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Abstract
This bachelor’s thesis is concerned with translation and terminological analysis of
selected articles on basketball which come from magazine Assist published by FIBA.
The aim of the thesis is to search for the technical terminology which has not been
codified yet. The translation itself is in the practical part. The theoretical part
contains a short theoretical introduction, commentary on the codified dictionary,
commentary on problematic segments of the translation and a small dictionary of
selected terms.
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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá překladem a terminologickou analýzou vybraných
basketbalových statí, které pocházejí z magazínu Assist vydávaného pod patronátem
FIBA. Jejím cílem je vyhledat v češtině doposud nekodifikovanou odbornou
basketbalovou terminologii. V praktické části je překlad samotný. Teoretická část
obsahuje krátký teoretický úvod, komentář ke kodifikovanému slovníku, komentář
k problematickým pasážím překladu a nakonec malý slovník vybraných pojmů.
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Předmluva
Důvodů, proč jsem si za téma své bakalářské práce vybral překlad odborných
basketbalových statí a jejich následnou terminologickou analýzu je hned několik.
Jako první bych zmínil, že mne překlad vždy přitahoval a původně jsem ho chtěl i
studovat. V tomto mne utvrdily kurzy překladu pod vedením Mgr. Jakuba Ženíška –
momentálně vedoucího mé bakalářské práce, které jsem absolvoval v druhém
ročníku svého studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Uvědomil jsem si,
že překládaní je činnost nejenom nesmírně zajímavá a užitečná, ale že mne velmi
baví.
Druhou a neméně důležitou okolností, která vedla k výběru oblasti překladu, je fakt,
že se již od útlého věku závodně věnuji basketbalu. Navíc se posledních pět let
zabývám trénováním žactva. Při studiu odborných materiálů jsem si uvědomil, že
množství a rozmanitost kvalitních textů publikovaných v českém jazyce není
dostatečné. Skupina česky publikujících expertů v této odborné oblasti není příliš
veliká. Zmínil bych například M. Ježdíka nebo M. Velenského. Aby se český
basketbal dostal na úroveň absolutní špičky, je nezbytné, aby trenéři dostávali
kvalitní vzdělání. Zatím to účelem je potřeba se zaměřit na texty publikované
zejména v USA, protože tato země je kolébkou basketbalu a můžeme zde také najít
NBA – nejprestižnější ligu světa, tím pádem i nejlepší hráče, trenéry a
nejpropracovanější odbornou terminologii. Proto jsem se pokusil vyhledat anglickočeský slovník basketbalových výrazů. Narazil jsem na Moderní anglicko-český
slovník sportovních výrazů, jehož autorem je Jaroslav Heřmanský. Tento slovník je
v podstatě jediný svého druhu a basketbalové terminologii věnuje šestnáct stran.
Bohužel zde ale můžeme nalézt pouze základní názvosloví a některá hesla jsou díky
změnám v pravidlech zastaralá. Navíc se nezastavitelný vývoj ve sportu v oblasti
způsobu hry, strategií, technické a fyzické přípravy se bezesporu odráží i v popisném
terminologickém aparátu a proto je nutné tuto terminologii aktualizovat. Tato práce
se na vybraných statích snaží zachytit tu část moderního basketbalového názvosloví,
která ještě nebyla kodifikovaná v žádném českém slovníku sportovních výrazů.
Práce je rozdělena do tří oddílů. Do první části jsem se rozhodl umístit samotný
překlad, při kterém jsem se snažil vybrat co nejrozmanitější texty. Zvolil jsem
články: Attacking the Pressure Defense, ve kterém se trenéři Tom Pecora a Michael
Kelly zabývají útokem proti presinkové obraně; Commando Defense od Briana
1

Gregoryho, který představuje svou intenzivní presinkovou obranu; Drop and React,
kde se Micah Lancaster věnuje možnostem individuálního uvolnění hráče;
Terminology od Ryana Kruegera představuje výhody používání netradiční a unikátní
terminologie k popisu basketbalových situací; ve článku USA TEAM STRATEGY
IN JAPAN shrnuje Mike Krzyzewski taktiku a výkon týmu Spojených států na
Mistrovství světa v basketbale v Japonsku. Všechny tyto texty pocházejí z online
verze magazínu Assist vydávaného pod patronátem FIBA.
Ve druhé části se nachází stručný teoretický úvod a třetí část obsahuje
terminologickou analýzu problematických částí textu, spolu se slovníčkem dosud
nekodifikovaných výrazů.
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Praktická část - překlad
Attacking Pressure Defense (by

Útočení proti presinkové obraně

Tom Pecora and Michael Kelly) (Tom Pecora a Michael Kelly)
Tom Pecora will be entering his Tom

Pecora

bude

v roce

2008/09

eighth season as the head coach of the začínat svou osmou sezonu jako hlavní
Hofstra Men's Basketball program in trenér

mužského

basketbalového

2008-09 and his 15th season at programu University Hofstra a svou
Hofstra overall. He was named the patnáctou sezonu celkově. 28. března
10th head coach in Pride history on 2001 byl po předchozích sedmi letech
March 28, 2001 after spending the jako
previous seven years as an assistant.

asistent,

jmenován

desátým

hlavním trenérem v historii týmu Pride.

Michael Kelly, a 2005 graduate of Michael Kelly, absolvent Haverford
Haverford College, is in his third College z roku 2005, je již třetí sezonu
season on the Pride staff after being členem realizační týmu Pride jako
named assistant men's basketball asistent trenéra basketbalového týmu
coach at Hofstra University in June of mužů na Hofstra Universtiy, kterým byl
2006.

jmenován v červnu roku 2006.

TERMINOLOGY

TERMINOLOGIE

In this article about attacking pressure V tomto článku o útočení proti presinkové
defense, there are some words and obraně nalezneme několik slov a frází,
phrases that you should become familiar s kterými byste se měli seznámit. Jako
with. They include: Ball toughness: následující:

Schopnost

udržet

míč:

refers to protecting the ball when the situace, kdy má útočník v držení míč a
offensive player has possession of it. It kryje si ho. Je to schopnost nenechat si
is not letting the defense knock the ball vyrazit míč z rukou zvláště pod tlakem.
out of your hands, especially when you Blitz (rychlé agresivní zdvojení): rychlé
are being pressured. Blitz: refers to a zdvojení a to tak, že dva obránci agresivně
trap and is when two defenders pressure vytváří tlak na útočníka s míčem. Musí
the offensive player with the ball. Fake naznačit, aby mohl nahrát: útočník
a pass to make a pass: refers to the naznačí přihrávku obouruč nad hlavou,
3

offensive player faking a pass over the pokud chce přihrát o zem, nebo naznačí
top if he wants to throw a bounce pass přihrávku o zem, pokud chce přihrát
or faking a bounce pass if he wants to obouruč nad hlavou. Když mi „skáče“,
throw a pass over the top. If he goes jdu kolem hráče: situace kdy útočník
high, I go by: refers to when an naznačí přihrávku horem, obránce na
offensive player makes a high ball fake naznačení zareaguje, natáhne se a pokusí
and the defender goes for the ball fake se míč vypíchnout. Když toto nastane,
and reaches up to try and get a musí útočník, pokud má dobrý driblink
deflection. The offensive player, if he is najet přímo kolem obránce. Běžet proti
a good ball handler, must drive the ball míči: situace kdy útočník, který má dostat
right by the defender when this happens. přihrávku musí vykročit proti balonu, aby
Run through the pass: refers to the obrana

nemohla

vystihnout

nebo

offensive player having to take steps vypíchnout přihrávku. Je šest klíčových
towards the ball when he is about to zásad pro útočení proti presinkové obraně
receive a pass so that the defense cannot a ty jsou: :
intercept the pass or get a deflection. 1. Postupné učení.
There are six keys to attacking pressure 2. Buď agresivní - “útoč.”
defense and they are:

3. Využívejte své přednosti.

1. Teaching Progressions.

4. Správné načasování a rozestavení.

2. Be Aggressive - “Attack.”

5. Mějte několik útočných systémům.

3. Play to your Strengths.

6. Trénujte situace presinkové situace

4. Timing and Spacing.

každý den.

5. Have Multiple Attacks.
6. Practice Pressure Situations Daily.
TEACHING PROGRESSIONS

POSTUPNÉ UČENÍ

There are several fundamental drills Existuje několik základních drilů, které se
that can be used every day or every mohou během tréninku používat každý,
other day within practice to simulate nebo

každý

druhý

den,

abychom

different kinds of defensive pressure simulovali různé typy situací v presinkové
situations. As your players begin to obraně. Jakmile vaši hráči začínají chápat
understand and execute the basic drills, a správně provádět základní drily, můžete
you can then incorporate the concepts začít začleňovat koncepty z těchto drilů do
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involved in these drills into more drilů

složitějších.

Zde

dochází

complex drills. This is where teaching k postupnému učení. První základní dril se
progressions take place. Our first basic nazývá Pivotování. Družstvo se rozdělí do
drill is called Pivot Drill. The team is dvojic. V každé dvojici je jeden míč.
broken up into partners. Each group of První hráč čtyři vteřiny pivotuje s míčem two uses one ball. The first player prudce ho stahuje pod kolena, kryje si ho
pivots with the ball for four seconds, za tělem a trhá s ním před tělem. Pak čtyři
ripping the ball below his knees, tucking vteřiny dribluje, přičemž mění ruce a
the ball back, and ripping the ball across kryje si míč. Poté přestane driblovat a
his body. He then dribbles for four pivotuje další čtyři vteřiny. Nakonec, když
seconds,

alternating

hands,

and je poslední čtyřvteřinový úsek hotový,

protecting the ball. Then he picks his vykročí a nahraje svému spoluhráči. Když
dribble up and pivots again for four hází přihrávku svému spoluhráči „musí
seconds. Finally, when that last set of naznačit, aby mohl nahrát“. Používáme
four seconds is finished, he steps and slovní spojení „musí naznačit, aby mohl
throws a pass to his partner. When he přihrát“, protože nechceme, aby obránce
throws the pass to his partner he “fakes nemohl lehce vypíchnout míč. Čtyřmi
a pass to make a pass.” We use the vteřinami pivotování, čtyřmi driblování a
expression “fake a pass to make a pass” zase

čtyřmi

pivotování

simulujeme

because we do not want the defender to celkovou dobu, po kterou může útočník
have an easy time getting a deflection mít míč v držení, když na něj obránce
on the pass. By pivoting for four vyvíjí tlak, aniž by mu bylo odpískáno
seconds, dribbling for four seconds, and porušení pravidla pěti vteřin. Druhý z
then pivoting for four seconds, we are dvojice poté zopakuje ten samý dril. Toto
simulating the total amount of time an děláme dvě až tři minuty každý den. Další
offensive player can have possession of dril, který máme, se nazývá Pivotování a
the ball without being called for a five přihrávka ve trojici. Rozdělíme družstvo
second violation while being pressured do skupin po třech. Diagram 1 ukazuje,
by a defensive player. The partner will jak cvičení postavit a provést. Dva
then repeat the same drill. We do this útočníci stojí 3,5 až 4,5 metru od sebe.
drill for 2-3 minutes every day. Next, Obránce stojí mezi oběma útočníky.
we have a drill called 3-Man/Pivot and Úkolem

útočníků

je

házet

prudké

Pass. We separate our team into groups přihrávky jeden druhému, aniž by se jí
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of three. Diagram 1 shows how this drill obránce

jakkoli

dotkl.

is set up and how it is executed. There Obránce se snaží míč vypíchnout nebo
are two offensive players that stand získat. Jestliže nastane jedna z těchto
about 12-15 feet apart from one another. možností,

stává

There is one defensive player that přihrávku

hodil,

stands

in

between

both

se

útočník,

novým

který

obráncem.

offensive Obránce vybíhá proti útočníkovi. V tomto

players. The goal of the offensive player drilu útočník pracuje na „naznačení a
is to throw a crisp pass, without any nahrání“, když obránce běží proti němu.
kind of deflection, to the other offensive Útočník také trénuje vytváření správných
play-er.

úhlů pro přihrávku, když vykračuje a

The defender is looking to get a přihrává

kolem

obránce.

Tento

dril

deflection or a steal. If the defender gets napodobuje presinkovou situaci v zápase,
a deflection or a steal, then the offensive kde se obrana snaží agresivně zdvojovat,
player who through the pass becomes nebo kde se obrana jednoduše snaží
the new defender. The defender runs at vytvářet tlak na útočícího hráče tím, že
the offensive player. In this drill the vybíhá přímo proti němu. Další dril, který
offensive player works on “faking a můžeme na tréninku použít je Agresivní
pass to make a pass”, while a defensive zdvojování v obdélníku. Na toto cvičení je
player is running at him. The offensive potřeba šest hráčů, a tak obvykle máme
player also works on creating proper jednu šestičlennou skupinu na každé
passing angles when he steps and straně hřiště. Čtyři hráči utvoří obdélník
throws around the defender. This drill mezi čarou vymezeného území a postraní
simulates a pressure situation in a game čarou a mezi koncovou a prodlouženou
where the defense looks to execute a čarou

trestného

blitz or where the defense simply looks začínají

ve středu

hodu.

Dva

tohoto

obránci

obdélníku.

to put pressure on the offensive player Diagram 2 ukazuje jako toto cvičení
by running straight at the offensive postavit a provádět. Trenér hodí míč
player. Another drill that we use in jednomu ze čtyř hráčů, kteří tvoří obdélní.
practice is called Blitz Box. There are Dva hráči v prostředku pak vysprintují
six players involved in blitz box, so we k tomuto

útočníkovi a agresivně ho

usually have two groups of six execute zdvojí. Útočník čtyři vteřiny důrazně
this drill on opposite ends of the floor. pivotuje a pak přihrává míč dalšímu
Four players form a box between the útočícímu hráči. Obránci pak sprintují
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lane line and the sideline, and between k dalšímu útočníkovi a provedou další
the baseline and the free-throw line rychlé agresivní zdvojení (diagr. 3).
extended. Two defensive players start in Jakmile obránci provedou všechna čtyři
the middle of the box. Diagram 2 shows zdvojení (diagr. 4) vystřídáme do středu
how this drill is set up and then how it is novou skupinu obránců. V tomto drilu
executed. A coach will throw a ball to útočníci

pracují

na

krytí

míče

při

one of the four players that make up the agresivním zdvojení a pak na „naznačení a
box. The two players in the middle then nahrání“ ze zdvojení. Útočník také pracuje
sprint to the offensive player to execute na schopnosti udržet míč. Jak můžete
a blitz. The offensive player pivots hard vidět,

na

přechodu

mezi

drily

for four seconds and then passes the ball Pivotování, Pivotování a přihrávka ve
to the next offensive player. The two trojici a Agresívní zdvojování v obdélníku
defensive players then sprint to the next můžeme vidět, jak využíváme postupné
offensive player and execute another učení k simulování presinkových situací,
blitz (diagr. 3). Once the two defensive se

kterými

se

setkáme

v zápasech.

players have executed all four blitzes Začínáme u cvičení, ve kterém nejsou
(diagr. 4), we rotate a new group of two žádní obránci k jinému, které má jednoho
defenders into the middle. In this drill, obránce a dva útočníky, až dojdeme
the offensive player is working on k drilu

s dvěma

protecting the ball while being blitzed, útočníkem.
and then faking a pass to make a pass
out of the blitz. The offensive player is
also working on “ball toughness.” As
you can see, going from pivot drill to 3
Man/ Pivot and Pass to Blitz Box shows
how we use teaching progressions to
simulate the pressure situations that we
will have to face in games. We go from
a drill that uses no defenders, to a drill
with one defender and two offensive
players, to a drill with two defenders
and one offensive player.
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obránci

a

jedním

BE AGGRESSIVE – “ATTACK”

BUĎ AGRESIVNÍ– „ÚTOČ“

In the course of your daily practices, Během vašich každodenních tréninků
you are going to have certain drills that budete používat drily, které se kladou
have an emphasis on offense and certain důraz na útok a jisté drily, které kladou
drills that have an emphasis on defense. důraz na obranu. Pro vaše hráče je
It is important for your players to důležité, aby nepřestávali pracovat na
continue to work on their offense, even svých útočných dovednostech i přesto, že
in drills that have an emphasis on je cvičení zaměřené na obranu. Vždy si
defense.

They

must

always

think musí v duchu říkat„útoč“. Nejlepší způsob

“Attack” when they are on the offensive jak překonat tlak vytvářený obranou, je
side of the drill. The best way to beat když tlak na obranu vytvoříte vy. Když
pressure

is

by

applying

pressure čelí presu, útočníci nesmí být pasivní.

yourself. Offensive players cannot be Když

obránce

zatlačí

na

útočníka

passive when faced with pressure. s míčem, ten musí zkusit překonat obránce
When the defensive player applies důrazným únikem nebo rychlou vrchní
pressure on the offensive player with přihrávkou obouruč. Jestliže dva obránci
the ball, that offensive player must agresivně zdvojí útočícího hráče, ten musí
attack the defensive player with a hard ustoupit dozadu jedním nebo dvěma
move off the dribble or a quick pass driblinky a pak napadnout vnější nohu
over the top. When two defensive jednoho z obránců běžících proti němu.
players blitz the offensive player, the Útočník také může zkusit proklouznout
offensive player must take one or two mezi oběma obránci. Dále může hodit
dribbles backwards, and then attack the přihrávku dopředu volnému spoluhráči.
outside leg of one of the defenders Nejhorší věc, kterou může útočník udělat
running at him. The offensive player je přestat driblovat a stát se pasivním. Ve
can also try to split the two defenders většině případů toto povede ke ztrátě
running at him. The offensive player míče, nebo promarněnému oddechovému
can make an advancing pass to a času.
teammate that is open. The worst thing
that the offensive player could do is
pick up his dribble and become passive.
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More times than not, this will lead to a
turnover or a wasted timeout.
PLAY TO YOUR STRENGTHS

VYUŽÍVEJTE SVÉ PŘEDNOSTI

All of the players on your team must Všichni hráči ve vašem týmu musí znát
understand their roles, their strengths, svou roli a své silné a slabé stránky. Když
and their weaknesses. When your budou vaši hráči chápat, kým jsou na
players understand who they are as hřišti, budou efektivnější při rozhodování
basketball players, they will be more a reagování na situace v presinkové
effective in terms of their decision obraně. Například, hubený, pasivní hráč
making and their responses in defensive by

měl

zdvojení

pressure situations. For example, a thin, přihrávkou

napadnout

obouruč

na

vrchní
volného

passive player should attack a blitz by spoluhráče. Dlouzí nebo křídla, která
making a pass over the top to an open nedriblují tak dobře, by se měli v případě,
teammate. A guard or forward, who že jsou agresivně zdvojeni, snažit přihrát
does not dribble the ball that well obouruč

nad

hlavou

na

volného

should look to make a pass over the top spoluhráče. Malý, rychlý rozehrávač by
to an open teammate when he is blitzed. měl zkusit projít mezi obránci a začít
A small, quick guard should try and step driblovat.

Používáme

slovní

spojení

through the blitz and put the ball on the „pokud mi skáče, jdu kolem hráče“. To se
floor. We use the phrase, “If he goes stává, když rozehrávač naznačí vrchní
high, then I go by.” This occurs when přihrávku obouruč a pak provede únik
the guard fakes a pass over the top and driblinkem kolem svého obránce, protože
then drives the ball past his defender ten zareagoval na naznačení a pokusil se
because the defender has gone for the přihrávku

vypíchnout.

Malý,

rychlý

ball fake and has tried to get a rozehrávač, který už dribluje, by také
deflection. A small quick guard, who is mohl vyrazit kolem vnější nohy jednoho
already dribbling the ball could also z obránců. Hlavně nechcete, aby hráči
attack the outside leg of one of the dělali věci, které jsou jim nepřirozené a to
defenders. The bottom line is that you obzvláště v presinkových situacích. Když
don’t want players doing things that obrana vyvíjí tlak, každý hráč musí znát
they

are

uncomfortable

doing, své přednosti a využít je k agresivnímu

especially in pressure situations. When napadání obrany.
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the defense applies pressure, each
offensive

player

must

know

his

strengths, and then use his strengths to
aggressively attack the defense.
TIMING AND SPACING

SPRÁVNÉ

NAČASOVÁNÍ

A

When attacking defensive pressure, it is ROZESTAVENÍ
important for the offense to have Když útočíte proti presinkové obraně, je
appropriate spacing and to make hard pro útočníky důležité, aby byli správě
cuts at the appropriate times. The rozestavěni a aby ve správný okamžik
offense must use the entire court. By důrazně nabíhali. Útok musí využívat celé
extending the floor with proper spacing, hřiště. Tím, že hru roztáhnete správným
it makes it very difficult for two rozestavením, ztížíte dvěma obráncům
defenders to guard one offensive player bránění jednoho útočníka bez míče. Když
off the ball. When we talk about timing mluvíme o načasování a rozmístění, je
and spacing, it is important to know důležité vědět, kde jsou na hřišti tzv.
where the offensive sweet spots and the sweet spots (slabá místa obrany) a tzv.
defensive pressure points are located on „pressure points“ (místa, kde může obrana
the floor. Diagram 5 identifies offensive útočníka „zmáčknout“). Na diagramu 5
"sweet spots". The offensive sweet jsou znázorněna slabá místa obrany. Jsou
spots are the areas where we want to get to oblasti, kam chceme dostat míč,
the basketball in order to successfully abychom úspěšně narušili obranný tlak a
attack defensive pressure and in order to vytvořili dobré příležitosti k zakončení.
create

good

scoring

opportunities. Diagram 6 znázorňuje „pressure points“ -

Diagram 6 identifies defensive pressure místa, kde se obrana snaží agresivně
points. Defensive pressure points are the zdvojovat nebo jakkoli vytvářet tlak na
areas where the defense looks to útočníky. Také je důležité chápat vztah
execute their blitzes or apply any kind mezi načasováním a rozmístěním, když
of pressure on the offense. Also, it is jde o útočení proti presinku. Přejděme k
important to understand the relationship diagramu 9, který znázorňuje první řešení
between timing and spacing, in terms of v našem systému proti presinku „Modrá“.
attacking

pressure.

Let’s

look

at K podrobnostem

tohoto

systému

se

diagram 9, which shows our first option dostaneme později, ale nyní se podívejme

10

in our “Blue” press offense set. We will na, to jak 1 přihrává 2. Musíme zajistit,
get into the details of this press offense aby 2 neseběhla na prostředek, dokud 1
set later on in the article, but let’s look nechytí míč. Pokud 2 seběhne dříve, než 1
at the pass that 1 makes to 2. We have dostane míč, tak se 2 sice může zbavit
to make sure that 2 does not make his svého obránce, ale ten má šanci, aby
hard cut to the middle of the floor until v okamžiku, kdy 1 chytí míč, byl zase na
1 catches the ball. If 2 cuts before 1 svém místě v obraně a což nám znemožní
catches the ball, 2 may indeed beat his provést naši útočnou akci. Také pokud 2
defender to the middle of the floor, but seběhne do středu příliš brzy, tak ve
then, by the time 1 catches the ball, 2’s chvíli, kdy 1 dostane míč, bude vzdálenost
defender has a chance to recover and so mezi 1 a 2 bude příliš malá a 1 nebude
we are not able to execute our attack. schopna přihrát 2 tak, aby ta chytila míč
Also, if 2 cuts to the middle of the floor v běhu a pokračovala driblinkem dopředu.
too early, by the time 1 makes his catch, Jak vidíte, špatně načasovaný sběh,
the space between 1 and 2 will be too v tomto případě sběh příliš brzy, vede
close and 1 will not be able to lead 2 k tomu, že nejsme schopni přihrát na
with a pass so that 2 can catch the ball rozběhnutou 2 ve středu hřiště. Tento
on the run and then push the ball up the brzký

náběh

také

vede

k špatnému

floor. As you can see a mis-timed cut, rozestavení pro přihrávku od 1 na 2.
and in this case, an early cut, leads to V diagramech 28 a 29 uvidíte jak provést
the inability to hit 2 in the middle of the náš útočný systém proti presu „Bílá“,
floor on the run. Also, the early cut k jehož podrobnostem se také dostaneme
leads to poor spacing for a pass to be níže v článku. Znovu je důležité využívat
thrown from 1 to 2. In diagrams 28 and celé hřiště. Pokud použijeme ten samý
29, you will see how we execute our systém, ale se všemi pěti útočníky
“White” press offense set. We will get mnohem blíž k sobě, je pro obranu lehčí
into the details of this set later on in the vytvářet tlak s jedním nebo dvěma obránci
article. Again, it is important to use the a pak se včas vrátit, pokud je útočník
entire floor. If that same set-up is used, překoná. Pokud se obrana rozhodne
but with all five offensive players much agresivně zdvojovat, tak jsou přesuny pro
closer together, it is easier for the obránce, kteří nezdvojují mnohem kratší,
defense to apply pressure with one or a proto pro ně bude lehčí získat nebo
two defenders, and then recover if they vypíchnout míč. Potrestejte obránce za
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get beat. If the defense decides to blitz jejich agresivitu tím, že roztáhnete hru.
at any point, the slides for the other
defenders that are not involved in the
blitz are much shorter and therefore it
will be easier for them to get steals or
deflections. Punish the defense for their
aggressiveness by extending the floor.
HAVE MULTIPLE ATTACKS

MĚJTE

NĚKOLIK

ÚTOČNÝCH

Well coached teams will often adjust SYSTÉMŮ
their defensive schemes and so, in turn, Dobře vedené týmy budou často měnit
you must have multiple ways to attack obrané obranu, a proto musíte mít více
their

pressure.

We

utilize

several způsobů, jak hrát proti jejich presinku.

different ways to attack different kinds Používáme několik různých způsobů, jak
of pressure. In the full court, we use útočit proti různým typům presinku.
different press offense sets, and then Využíváme různé útočné systémy proti
have several options within each of the presinku po celém hřišti a každý z nich má
sets that we use, depending on how the několik pokračování, podle toho, jak nás
defense guards us. We will talk about obrana brání. Zmíníme čtyři systémy,
four sets that we use to run against full které používáme proti presinkové obraně
court pressure. We also have a set that po celém hřišti. Nakonec se podíváme na
we use to attack pressure in the half způsoby, jak může družstvo útočit, když
court. Finally, we will look at different obrana

agresivně

zdvojuje

předávání

ways that a team can attack when the z driblinku, přihrávky na post a clony na
defense blitzes dribble hand-offs, post míč. Prvnímu z těchto systémů říkáme
entries, and ball screens. Our first press „Modrá“. Používáme ho, když protivník
offense set is called “Blue.” We use brání presinkovou osobní obranu po celém
“Blue” when we are being pressed, man hřišti. Diagram 7 ukazuje postavení při
to man, in the full court. Diagram 7 „Modré“. 4 vždy vyhazuje míč z autu.
shows our “Blue” press offense set-up. Rozehrávač (1) a malé křídlo (2) se
Our 4 always inbounds the ball. Our postaví za sebe nad čarou trestného hodu.
point guard (1) and our shooting guard 3 začíná na opačné straně než je míč, tam,
(2) set up in a stack at the top of the kde půlicí čára protíná postraní čáru. 5
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key. Our 3 begins where the half court začíná na silné straně tam, kde půlka
line intersects the sideline, and is protíná postranní čáru. Diagramy 8,9 a 10
opposite the ball. Our 5 begins where znázorňují první řešení, jak zakončit
the half court line intersects the sideline, „Modrý“ systém. Na signál – úder do
on the ball-side of the floor. Diagrams míče si 1 a 2 postaví clonu a důrazně
8, 9 and 10 show our first option out of seběhnou opačným směrem. 4 přihraje
our “Blue” set. On the slap of the ball, 1 míč 1 a vkročí do hřiště. 1 musí zajistit,
and 2 screen for each other and then aby přihrávku chytila na prodloužené čáře
make hard cuts in the opposite direction. trestného hodu. Pokud ji chytne pod čarou
4 passes the ball to 1 and then steps trestného

hodu,

ulehčí

tím

obraně

inbounds. 1 makes sure to make his zdvojení. Jestliže ale chytne míč na
catch “foul line extended.” If 1 makes prodloužené čáře trestného hodu, tak
his catch below the foul line, it makes it přesun, který obránce vyhazujícího musí
easier for the defense to trap him. If 1 provést je delší, a proto je pro obranu těžší
makes his catch foul line extended, the provést rychlé zdvojení. Jakmile 1 chytne
slide that the inbounder’s defender has míč, 2 naběhne do středu hřiště. 1 přihraje
to make is longer, and so it is harder for 2, která pošle míč dopředu přihrávkou
the defense to establish a quick trap. 2 buď 3 a nebo 5. Druhé řešení systému
makes a hard cut to the middle of the „Modrá“ začíná stejně jako to první
floor once 1 catches the ball. 1 passes to zobrazené na diagramu 7. Tuto možnost
2 and then 2 pushes the ball up the floor použijeme, když je náš první náběh do
with a pass to either 3 or 5. The second středu pokrytý. Na znamení – úder do
option of our “Blue” set starts like the míče si 1 a 2 postaví clonu a pak důrazně
first one, illustrated in diagram 7. We seběhnou na opačné strany. 4 přihraje 1 a
use this option when our first hard cut to pak vkročí do hřiště. Jakmile 1 chytí míč 2
the middle isn’t open. On the slap of the důrazně naběhne do středu. 2 není volná a
ball, 1 and 2 screen for each other and tak 1 vrací míč zpět na 4. Poté, co 2
then make hard cuts in the opposite seběhne do středu a uvědomí si, že není
direction. 4 passes the ball to 1 and then volná, vyběhne směrem k postranní čáře.
steps inbounds. 2 makes a hard cut to 4 přihrává 2 (diagr. 11) a jakmile 2 chytí
the middle of the floor once 1 catches míč, 1 nabíhá do středu hřiště (diagr. 12).
the ball. 2 is not open and so 1 reverses 2 přihraje 1, která pošle míč dopředu
the ball back to 4. After 2 makes his přihrávkou buď
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3 nebo 5. (diagr. 13).

hard cut to the middle of the floor and Diagram
realizes that he is not open, he makes a vycházející

14,

ukazuje
z

třetí

„Modrého“

variantu
systému.

hard cut straight back to the sideline. 4 Používáme ji, když 1 i 2 jsou bráněni
passes to 2 (diagr. 11) and then 1 makes zepředu, i poté co důrazně naběhli, aby se
a hard cut to the middle of the floor uvolnili. Když tato situace nastane, tak 1 a
once 2 catches the ball (diagr. 12). 2 2 odvedou své obránce ke koncové čáře,
passes to 1 and then 1 pushes the ball up kde provedou obrátku a zašlápnou svého
the floor with a pass to either 3 or 5 obránce a drží ho na zádech. 4 má
(diagr. 13). Diagram 14 shows our third možnost přihrát horem přes hlavu jak 1
option out of our “Blue” set. We use tak 2 (digr. 15). V tomto případě 4
this option when both of our guards are přihrává 2, která posune míč buď 3 nebo 5
being fronted after they make their hard (diagr. 16). Nyní budeme mluvit o čtvrté
cuts to free themselves. When this variantě pokračování „Modrého“ systému.
happens, 1 and 2 walk their men to the Tu použijeme, když 1 i 2 jsou bráněni
baseline and then reverse pivot and seal. zepředu, i poté co důrazně naběhli, aby se
4 has the option to then pass the ball uvolnili, ale 4 jim nemůže přihrát ani
over the top to either of the two guards potom, co odvedli své obránce k základní
(diagr. 15). In this case, 4 passes to 2, čáře. 3 důrazně naběhne zpět k míči do
and then 2 pushes the ball up the floor oblasti mezi čarou trestného hodu a
with a pass to either 3 or 5 (diagr. 16). trojkovou čarou. 4 přihraje 3 (diagr. 17).
Now we talk about our fourth option out Jakmile 3 chytne míč, 1 a 2 přestanou
of our “Blue” set. We use this option držet svého hráče na zádech a vysprintují
when both of our guards are being k postraním čarám. 3 přihraje 1 a ten pošle
fronted after they make their hard cuts míč přihrávkou na 5 (diagr. 18 a 19).
to free themselves, but 4 is not able to Druhému našemu útočnému systému proti
get them the ball once they have walked presinkové

obraně

their men to the baseline. 3 makes a Používáme

ho,

hard cut back to the ball to the top of the presinkové

obraně

říkáme
když/proti
po

celém

„Žlutá“.
osobní
hřišti.

key. 4 passes to 3 (diagr. 17). Once 3 Diagram 20 ukazuje postavení při „Žluté“.
catches the ball, 1 and 2 release from 4 vždy vyhazuje z autu. Poté postavíme
their seal and sprint up the sidelines. 3 zbylé čtyři hráče do řady v pásmu nad
passes to 1, and 1 then pushes the ball prodlouženou čarou trestného hodu, tak
up the floor with a pass to 5 (diagr. 18 aby mezi sebou měli 3 až 3,5 metru. Když
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and 19). Our second press offense set is to vezmeme od silné strany ke slabé, tak
called “Yellow.” We use “Yellow” první je 5, pak 2, další je 1 a poslední 3.
when we are being pressed, man-to- První možnost jak může „Žlutý“ sytém
man, in the full court. Diagram 20 pokračovat, začíná, když na úder do míče,
shows our “Yellow” press offense set- 5 odvede svého obránce od balonu,
up. Our 4 always inbounds the ball. důrazně se trhne zpět k míči a dostává od
Then we line the other 4 players up 4 přihrávku (diagr. 21). Když 5 chytí míč,
along the top of the key extended, with 2 odcloní 1, která vybíhá kolem clony a
10-12 feet between each player. Going pak dostává přihrávku od 5. 1 pošle míč
from the ball-side to the weak-side, we přihrávkou dopředu na 3 (diagr. 23).
have 5 first, followed by 2, followed by Druhá

možnost,

jak

pokračovat

ze

1, followed by 3. Our first option of „žlutého“ systému začíná stejně jako to
“Yellow” set begins when, on the slap první. Pokud můžete běžet za základní
of the ball, 5 takes his man away from čarou, 4 naznačí prudkou přihrávku, aby
the ball and then makes a hard cut back donutil svého obránce zareagovat, a pak
to the ball. 4 passes to 5 (diagr. 21). vysprintuje podél základní čáry. 3 odvede
When 5 catches the ball, 2 screens away svého hráče pryč a pak důrazně naběhne
for 1. 1 comes off the screen and 5 zpět k míči. 4 přihrává 3 (diagr. 24).
passes to 1 (diagr 22). 1 pushes the ball Jakmile 3 chytí míč, 1 postaví clonu pro 2.
up the floor with a pass to 3 (diagr. 23). 2

důrazně

vybíhá

dopředu

směrem

The second option of our “Yellow” set k postraní čáře. 1 pak nabíhá do středu
begins like the first one. When you are hřiště a dostává míč od 3 (diagr. 25) a
able to run the baseline, the 4 makes a pošle ho dopředu přihrávkou na 5 (diagr.
hard ball fake to get his man to react 26). Diagram 27 znázorňuje třetí variantu,
and then sprints along the baseline. 3 jak se může „Žlutý“ systém vyvíjet.
takes his man away and then makes a Používáme

ji,

když

je

obránce

u

hard cut back to the ball. 4 passes to 3 vyhazujícího a zbylí čtyři hráči jsou
(diagr. 24). Once 3 makes his catch, 1 bráněni těsně zepředu. 4 zahlásí číslo,
screens for 2. 2 makes a hard cut up the které odpovídá číslu jednoho ze čtyř hráčů
floor and towards the sideline. 1 then na hřišti. Všichni hráči udělají jeden nebo
makes a hard cut up the middle of the dva kroky směrem k míči a pak ten hráč,
floor (diagr. 25). 3 passes to 1 and 1 jehož

číslo

bylo

zahlášeno,

vyrazí

pushes the ball up the floor with a pass sprintem dopředu přes celé hřiště. 4
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to 5 (diagr. 26). Diagram 27 shows our přehodí obranu basebalovou přihrávkou,
third option out of our “Yellow” set. We určenou hráči, jehož číslo bylo zahlášeno
use this option when there is a defender a ten zakončuje donáškou.

V tomto

guarding the inbounder and when all případě je číslo, zahlášené číslo 2. Třetí
four of the other players are being face- útočný systém proti presinku se nazývá
guarded. 4 calls out a number that „Bílá“. Používáme ho proti zónovému
corresponds to the number of the other presinku po celém hřišti. Diagram 7
four players on the floor. Each player znázorňuje postavení při systému „Bílá“,
takes one or two hard steps towards the které je úplné stejné jako bylo u „Modré“.
ball, and then the player whose number Diagram 28 znázorňuje první variantu
was called sprints the length of the pokračování „Bílé“. Na bouchnutí do míče
floor. 4 throws a baseball pass over the si 1 a 2 postaví clonu vyběhnou každý na
top of the defense to the player whose jednu stranu. 4 přihraje 1 a vysprintuje na
number was called for a lay-up. In this půlku do středu hřiště. 1 posune míč
case, 2 was the number called. Our third dopředu jedním nebo dvěma driblinky a
press offense set is called “White.” We pak vrátí míč zpět 2 (diagr. 29). Po
use “White” against a full court zone vrácení míče 2, 2 přihrává 4, do středu
press. Diagram 7 shows our white press hřiště. 4 se poté otočí, přihraje 5 nad čáru
offense set-up. The set-up for “White” trestného hodu. 5 se otočí a o zem přihraje
is exactly the same as it is for “Blue.” 3 a ta zakončuje donáškou (diagr. 30).
Diagram 28 shows our first option out Diagram 31 znázorňuje druhé východisko
of our “White” press offense set. On the systému „Bílá“. Na úder do míče, si 1 a 2
slap of the ball, 1 and 2 screen for each postaví clonu a vysprintují každý jedním
other and then make hard cuts in the směrem. 4 přihraje 1 a vysprintuje na
opposite direction. 4 passes to 1. 4 then půlku do středu hřiště (diagr. 32). 1
sprints to the middle of the floor at half posune míč dopředu jedním nebo dvěma
court. 1 advances the ball with one or driblinky a pak vrátí míč zpátky 2. Po
two dribbles and then reverses the ball vrácení míče 2, 2 hází přehoz 5, která
back to 2 (diagr. 29). After the ball přihraje 3 a ta zakončuje donáškou (diagr.
reversal to 2, 2 passes to 4 in the middle 33). Tuto možnost používáme, pokud
of the floor. 4 then turns and passes to 5 obrana zamezí přihrávce do středu na 4.
at the top of the key. 5 then turns and Třetí možnost vycházející ze systému
makes a bounce pass to 3 for a lay-up „Bílá“ začíná jako ta první znázorněná na
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(diagr. 30). Diagram 31 shows our diagramu 28. Použijeme ji, když tým
second option out of our “White” set. začíná zónovým presinkem, ze kterého se
On the slap of the ball, 1 and 2 screen pak vrací do 1-3-1 zónové obrany. Na
for each other and then make hard cuts úder do míče, si 1 a 2 postaví clonu a pak
in the opposite direction. 4 passes to 1 seběhnou na opačné strany. 4 přihrává na
and then sprints to the middle of the 1. 4 pak vysprintuje na půlku do středu
floor at half court (diagr. 32). 1 hřiště. 1 posune míč jedním nebo dvěma
advances the ball with one or two driblinky a pak vrátí míč dvojce (diagr.
dribbles and then reverses the ball back 34). Zatímco 2 posouvá míč, tak si 3 a 4
to 2. After the ball reversal to 2, 2 vymění pozice (diagr. 35). Když 2
throws a skip pass to the 5-man. 5 then přechází

přes

půlku,

co

nejrychleji

turns and passes to 3 for a lay-up (diagr. dribluje směrem k 3. 3 se proběhne na
33). We use this option when the křídlo. 2 přihraje 3, která střílí střelu
defense denies the pass to the middle of z výskoku (diagr. 36). Čtvrtá možnost
the floor to the 4 man. Our third option pokračování z „Bílé“ začíná jako ta
of “White” set begins like the first one předchozí.
illustrated in diagram 28. We will use Tuto možnost také použijeme, když
this option when a team shows zone protivník začne zónovým presinkem a pak
pressure and then falls back into a 1-3-1 se stáhne do zónové obrany 1-3-1. Na
set. On the slap of the ball, 1 and 2 úder do míče, si 1 a 2 postaví clonu a pak
screen for each other and then make seběhnou každý na jednu stranu. 4
hard cuts in the opposite direction. 4 přihrává 1. 4 pak vysprintuje na půlku do
passes to 1. 4 then sprints to the middle středu hřiště. 1 jedním nebo dvěma
of the floor at half court. 1 advances the driblinky posune míč dopředu a přihraje
ball with one or two dribbles and then zpět 2. Zatímco dvojka posouvá míč, 3 a 4
reverses the ball back to 2 (diagr. 34). si vymění pozice. Když 2 přechází půlku,
As 2 advances the ball, 3 and 4 přihrává 4. 5 seběhne na písmena na silné
exchange positions (diagr. 35). As 2 straně. 4 přihrává 5, která zakončuje
crosses half court, he drives the ball donáškou (diagr. 37). Náš čtvrtý útočný
hard at 3. 3 then spaces to the wing. 2 systém proti zóně se jmenuje „Bílá
passes to 3 for a jump shot (diagr. 36). strana/do strany“. Používáme ho proti
Our fourth option of “White” set begins zónovému presinku po celém hřišti.
like

before. Diagram 7 znázorňuje postavení v „Bílá
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We will also use this option when a do strany“. Postavení pro „Bílou do
team shows zone pressure and then falls strany“ je úplně stejné jako pro „modrou“
back into a 1-3-1 set. On the slap of the a „bílou“. První možnost jak pokračovat
ball, 1 and 2 screen for each other and ze systému „bílá do strany“ začíná, když
then make hard cuts in the opposite si na úder do míče 1 a 2 postaví clonu a
direction. 4 passes to 1. 4 then sprints to seběhnou opačnými směry. 4 přihrává 1. 4
the middle of the floor at half court. 1 pak vysprintuje na půlku do středu hřiště.
advances the ball with one or two 1 posouvá míč jedním nebo dvěma
dribbles and then reverses the ball back driblinky a pak vrátí míč zpět 2. Když 2
to 2. As 2 advances the ball, 3 and 4 přihrávku

chytí,

4

sprintuje

přímo

exchange positions. As 2 crosses half k postranní čáře na silné straně (diagr. 38).
court, he passes to 4. 5 then flashes to 2 přihrává 4. 4 se obrací a přihrává míč
the ball-side block. 4 passes to 5 for a dopředu 5, která je nad čarou trestného
lay-up (diagr. 37). Our fourth press hodu. 5 se pak otočí a přihraje 3 a ta
offense set to called “White to the zakončuje donáškou (diagr. 39). Tuto
Side.” We use “White to the Side” možnost používáme, když obránce bránící
against a full court zone press. Diagram 4 v prostředku, nenásleduje 4 k postranní
7 shows our “White to the Side” press čáře. Druhé možnost vycházející z „bílé
offense set-up. The set-up for “White to do strany“ začíná jako ta předchozí. Na
the Side” is exactly the same as it is for úder do míče si 1 a 2 postaví clonu a pak
“Blue” and for “White.” The first option seběhnou na opačnou stranu. 4 přihrává 1.
out of our “White to the Side” set 4 pak vysprintuje na půlku do středu
begins when on the slap of the ball, 1 hřiště. 1 posouvá míč dopředu jedním
and 2 screen for each other and then nebo dvěma driblinky a vrací míč zpět na
make hard cuts in the opposite direction. 2. Když 2 chytí přihrávku, 4 sprintuje
4 passes to 1. 4 then sprints to the přímo k silnostranné postranní čáře. 2
middle of the floor at half court. 1 naznačí přihrávku podél postranní čáry na
advances the ball with one or two 4 a pak se obrátí a vrací míč zpět 1 (diagr.
dribbles and then reverses the ball back 40). 1 chytí míč, trhne s ním před tělem,
to 2. When 2 makes his catch, 4 sprints pak pošle ho dopředu přihrávkou na 5,
directly toward the ball-side sideline která zakončuje donáškou. (diagr. 41)
(diagr. 38). 2 passes to 4. 4 turns and Tuto možnost používáme, když obránce
passes up the floor to 5 at the top of the bránící naši 4, následuje svého hráče
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key. 5 then turns and passes to 3 for a k postranní čáře. To vytváří více místa pro
lay-up (diagr. 39). We use this option narušení tlaku v prostředku hřiště. Také
when the defender guarding our 4 man máme systém, který se nazývá „Červená“,
in the middle does not follow him to the který používáme proti presu po polovině
sideline. The second option out of our hřiště, kde se tým soupeřů snaží rychle
“White to the Side” set begins like zdvojovat. Diagramy 42, 43 a 44 a
before. On the slap of the ball, 1 and 2 diagramy 45, 46 a 47 znázorňují náš
screen for each other and then make „Červený“ systém. Jakmile je nějakou
hard cuts in the opposite direction. 4 formou zdvojení vytvářen tlak, dostaneme
passes to 1. 4 then sprints to the middle se do postavení 1-3-1 a snažíme se posílat
of the floor at half court. 1 advances the míč co nejrychleji, co to jde, abychom
ball with one or two dribbles and then mohli vystřelit trojku, najet do koše nebo
reverses the ball back to 2. When 2 na post. To, která z těchto možností to
makes his catch, 4 sprints directly bude, záleží na tom, ke komu se míč
toward the ball-side sideline. 2 makes a dostane a jak se obrana stihne vrátit.
hard ball fake up the sideline to 4, and Rychlé agresivní zdvojení přijít, pokud se
then turns and quickly reverses the ball útok snaží provést clonu na míč, předání
back to 1 (diagr. 40). 1 catches the ball, míče z driblinku, přihrávku na post a
rips it across his body, and then pushes přihrávku nebo driblink k postranní čáře.
the ball up the floor with a pass to 5 for
a lay-up (diagr. 41). We use this option
when the defender guarding our 4 man
in the middle follows our 4 man to the
sideline. This creates more space to
attack the press in the middle of the
floor. We also have a set called “Red”
that we use against half court pressure
where the opposing team looks to trap.
Diagrams 42, 43 and 44 and diagrams
45, 46 and 47 show our “Red” set. We
get into a 1-3-1 set once pressure is
applied by some sort of trap, and we
look to reverse the ball as quickly as
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possible for either a 3-pointer, a drive to
the rim, or a post-up, depending on who
the ball is reversed to and on how the
defense recovers. The trap, or blitz as
we call it, can occur when the offense
tries to execute a ball screen, a dribble
hand-off, a post entry, a pass towards
the sideline, or a dribble towards the
sideline.

PRACTICE

PRESSURE TRÉNUJTE PRESINKOVÉ SITUACE

SITUATIONS DAILY

KAŽDÝ DEN

Even if your team is not a team that I v případě že váš tým není, týmem, který
will look to pressure the basketball, it is by se snažil vytvářet tlak na míč, je
important to be able to simulate that důležité, abyste byli schopni simulovat
pressure

during

practice.

This tento

tlak

během

tréninku.

Tohoto

simulation of pressure defense can be napodobení můžeme dosáhnout tak, že se
done by making sure that the proper ujistíme, že jsou v obraně na klíčových
players in the program are playing key pozicích vhodní hráči nebo tím, že
positions for the defense or by adding bránícímu týmu přidáme hráče navíc.
an additional player to the team that is Během

našich

tréninkových

utkání

on defense. Within our scrimmages in používáme pětiminutové časové úseky,
our practices, we use blocks of 5 abychom pracovali na různých typech
minutes to work on different kinds of presinkových obran, se kterými bychom
pressure that we might be faced with se mohli setkat během hry. Někdy
during a game. Sometimes, we don’t nepoužijeme časové úseky a pracujeme na
use blocks of time, and we will work on napodobování tlaku v určitém útoku, aniž
simulating pressure on a particular bychom varovali obranu. Například dáme
possession without warning the defense. hráčům pokyn, aby pět minut agresivně
For example, for five minutes we will zdvojovali všechny clony na míč. Dalších
instruct the players to blitz all ball pět minut po nich budeme chtít, aby
screens. For another 5 minutes, we will agresivně zdvojovali všechna předání
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instruct the players to blitz all dribble míče z driblinku. V dalším pětiminutovém
hand-offs. For another 5 minute block, bloku dáme pokyn, aby hráči agresivně
we will instruct the players to blitz the zdvojovali útočníka na postu, buď jakmile
post, either on the catch or on the dostane přihrávku, nebo když začne
dribble. We will instruct the players to driblovat. Dáme hráčům pokyn, aby na pět
get into our full court pressure defenses minut přešli do naší presinkové obrany po
for a five minute block. Sometimes, we celém hřišti. Někdy zase budeme po obou
will instruct both teams to do all of družstvech chtít, aby všechny tyto věci
these things at once during a block of dělala najednou po určitý časový úsek
time during the scrimmage. We also během
simulate

half

court

pressure

tréninkového

in simulujeme

utkání.

Také

od

půlky

presink

breakdown drills. Obviously, this is v zjednodušených elementárních drilech.
different from simulating pressure in Toto

je

samozřejmě

our scrimmaging because we do not use napodobování
all

five

defenders

on

the

presinku

jiné

než

v našich

floor. tréninkových utkáních, protože nemáme

Sometimes we use three defenders to na hřišti všech pět obránců. Někdy
demonstrate the blitz and then the first použijeme tři obránce, abychom předvedli
pass that the defense looks to take away rychlé agresivní zdvojení a následnou
as the blitz occurs. Other times, we use snahu zamezit první přihrávce. Jindy
no defenders, and just get the players nepoužijeme žádné obránce a jen necháme
comfortable

with

identifying

the hráče, aby se sžili s rozpoznáváním

appropriate looks that will be open vhodných možností kam přihrát míč, které
when a certain blitz occurs. This enables se otevřou při jistém typu agresivního
our

offensive

understand

players

where

the

to

better zdvojení. Díky tomu si naši hráči lépe
scoring uvědomí,

opportunities will be once they are k zakončení,

kde
když

najdou
budou

příležitosti
presováni.

pressured. We use the areas on the floor Vezmeme si místa, kde většinou stavíme
where we like to set our ball screens and clony na míč a ty pak začneme agresivně
then blitz those ball screens. We go over zdvojovat. Projdeme si, kde se při
where the scoring opportunities will be zdvojení těchto clon na míč nachází
on a blitzed ball screen. We do the same příležitosti k zakončení. Totéž uděláme
for dribble hand-offs and the same for s předáváním míče z driblinku a shozy na
post entries. Attacking pressure defense post.
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begins

with

fundamental

practicing
drills

and

basic Útočení proti presinkové obraně začíná u
then trénování jednoduchých základních drilů,

incorporating those basic drills into your které
offensive

attack.

Players

pak

zapojíte/zakomponujete

do

must vašeho útoku. Hráči musí znát své silné a

understand their own strengths and slabé stránky a zároveň být schopni
weaknesses and at the same time, spolehnout

se

na

své

přednosti,

through continued practice, be able to vypilované nepřetržitým tréninkem, aby
rely on their strengths to be as effective byli v presinkových situacích tak úspěšní,
as possible in any type of pressure jak je to jen možné.
situation.
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The “Commando Defense” (by

Obrana

Brian Gregory)

Gregory)

“Komando”

(Brian

This is his seventh year as Dayton's Toto je jeho sedmý rok jako hlavního
head coach. Gregory started his career trenéra Dayton‘s. Gregory začal svou
in 1990 at Michigan State University as kariéru v roce 1990 na Michigan
assistant coach of Jud Heathcote and State University jako asistent trenérů
then of Tom Izzo. After six years he Juda Heathcota a pak Toma Izza. Po
leaves

the

Spartans

for

Toledo šesti letech odchází od týmu Spartans

University (Ohio). After Toledo he goes na Toledo University (Ohio). Po
to Northwestern University. He comes Toledu se přesouvá na Northwestern
back to Michigan State in 1999 and University. V roce 1999 se vrací na
remains, as assistant, until 2003 when Michigan State, kde zůstává jako
he becomes the Dayton Flyers head asistent až do roku 2003, kdy se stává
coach. As Flyers head coach, he led the hlavním trenérem Dayton Flyers.
team to the 2004 NCAA tournament V této funkci je v roce 2004 a 2009
and the 2009 NCAA tournament as well dovedl do turnaje NCAA a v roce
as the 2008 NIT.

2008 do turnaje NIT.

Overview

Souhrn

The Dayton Flyers “Commando Defense” Obrana „Komando“ týmu Dayton Flyers
is 40 minutes of constant mental and představuje

40

minut

soustavného

physical pressure. It designed to slow psychického a fyzického tlaku. Je
down an opponent’s break and make other určený

ke zpomalení

soupeřova

players, other than their primary ball rychlého protiútoku a donucení jiných
handler, bring the ball up the floor. The hráčů než rozehrávače, aby převáželi
“Commando Defense” is not a gambling míč. Obrana „Komando“ neriskuje za
defense intent on getting lots of steals and účelem získání velkého počtu míčů a
easy, transition baskets; it’s 28 metres of lehkých košů v přechodném útoku. Je to
solid, consistent pressure for 40 minutes. 28 metrů stálého, důsledného tlaku po
More than a style, it’s a mentality; an celých 40 minut. Spíše než styl obrany
undeniable determination to impose our je to způsob myšlení, pevné odhodlání
will, and wear down an opponent. “Wear unavit soupeře a vnutit mu to, co
23

them down, and then break them down.”

chceme. „Unavte je a pak je zlomte.“

Goal

Cíl

The goal of our Commando Defense is to Cílem naší obrany „Komando“ je unavit
wear down our opponents over the course soupeře v průběhu čtyřiceti minut. Není
of 40 minutes. It is not designed to beat a určena k tomu, aby porazila protivníka v
team in the first ten minutes or first half, prvních deseti minutách, nebo v prvním
or even the first 30 minutes, but in the last poločase, dokonce ani v prvních třiceti
five to ten minutes of the game, the minutách, ale spíše během posledních
opponent will be so tired physically, that pěti až deseti minut hry, kdy soupeř
they will begin to make mental mistakes. bude tak fyzicky unavený, což ho
This will translate into defensive stops at ovlivní psychicky natolik, že začne dělat
the end of the game as well as easy chyby. To se ke konci hry projeví jako
baskets for the offense.

ubráněné útoky a také jednoduché koše.

Technique

Způsob provedení

In most systems, it is the job of the point Ve většině systémů, v případě, že
guard to get back on defense when the útočící tým vystřelí, má zajišťování na
offense

attempts

a

shot.

In

the starost

rozehrávač.

V obraně

“Commando Defense”, the 2 has this „Komando“ je za toto zodpovědná 2
responsibility. When our offense shoots (dvojka). Když vystřelíme (diagram 1),
(diagr. 1), the point guard finds and rozehrávač, už když je míč v letu,
sprints to cover the opposing point guard, vyhledá a vysprintuje pokrýt soupeřova
while the ball is in the air. It is important rozehrávače.

Je

důležité,

aby

for the point guard not to rest during this rozehrávač, v tuto chvíli nezaspal. Je to
“dead time.” This is when he needs to totiž

situace,

kdy

musí

pracovat

work the hardest, to get himself into great nejtvrději, aby se dostal do dobré pozice
position to pressure the ball. The 3, 4, and pro vytváření tlaku na míč. Hráči na
5 crash the glass for the offensive rebound pozicích 3, 4 a 5 musí jít tvrdě pro
(diagr. 2). The goal of our point guard is útočný doskok

(diagram 2). Úkol

to make the opposing point guard catch našeho rozehrávače je donutit svého
the ball with his back to his basket and as hráče, aby chytil míč čelem k vlastnímu
close to the baseline (as far away from his koši a to co nejblíže k základní čáře
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basket) as possible. He does not deny the (tzn. co nejdále od koše, na který útočí).
pass! Our point guard must be able to Nesnaží se zamezit přihrávce! Musí být
“tag” the opponent on the catch, meaning schopen „přilepit se“ na protivníka hned
when the opposing guard catches the pass, při příjmu přihrávky. Tím myslíme, že
our point guard literally should be able to náš rozehrávač by měl být schopen
touch him. This is why it is vital for the dotknout se soupeřova rozehrávače
point guard to find the opposing point v okamžiku, kdy dostane míč. To je
guard while the shot is in the air. důvod, proč je pro našeho rozehrávače
Otherwise, he will not be able to tag him zásadní vyhledat svůj protějšek, ještě
on the catch; the 3, 4 and 5 sprint back to když je míč ve vzduchu. Jinak nebude
our half court (diagr 3). Upon the catch, schopen se k němu přilepit v okamžiku
the point guard pressures the ball much příjmu přihrávky. 3,4 a 5 (trojka, čtyřka
like he would in the half court; solid, a pětka) pak sprintují zpět na naši
consistent pressure, arms length away. polovinu hřiště (diagram 3). Po příjmu
The point guard keeps his chest between přihrávky, rozehrávač tlačí na balon,
his man and the basket; nose on the ball.

podobně, jako

by bránil na naší

polovině hřiště - stálý, důsledný tlak na
délku paže. Rozehrávač brání tak, aby
jeho hrudník byl přímo mezi hráčem a
košem a jeho hlava ve výšce driblingu.
5 Defense

Obrana v pěti

The other four players on the court follow Další čtyři hráči na hřišti se řídí našimi
our defensive principles. They are in the obrannými zásadami. Jsou postaveni
shallow triangle position - in between man tak, že stojí krok od možné dráhy
and ball, 1 step off the line of the ball. přihrávky mezi svým hráčem a hráčem
Each player is as far up the line of the ball s míčem. Každý z hráčů je vytažený tak,
as possible while still being able to jak je to jen možné, aby stále byl
recover back to their own man on the schopen se včas vrátit ke svému
catch (diagr. 4).

útočníkovi

v okamžiku

přihrávky. (diagram 4)
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příjmu

Conclusion

Závěr

Although the “Commando Defense” takes Sice je na obranu „Komando“ potřeba
a team that is in top physical condition, it tým, který je ve vrcholné fyzické
is very effective in wearing down kondici, ale zato je velmi účinná k
opponents, allowing us to break them unavení soupeře a také nám umožňuje
down during the final rounds of the game. zdolat ho během posledních útoků.
It has really helped us become a better Doopravdy nám pomohla stát se lepším
team, and our players have really bought týmem a naši hráči opravdu začali věřit
into playing with the relentless fury ve hraní

s vytrvalou

agresivitou,

needed to execute this defense - 28 metres potřebnou pro tuto obranu. 28 metrů a
of solid, consistent pressure for 40 40 minut stálého a důsledného tlaku, to
minutes, the Dayton Flyers’ “Commando je obrana „Komando“ týmu Dayton
Defense.”

Flyers.

26

DROP AND REACT (by Micah

PROPAD - PRUDKÉ SNÍŽENÍ

Lancaster)

A REACKCE (Micah Lancaster)

Micah Lancaster is the lead trainer of Micah
Nike

sponsored

Ganon

Lancaster

je

vedoucím

Baker trenérem Ganon Baker Basketball,

Basketball Services and the Executive který je sponzorovaný firmou Nike a
Director of Basketball Training at elite také výkonným ředitelem výcviku na
training academy, Hoops City U. elitní basketbalové akademii, Hoops
Famous for his innovative creativity City U. Je proslulý svým kreativním,
inventing

and

enhancing

training netradičním a vynalézavým zlepšování

methods and breaking down and tréninkových metod, rozebíráním a
teaching offensive moves. He is widely vyučováním

útočných

pohybů.

Je

sought after as a skill development velmi vyhledávaný jako trenér pro
trainer,

camp

clinician,

and rozvoj dovedností, motivační řečník a

motivational speaker across the US vedoucí kempových klinik a to jak po
and Internationally.

Spojených Státech tak i mezinárodně.

Defense is a guessing game. To every Obrana je hra odhadu. Na každý útočný
offensive move, a defender has three pohyb má obránce tři základní tipy.
basic guesses. The offensive player can Útočník může najet doleva, doprava nebo
drive right, drive left, or shoot. That vystřelit. To znamená, že obránce má od
means a defender virtually has only a začátku 33% šanci uhodnout správně.
33% chance of guessing correctly right Většině útočníků takovéhle vyhlídky
from the start. Most offensive players vyhovují. Jenom hráč s míčem rozhoduje,
will take those odds. Only the player kdy se rozběhnout, zastavit, vystřelit
with the ball decides when to start, when nebo najet. Máme tady hru ve hře. Pokud
to stop, when to shoot, and when to je obránce schopen se naučit zvyky a
drive. Here’s the game within the game. tendence útočícího hráče, pak už nemusí
If a defender can learn the tendencies tolik odhadovat. Může začít předvídat,
and habits of the offensive player, they nebo dokonce zmanipulovat útočníka
no longer have to guess quite as much. k určitému jednání. V tomto případě se
They can start to predict and even pravděpodobnost jeho úspěchu zvyšuje.
manipulate the offensive player into Skvělí obránci ví, jak se tohoto tipování
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action. In that case their odds of success zbavit. Na druhou stranu to samé
go up. Great defenders know how to take můžeme říct o útočníkovi. Pokud je
the guessing out of it. On the other hand, schopen nejenom donutit svého obránce,
the same can be said concerning the aby tipoval, ale pak se ještě správně
offensive player. If they can not only rozhodnout na základě reakce obránce,
make their defender guess, but then tak šance, že uspěje, také stoupají. Jsou
make a decision based on the defender’s schopni donutit obranu předpokládat
reaction, their odds of success go up as jednu možnost, aby mohli vybrat tu
well. They are able to make the defense druhou. Jak se říká: „jediná věc, která
guess one way, so they can go the other dokáže překonat výbornou obranu, je
way. As the saying goes, “The only thing ještě

lepší

útok.“

Existuje

mylná

that can beat great defense is better představa, že dobrého obránce porazí
offense.” It’s not accurate to think that a lepší útočný pohyb. Ve skutečnosti však
great defender is beat by a greater move. čím lepší obránce, o to menší význam
In fact, the greater the defender the less útočné pohyby mají. Tajemství jak
“moves” actually matter. The real secret porazit ty nejlepší obránce najdeme v
to beating the best defenders is found in „momentech“
the

“moments”

-

–

načasování,

Timing, nevyzpytatelnost a zareagování. Dnes

unpredictability, and reaction. Today I představím několik pohybů, krok za
will introduce a series of step by step krokem, které používají nejlepší útočníci,
movements that the best offensive aby zvítězili v souboji 1 na 1 s jakýmkoli
players use to win the 1-on-1 battle with obráncem!
any defender!
The Drop

Propad (prudké snížení)

Many of the great scorers within the Mnoho z velkých střelců v basketbale má
game of basketball have one “move” in jeden útočný pohyb společný. Není to
common. It’s not the move that is pohyb, kterému by se obvykle dostávalo
generally noticed in the highlight reels. It pozornosti ve výběrech nejlepších akcí.
tends to be covered up by a monster Spíše bývá zastíněn nějakým šíleným
dunk, an acrobatic finish at the basket, zasmečováním,
the popular Euro Step or by a flashier zakončením,

akrobatickým
populárním

úhybným

crossover or spin. It’s simply an action of dvojtaktem Euro Step, nebo efektnějším
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dropping the hips. It seems most crossoverem či otočkou z driblinku. Je to
basketball players don’t understand this jednoduché snížení v bocích. Zdá se, že
simple concept. When a player steps většina basketbalistů nerozumí tomuto
forward, their hips lean forward as well. prostému konceptu. Když hráč vykročí
In order to get low, they basically have dopředu, jeho boky se také pohnou
to do a lunge on the move. There are dopředu. Aby se snížil, musí v postatě
problems with this. First, since the udělat výpad v pohybu. Toto dělá
player’s hips are forward, it will be very problémy. Za prvé, jelikož hráčovy boky
difficult to shoot without dribbling jsou vepředu, bude pro něj velmi těžké
forward or stepping back. Second, since vystřelit, aniž by zadribloval dopředu,
the player is getting low as they attempt nebo ustoupil zpět. Za druhé, jelikož se
to drive past, a physical defender can hráč snižuje teprve při pokusu uniknout
simply knock them off their path. It’s okolo obránce, může ho fyzicky bránící
widely known in sports that the lower a hráč jednoduše vychýlit ze směru. Ve
player’s hips are, the more explosive sportu je obecně známo, že čím níže jsou
they will be, but too often we fail to hráčovy boky, tím výbušnější bude, ale
discuss when and how to get low. While až příliš často zapomínáme řešit, kdy a
most players get low as they drive, the jak se má hráč snížit. Zatímco se většina
best players get low before they drive. hráčů dostává nízko, když najíždí, ti
They literally drop. This is how it can be nejlepší hráči se sníží už před začátkem
performed. When a player is attacking nájezdu. Doslova se propadnou. Může to
right, they lead with their right foot. být provedeno takto. Když hráč útočí
Instead of stepping forward, however, doprava, začíná pravou nohou. Namísto
they simply move their right foot aby vykročil dopředu, jednoduše pohne
forward and move their left foot back pravou nohu dopředu a levou dozadu,
causing their body and their hips to drop čímž způsobí, že jeho tělo a boky
straight down. Gravity pulls their body propadnou přímo dolů. Gravitace táhne
into an explosive position, so they can jeho tělo do nízké pozice, která umožňuje
attack ready and low (photo 1 and 2). výbušný start, takže je správně připraven
This driving position is the key. If a k útoku (fotografie 1 a 2). Tato pozice
player can master this simple drop, the před únikem je klíčová. Pokud ji hráč
game opens to a whole new level. If the zvládne, otevřou se mu ve hře úplně nové
defender does not react to the drop, the možnosti. Pokud obránce nezareaguje na
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offensive player has the green light to propad, tak má útočící hráč zelenou pro
drive. After a player has shown the nájezd do koše. Poté co hráč ukázal
ability to drop and drive, they begin to schopnost propadnout a najet, začne
demand attention whenever they do so. přitahovat pozornost obrany, kdykoli to
Their drop becomes a foundation in udělá. Jejich propad se stane základem,
which they have many options. The drop, ze kterého mohou pokračovat mnoha
while seemingly simple, can be tough for způsoby. I když je propad zdánlivě
young players to learn and even some jednoduchý, může být pro mladé hráče i
pros. To learn quickly and effectively, některé profesionály těžké se ho naučit.
direct the players to stand on a line Aby se ho hráči naučili rychle a
(photo 3). On command, they must slide efektivně, pošlete je, aby se postavili na
their lead foot forward and the other foot čáru (fotografie 3). Na pokyn, musí co
back as quickly as possible. The line will nejrychleji

posunout

kročnou

nohu

hold them accountable, as their feet must dopředu a druhou nohu dozadu. Podle
be staggered, and their hips straight čáry se kontrolují tak, aby jejich nohy
above it. After several repetitions, they byly pokrčené v podřepu, připravené
can drop and explode as quickly as vyrazit a jejich boky přímo nad ní. Po
possible as if driving. If they can master několika opakováních mohou provést
this drop, they are ready for the second propad a co nejrychleji vyrazit, jako při
step.

úniku. Pokud zvládají tento propad, jsou
připraveni na další krok.

The Cross

Crossover (prohození míče z jedné

The natural counter to any drive is a ruky do druhé před tělem)
crossover. Defenders know that as well Přirozený

protipohyb

k úniku

je

as anybody. Yet if a player has a great crossover. To ví každý a obránci snad
first step explosion out of the drop and nejlépe. Přesto, pokud má hráč skvělou
the right footwork to perform a crossover výbušnost v prvním kroku z propadu a
dribble from that position, there is very správnou práci nohou, aby si z této
little a defender can do. The beauty of pozice mohl prohodit míč před tělem, tak
the drop is in the footwork. As a player’s toho není moc, co by obránce mohl
hips go down, their lead foot shoots udělat. Krása propadu je v práci nohou.
forward. A great defender does not allow Zatímco jdou hráčovy boky dolů, jeho
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the offensive player’s foot to beat their kročná noha vystřelí dopředu. Dobrý
own feet. They must react or they are obránce nepřipustí, aby se útočníkova
already beaten. As soon as the defender noha dostala za jeho vlastní. Musí
reacts to the drop, a crossover can be zareagovat, nebo už je překonán. Jakmile
used against their reaction. The offensive obránce zareaguje na propad, může být
player controls the reactions of the proti

této

reakci

použit

crossover.

defender and at that point, that defender Útočník kontroluje reakce svého obránce,
can only guess. It’s important to note that který v tomto okamžiku může pouze
most players are not effective using the hádat. Je důležité všimnout si toho, že
crossover dribble to get a quick shot. většina hráčů není efektivní při používání
Many athletes either take the ball all the crossoveru k získání pozice pro rychlou
way to the basket or need two dribbles to střelu. Mnoho hráčů buď najede až do
get their shot out of their hand. That is koše,

nebo

potřebuje

alespoň

dva

why the footwork is crucial. There are driblinky k tomu, aby vystřelili. To je
two important fundamentals here. When důvod, proč je práce nohou klíčová. Jsou
a player crosses the ball over, their back tu dvě důležité zásady. Když si hráč
foot, in this case the left foot, must step prohazuje míč před tělem, jeho zadní
even with the right (photo 4, 5, 6 and 7). noha,

v tomto

This opens up the opportunity that the došlápnout
second key offers; the ball and the left (fotografie

případě

rovnoměrně
4,5,6

a

7).

levá,

musí

s

pravou

To

otevírá

foot must hit the floor at the same time. možnosti, které nabízí druhá zásada,
This way if the defense was shaken loose která je, že míč a levá noha se musí
by the crossover, two steps can be used dotknout země v stejnou chvíli. Takto,
such as a 1,2 step, otherwise known as a pokud crossover obránce setřese, mohou
stride step, to separate for a quick shot. být k vytvoření místa pro rychlou střelu
The only way to create space efficiently použity dva kroky, jako např. nakročení
and with only two steps is to perform the (levá, pravá nebo pravá, levá). Jediný
footwork properly.

způsob jak si účinně udělat místo pouze
dvěma kroky, je pořádně provést práci
nohou.

Drop and Shoot

Propad (prudké snížení) a střela

In order for any move to be effective, it Aby byl komplexní pohyb efektivní, tak
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must have a counter. Whenever a counter na něj musí navazovat nějaký protipohyb.
involves the possibility of taking a shot, Kdykoli

tento

protipohyb

obsahuje

the move is strengthened. Therefore, možnost vystřelit, tak to pohyb posílí.
once the drop and drive and the drop and Proto jakmile se propad a únik a propad a
cross are threats, the offensive player crossover stanou hrozbou, útočník má
always has the option to simply drop and pořád ještě možnost jednoduše si nakročit
step into their shot, otherwise known as si do pozice na střelbu. Pokud si
an NBA stutter. If you notice the photo všimnete, na fotografii 8 má útočník ruku
8, the offensive players hand is under the pod míčem. I když víme, že kdyby hráč
ball. While we know this would be called ještě jednou míčem bouchl, tak by toto
a carry if dribbled again, the defensive bylo odpískáno jako nošený míč, tak
player must respect this dribble. No bránící hráč musí brát ohled na opačnou
defender can bet on the officials making možnost. Žádný obránce nemůže počítat
the call. This is also the offense’s se správným odpískáním, což je další
advantage. Therefore, when the player výhoda pro útočníka. Tudíž když hráč
drops and reads that the defender is provede propad a přečte, že obránce čeká
guessing crossover, the ball can be crossover, může prudce stáhnout míč
ripped across the body as if a crossover k tělu, jako kdyby opravdu crossover
is being performed (photo 9). With the opravdu prováděl (fotografie 9). Díky
same footwork being executed as with tomu, že práce nohou je stejná jako u
the crossover, not only does this shot crossoveru, tak tato střelba nejenom
appear to be the start of a crossover, but vypadá jako začátek crossoveru, ale hráč
the player is also stepping right into an si také vlastně nakračuje přímo do
unpredictable and extremely quick shot. nepředvídatelné a extrémně rychlé střely.
It’s an unstoppable series of moves, and Je to nezastavitelná série pohybů a proto
that’s why the best players always have ji ti nejlepší hráči mají ve své herní
it in their arsenal.

výbavě.

Making it work

Co udělat, aby to fungovalo

Whether at the end of the shot clock, or Toto

jednoduché

snížení

v bocích

in the flow of the game, a simple drop of vyžaduje reakci, ať už je to na konci
the hips demands a reaction. That’s why časového limitu pro útok nebo v průběhu
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I consider this move the most essential hry. Proto ho považuji za nejzákladnější
move in today’s game. With just a little pohyb v současném basketbalu. Hráč se
fundamental footwork, a player can get tak může kdykoli uvolnit ke střele pouze
off a shot at any time. But don’t be s trochou elementární práce nohou. Ale
fooled. The Drop and React is simple nenechte se zmást. Propad je teoreticky
and theory but difficult to mas-ter. Only jednoduchý, ale obtížný na zvládnutí.
the best players seem to be able to make Zdá se, že jen ti nejlepší hráči jsou
it a weapon each and every game. Why? schopni naplno využívat tuto zbraň
Players are often in such a hurry to beat opravdu v každém zápase. Proč? Hráči
their defender that they forget to drop. totiž

většinou

They lunge forward, leading with their překonali
head and off balance. At that point zapomenou

tolik

svého
snížit.

spěchají,

obránce,
Vyrazí

že

aby
se

dopředu,

everything is broken down. Remember, hlavou napřed a vyvedeni z rovnováhy.
in order for any counter to work, the V tom okamžiku je všechno pokazí.
main move must be perfect. That means Pamatujte si, že aby jakýkoli z těch
for any player to make this series navazujících protipohybů fungoval, tak
effective, they must master the drop first. musí být výchozí pohyb dokonalý. To
Whether they drop and drive, drop and pro hráče znamená, že nejdříve musí
cross, or drop and shoot, the drop itself zvládnout samotný propad, aby celá série
must look and feel the same. Then it’s all pohybů fungovala. Ať už hráč provádí
about timing and reaction. However the propad a nájezd, propad a crossover nebo
defender reacts should point the way to a propad a střela, tak propad samotný musí
solution. While they know the offense vypadat a působit stejně. Pak už je to celé
has only three choices, they can’t do o načasování a reagování. Způsob jakým
anything about it. All they can do is obrana zareaguje, ať už je jakýkoli, by
guess. And that’s right where any player měl útočníkovi nabídnout řešení situace.
wants their defender.

I když obránce ví, že útočník má pouze
tři možnosti, nemůže s tím nic udělat.
Vše, co může udělat je hádat. A to je
přesně situace, kde chce hráč svého
obránce mít.
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TERMINOLOGY (by Ryan

HERNÍ

TERMINOLOGIE

Krueger)

(Ryan Krueger)

Ryan Krueger has been the assistant Ryan Krueger byl rok asistentem
coach of Virginia Commonwealth for a trenéra na Virginia Commonwealth a
year and of Maine Central Institute for dvě sezony na Maine Central Institute.
two seasons. For four years he has Čtyři roky pracoval s New Jersey
worked with the New Jersey Nets, at Nets, nejprve jako videokoordinátor a
first as a video coordinator and, počínaje minulou sezonou (2006/07)
beginning last season, as assistant jako asistent trenéra. Napsal dvě
coach. He has written two books, knihy,
"Yellow

Brick

Basketball

Drills", Drills“,

„Yellow

Brick

Basketball

jejichž

výtěžky

jdou

na

whose proceeds go toward the social dobročinnou kampaň „Coaches vs.
campaign "Coaches vs. Cancer". He Cancer“ (trenéři proti rakovině). Také
has also been an instructor at Five-Star byl trenérem na kempu Five-Star.
Camp. He is currently assistant coach V současné době je asistentem trenéra
at Rutgers University.

na Rutgers University.

There are so many things as coaches that Je tolik věcí, které jako trenéři milujeme
we love about this game which other na této hře a kterým jiní lidé prostě
people just can’t understand. Celebrating nemohou

rozumět.

Oslavy

velkého

with your team in a tiny, dingy locker vítězství s vaším týmem na soupeřově
room after a big road win. Team dinners hřišti,

odehrávající

se

v malinké

a

where the rookies have to sing. The ušmudlaná kabině. Týmové večeře, kde
camaraderie

and

brotherhood

that nováčci

musí

zpívat.

Bratrství

a

coaches and players share that only kamarádství sdílené trenéry a hráči, které
comes from being around each other vzejde pouze z toho, že jsou spolu
every single day. These are all things that opravdu každý den. To jsou všechno
are only special to you if you’re a coach. věci, které jsou pro vás mimořádné, jen
One aspect of the game that doesn’t get pokud jste trenér. Jeden aspekt hry, o
talked about very often is terminology. kterém se moc často nemluví, je herní
We all have our own secret code whether terminologie. Všichni máme svou tajnou
we know it or not. We repeatedly use řeč, ať už o tom víme, nebo ne.
certain descriptions to present situations Opakovaně používáme jistá označení
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that arise.

k popisu situací, které mohou nastat.

Having a consistent terminology helps To, že budete mít ucelenou herní
you in a couple of ways. The most terminologii, vám pomůže v několika
important is that it allows you to be a směrech. Nejdůležitější je, že vám to
better teacher. It helps you get your point umožní být lepším učitelem. Pomůže
across more quickly. This makes sense vám to rychleji se vyjádřit, protože takto
because you are generally using less většinou používáte méně slov, abyste
words to describe something. You can něco popsali. Můžete vašim hráčům
paint a picture or describe a situation to načrtnout akci nebo popsat situaci
your players using one simple word použitím jednoho jednoduchého slova,
you’ve made up as opposed to using an které jste si vymysleli, namísto toho
entire sentence to do the same. I always abyste k tomu samému použili celou
want to be as short, concise, and to the větu. Vždy, když mluvím ke svým
point as possible when addressing our hráčům,

chci

se

vyjadřovat

co

players. What’s important is for them to nejstručněji a k věci. Co je pro ně
get the information but then to use that důležité, je nejenom to, aby obdrželi
information

playing

the

game,

not danou informaci, ale také aby ji byli

standing and listening. I will list a few schopni využít při hře, namísto toho aby
examples of what I mean.

stáli a poslouchali. Uvedu několik
příkladů.

I am a huge believer in individual Jsem velkým fanouškem individuálních
breakdown drills. We are a big pick and zjednodušujících elementárních drilů.
roll team so our pick and roll attack is Náš tým hodně používá tzv. „pick and
something we work on frequently. One roll“ (clonu na míč, po které se clonící
thing I always want my ball handlers to hráč otáčí a sbíhá ke koši) a tak je to taky
do is look to beat their man away from něco, na čem často pracujeme. Jedna
the pick and roll. If the big is screening věc, kterou chci po hráčích s míčem, je,
such that the ball handler is coming off to aby se snažili překonat svého hráče pryč
his right hand, I want the ball handler to od clony. Když dlouhý staví clonu, vždy
see whether or not he can beat his man by chci, aby hráč s míčem napřed zkusil,
not using the screen. We always told our jestli svého obránce překoná, aniž by
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players to “be a threat to beat your man využil

clonu.

Vždy našim

hráčům

away from the screen.” That takes a long říkáme „buďte nebezpeční i na druhou
time to say. So I came up with one simple stranu než je postavená clona“. Než to
word that inherently has nothing to do řeknete, trvá to dlouho. Tak jsem přišel
with pick and rolls or basketball. I call s jedním jednoduchým slovem, které
beating your man away from the pick and v podstatě nemá nic společného se
roll “bingo”. At first our coaches thought clonami nebo basketbalem. Říkám tomu,
I was crazy, but if you ask any of our že hráč překoná svého obránce od clony
guards about “bingo”, they will know „bingo“. Nejdříve si všichni naši trenéři
exactly what you are talking about. mysleli, že jsem zešílel, ale pokud se
Terminology becomes very useful during zeptáte kteréhokoli z našich rozehrávačů,
a game when you can use it to quickly budou přesně vědět, o čem mluvíte. Tato
tell your players what kind of action the terminologie je velmi užitečná, během
opponent is about to run and how you hry, kdy můžete svým hráčům rychle
want to guard it. Let’s say you hear the sdělit, jakou akci se soupeř chystá zahrát
call for a team to run a side pick and roll. a jak chcete, aby ji bránili. Řekněme, že
We would normally call out “side pick – zaslechnete soupeře hlásit, že budou hrát
blue it”. This is what play they are „pick and roll“ z křídla. Normálně
running and how we want to guard it. But bychom zahlásili „clona ze strany – jdi
many teams these days don’t set a modrou“. To nám říká, jakou akci hrají a
traditional angle side pick (screener’s jak ji chceme bránit. V současnosti ale
back to the sideline). Instead they set the mnoho týmů nestaví clonu ze strany pod
screen with the screener’s back to the obvyklým úhlem (záda clonícího hráče
baseline, bringing the ball handler to the k postranní čáře). Místo toho, staví clonu
baseline instead of to the middle. We tak, že clonící hráč je zády k základní
have a special call for this type of side čáře, což navádí hráče s míčem ke
pick. We call this a “hat pick”. Why we koncové čáře namísto do středu. Pro
call it this I have no idea, but it is tento typ clony máme zvláštní označení unimportant. What’s important is that our „kulich clona “. Nevím, proč tomu
players know what it is and know how říkáme zrovna takhle, ale to není
we defend it. A traditional side pick we důležité. Co je důležité, je, že naši hráči
would “blue” but a “hat pick” we would vědí, co to znamená a jak to bránit.
“red”. Now we can quickly relay to our Tradiční clonu ze strany bychom „šli
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players “hat pick – red it!” as opposed to modrou“, ale na „kulich clonu“ bychom
“side pick but bringing the ball handler „šli červenou“. Teď se můžeme s našimi
baseline – red it!” That’s just too long hráči rychle dorozumět: „kulich clonu –
and clunky to say.

jdi červenou!“ namísto „clona ze strany,
ale vede driblujícího hráče k základní
čáře – jdi červenou!“ To je prostě moc
dlouhé a neohrabané.

THE FOLLOWING ARE TERMS NÁSLEDUJÍCÍ
WE

USED

TO

DESCRIBE POUŽILI

OFFENSIVE ACTIONS

TERMÍNY
PRO

JSME

POPSÁNÍ

ÚTOČNÝCH AKCÍ

“Floppy” – baseline screening action with „Floppy“ (Věšák) – akce s cloněním u
4 & 5 setting pin down screens for 2 and základní čáry; 4 a 5 staví clony blízko u
3.

koše, kolem kterých se 2 a 3 uvolňují
nahoru na křídla

“Hawk” – post up with 2 starting at the „Hawk“ (Sokol) – hra z postu při, které 2
top of the key and getting a pick from a začíná

nahoře

big (4/5) at the elbow. Similar to a UCLA trestného
cut.

hodu,

v oblasti

nad

dostává

čarou

clonu

od

dlouhého (4 nebo 5) na horním rohu
vymezeného

území.

Akce

podobná

„UCLA cut“
“Hammer Action” – Starts with a 1/3 hat „Hammer Action“ (Kladivo) – začíná
pick (SPR where the 3 has his back to the „kulich clonou“ od 3 pro 1 („pick and
baseline).

4

and

5

are

at

the roll“ z křídla, při kterém stojí 3 zády ke

weak/opposite elbow and 2 is at the top koncové

čáře).

4

a

5

jsou

na

of the key. As 1 drives baseline, 2 (top of slabostranném horním rohu vymezeného
the key) gets a double flare at the území 2 je v oblasti nad čarou trestného
weakside elbow getting him open in the hodu. Zatím co 1 najíždí k základní čáře,
weakside corner. 1 throws a pass along dva 2 (nad čárou TH) dostává dvojitou
the baseline for a corner three point shot zadní clonu na přehoz, čímž se uvolňuje
from 2.

do slabostranného rohu. 1 hází přihrávku
podél koncové čáry na 2, která střílí
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trojku.
“Horns” – 4 and 5 at each elbow with 2 „Horns“ (Parohy) – 4 a 5 stojí každý na
and 3 in the corners. 1 can use either big jednom z vrchních rohů vymezeného
for a pick and roll.

území; 2 a 3 jsou v rozích; 1 si může
vybrat jednoho z dlouhých a zahrát s ním
„pick and roll“

“Munch” – Out of a box set, 1 swings „Munch“ (Křupky) – akce vycházející
the ball to opposite side of the floor and z obdélníkového postavení, 1 přehodí
then the big gets a double back pick for a míč na slabou stranu hřiště a poté
post up.

dostává pivot dvojitou zadní clonu, aby
mohl hrát na postu

“Pinch Post” – guard with the ball at the „Pinch Post“ (Post Špetka) – rozehrávač
top of the key, big at the elbow. Guard nebo křídlo s míčem nad čarou trestného
passes to the big and gets into a two men hodu, dlouhý na rohu vymezeného
game off the elbow.

území. Křídlo přihrává dlouhému a spolu
hrají

do

koše

z horního

rohu

vymezeného území.
HERE IS A LIST OF SOME OTHER ZDE
RANDOM NBA TERMINOLOGY

JSOU

NĚJAKÉ

DALŠÍ

NÁHODNĚ VYBRANÉ TERMÍNY Z
NBA

“ATO’s” – after time out plays

„ATO’s“ (After Time Out) – akce hrané
po oddechovém čase

“Basket cut” – guard feeds the post and „Basket
cuts over top (middle) of the big.

cut“

(Středový

únik)

–

rozehrávač nebo křídlo přihrává na post
a sbíhá horem kolem dlouhého s míčem
do středu

“Go cut” – guard feeds the post and cuts „Go cut“ (Boční únik) – rozehrávač nebo
below (baseline side) of the big.

křídlo přihrává na post a sbíhá spodem
kolem dlouhého ke koncové čáře

“Butter” – our call at the end of the shot „Butter“ (Máslo) – náš signál, že se blíží
clock (5 seconds remaining). ▼ “Drag” – konec časového limitu na střelu (zbývá 5
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pick and rolls in transition.

vteřin)
„Drag“ (Tahač) – „pick and roll“
v přechodném útoku

“Lifted” – refers to a big being high, „Lifted“ (Vytažený) – označuje situaci,
spaced for a jumpshot, as opposed to low kdy je dlouhý nahoře připravený na
on the block.

střelu z výskoku (oproti tomu, když je
dole na písmenech)

“Pocket pass” – the pass we make when „Pocket pass“ (Jamková přihrávka) –
a guard curls versus a hard show. On the přihrávka, kterou rozehrávač hází, když
catch we immediately look to bounce rychle změní směr ve snaze vyhnout se
pass to the screener since his man showed důraznému předskoku. Jakmile přestane
up and left him open.

driblovat, snaží se přihrát o zem
clonícímu

hráči,

jehož

obránce

předskočil a nechal ho volného.
I

also

think

that

using

special Také

si

myslím,

že

používání

terminology helps promote a sense of nestandardní herní terminologie pomáhá
culture on your team. It’s something that vzbuzovat pocit týmové kultury ve
is unique to your team that no one else vašem týmu, pocit něčeho, co vás
does. I know I would think it was pretty spojuje. Pro vaše družstvo je to něco
cool if my high school coach used college unikátního, co nikdo jiný nedělá. Vím,
terminology when I was playing. If I’m a že kdyby můj trenér na střední škole
college player and I’m dreaming of používal

vysokoškolskou

herní

playing in the NBA, I would think it was terminologii, tak bych si myslel, že je to
pretty

cool

to

be

learning

NBA skvělé. Kdybych byl univerzitní hráč a

terminology. I overhear our players using snil o tom, že budu hrát v NBA, myslel
our team terminology talking with one bych si, že by bylo super naučit se
another all the time. These may be words terminologii užívanou v NBA. Každou
that we have totally made up but they chvíli zaslechnu, jak se spolu baví naši
have meaning to us. Those words are our hráči
terminology. It’s part of our team.

a

používají

týmovou

herní

terminologii. Sice to mohou být naprosto
vymyšlená slova, ale pro nás mají
význam. Tyto slova jsou naše herní
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terminologie. Je to část našeho týmu.
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USA TEAM STRATEGY IN

STRATEGIE

JAPAN (by Mike Krzyzewski)

V JAPONSKU

TÝMU

USA
(Mike

Krzyzewski)
In 2005, Mike Krzyzewski was hired V roce 2005 byl Mike Krzyzewski
to coach the U.S. basketball team for najat, aby vedl národní basketbalový
the 2006 FIBA World Championship tým Spojených států na FIBA
and 2008 Olympic Games in Beijing, Mistrovství světa v basketbale (2006) a
China. He had worked for the US na olympijských hrách v čínském
team in the past, most notably as an Pekingu (2008). Pro tým Spojených
assistant to Chuck Daly during the států
pracoval
už
v minulost.
gold medal winning campaign of the Nejvýznačnější je jeho působení jako
original “Dream Team” at the 1992 asistenta Chucka Dailyho během
Olympic Games in Barcelona. As the vítězného tažení původního „Dream
head coach at Duke University, his Teamu“, který na Olympijských hrách
program can be measured not only by v Barceloně získal zlatou medaili. Jeho
his
three
NCAA
national basketbalový program na Duke
championships (1991, 1992 and 2001), University můžeme hodnotit nejen
but by the numerous players he podle jeho třech titulů vítěze NCAA
coached that went on to play in the (1991, 1992 a 2001) ale také podle počtu
NBA. Krzyzewski attended the United jím trénovaných hráčů, kteří později
States Military Academy at West odešli hrát do NBA. Krzyzewski
Point, NY, and also served as Bobby vystudoval vojenskou akademii ve
Knight’s assistant at the Indiana West Pointu (v New Yorku).
University. He currently has a75.1 V současnosti je jeho úspěšnost 75,1%
winning percentage (78.1 with Duke), vyhraných utkání (78,1% s Duke) a
and has won 12 Coach of the Year vyhrál 12 různých ocenění trenér roku.
Awards. He is a member of a small Je členem elitní skupiny trenérů, kteří
group of coaches, who won more than zvítězili ve více než 700/sedmi stech
700 games. Krzyzewski was inducted zápasech. V roce byl 2001 uveden do
into the Naismith Basketball Hall Of Naismithovy basketbalové Síně slávy.
Fame in 2001.
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GENERAL INFORMATION

OBECNÉ ÚDAJE

Soon after starting his tenure as the Brzy po začátku svého funkčního období
managing

director

of

the

USA jako generální ředitele reprezentace USA

Basketball, Jerry Colangelo appointed mne Jerry Colangelo jmenoval do funkce
me as the team’s head coach, assembled hlavního trenéra týmu, sestavil vynikající
an excellent team of assistants from both tým asistentů složený z trenérů NCAA a
the NCAA and the NBA, and insisted on NBA a také trval na důkladném výběru,
a thorough process of selecting players kteří by chtěli dlouhodobě pracovat s
with long-term commitments to the národním týmem. Tým Spojených států
national team. The U.S. team travelled přicestoval do Japonska jako favorit na
to Japan as the favourite to win the gold zisk zlaté medaile na MS. Tohoto cíle
medal at the World Championships. We jsme

sice

nedosáhli

(získali

jsme

didn’t achieve that goal (we won the bronzovou medaili), ale ukázali jsme
bronze medal), but we did show some úžasné

zlepšení

v porovnání

amazing improvement when compared s předchozími výběry Spojených států.
to the previous U.S. teams.

Už od prvního dne soustředění, nás

We had a serious approach from the provázel seriozní přístup realizačního
coaching staff starting at Day One of our týmu trenérů.

Přístup hráčů (zvláště

training camp. The conduct of the superhvězd), jejich oddanost hernímu
players (especially the superstars), their plánu, jejich nadprůměrné výkon během
commitment to the game plans, superior přípravných zápasů, spolu s faktem, že
performances

during

the

exhibition tento tým zůstane ve stejné sestavě ještě

games, along with the fact that this team další dva roky, nemůže být ničím jiným
will stay together for the next two years, než dobrým znamením do budoucnosti.
can only be a great signal for the future. Náš tým zakončil šampionát s bilancí 8-1,
Our team finished the tournament at 8-1, poté co jsme také zvítězili ve všech pěti
after winning all five exhibition games exhibičních zápasech (Portoriko, Čína,
(Puerto Rico, China, Brazil, South Brazílie, Jižní Korea a Litva). Dominovali
Korea, and Lithuania). We dominated in jsme skoro v každé statistické kategorii
almost every statistical aspect of the hry – nejvíce nastřílených bohů na zápas
game — leading all teams with 103.6 ze všech týmů: 103,6 (110 během
point

per

game

(110

during

the „exhibičních“
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západů),

dobrá

střelba

exhibition games), and shot the ball 50,3% (rovněž nejlepší na turnaji). Také
well—50.3%

(also

leading

the jsme skončili první ze všech týmů v počtu

tournament). We also finished first asistencí

(18,78)

among all teams in assists per game vystřelených

na

zápas,

trestných

celkově

hodů

(182),

(18.78), free-throws attempted (182), získaných míčů na zápas (10,8), druzí
steals per game (10.8), while finishing v počtu bloků na zápas (4,9) a čtvrtí
second in blocks per game (4.9), and v doskocích na zápas (36,6 – 13,1 útočné
fourth in rebounds per game (36.3, 13.1 a 23,2 obrané doskoky na zápas). Až do
offensive and 23.2 defensive rebounds semifinálového
per game). Until the semifinal clash with všechny

střetu

zápasy

s Řeky

vyhráli

jsme

v průměru

the Greeks, we won all games with an rozdílem 25,8 bodů na zápas.
average margin of 25.8 ppg.

Důvodů porážky s Řeckem je několik.

The reasons for the defeat in the Greece Náš tým čelil konkurenceschopnému
game are several. Our team faced a soupeři,

úřadujícímu

mistru

Evropy,

competitive and experienced rival, the týmu, který v tomto zápase dosáhl svého
reigning European champions, a team maxima na šampionátu. Náš tým dovolil
that had reached its peak in this soupeři

nastřílet

101

bodů

(oproti

tournament during this game. Our team průměru 80,8 bodů na zápas v prvních
allowed 101 points in this game (after sedmi

hrách).

Nebyli

jsme

schopni

allowing just 80.8 in the first seven vytvářet tlak na řecké rozehrávače při
games). We were unable to pressure the převážení míče a ani ve střeleckých
Greek guards down the floor or in the pozicích. Navíc jsme nastříleli příšerných
shooting zones. Moreover, we shot an 59% z čáry trestného hodu (20 z 34), 32%
appalling 59% from the free-throw line z tříbodové

vzdálenosti

(9

z 28)

a

(20 from 34), 32% percent from three- dokázali jsme sebrat soupeři míč pouze
point range (9 from 28), and managed to čtyřikrát za celý zápas. Kromě toho, nám
steal the ball only four times. In také řečtí rozehrávači a pivoti působili
addition, Greek guards and centers vážné

potíže

svým

bezchybným

caused some serious trouble with their provedením „pick and rollu“ (clona na
perfect execution of the pick-and-roll. In míč, po které clonící hráč sbíhá ke koši).
summary, the win by the Greeks was Když to shrnu, vítězství Řeků bylo
absolutely deserved.

naprosto zasloužené.

Considering the fact that there are some Mezi NBA a zbytkem světa jsou velké
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big differences in the style of play, game rozdíly ve stylu hry, herní filosofií a také
philosophy, and rules between the NBA pravidly. Vzhledem k tomu, je jasné, že
and the rest of the world (FIBA naši hráči potřebují nějaký čas na
competitions), some time is clearly přizpůsobení, aby byli schopni čelit dobře
needed for our players to adjust before připraveným a koučovaným národním
facing well prepared and coached týmům, které kladou důraz na týmovou
international teams that emphasize team obranu a různé útočné systémy. Náš
defense and various offensive plays. realizační tým trenérů dokázal zápas od
Our coaching staff managed to make the zápasu hráčům pomoci pochopit jejich
players understand their roles game after role, takže tým táhli kapitáni Dwyane
game, with the captains Dwyane Wade Wade (19,3 points per game), LeBron
(19.3 points per game), LeBron James James (14) and Carmelo Anthony (19,9) s
(14) and Carmelo Anthony (19.9) kvalitní podporou od zbytku hráčů. Tito
leading the way, along with great help tři

tahouni,

kteří

nesli

většinu

from the cast of supporting players. odpovědnosti v koncovkách zápasů, hráli
Those three players carried the load většinu času na pozici křídelního útočníka
down the stretch, playing most of the (většinou malé křídlo), i když James a
time at the guard (mostly shooting Anthony také nastupovali na pozici pivota
guard) position, but James and Anthony a to jak v obraně, tak i v útoku, což díky
were

also

offensively

used
and

as

centers,

defensively,

both jejich velikosti a fyzické zdatnosti nebyl
which problém.

certainly wasn’t a problem, given their Joe
size and physical conditioning.

Johnson

a

Shane

Battier

byli

náhradníky na pozici menšího křídla.

Joe Johnson and Shane Battier were Chris

Paul

(který

skončil

druhý

used as backups for two-guard position, v asistencích na zápas – 5,25) a Kirk
Chris Paul (finished second in assists per Hinrich se střídali na pozici rozehrávači,
game with 5.25) and Kirk Hinrich zatímco Elton Brand, Dwight Howard
covered the point guard spot, while (1,3 bloků na zápas) a Chris Bosh se dělili
Elton Brand, Dwight Howard (1.3 o minuty na pivotu. Brad Miller a Antawn
blocks per game) and Chris Bosh shared Jamison

zřídka

nastupovali

jako

the minutes at center. Brad Miller and náhradníci.
Antawn Jamison were seldom used Americký styl hry by se dal popsat jako
backups.

jednoduchý,
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se

spoustou

běhání

a

The Americans’ style of play can be rychlých protiútoků. Byla zde tendence k
described as a simple game with a lot of okázalým akcím a k velkému množství
running and fast breaks. There was a situací jeden na jednoho, které byly
tendency for flamboyant plays and many zakončovány brzy vystřelenou střelou.
one-on-one situations, with a large Toto jsme spojili s agresivní obranou,
number of shots taken early in the shot většinou osobní.
clock. We combined this with an Rozhodli jsme se držet se strategie
aggressive defense, typically man-to- původních výběrů Spojených Států a tak
man.

jsme rozdělili herní čas na hřišti mezi

Following the strategy of previous U.S. všechny hráče. Určili jsme počet střel pro
national teams, we decided to divide the každého hráče a do rotace jsme zapojili
playing time of players. We set the deset až dvanáct hráčů. Časté střídání
number of shots for each player, using někdy vedlo k výměně až čtyř hráčů
10 to 12 players in the rotation with najednou, aniž bychom se nějak odklonili
frequent

substitutions,

sometimes od našeho herního plánu.

changing three or four players at the
same time, while rarely deviating from
our game plan.
DEFENSE

OBRANA

When you talk about the U.S. team’s Když člověk mluví o obraně týmu
defense, the first thing that comes to Spojených států, první věc, která ho
mind is the aggressive man-to-man. We napadne, je agresivní osobní obrana.
started every game playing half court or Každý zápas jsme začínali obranou od
3/4 court defense, and, after the first poloviny nebo po ¾ hřiště a po prvním
substitutions during the first quarter, we střídání

během

první

čtvrtiny

jsme

would start to be more aggressive, přitvrdili a snažili se soupeřům ztížit
making it tougher for the opponents to převezení míče. Chris Paul obvykle
move the ball. Chris Paul was the usual začínal na pozici rozehrávače a poté, co
starter at the point guard, and after Kurt ho vystřídal Kurt Hinrich jsme začali
Hinrich would replace him, at which používat presink po celém hřišti. Při
time we generally used a full court presinku po celém hřišti jsme vytvářeli
press. While using the full court press, tlak na míč, snažili se zamezit první
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we pressed the dribbler aggressively, přihrávce,

nutili

driblujícího

hráče

closed the lanes for the first pass, forced směrem k postranní čáře, bránili zepředu
the dribbler to the sidelines, fronted the hráče

dole

na

písmenech

s dobrým

players on the low post with a strong vypomáháním ze slabé strany, výborně
help side, defended great from the down jsme bránili dolní clony a odstavovali
screens, and boxed out well after the hráče po střele. Důležitá věc, kterou je
shots. An important thing to mention třeba zmínit je, že jsme se velmi dobře
was that we were very good at taking stavěli na prorážení. Při vyhazování jsme
offensive charges. During the inbounds vždy vytvářeli tlak na rozehrávače a
we always pressured the guards and křídla. Snažili jsme se útočníky donutit
tried to make the offense pass the ball to přihrát na vyššího hráče (v zápase proti
a taller player (in the game against Austrálii často převážel míč Andrew
Australia, Andrew Bogut often moved Bogut a proti Německu Dirk Nowitzki).
the ball, while Dirk Nowitzki did it Naše sestava na hřišti měla většinou
during the game against Germany).

pouze jednoho dlouhého. Vzhledem ke

We usually used a lineup with only one kvalitě a potenciálu hráčů jsme často hráli
big player, and given the quality and the se dvěma rozehrávači najednou (Paul a
potential of the players, we often used Hinrich) nebo bez pravého pivota. Proti
two point guards (Paul and Hinrich) on Řecku

nastoupili

Hinrich,

Johnson,

the floor at the same time, sometimes James, Wade a Anthony, což je sestava,
playing without a true center (we started ve které každý může v obraně přebírat.
Hinrich, Johnson, James, Wade, and Tímto stylem obrany jsme soupeřům
Anthony against Greece), a lineup where povolili pouze 83,1 bodů na zápas a také
everybody would switch on defense. jsme získali 10,8 míčů na zápas, což nám
With this style of defensive play, we umožnilo provádět rychlé protiútoky.
allowed 83.1 points per game, while Během zápasu jsme nasadili presink po
averaging 10.8 steals per game, which celém hřišti se zdvojováním (diagram 1),
made all of our fast breaks and lay-ups obzvláště pokud míč převážel jejich
possible. During the game against rozehrávač (Hamann).
Germany, we used a full court press Při obraně „pick and rollu“ jsme používali
with double teams (diagr. 1), especially předskok a dobrání horem. V ostatních
when their point guard (Hamann) was clonách jsme vždy přebírali. Nicméně
moving the ball.

tento aspekt hry nám dělal problémy,
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While defending the pick-and-roll, we hlavně v zápasech se zkušenými týmy
often used show-and-go over, and jako Itálie, Řecko a Argentina a proto
always

switched

on

all

screens. jsme v těchto zápasech rychle změnili

However, this was the segment of the způsob

obrany.

Přestali

jsme

game that gave us some trouble, mostly předskakovat a začali přebírat „pick-andin games with some experienced teams roll“. Kromě zápasu s Řeckem jsme
like Italy, Greece, and Argentina, so we neměli

problémy

would quickly change the way of „mismatchem“

s žádným

tzv.

(nerovnost

mezi

defending in those games. We stopped útočníkem a obráncem, kterou může
showing and started switching on the útočník využít) což není nic divného
pick-and-roll. Except for the Greece vzhledem

k atletickým

schopnostem

game, we didn’t have problems with našich hráčů.
defensive mismatches, which is not a Během celého průběhu šampionátu, tým
strange thing considering the athletic Spojených Států použil zónovou obranu
abilities of our players.
During

the

entire

pouze dvakrát, proti Itálii a krátce proti
course

of

the Argentině v zápase o bronzovou medaili.

tournament, the U.S. team used zone Hráli jsme zónu 2-3, ale byla to pouze
defense only twice, against Italy, and naše záložní možnost a po pár minutách
briefly against Argentina during the jsme se vraceli/vrátili zpět k osobní
bronze medal game. We used a 2-3 obraně.
zone, but this defense was our secondary
option, and we would go back to manto-man after just a few minutes.
OFFENSE

ÚTOK

With fast breaks as our favourite Tým

USA

měl

z družstev

celého

weapon, the USA team had the most šampionátu nejproduktivnější útok a to
prolific

offense

of

the

whole díky, tomu, že naší nejoblíbenější zbraní

tournament. We always tried to move byl rychlý protiútok. Vždy jsme se
the ball quickly to the other side of the pokoušeli rychle poslat míč dopředu,
floor, often followed by a shot from the načež

často

následovala

střela

od

ball handler, or by a penetration, and a driblujícího hráče nebo vnik a vyhození
kick out pass for a three-point shot. Our na tříbodovou střelu. Snažili jsme se
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tendency was to continually run fast neustále běhat do rychlého protiútoku,
breaks,

especially

after

defensive zvláště po obranném doskoku nebo

rebounds and allowed baskets. With this obdrženém koši. Díky tomuto stylu hry,
style of play, offensive plays lasting less nebyly útoky trvající méně než pět vteřin
than five seconds were not rare, but we neobvyklé, ale byli jsme velmi dobří
were very good in “handicap” situations, v přesilových situacích a také na útočném
and on the offensive glass as well. Our doskoku. Náš druhý útočný systém byl
team’s second offensive solution was „pick-and-roll“ z křídla (diagr. 2), který
the pick-and-roll on the side (diagr. 2), byl

obvykle

zakončen

buď

střelou

which was most commonly finished by a driblujícího hráč (Hinrich), shozem dolu
shot by the dribbler (Hinrich), or with a na post na hráče, který stavěl clonu
pass to a player setting the screen (Brand, Howard) nebo vyhozením na
(Brand or Howard) on the low post, or a hráče na perimetru, který je připraven na
kick off pass to the perimeter player, střelu za tři body. V přechodném útoku
who spotted up around the three point jsme většinou neměli dost trpělivosti k
arc. In transition game situations, we získání dobré střelecké pozice. Což
usually didn’t have enough patience to znamenalo, že naši hráči obvykle stříleli
try to get a good position for a shot. This s rukou obránce před obličejem, nebo
meant that our players would typically najížděli ke koši s dvěma až třemi obránci
shoot with a defender’s hand in their v cestě. Zformovali jsme náš postupný
face, or they would penetrate to the útok podle standardů běžných v NBA,
basket with two or three defenders takže jsme ho prováděli s malým počtem
standing in the way. We modelled our clon a minimálním pohybem hráčů po
half-court offense on NBA standards, hřišti. Chtěli jsme vytvořit situace jeden
executing it with a small number of na jednoho, ve kterých by byl obránce
screens and player movement. Our idea izolovaný od pomoci ze slabé strany.
was to create a one-onone situation Hráči tyto situace buď zvládali bez
where we would try to isolate the player problémů, nebo improvizovali. Ačkoli
from the help side. Players either easily útoky týmu USA zřídkakdy trvaly více
handled those situations, or improvised než 10 vteřin (nestavěli jsme mnoho clon
the next move. Although the USA’s a ani jsme moc nepřihrávali), byly velice
possessions rarely lasted more than 10 efektivní. Nejenom, že jsme nastříleli
seconds (while not setting many screens 103,6 bodů na zápas, ale navíc naše dvě
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and passing the ball too much), we were hvězdy – Wade a James – oba stříleli
very efficient. Not only did we score s 67% úspěšností (nejlepší na turnaji
103.6 points per game, but also our two v této kategorii) ve střelbě za dva body.
stars—Wade and James - both shot 67 Někdy jsme hráli akci „Na B“, ve které si
% (leading the tournament in that rozehrávač zavolal dlouhého, aby spolu
category) from inside the three-point hráli „pick-and-roll“ obvykle v oblasti
line.

nad čarou trestného hodu (diagram 3).

Sometimes we would use the “On B” Další

často

využívanou

akcí

byly

play, a play that called for a tall player „parohy“. Zde bylo, obvykle pro Leto play pick-and-roll in most situations Brona Jamese, postaveno několik po sobě
at the top of the key (diagr. 3).

jdoucích clon (diagr. 4), přičemž jeden ze

Another frequently applied play was clonících hráčů seběhl do vymezeného
“horn,”

a

play

where

consecutive území, a druhý se zkusil uvolnit na střelu.

screens would be set, generally for Le- Další akce, kterou jsme měli pro Jamese,
Bron James (diagr. 4), followed by one byla „Roh“. Jeden hráč pracuje s míčem
screener cutting to the paint, while the v oblasti

nad

čarou

trestného hodu,

other one would try to get himself open zatímco zbylí (4) hráči zahušťují slabou
for a shot.

stranu, kde se snaží odvést pozornost od

Another play we used for James was hráče s míčem a čekají vyhození na střelu.
“elbow.” A player would handle the ball Dlouzí se staví blízko ke koši a snaží se
on the top of the key, while the other dostat se do dobré pozice na doskok
four players would concentrate on one (diagram 5).
side, trying to take the defense’s Velmi podobnou akci jsme hráli, když se
attention from the player with the ball, dalo přihrát na roh šestky (obvykle
while expecting a pass for a quick shot. Jamesovi),
Tall players would position themselves proběhnutí

po

čemž

rozehrávače

následoval
kolem

hráče

near the basket, trying to get in a good s míčem a poté clona na míč od druhého
position for a rebound (diagr. 5).

dlouhého nahoře na postu (diagram 6)

An almost similar play was used when Začátek další akce vypadá velmi podobně
the passing lane was open in the corner jako té předchozí, ale v této následuje
of the key (usually for James), followed místo „pick-and-rollu“ dolní clona pro
by a point guard’s cut next to the player hráče 3 (diagram 7). Míč byl přihrán nebo
with the ball, and by a screen from the podán hráči 3 a následovala střela. Jak
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other tall player in the high post (diagr. jsem již zmínil, často jsme přihrávali míč
6)

dolu na post, kde tato izolace vyžadovala

Another start of a play that looks much situaci jeden na jednoho (pro Branda,
like this one was followed by a down Howarda nebo Boshe). Nebylo neobvyklé
screen for player 3 instead of the pick- vidět v této situaci také Jamese nebo
and-roll (diagr. 7). The ball was handed Anthonyho. (diagram 8). Při vyhazování
or passed to player 3, followed by a ze strany jsme hráli jednoduchou akci.
shot. As I have already mentioned, the Když měl být míč vhozen do hry,
ball was often passed to the low post, postavili jsme dolní clonu pro křídlo, po
and the isolation called for a one-on-one čemž následovala hra jeden na jednoho
situation (for Brand, Howard, or Bosh). (diagram 9 a dobré rozestavení zbytku
It wasn’t uncommon to see Anthony or hráčů.

V situacích

vyhazování

zpoza

James in that situation as well (diagr. 8). koncové čáry, postavil pivot clonu křídlu
Simple plays were called after the a pak se oba snažili uvolnit pro míč.
sideline inbounds. When the ball was to Pokud se byl míč přihrán dlouhému ve
be put in play from the sideline, a down špatné pozici pro zakončení, pak ten
screen for a guard would be set, přihrál míč zpět vyhazujícímu, který hrál
followed by a one-on-one play (diagr. jedna na jednoho. Vzhledem k tomu, že
9), with a good positioning of the rest of všechny týmy, kterým jsme čelili, hrály
the players on the floor. In the baseline většinou zónovou obranu, aby zpomalili
inbounds situations, a tall player would náš útok a donutili nás střílet z dálky, měli
set the screen for a guard, and both tried jsme i několik možností, jak útočit proti
to open up and receive the ball after that. zóně. Pokud jsme měli na hřišti dva
If the ball was passed to a tall player dlouhé hráče, tak jsme používali útok
who, was not in a position to score, he s hráčem nahoře na postu a snažili se o
passed the ball back to the inbounder, spolupráci mezi horním a dolním postem
who played one-on-one (diagr. 10). If a (diagram 11)
guard received the ball, the tall player V tomto postavení jsme často používali
would clear the side followed by an one- přehoz na hráče, který seběhl dolu na post
on-one play. Considering that all the (diagram 12) a tato akce byla většinou
teams we faced often played zone zakončena smečem, při kterém hráč
defense in order to slow down our přijímá přihrávku už ve výskoku a rovnou
offense and make us shoot from outside, zakončuje. Když jsme v zápase proti
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we had a couple of options in attacking Německu hráli proti zóně, provedli jsme
the zone. When we had two tall players tuto akci několikrát. V situacích, kdy jsme
on the court at the same time, we měli na hřišti pouze jednoho dlouhého
attacked with a player on the high post, hráče, zůstávali zbylí čtyři hráči venku,
trying to make the high and the low najížděli a vyhazovali. Pivot vybíhal a
posts cooperate (diagr. 11). When stavěl clonu hráči s míčem, po které
positioned like this, we often used long následovala střela (diagram 13).
pass to the player, who has cut to the
low post position (diagr. 12), a play,
which usually finished with a dunk
(called

alley-hoop).

While

playing

against the zone in the game against
Germany, we executed this play a
couple of times, and the high pass was
followed by a cut and a slam dunk. In
situations when we used one tall player,
the other four players would stay
outside,

using

quick

passes

and

penetrations, while the tall player would
come out and set screens to the ball
handler, followed by a shot (diagr. 13).
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Teoretická část
Stručný teoretický úvod
Předtím, než překladatel přistoupí k samotnému překladu, je třeba, aby měl jasno v
tom, že překlad není pouhým systematickým a strojovým kopírováním z jednoho
jazyka do druhého přes pomyslnou mřížku ekvivalence. Přeložený text není
v žádném případě stoprocentní replikou původního textu, která je pouze v jiném
jazyce. Proto by se si překladatel měl ujasnit prior. Proto by si měl překladatel
nejdříve ujasnit, své priority podle tabulky protichůdných tezí, kterou uvádí Levý ve
své publikaci Umění překladu (33-34).
1. Překlad musí reprodukovat slova originálu.

2. Překlad musí reprodukovat ideje originálu.

3. Překlad se má dát číst jako originál.

4. Překlad má být čten jako překlad.

5. Překlad by měl odrážet styl originálu.

6. Překlad by měl ukazovat styl překladatelův

7. Překlad by měl být čten jako text náležející do
doby originálu.
9. Překlad může k originálu něco přidat nebo
z něho něco vynechat.

8. Překlad by měl být čten jako text náležející do
doby překladatelovy.
10. Překlad by neměl nikdy k originálu nic přidat
a nic z něho vynechat.

11. Překlad veršů by měl být proveden próze.

12. Verše by měly být překládány ve verších.

Pro tento překlad jsem si z této tabulky vzal především tyto myšlenky. Jelikož jde o
odborné texty, jejichž účelem je instruovat a vzdělávat, je jasné, že by překlad měl
především reprodukovat ideje originálu, avšak pokud lze ve stejnou chvíli dosáhnout
i zachování formy tím lépe. To vidíme u článku Útočení proti presinkové obraně (str.
13), který využívá hlavně suchého popisného jazyka a krátkých vět.
2 makes a hard cut to the middle of the Jakmile 1 chytí míč 2 důrazně naběhne
floor once 1 catches the ball. 2 is not do středu. 2 není volná a tak 1 vrací míč
open and so 1 reverses the ball back to 4. zpět na 4.
V této jednoduchosti postupného popisování situace na hřišti totiž přebývá klíč
k pochopení myšlenky textu a dané situace samotné. V otázce jestli má být překlad
věrný nebo krásný se tedy přikláním ke kráse. Avšak než jsem se na tuto otázku
zaměřil, myslel jsem, že by překlad měl být co nejvěrnější ve stylu, formě a že by
překladatel nikdy neměl nic přidávat. Pod textem je přece jen podepsaný také
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původní autor. Ale musíme si uvědomit, že autorovi pravděpodobně šlo o předání
nějaké informace, speciálně u těchto odborných textů, takže mu na formě až tolik
nezáleží. S problémem zda něco přidat či ne jsem se setkal v jednom z úvodů
popisujících autora článku (str. 34)
For four years he has worked with the Čtyři roky pracoval s New Jersey Nets,
New Jersey Nets, at first as a video nejprve jako videokoordinátor a počínaje
coordinator and, beginning last season, as minulou sezonou (2006/07) jako asistent
assistant coach.

trenéra.

Výraz „beginning last season“ není pro čtenáře, který neví, v jakém roce byl článek
napsán dostatečný k určení správné sezony, a proto je nutné přidat formulaci
„(2006/07)“. Přesto si pořád myslím, že by se překladatel měl těmto úpravám
vyhnout, pokud to jen trochu jde.
Poslední dvě otázky se týkají poezie, se kterou se v odborných basketbalových statí
nesetkáte. S čím se ale setkat můžete, jsou termíny vymýšlené trenéry, za účelem
popsání určitě situace, která může vzniknout na hřišti. Aby si hráči tyto termíny lépe
pamatovali a aby také byly lépe rozeznatelné během hry, jsou velmi rázné a často
mají i formu říkanky. Samozřejmě je stále nutné zachovat významovou myšlenku
původního termínu, ale já se vždy snažím, aby tento formální aspekt pojmu zůstal
zachován.
If he goes high, I go by

Když mi „skáče“, jdu kolem hráče

“Wear them down, and then break them

„Unavte je a pak je zlomte.“

down.”

Samotné „skáče“ (str. 4) je zde sice poněkud přehnané, ale je to jedena z možností,
které bránící hráč může provést. Nejpřesnější by zde bylo nejspíš „pokud hráč opustí
obranný postoj a natáhne se, uvolním se kolem něho“, ale to bychom přišli o celý
efekt rýmu a proto jsem raději zvolil výše zmíněnou verzi. Druhý příklad (str. 24) je
poměrně úspěšný v obou ohledech.
To se mi ale bohužel příliš nepodařilo u následující poučky. (str. 3)
Fake a pass to make a pass

Musí naznačit, aby mohl nahrát

Protože v tomto případě může mít zachování rýmu didaktický efekt, snažil bych se
překládat tyto poučky ve „verších“.
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Podle diagramu, který Levý uvádí ve svém Umění překladu (44), je cesta informace,
která má dorazit k čtenářovi opravdu složitá. Nejprve autor vybírá z množství
informací ty, které chce sdělit. Ty poté nějak formuluje, čímž nám vzniká
cizojazyčný text. Ten pak čte překladatel, který ho dešifruje a interpretuje. Bohužel
se nejednou se stalo, že překladatel špatně pochopil překládaný text. U literárních děl
bychom mohli říct, že vždy existuje několik interpretací, ale u odborných textů je to
spíš pouze faktická chyba. Překladatel pak zformuluje svou interpretaci a tím vzniká
text v cílovém jazyce. Překladatel však do textu vnáší své znalosti a chápání textu.
Nakonec přichází čtenář, který provádí poslední interpretaci, z které pak něco
vyvozuje. Proto bych pořád kladl důraz na přenos myšlenek.
Problémové pasáže překladu
Hlavním problémem při překládání basketbalové terminologie je, že české
názvosloví je oproti tomu anglickému velmi útlé. Důvodů je hned několik. Za prvé
basketbal vznikl ve Spojených státech, proto také původní termíny vycházejí
z angličtiny. Za druhé, v současné době je basketbal v USA prvním nebo druhým
nejoblíbenějším sportem a tudíž do něj proudí peníze a hlavně lidé. Dalším faktorem
je vývoj sportu za větším výkonem. Tím vzniká potřeba lepší individuální techniky
hráčů a týmových strategií. Ta s sebou nese i nutnost rozsáhlejší slovní zásoby na
popis stylů střelby, driblinku či úniku. Bohužel v České Republice tomu tak není.
Basketbal tu není příliš oblíbený, a proto do něj neproudí peníze a tím pádem ani
lidé. Názvosloví je velmi zastaralé a velmi často nelze vyhledat ani přibližný pojem.
Anglická terminologie v této oblasti je opravdu velmi podrobná a pořád se objevují
nové a přesnější označení. České basketbalové názvosloví se toto snaží řešit buď
opisem, který bývá příliš těžkopádný, nebo přejímáním anglických termínů.
Například u výrazu „crossover“ můžeme vidět obojí. Buď je překládán rovnou jako
„prohození míče driblinkem před tělem z jedné ruky do druhé“, nebo je v textu
jednoduše ponechán anglický výraz. Zde se přikláním k používání cizojazyčného
pojmu, protože je dle mého názoru již dostatečně zažitý. Avšak s ohledem na čtenáře
považuji za vhodné pro jistotu přidat do závorek vysvětlení.
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Termíny používané k popisu hráčů na hřišti a jejich pozic
Tato terminologie je jedna z nejkrizovějších. Je zde totiž hned několik rozdělení. Dle
mého názoru je nejbezpečnější stavět se k ní z pohledu diagramů, na kterých jsou
znázorňováni hráči číslovkami 1, 2, 3, 4, 5 (jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka).
Takto totiž můžeme bezpečně přeložit například výraz „guard“ který by podle
kodifikovaného slovníku basketbalových pojmů měl znamenat rozehrávač (1). Zde
se nám do toho přimíchá klasifikace hráčů: PG – Point Guard – rozehrávač (1); SG –
Shooting Guard – malé křídlo (2); SF – Small Forward (3); PF – Power Forward (4);
C – Center (5). Takto můžeme „guard“ překládat zároveň jako křídlo (2, 3), čímž
vzniká nedorozumění. Nejnovější klasifikace popisuje „perimeter player“ – hráč na
perimetru (1, 2, 3). Dále J. Heřmanský ve svém slovníku mimo jiné uvádí ne příliš
často používanou terminologii: backcourtman (1), cornerman (2, 3). Jako
nejobecnější, i když trochu neformální bych asi zmínil označení „bigs“ – dlouzí (4,
5), „wings“ – křídla (2, 3) a „guard“ (1). Tuto problematiku řeší v závěrečný slovní,
který najdete níže.
„Drop“ – propad; prudké snížení
Tento termín si autor článku Micah Lancaster ve významu, ve kterém ho používá,
pravděpodobně vymyslel, protože při svém hledání překladu jsem našel pouze odkaz
na takzvaný „drop step“ – pohyb dlouhého na postu, při kterém mírně sníží těžiště,
opře se do obránce a obtočí se kolem něj. Samotné „drop“ je však popisováno takto.
(str. 28, 29)
It’s simply an action of dropping the hips.

Je to jednoduché snížení v bocích.

While most players get low as they drive, Zatímco se většina hráčů dostává nízko,
the best players get low before they drive. když najíždí, ti nejlepší hráči se sníží už
They literally drop.

před

začátkem

nájezdu.

Doslova

se

propadnou.

Napřed mne napadaly výrazy „upustí se“ nebo „prudce se spustí“, ale pak jsem se
rozhodl odpoutat od slova „drop“ a zkusil popsat svými slovy, jak přesně tento
pohyb vypadá. Výsledkem jsou výrazy „propad“ a „prudké snížení“.
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„Move“ a „counter“
Tyto dva termíny se velmi špatně překládaly a to z důvodu, že popisují v podstatě
nezměrné množství různých činností a jejich kombinací, které může hráč provést.
„Move“ může být samotný crossover nebo crossover a otočka. Nebo také crossover,
otočka a znovu crossover. „Move“ je v podstatě pojem nadřazený pro
„countermove“, protože může obsahovat hned několik. Toto mohu doložit na ukázce
z článku „Propad – prudké snížení a reakce“ (str. 32).
In order for any move to be effective, it Aby byl komplexní pohyb efektivní, tak
must have a counter. Whenever a na

něj

musí

navazovat

nějaký

counter involves the possibility of taking protipohyb. Kdykoli tento protipohyb
a shot, the move is strengthened. obsahuje možnost vystřelit, tak to pohyb
Therefore, once the drop and drive and posílí. Proto jakmile se propad a únik a
the drop and cross are threats, the propad a crossover stanou hrozbou,
offensive player always has the option to útočník
simply drop and step into their shot.

má

pořád

ještě

možnost

jednoduše si nakročit si do pozice na
střelbu.

Zde je základní pohyb propad - prudké snížení a vyražení do úniku. Pokud obránce
nezareaguje, je překonán a „move“ je u konce. Pokud zareaguje a upraví postavení,
tak přichází na řadu „counter“ – další pohyb, který provede útočník, aby si zachoval
náskok před obráncem. Těchto „protipohybů“ může být hned několik za sebou.
Zvolil jsem výraz „protipohyb“, protože popisovaná činnost je akce, kterou útočník
proti pohybu či proti reakci obránce. Pro překlad pojmu „move“ mi „pohyb“ zdál
jako příliš úzký pojem a „série pohybů“ zase jako příliš široký, proto jsem nakonec
zvolil překlady „komplexní pohyb“ nebo „útočný pohyb“.
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Komentář k Modernímu anglicko-českému slovníku sportovních
výrazů
Nepřesná hesla
V tomto slovníku můžeme nalézt několik hesel, která nejsou dostatečně přesně
specifikovaná nebo jim chybí jeden z významů. Pokusím se s pomocí vybraných
částí svého překladu doložit alespoň u některých z nich, proč tomu tak je a jak by
mělo heslo správně vypadat. Tučně je původní heslo a podtržené je to aktualizované.
ADVANCE – s přihrát (míč) dopředu; to a. the ball at sb přihrát míč někomu
The offensive player can make an Dále může hodit přihrávku dopředu
advancing pass to a teammate that is volnému spoluhráči.
open.
Tento úryvek podporuje význam uvedený ve slovníku, ale heslo je nepřesné, protože
termín „advance“ neznamená jenom přihrávku. To můžeme poznat i v následujícím
úryvku:
1 advances the ball with one or two 1 posune míč dopředu jedním nebo
dribbles and then reverses the ball back dvěma driblinky a pak vrátí míč zpátky
to 2.

2.

To znamená, že hráč posouvá míč driblinkem dopředu směrem ke koši, na který
útočí. Teprve poté přihrává. Heslo by tedy mělo znít takto:
ADVANCE – s posunout (míč) dopředu, postoupit (s míčem) dopředu; to a. the
ball at sb přihrát míč někomu; to a. the ball with dribbling – postoupit driblinkem
dopředu
SPIN – p rotace míče
It tends to be covered up by a monster dunk, Spíše bývá zastíněn nějakým šíleným
an acrobatic finish at the basket, the popular zasmečováním,
akrobatickým
Euro Step or by a flashier crossover or spin. zakončením,
populárním
úhybným

dvojtaktem Euro Step, nebo efektnějším
crossoverem či otočkou z driblinku.
Zde můžeme vidět, že se nejedná pouze o rotaci míče, ale také o pohyb hráče.
SPIN – p rotace míče,
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SPIN – p otočka, obrátka z driblinku
ARC – p oblouk střely; high a. vysoký oblouk, low a. nízký oblouk
…a kick off pass to the perimeter player, … vyhozením na hráče na perimetru,
who spotted up around the three point který je připraven na střelu za tři body.
arc.
Zde jsem se sice při překladu odklonil od přesného překladu “three point arc”, který
je „hranice/čára tříbodového hodu“, ale pro demonstraci by tento příklad měl stačit.
ARC – p oblouk střely; high a. vysoký oblouk, low a. nízký oblouk
ARC – p oblouk, čára, hranice tříbodového hodu (srov. three point line)
DUNK – p (také dunk, stuff shot) smeč, zasunutí
…a play, which usually finished with a …tato akce byla většinou zakončena
dunk.

smečem…

Pro tuto činnost bychom mohli použít výrazy jako „zasmečování, smeč, záraz,
zaražení“ a mnoho dalších, ale zasunutí spíše ne. Tento termín bychom mohli použít,
řekněme v padesátých letech, kdy hráči ještě neměli povolené dotýkat se obroučky.
Od té doby se ale basketbal změnil, stal se agresivnějším a silovějším. Spolu s tímto
jevem se posunul i význam slova „dunk“. V současné době to spíše vypadá, že hráči
chtějí obroučce nějakým způsobem ublížit a proto by bylo absurdní používat výraz
„zasunutí“.
DUNK – p (také dunk, stuff shot) smeč, zaražení
Zastaralá hesla
Tento slovník také obsahuje v této době, kvůli změnám v pravidlech, zastaralá hesla.
Pokusím se s použitím oficiálních pravidel basketbalu dokázat, proč tomu tak je.
LIMIT – p; to be over the l. (družstvo) dosáhnout sedmi chyb
Tato definice není přesná. Pravidla pro NBA a soutěže FIBA (i pro naše soutěže)
říkají: „Družstvo je v situaci trestu za chyby, dopustí-li se čtyř (4) chyb družstva v
jednom období.“ To znamená, že pokud se v této situaci tým dopustí trestné chyby,
faulovaný hráč soupeře hází dva trestné hody. Limit pro družstvo jsou tedy čtyři
trestné chyby.
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Toto původní heslo platí pouze v případě NCAA (americké univerzitní soutěže).
LIMIT – p; to be over the l. (družstvo) dosáhnout páté chyby (následují trestné hody
soupeře)
SHOT CLOCK – hodiny pro měření 30 sekund
Pravidla NBA a soutěže FIBA říkají: „K provedení hodu na koš z pole během dvaceti
čtyř (24) vteřin musí být splněny následující podmínky: Míč musí opustit ruku (ruce)
házejícího při hodu z pole před zazněním signálu 24 vteřin, a poté, co míč opustil
ruce házejícího při hodu na koš z pole, se míč musí dotknout obroučky nebo padnout
do koše.“ Pro naše soutěže platí pravidlo 24 vteřin. 30 vteřin je pouze v NCAA žen.
SHOT CLOCK – hodiny pro měření 24 vteřin (NBA, WNBA, FIBA), 30 (NCAA
Women), 35 (NCAA Men)
TEN-SECOND RULE – pravidlo deseti sekund
„Získá-li hráč kontrolu živého míče v zadní části hřiště, musí jeho družstvo během
osmi (8) vteřin zahrát míč do své přední části hřiště.“ V současnosti toto pravidlo již
neexistuje. Bylo nahrazeno pravidlem osmi vteřin.
EIGHT-SECOND RULE – pravidlo osmi vteřin (které družstvo na přechod na
útočnou polovinu)
KEY HOLE – p (také key) území trestného hodu, které původně mělo boční čáry
rovnoběžné s postranními čarami
Pravidlo popisující toto území bylo změněno v roce 2010. V současné době tedy
znovu má boční čáry rovnoběžné s postranními čarami.
KEY HOLE – p (také key) vymezené území (srov. free throw lane, restricted area)
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Malý slovník nekodifikovaných pojmů

2

1, jednička, rozehrávač (také. point guard)
nakročení (levá pravá, pravá levá) do střely, (také
stride step)
2, dvojka, malé křídlo (také. shooting guard)

3

3, trojka, velké křídlo (také. small forward)

4

4, čtyřka (také. power forward, big)

5

5, pětka pivot, dlouhý (také. big, center, pivot)

Action

akce

Ball screen

clona na míč

Beat

překonat (obránce); porazit (někoho)

Big

dlouhý, dlouhý hráč (také 4,5)

Blitz

agresivní rychlé zdvojení

Block

písmena, dolní post

Breakdown drill
Bring the ball up the
floor
Call

zjednodušující elementární dril

Call

p výrok rozhodčího; s písknout, vynést výrok

Carry

přenášení, nošený míč

Coaching staff

realizační tým trenérů

Come off the screen

vybíhat/běžet kolem clony (útočník)
útočný/komplexní pohyb, kterým útočník navazuje na
reakci obránce
pokrýt (začít bránit)

1
1,2 step

Counter move
Cover
Crash the glass for the
offensive rebound

převážet/převézt míč přes polovinu
zahlásit akci, signál

jít důrazně pro útočný doskok

Deny the pass

prohození driblinkem před tělem, z jedné ruky do druhé
(také cross), crossover
zastavení/ubránění soupeřova útoku
odražení, sražení míče (může vést k získání míče, ale
jiným hráčem)
zamezit přihrávce, nedovolit přihrát

Down screen

dolní clona (clona postavená blízko u koše)

Down the stretch

ke konci zápasu (v rozhodujících momentech)

Dribble hand-off

předání/podání míče z driblinku (z ruky do ruky)

Drop

propad; situace, kdy se hráč prudce sníží do výbušného

Crossover
Defensive stops
Deflection
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postavení; prudké snížení

Fronted (to be fronted)

místo, kde se boční čára vymezeného území protíná
s čarou trestného hodu; horní roh šestky
výbušný (takový je hráč, který má vysoký výskok a
rychlý start)
nízká pozice, ze které může hráč bleskově vyrazit
clona, přes kterou se útočník uvolňuje od míče a
dostává přihrávku přehozem
být bráněn zepředu

Game plan

herní plán

Get back on defense

vrátit se do obrany

Glass

deska

Handicap situation

přesilová situace

Highlight reel

video s nejlepšími/zajímavými akcemi

Kick off pass

vyhození po nájezdu (přihrávka vnitřku ven)

Make the call

odpískat (rozhodčí)

Mental mistakes

On the catch

mentální chyby, psychické chyby
nerovnost mezi útočníkem a obráncem, kterou může
útočník využít
útočný pohyb, komplexní pohyb (např. otočka,
crossover)
v okamžiku přijmu přihrávky, když hráč chytí míč

On the run

v běhu

Pass over the top

přihrávka obouruč nad hlavou

Penetration

vnik, nájezd

Perimeter player

hráč na perimetru (1,2,3)
clona, při které clonící hráč zarazí obránce cloněného
hráče („přišpendlí ho na místě“)
s udělat obrátku na jedné noze; pivotovat

Elbow
Explosive
Explosive position
Flare

Mismatch
Move

Pin down screen
Pivot

Push the ball

přihrávka/shoz na post
tlak (na míč, na útočníka), to p. the ball – tlačit na míč;
to be pressured – být pod tlakem
místa na hřišti, kde může lehce přitlačit na útočníka,
nebo ho zdvojit
rychle přesouvat míč driblinkem

Read

číst; r. the game – číst hru; r. the defense – číst obranu

Recover

vrátit se na své místo v obraně
obrátka se zašlápnutím svého obránce a následným
podržení na (tohoto obránce) zádech

Post entry
Pressure
Pressure points

Reverse pivot and seal
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Run through the pass

přihrát zpět (hráči, od kterého jsem dostal míč)
pohyb, při kterém hráč prudce přesune míč před tělem
(drží míč v obou rukou)
situace, při vyhazování míče, kdy hráč může běžet za
základní čarou
běžet proti míči (aby nedošlo k vypíchnutí obráncem)

Screen away for

stavět clonu pro (jiného hráče)

Scrimmage

tréninkový zápas

Seal

držet na zádech; záda

Shake loose the defender

setřást obránce

Shooting zones

střelecké pozice

Show

předskok

Show-and-go over

předskok a dobrání horem

Show-and-go under

předskok a dobrání spodem

Slide

přesun v obraně; krok v obraném pohybu

Spacing

Staff

správné rozestavení/rozmístění
proklouznout mezi dvěma obránci snažícími se o
zdvojení
realizační tým (od maséra po hlavního trenéra)

Staggered legs

nohy pokrčené v podřepu (nízký basketbalový postoj)

Stride step

nakročení do střely (také 1,2 step)

Sweet spots

slabá místa obrany

Switch

přebírat; switch on defense – přebírat v obraně

Take offensive charge

postavit se na prorážení

The line of the ball

možná dráha přihrávky (přímka, po které by míč letěl)

Timing

načasování

To be Face-guarded

situace kdy je hráč bráněn těsně zepředu

To pick up the dribble

přestat driblovat

Top of the key

oblast nad čarou trestného hodu

Transition baskets

koše v přechodném útoku

Trap

rychlé zdvojení
hráč si schová míč za tělo (tak aby bylo tělo mezi
míčem a obráncem)

Reverse the ball back
Rip the ball across his/
body
Run the baseline

Split a double team

Tuck the ball back
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Závěr
Překlad takovýchto odborných textů byl nakonec mnohem těžší, než jsem původně
očekával. Zjistil jsem, že nestačí jenom rozumět anglickým výrazům, ale je také
nutné vyjádřit je v druhém jazyce. Jak v praktické části tak v teoretické jsem se
inspiroval hlavně myšlenkami J. Levého a to hlavně v tom, že je nutné vyjádřit to, co
nám vlastně básník chtěl říci. Tím myslím převahu krásného nad věrným.
Věřím, že v praktické části překladu samotném se mi podařilo zachytit to důležité, co
chtěl autor sdělit a zároveň udržet i přijatelnou formu. V teoretické části jsem
vysvětlil, jak jsem si poradil s některými složitějšími částmi překladu. Dále jsem v ní
okomentoval jisté nedostatky kodifikovaného slovníku a na poslední místo jsem
umístil v podstatě nejdůležitější část práce, její cíl a výsledek – slovník ještě
nekodifikovaných pojmů.
Objem těchto pojmů, které se mi podařilo zachytit, není příliš veliký, ale tato činnost
by vyžadovala zpracování mnohem většího množství materiálu a proto jsem
s výsledkem spokojen.
Doufám, že má práce bude k užitku dalším překladatelů v této oblasti, alespoň tak
jako mě.
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Diagramy - Comando Defense
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Diagramy - Drop and React
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Diagramy - USA team strategy
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