ZPRÁVA DELEGÁTA Z TURNAJE FINAL FOUR ČR U19
3. -4. 5. 2014, SH Dukla, V Ráji 311, Pardubice
Představení družstev:

hlavní trenér:

Synthesia Pardubice
GBA Sparta Praha
JBC MMCITÉ Brno
BCM Moravská Ostrava

Zdobinský Oldřich
Julian Betko
Štěpán Vrubl
Patrik Smažák

Rozpis utkání a výsledky:
Semifinále 3.5.:

Synthesia Pardubice – JBC Brno 76:62
(23:14,39:32,59:45)

GBA Sparta Praha - BCM Moravská Ostrava 81:66
(22:13,46:25,62:43)
O 3. místo 4.5.:

JBC MMCITÉ Brno - BCM Moravská Ostrava 90:77
(21:13,43:38,61:51)
Finále 4.5.:

BK Synthesia Pardubice - GBA Sparta Praha 87:71
(25:12,47:33,64 :50)

Průběh všech utkání byl velmi podobný. Dominantní úvodní čtvrtina pro jeden
z týmů, velká snaha soupeře o návrat do zápasu, místy úspěšná, nicméně
žádnému z dotahujících týmů se zvrat v utkání nepovedl a neviděli jsme ani
jednu vyrovnanou koncovku utkání. Podle předvedených výkonů je pořadí na
Final Four U19 naprosto spravedlivé. Pouze chybělo utkání GBA Sparta – JBC
Brno, které by bylo pravděpodobně nejvyrovnanější.

Pořadí na turnaji F4:
1. místo – BK Synthesia Pardubice
2. místo – GBA Sparta Praha
3. místo – JBC MMCITÉ Brno
4. místo – BCM Moravská Ostrava
Statistiky jednotlivých utkání jsou k nalezení na webových stránkách ČBF:
http://www.cbf.cz/souteze/rozpis-utkani/rozpis_2671.html
Hodnocení jednotlivých družstev:
BK Synthesia Pardubice:













Tým s nejvíce osobnostmi, s nejširší rotací hráčů. Tohoto faktu plně trenér Zdobinský
využíval. Nikdo se nedostal do výrazných problémů s fauly, protože byl včas střídán.
Herní výkon Pardubic byl bez výrazných výpadků, neustále sebevědomý, opřený o
zkušenosti tria Pulpán, Šoula, Peterka, kteří dokázali vždy skórovat, když se soupeř
nadechoval ke zvratu. Celý výkon týmu byl velmi aktivní. Nikdo se nebál najíždět,
nikdo se nebál střílet z otevřených pozic.
Hlad po vítězství Pardubic poznamenal i vstup do finále, kdy jejich agresivita v obraně
pomohla vytvořit snadné střelecké pozice a získala hned v úvodu rozhodující náskok.
Tým se opírá v útoku o jednoduché systémy založené na cloně bez míče i s míčem,
z nich vytváří přesilové situace, které umí velmi dobře číst. Ostatně to je podle mého
názoru důvod jejich dominance. Nejméně kazí v útočné fázi a jsou nejdál ve čtení
obrany. Kolektivním pojetím, umí dobře využívat své silné individuální činnosti
jednotlivce.
Pardubice hrály nejvíce agresivní obranu s největším tlakem na míč. Po ziscích
skórovali často z jednoduchých situací.
Na turnaji nepoužili zónovou obranu.
Jejich vítězství bylo zasloužené a jejich aktivní chytrý basketbal byl ozdobou F4.
Hráči směřující do vrcholového mužského basketbalu:
o Martin Peterka
jeho talent je všeobecně znám
o Viktor Pulpán
myšlení rozehrávače mu dává velký potenciál
o Jiří Šoula
pravděpodobná pozice je 2
o David Škranc
musí si zvyknout na fyzický kontakt
o Tomáš Šoukal
rozhodující bude rychlost nohou
o Rubeš Matěj
adaptace na silový mužský basketbal
Hráči k dalšímu sledování: Martin Roub, Karel Formánek, Přemysl Richtr,
Potoček Josef

GBA Sparta Praha:
• Hráči Sparty hráli jednoznačně nejorganizovanější útok i obranu. V útoku byli velmi

•
•

•
•
•






pečlivě řízeni lavičkou a hodně propracovanými systémy. Systémy dobře vytvářely
volné pozice pro své excelentní střelce z dálky – Pekárek, Gluditis, nebo v blízkosti
koše pro Sakhniuka.
V obraně střídali osobní obranu s variantami zónové.
Jejich rotace byla velmi malá, trenér Beťko využíval prakticky jenom 6 hráčů. To však
vedlo k veliké ukázněnosti hráčů na hřišti, nedělali hloupé fauly, dokonale znali svoji
roli a ani jejich zvýšená minutáž nevedla ke kondičním problémům. I na toto byli
připraveni.
Přesné vyprofilování rolí jednotlivých hráčů Sparty bylo velmi výrazné a do budoucna
jim dává velmi dobrý základ.
Sparta se díky práci svých trenérů a hráčů za poslední rok výrazně zlepšila a dosáhla
do české špičky. Stříbrnou medaili uhrála zaslouženě ukázněným týmovým výkonem.
Zanechala velmi dobrý dojem ze svého vystupování.
Cesta, kterou se GBA vydala je zajímavá, přináší nové prvky z amerického
univerzitního basketbalu. Pouze počet cizinců v týmu by bylo dobré držet na
současných číslech a nenavyšovat je. Zvýšení konkurence a motivace je přínosem i
pro české hráče, ale musí se také dostat na hřiště.
Snížená rotace hráčů Sparty má i svá negativa – snížení obranné agresivity a
samozřejmě nedostatek herního prostoru pro další hráče.
Hráči směřující do vrcholového mužského basketbalu:
o David Pekárek
vynikající střelec, rozvoj práce nohou
o Weiss Michal
křídlo s agresivním nájezdem
Hráči k dalšímu sledování: Bosák Denis, Jelínek David, Kainc Matyáš

JBC MMCITÉ Brno:
• JBC se ukázalo jako houževnatý tým, který se nevzdal proti Pardubicím a bojoval o

•
•
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návrat do utkání až do posledních vteřin. V utkání o bronz stále tahal za delší konec
provazu. Rozdíl byl v tom, že v utkání o bronz se daleko více opřel o výkon svých
podkošových hráčů Jokla a Greczynského. Pardubicím se tuto největší zbraň Brna
podařilo eliminovat. Brno zaslouženě vybojovalo bronzovou medaili.
Brno se opíralo o snahu právě vysoké podkošové hráče využívat a to jak proti osobní i
zónové obraně. Pokud na ně míč dostalo, znamenalo to výrazné nebezpečí pro koš
soupeře. Spolupráce vysokých křídel a pivotů byla charakteristická pro hru Brna.
Limitem tohoto velmi perspektivního týmu je absence klasického rozehrávače. Na této
pozici hraje několik hráčů, ale ani jeden, který by hru Brna spolehlivě řídil a tvořil.
To bylo i důvodem velkého množství ztrát proti zónovému presu Ostravy, kde 33 je
neuvěřitelný počet při vítězném utkání.

• I JBC je schopno měnit obranné systémy a přejít ze základního osobního systému do
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zónového 2-3 či 1-3-1. právě proti Ostravě, která hrála zónu většinu času, se změna na
zónovou obranu Brnu vyplatila.
Brněnský klub udělal v posledním roce další výrazný posun a výkon družstva je velmi
houževnatý a kvalitní. Hráči udělali další posun v individuálních činnostech a jsou
velmi zajímaví pro vrcholový mužský basketbal. Ještě je nutno zafixovat jistotu
v zakončení podkošových hráčů, ale je zjevné, že trenéři na tom pracují. Perspektiva
tohoto týmu je značná.
Hráči směřující do vrcholového mužského basketbalu:
o Jakub Jokl
šikovný podkošový hráč, nutný rozvoj práce nohou a
zakončení levou rukou
o Zdeněk Nehyba
křídlo s velmi dobrou střelou
o Michal Jedovnický křídlo s velmi dobrou střelou
Hráči k dalšímu sledování: Grečynskyj David, Šmerda Vít, Truneček Karel, Vyroubal
Martin

BCM Moravská Ostrava
•

•
•
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Kdyby tento tým začal obě utkání zónovou obranou, mohlo jít o velmi vyrovnané
duely. Ale v osobní obraně se týmu nedařilo. Po prohrané 1. čtvrtině začali bránit zónu
2-3, ve které vydrželi prakticky celý zápas. Pouze po TH hráli celoplošný zónový pres
2-2-1, zejména proti Brnu byl tento systém velmi platný a dával neustále naději na
zvrat.
V útoku se tým snažil maximálně využívat pick and roll mezi pivotem Janem Leczem
a hráči z perimetru, nejčastěji Jiřím Dedkem.
Tým Ostravy se nikdy nevzdal, ale oba špatné vstupy do zápasu jej stály medaili.
Ostrava ovšem předvedla bojovný basketbal s dobrým přechodem do rychlého
protiútoku.
Turnaj se bohužel příliš nevyvedl střelecky dvojici Leczo, Dragoun a tak byl Jiří
Dedek příliš osamocen.
Hráči směřující do vrcholového mužského basketbalu:
o Jiří Dedek
velmi dobrý střelec
Hráči k dalšímu sledování: Leczo Jan, Dragoun Rostislav

Obecné moje postřehy z turnaje:
•

•
•

Rozhodčí nasadili odlišný metr, než jsou hráči zvyklí z extraligy, což vedlo někdy až
k úzkostlivému trendu. Zejména zápas o třetí místo byl hodně rozkouskovaný a místy
odpískaný poněkud necitlivě, ovšem na obě strany. Zápasy pískali tři rozhodčí, což je
opět změna, na kterou hráči nejsou připraveni. Při vrcholu sezóny bych se těchto změn
spíše vyvaroval. Nebo možná by bylo dobré dát dopředu vědět, jak se takový turnaj
bude pískat, co se trendů týče.
Možná i to je důvod, proč jsem na celém turnaji postrádal nátlakovou osobní
celoplošnou obranu.
Organizace MČR proběhla na velmi dobré úrovni, všem pořadatelům patří dík za
odvedenou práci.
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Akorát mi scházelo slavnostní zahájení. I vzhledem k probíhajícímu MČR U15 v téže
hale by to důstojně oba šampionáty oddělilo. Zároveň závěrečné finále hrát od 20.00
v neděli není ideální čas. Samozřejmě souběh obou šampionátů jiné možnosti moc
nedal.
Situace byla o to horší, že maturitní ročníky druhý den ráno psaly písemné maturity. Je
potřeba tento termín i z tohoto důvodu ohlídat řídícím orgánem.
Velmi příjemná byla návštěvnost turnaje, kde na všechny utkání byla velmi důstojná
kulisa, na finále obzvlášť – prakticky plná Dukla. Velmi hezký zážitek.
Formát turnaje: jasné pozitivum turnaje byla gradace turnaje. Hrálo se o vše v každém
zápase. To se mi líbilo. Takže asi nový model za mne ano.
Nevýhodou je, že chyběl zápas Brno – Sparta, který by byl velmi kvalitní. Tento
model nahrává týmům, které hrají s menším počtem hráčů v rotaci.
Sportovní kvalita F4 byla na velmi důstojné úrovni. Přispěla k ní všechna zúčastněná
družstva. Zkoncentrované výkony s velkou vůlí po vítězství. Navíc je příjemné vidět,
kolik máme talentovaných a perspektivních hráčů pro budoucnost českého basketu.

Zpracoval: Jan Slowiak

