
FINÁLOVÝ TURNAJ „U19“,  27. - 29. 4. 2012, PRAHA 

Účastníci turnaje: 

USK Praha (P. Jachan) 

BCM Nymburk (P. Beneš) 

JCB Brno (P. Němec) 

Sokol Pražský (R. Treml) 

Pořadí na turnaji: 

1. USK Praha           3                                     3             0 281 : 157 

2. BCM Nymburk           3            2             1 222 : 221 

3. JCB Brno           3            1             2 198 : 232 

4. Sokol Pražský           3            0             3 165 : 256 

 

všechny podrobnosti a statistiky lze nalézt na www.cbf.cz 

USK  Praha 

• v průběhu celého turnaje preferovali agresivní osobní obranu, bohužel žádný z týmů na 
turnaji je nepřinutil ke změně obrany, clonu na míč řešili předskokem a návratem ke svému 
originálnímu hráči, při přebrání neměli problémy v „mismatchi“ z titulu výborné mobility 
všech hráčů 

• jednoznačně byli nejdůraznější v boji o pozici a pravděpodobně nejlepší v „transition 
defense“. Byli schopni eliminovat všechny nejvýraznější osobnosti soupeře anebo je přinutili 
ke špatné volbě střelecké pozice 

• na útočné polovině patrná snaha o „transition offense“ clonou sprintujících hráčů na pozici 4 
a 5 na driblujícího hráče u postranní čáry (nemusel to být zákonitě PG), clonu na míč hráli 
jako asi jediný tým v plné rychlosti, postavení i seběhnutí mělo vysokou kvalitu v kombinaci 
Feštr+Fait 

• filosofie útoku byla hrát organizovaně delší útoky s pohybem všech hráčů, kritické okamžiky 
bral na sebe Feštr, který svoji dovedností s míčem dokázal uvolnit sebe nebo vypracoval 
otevřenou střelu pro spoluhráče 

• atletismem všech hráčů dostávali soupeře často do situací přečíslení (5:4, 5:3) 

• pouze v utkání s Brnem měli problémy s útokem do zónové obrany 3-2 (nedali 7 útoků koš), 
škoda, že žádný z týmů na MČR nezkusil hrát, na nejvýraznější individualitu, Feštra celoplošně 
od míče 

BCM Nymburk: 

• v prvních dvou zápasech bránili velice agresivně vstupní přihrávku, v turnaji kombinovali 
osobní obranu se zónovou obranou 2-3 a tuto používali zejména po vyhazování z koncové 
čáry, když došlo k cloně na míč, v kombinaci s Křížem nebo Jurevičem docházelo k přebírání 

• v zápasech s Brnem a Sokolem neměli problém s návratem na obranou polovinu a v zóně 
používali i rotaci zadního hráče po „skipu“ na slabou stranu 



• po obranném doskoku Kříže a Jureviče docházelo k předriblování těchto hráčů až do 
vymezeného území čímž vytvářeli přesilovou situaci nebo uvolněním střelců na obvodu 

• v postupném útoku využívali kombinace k izolaci svých nejlepších hráčů do hry 1 on 1, 
celkově dojem z jejich hry v útoku působil kompaktně 

• měl jsem dojem, že zápas s USK je nezastihl v optimální fyzické pohodě, což potvrzují i bídné 
TH M. Kříže 13/3 v tomto utkání 

JCB Brno 

• dominance osobní obrany na vlastní polovině, clony ve středovém koridoru řešeny 
předskokem a návratem ke svému hráči, zkoušeli v určitých pasážích relativně flexibilní zónu 
3-2, zejména v zápase proti USK se objevovali obrovské chyby v návratu menších hráčů 
(komunikace s arbitry) 

• obranný doskok byl jejich silnější stránkou, zúčastňovali se ho i hráči z perimetru, když hráli 
koncentrovaně na obranné polovině, většinou se jim dařilo i v útoku 

• útok měli založen na hře centrálního rozehrávače Šišky, následného clonění a rollování 
Slaniny a Šaňáka, když měli snahu dopravovat míč do dolního postavení na tyto hráče, jejich 
hra působila konzistentně, při rychlosti Šišky a jeho schopnosti doskočit míč nehráli 
„transition offense“,  buď to byl rychlý proti útok nebo postupný útok 

Sokol Pražský 

• tým, od kterého se očekávala asi největší variabilita na obranné polovině, se bohužel 
nepotkal s dobrou sportovní formou na přeboru, byli všude o krok později, tím pádem jejich 
obrana neměla patřičnou kvalitu, po TH zkoušeli hrát celoplošný tlak 

• v útoku používali výborné kombinace, ale v jejich realizaci jim chyběl důraz a preciznost, na 
konci utkání s Brnem začali hrát to, co si asi přáli trenéři po celou dobu turnaje 

 

 

Mne jako trenéra „U20“ nejvíce zaujali hráči, kteří by mohli reprezentovat na kvalifikaci ME v Sofii. 

Šiška - jeden  z adeptů na pozici PG, odehrál 2 dobré zápasy s Nymburkem a Brnem, rozhodně ale je 
co zlepšovat po stránce organizace hry  

Matějka - slušný projev po celou dobu turnaje, vynikající atlet asi bude nutné zapracovat na hře 
s míčem a střelbě z delší vzdálenosti 

Kyzlink - hráč schopný hrát „combo-1/2“, je vidět delší herní přestávka v obraně je použitelný i na 
bránění vyšších hráčů 

Bernáth -celý turnaj mu nevyšel podle jeho představ ale potencionál je evidentní, výborný střelec po 
„pop-outu“ 

Fait - atleticky výborně disponován, precizní ve stavění clon a následném rolování v této činnosti. Asi 
nejlepší na turnaji 

 



Rozhodčí odvedli výbornou práci po celý turnaj, jen první den jsem měl pocit, že byli benevolentnější 
v posuzování kroků. Neměli závažnější problémy s disciplinou hráčů ani v komunikaci s trenéry a 
lavičkami družstev. 

Konstatuji, že jsem byl mile překvapen výbornou organizací a servisem celého turnaje, jak v hale, tak 
prezentací na web stránce. Myslím, že zkušenosti získané mimo ČR pořadatelé úspěšně aplikovali na 
tomto přeboru a zaslouží si opravdu absolutorium. Zlatým hřebem bylo vyhlašování týmů a 
jednotlivců před slušně zaplněnou Folimankou. 

Dávám ke zvážení následující: 

1) V případě, že menší kluby nejsou schopné zajistit mezinárodní styk v průběhu sezóny, 
doporučuji týmům jako FUTURE STARS,GOLDEN TALENTS apod. brát s sebou jako 2 asistenty 
trenéry z jiných družstev, aby poznatky a trendy z těchto akcí nebyly izolované jenom u těch 
nejlepších.  

2) Jasně určit a vymezit pravidla kolik hráčů z jiných zemí může startovat v kategorii U20 resp. 
po kolika odehraných letech v ČR hráč dostává statut „rezidenta“.  

3) Snahu o vyšší agresivitu resp. využívaní celoplošné agresivní obrany oceňovat vyhlašováním 
nejlepší defenzivní pětky. 

 

3. 5. 2012 v Praze  

Mgr. Miroslav Marko 

 

 


