej

Synthesia
Pardubice

99

4,5

Svoboda
Michal
Picka Štěpán

Synthesia
Pardubice
Synthesia
Pardubice
Synthesia
Pardubice

99

2,3

99

2

2000

4

Důraz, bojovnost,
doskok, zakončení zpod
koše
Agresivní nájezd, slušná
střela, sebevědomí
Dobrý somatotyp, slušný
střelecký styl
Výborná poziční střela

Čejka Jakub

Doporučení:
Rozvoj hry zády
ke koši, rozvoj
koncentrace a
mentální
připravenosti, levá
ruka
Rozvoj pravé
ruky, hra
z perimetru,
střelba z dálky
Rozvoj techniky
s míčem,
stabilizace
střeleckého stylu
z větší vzdálenosti,
hra na pozici 2
Komunikace,
řízení hry
Rozvoj techniky,
stabilizace
střeleckého stylu
Rozvoj mentální
odolnosti, Rozvoj
síly a stavby těla
Technika střelby,
rozvoj levé ruky
Rozvoj techniky,
rozvoj levé ruky
Rozvoj síly a
stavby těla
Aktivnější herní
projev, zapojení
do herních
kombinací, doskok
pod oběma koši,
důraz v obraně

Savič Marko

GBA

99

2,3

Somatotyp, výborný atlet,
doskok, blok

Welsch Marek

GBA

99

1

Agresivní nájezd, střelba,
sebevědomí

Karlovský Jan

Slavoj
99
Litoměřice

4,5

Maděra Jan

Slavoj
99
Litoměřice

2,3

Dobrá střela, hra 1/1
zády, doskok, herní
přehled, čtení hry
Důraz, nájezd na pravou
ruku, doskok, poziční
střelba za 3

Driblink, technika,
stabilizace
střeleckého stylu,
omezení
zbytečných faulů
Rozvoj hry
rozehrávače –
komunikace, čtení
hry, celoplošná
obrana
Rozvoj síly a
stavba těla, chuť
na sobě pracovat
Častá hra mimo
pozici, rozvoj levé
ruky a techniky
driblinku

Postřehy k organizaci:
Pardubice jako pořadatel se zhostil turnaje na základní úrovni. Trochu chyběla
snaha poskytnout návštěvníkovi i hráčům potřebný informační servis. Bulletiny
se mezi ně dostaly ve velmi omezeném množství. V nedávné minulosti probíhaly
v Pardubicích přenosy na TVCOM s odbornými komentáři, teď chyběla
informační tabule s výsledky a se statistikami. Závěrečný ceremoniál proběhl bez
problémů, na turnaji F4 U19 pořadatel vyhlásil daleko více individuálních cen.

Osobní obecné postřehy z turnaje:
• Rozhodčí byli velmi dobrou součástí turnaje, přispěli k jeho dobré úrovni
Trochu mně chybělo trestání nesportovního chování (reakcí) hráčů. Zde by
měli být rozhodčí větší autority.
• Nedůstojnou součástí turnaje bylo neslušné chování některých diváků
(rodičů).
• Celková úroveň turnaje nebyla příliš vysoká, s výjimkou 2. poločasu finále.
• Celoplošné obrany jsem viděl více než v U19, ale stále ne v dostatečné
míře.
• GBA převyšovala ostatní realizační týmy rozložením rolí a úkolů na
jednotlivé trenéry při vedení utkání. Myslím, že je potřeba přijmout tento
celosvětový vývoj. Zejména týmy VSCM by měly být schopni širšího
personálního obsazení.
• Příklad Marka Saviče je pro mne ukázkou dobré cesty ve výchově hráče
s potenciálem pro vrcholový basket. GBA s ním pracuje jako s křídelním
hráčem, nechá ho vyvážet míč, hrát pick and roll z pozice driblujícího
hráče. Samozřejmě tento přerod z pivota přináší ztráty a špatné čtení

některých situací. Ovšem také dobré momenty v jeho hře. A ten posun je
značný a velmi pozitivní. Je to o trpělivosti, o dobrém tréninku a o celkové
vizi trenéra, která je u něj nad výsledkem.
• I na F4 U17 bylo vidět hodně taktiky, která dobře maskuje individuální
nedostatky. Přál bych si větší odvahu a odkrytí karet od trenérů – v tréninku
více času věnovaného zlepšení individuálních činností.
Obsah této zprávy vyjadřuje pouze můj osobní názor.
Zpracoval: Jan Slowiak

