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Přehled výsledk ů a tabulka základní skupiny C: 

26. 07. 2012 ČR – SLOVENSKO 59 : 70 (21:17, 11:19, 10:17, 17:17) 

V duelu se silným soupeřem ze Slovenska jsme začali dobře, byli jsme dostatečně agresivní 
ve hře pod oběma koši a vypracovali jsme si osmibodový náskok v polovině druhé čtvrtiny. 
Poté Slovenky maximálně zagresivnily hru ve vymezeném území a především na doskoku, 
kde dominovala Hruščáková, což vedlo k náskoku, který se nám nepodařilo zlikvidovat až do 
konce zápasu. V poslední čtvrtině dokázaly i některé naše podkošové hráčky vyvážit své 
horší fyzické parametry bojovností a Slovenkám jsme se přiblížilly až na rozdíl dvou bodů. 
Náš neefektivní útok proti zónové obraně a vynikající útočný doskok soupeře v poslední 
pětiminutovce nám však nedovolil více. 

27. 07. 2012 ČR – CHORVATSKO  41 : 67 (11:18, 10:13, 17:20, 03:16) 

Zápas s Chorvatkami byl zápasem o naději na další postup ze skupiny. Cílem našeho 
družstva bylo zastavit pivotky soupeře Begic a Tikvic, které představují jeho hlavní sílu 
především v útočné fázi. Obě však zaznamenaly double-double a hra ve vymezeném území 
zcela determinovala celý zápas. Soupeř vystřelil za celý zápas pouze 9 střel mimo vymezené 
území a z toho zaznamenal pouze 8 bodů. Za druhou polovinu zápasu přitom vystřelil pouze 
jednu střelu mimo vymezené území. Bojovností jsme se ve druhé půli zápasu jedenkrát 
dostali na dostřel 13 bodů, nicméně soupeř kontroloval vývoj zápasu od jeho začátku až do 
konce.  

28. 07. 2012 ČR – HOLANDSKO 51 : 61 (11:20, 14:07, 15:21, 11:13)  

Do zápasu s vítězem skupiny aplikujícím převážně zónovou obranu jsme nevstoupili dobře a 
rychle jsme prohrávali rozdílem 10 bodů. Družstvo v sobě našlo bojového ducha a hrou na 
hranici svých možností se dostalo až do jednobodového vedení. V tu chvíli soupeřova elitní 
sestava ukázala, co tento tým zdobí. Zónový pres, zónová obrana v obranné fázi a střely 
pouze z vymezeného území ve fázi útočné - ve třetí čtvrtině šel soupeř ve stopách Chorvatek 
a nevystřelil ani jednu střelu (!) mimo vymezené území. Svou dominancí pod oběma koši tak 
opět ukázal, kde nás nejvíce tlačí bota. V závěru zápasu jsme přešli i my do zónové obrany, 
která nesvědčila ani hře soupeře, k otočení zápasu nám však chyběla vyšší produktivita v 
útočné fázi. Ze zápasu, který již nerozhodoval o pořadí ve skupině, se v závěru stal velmi 
tvrdý boj, ve kterém několik našich hráček nalezlo konečně sebevědomí tolik potřebné pro 
zápasy ve skupině o záchranu. I přes porážku jsme podali dosud nejlepší výkon na ME. 
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V základní skupině jsme skončili na posledním třetím místě, které nás poslalo do skupiny o 
záchranu. 
 

Holandsko – Chorvatsko 51 : 43  ČR – Slovensko  59 : 70 

Slovensko – Holandsko 47 : 63  Chorvatsko – ČR  67 : 41 

Holandsko – ČR  61 : 51  Slovensko – Chorvatsko 60 : 73 

1. Holandsko 3/0 

2. Chorvatsko 2/1 

3. Slovensko 1/2 

4. ČR  0/3 

 

Přehled výsledk ů a tabulka skupiny o záchranu: 

30. 07. 2012 

ČR – RUMUNSKO 85 : 73 (22:22, 20:24, 25:10, 18:17) 

Zápas o první vítězství v turnaji probíhal oboustranně ve velmi úzkých rotacích, při kterých 4 
české a 3 rumunské hráčky pobyly na palubovce více než 33 minut. Skóre bylo velmi 
vyrovnané a při našich vedeních se již během první poloviny zápasu opakovaně zdálo, že 
bychom mohli odskočit na dvouciferný rozdíl, avšak jednoduché ztráty tomu zabránily, stejně 
jako trojková střelba soupeře 8/5. Po přestávce narůstal náš náskok, soupeř postupně 
znervózněl a jeho klíčové střelkyně při rostoucí únavě přestávaly proměňovat těžké střely 
(trojky 10:1), druhou půli jsme tak vyhráli 43:27. Ač postavami vyšší soupeř, dokázala 
děvčata tentokrát získat více doskoků. Dalším zajímavým aspektem byly body zaznamenané 
lavičkami obou týmů, kterých bylo opravdu málo (11:4). Přestřelku dvou základních pětek tak 
vyhrálo lepší družstvo. 

31. 07. 2012 

ČR – POLSKO 63 : 52 (16:13, 16:09, 14:20, 17:10) 

Oba soupeři se znali z přípravných zápasů, a tak nebylo jednoduché se vzájemně něčím 
překvapit. Navíc jsou obě družstva dost vyrovnaná. V první polovině jsme dominovali pod 
oběma koši, na doskoku (soupeř bez útočného doskoku!) a staženou obranou zaměřenou na 
střední koridor hřiště. Tvrdší hra se zvýšenou aktivitou na doskoku přinesla soupeři stažení 
našeho náskoku uprostřed třetí čtvrtiny, ale zápas jsme nakonec kontrolovali až do jeho 
konce především maximální koncentrací na obranu.  

01. 08. 2012 

ČR – BELGIE  64 : 62 (14:19, 19:09, 13:19, 18:15) 

Při teplotě 37 stupňů se v neklimatizované hale střetli dva soupeři aspirující na jediné 
nesestupové místo ve skupině. Vůdčí osobností soupeře byla jeho rozehrávačka 
Abdelkader, která v individuálních činnostech jednotlivce patří k nejlepším na celém 
mistrovství. Vynikající je i druhá střelkyně Delaere. Obě nám daly dvě třetiny soupeřových 
bodů a to i přes kolektivní obranu zaměřenou právě na tyto dvě hráčky. Soupeře dále 
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charakterizovala frekventní trojková střelba (26/8). Náš výkon byl kolektivní, střídali jsme 
osobní i zónovou obranu, dopouštěli jsme se na naše poměry na ME vyššího počtu ztrát 
 (19), dominovali jsme na doskoku. Průběh utkání byl zcela vyrovnaný a když jsme těsně 
před koncem prohrávali o 4 body, tak obě střídající hráčky vstřelily trojku, což nakonec 
rozhodlo. V posledních minutách už oba týmy vypadaly velmi unaveně, a tak rozhodla 
kolektivní hra nad dvěma individualitami soupeře. 

03. 08. 2012 

ČR – RUMUNSKO 70 : 67 (13:12, 15:13, 17:17, 25:25) 

O soupeři jsme věděli vše, navíc jedna z jeho klíčových hráček nemohla pro zranění 
nastoupit. Za této situace jsme nastoupili s téměř tradiční zahajovací sestavou, té se však 
příliš nedařilo v útoku a v obraně bylo znát, že nejvíce vytěžovaným hráčkám již dochází síly. 
Soupeř, ač slabší na každém postu, tak zůstával stále na dostřel a ve druhé polovině přešel 
dokonce do těsného vedení. Trenér točil se sestavou, což ale příliš nepomáhalo, a soupeř 
šel vítězství vstříc basketbalem nevalné kvality, ale plným osobního nasazení. V určitých 
okamžicích se nedařilo zhola nic a ani na obranné polovině jsme nehráli dostatečně důrazně. 
Také rozhodčí nebyli na naší straně. Vše vrcholilo v poslední minutě, kdy soupeř ze zcela 
šťastných střel vedl 40 vteřin před koncem o 7 bodů. Pak se probudily naše střelkyně a 
neuvěřitelnou trojkovou palbou zajistily naše vítězství o 3 body. Trojky v poslední minutě 
nám přinesly vítězství již ve druhém zápasu za sebou. I přes šťastný konec jsme si však 
vědomi, že dnešní výkon by na jiného soupeře než Rumunky na tomto ME nestačil. Nezbývá 
než přemýšlet, jak zmobilizovat síly klíčových hráček pro následující dvě utkání. 

04. 08. 2012 

ČR – POLSKO 58 : 54 (12:13, 18:15, 08:16, 20:10) 

Polkám šlo dnes o vše. My jsme mohli v případě neůspěchu složit zítra reparát.  
Zápas začal oboustranně nervózně s množstvím jednoduchých chyb na obou stranách, 
zdálo se však, že zodpovědnost svazovala více nás včetně našich tradičních opor. Naše 
nepřesná střelba z těsné blízkosti koše a zhoršená organizace hry na útočné polovině vedla 
k rychlejší rotaci hráček se snahou nalézt optimální sestavu. Polky se snažily o co 
nejrychlejší přechod na útočnou polovinu a vsadily vše na nájezdy středem do podkošového 
prostoru. Ve třetí čtvrtině si Polky vybudovaly malý náskok, který jsme maximálně agresivní 
obranou  a výrazně zlepšeným doskokem stáhli až v samém závěru utkání. Ten jsme sehráli 
famózně a malá sestava schopná přebrat všechny polské clony dělala svou agresivitou 
Polkám velké problémy. V zápase jsme vedli pouze 6 minut, ale nezměrná bojovnost 
klíčových hráček i celé lavičky nás opět dovedla k vítězství. Nehledě na zítřejší výsledek 
jsme uhájili 12. místo na ME. Vzhledem k těžké základní skupině a přísnému sestupovému 
klíči (sestupují 3 ze 4členné sestupové skupiny) jsme do divize B poslali velmi dobrý tým 
Polska a výborné Belgičanky mající ve svém středu hvězdu šampionátu rozehrávačku 
Abdelkader. 

05. 08. 2012 

ČR – BELGIE 64 : 60 (10:25, 10:11, 30:13, 14:11) 

Zápas, který již nemohl ovlivnit pořadí ve skupině a tím naše konečné 13. místo, si měly 
hráčky slovy trenéra "užít". Zápas byl i určitým poděkováním hráčkám z lavičky za vynikající 
práci během turnaje a držení pozitivní nálady. Oba celky nastoupily v lehce redukovaných 
sestavách. Začátek nám totálně nevyšel. Některé méně vytěžované hráčky se praly se svou 
psychikou, kupili jsme lehké ztráty, obrana byla vlažná natolik, že i v tomto zápase bylo třeba 
zvýšit hlas k motivaci týmu. Za stavu -18 bodů si sestava na hřišti uvědomila, že tento tým 
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nechce prohrávat a vše se rázem změnilo. Byli jsme všude o krok dřív, zagresivnili jsme 
obranu na únosné maximum, dominovali jsme na doskoku. V euforickém závěru zápasu si 
tým i přes těsný stav věřil. V těsných koncovkách na tomto turnaji neprohráváme. Možná, že 
tento tým nezdobila zvláštní basketbalovost, ale v bojovnosti by se děvčata mohla stát 
mistryněmi Evropy. 

 

ČR-Rumunsko 85:73   Belgie-Polsko  49:43 

ČR-Polsko  63:52   Rumunsko-Belgie 44:84 

ČR-Belgie  64:62   Polsko-Rumunsko 82:62 

ČR-Rumunsko 70:67   Belgie-Polsko  56:64 

ČR-Polsko  58:54   Rumunsko-Belgie 45:98 

ČR-Belgie  64:60   Polsko-Rumunsko 76:36 

 

1. ČR  6/0 ZÁCHRANA V DIVIZI A 

2. Polsko 3/3 SESTUP DO DIVIZE B 

3. Belgie 3/3 SESTUP DO DIVIZE B 

4. Rumunsko 0/6 SESTUP DO DIVIZE B 

 

Konečné po řadí ME 2012: 

1. Francie     9. Slovesnko 

2. Rusko    10. Švédsko 

3. Srbsko    11. Řecko 

4. Holandsko   12. Slovinsko 

5. Španělsko   13. Česko  

6. Turecko   14. Polsko 

7. Chorvatsko   15. Belgie 

8. Itálie    16. Rumunsko 
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ACCUMULATED STATISTICS 

 

 TOTAL 

Name G Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO STBS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

Hoskova, K. 8 263 33/96 34.4 33/87 37.9 0/9 0.0 26/39 66.7 21 25 46 18 20 8 3 20 42 92 

Jozová, S. 9 162 27/67 40.3 7/22 31.8 20/45 44.4 16/22 72.7 2 29 31 7 14 5 0 16 27 90 

Severová, K. 9 213 28/74 37.8 21/58 36.2 7/16 43.8 15/22 68.2 28 17 45 9 16 10 1 26 20 78 

Opocenska, M. 7 215 27/70 38.6 25/64 39.1 2/6 33.3 14/26 53.8 17 35 52 9 12 3 1 20 22 70 

Havlikova, V. 9 296 19/54 35.2 11/32 34.4 8/22 36.4 4/6 66.7 7 25 32 30 23 5 0 18 10 50 

Pohunková, D. 9 169 16/62 25.8 15/48 31.3 1/14 7.1 14/19 73.7 9 21 30 7 17 10 2 24 16 47 

Matulkova, T. 8 140 15/43 34.9 9/24 37.5 6/19 31.6 5/12 41.7 3 25 28 7 11 10 0 8 13 41 

Vondrackova, T. 9 126 10/38 26.3 9/33 27.3 1/5 20.0 5/17 29.4 11 21 32 1 21 8 0 15 13 26 

Hrusková, A. 7 61 6/21 28.6 4/18 22.2 2/3 66.7 6/11 54.5 8 10 18 4 6 3 0 8 7 20 

Murgasova, D. 7 65 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0.0 12/13 92.3 6 7 13 1 7 2 0 9 10 18 

Lachnitova, G. 3 24 5/10 50.0 3/7 42.9 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 2 1 0 1 0 3 0 12 

Nosková, T. 9 71 4/12 33.3 1/5 20.0 3/7 42.9 0/2 0.0 3 10 13 1 6 5 0 10 3 11 

TEAM           24 30 54  8   1   

TOTAL 9  193/55634.7141/407 34.652/14934.9117/18961.9139257 396 95 161 70 7 178 183555 
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AVERAGE 

Name G Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

Hoskova, K. 8 32.9 4.1/12.0 34.4 4.1/10.9 37.9 0/1 0.0 3.3/4.9 66.7 2.6 3.1 5.8 2.3 2.5 1.00.4 2.5 5.3 11.5

Opocenska, M. 7 30.7 3.9/10.0 38.6 3.6/9.1 39.1 0/1 33.3 2.0/3.7 53.8 2.4 5.0 7.4 1.3 1.7 0.40.1 2.9 3.1 10.0

Jozová, S. 9 18.0 3.0/7.4 40.3 0.8/2.4 31.8 2/5 44.4 1.8/2.4 72.7 0.2 3.2 3.4 0.8 1.6 0.60.0 1.8 3.0 10.0

Severová, K. 9 23.7 3.1/8.2 37.8 2.3/6.4 36.2 1/2 43.8 1.7/2.4 68.2 3.1 1.9 5.0 1.0 1.8 1.10.1 2.9 2.2 8.7 

Havlikova, V. 9 32.9 2.1/6.0 35.2 1.2/3.6 34.4 1/2 36.4 0.4/0.7 66.7 0.8 2.8 3.6 3.3 2.6 0.60.0 2.0 1.1 5.6 

Pohunková, D. 9 18.8 1.8/6.9 25.8 1.7/5.3 31.3 0/2 7.1 1.6/2.1 73.7 1.0 2.3 3.3 0.8 1.9 1.10.2 2.7 1.8 5.2 

Matulkova, T. 8 17.5 1.9/5.4 34.9 1.1/3.0 37.5 1/2 31.6 0.6/1.5 41.7 0.4 3.1 3.5 0.9 1.4 1.30.0 1.0 1.6 5.1 

Lachnitova, G. 3 8.0 1.7/3.3 50.0 1.0/2.3 42.9 1/1 66.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.30.0 1.0 0.0 4.0 

Vondrackova, T. 9 14.0 1.1/4.2 26.3 1.0/3.7 27.3 0/1 20.0 0.6/1.9 29.4 1.2 2.3 3.6 0.1 2.3 0.90.0 1.7 1.4 2.9 

Hrusková, A. 7 8.7 0.9/3.0 28.6 0.6/2.6 22.2 0/0 66.7 0.9/1.6 54.5 1.1 1.4 2.6 0.6 0.9 0.40.0 1.1 1.0 2.9 

Murgasova, D. 7 9.3 0.4/1.3 33.3 0.4/1.3 33.3 0/0 0.0 1.7/1.9 92.3 0.9 1.0 1.9 0.1 1.0 0.30.0 1.3 1.4 2.6 

Nosková, T. 9 7.9 0.4/1.3 33.3 0.1/0.6 20.0 0/1 42.9 0.0/0.2 0.0 0.3 1.1 1.4 0.1 0.7 0.60.0 1.1 0.3 1.2 

TEAM           2.7 3.3 6.0  0.9   0.1   

TOTAL 9  21.4/61.834.715.7/45.2 34.65.8/16.634.913.0/21.061.915.428.644.010.617.97.80.819.820.361.7
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Hodnocení herního výkonu RD 

Základním systémem v obranné fázi byla osobní obrana, která byla ve variantách celoplošné 
obrany a obrany na jedné třetině hřiště. Další možností byly dva systémy zónové obrany 2-3 
a 1-2-2. Připravenou alternativou byl zónový pres 1-2-2 s přechodem do zónové obrany. 

Při menší sestavě našeho družstva jsme v dolním prostoru vymezeného území praktikovali 
obranu před útočící hráčkou zaměřenou na limitaci možné přihrávky do dolního prostoru. 
Tímto způsobem jsme částečně eliminovali vyšší hráčky soupeře. 

Kolektivní obranou se nám obvykle podařilo dobře eliminovat většinu našich soupeřů, pokud 
však jsme hráli proti nejlepším evropským individualitám, pak nás tyto hráčky přehrávaly 
především ve vymezeném území.  Takto byly rozhodnuty všechny zápasy v základní 
skupině, se Slovenskem (bodovala Hruščáková), s Chorvatskem (bodovala Begič a Tikvič) a 
Holandskem (bodovala Treffers).  

Na útočné polovině jsme praktikovali systém založený na opakovaném clonění s pohybem 
všech hráček, což byl systém přizpůsobený naší nízké sestavě. I při tomto systému jsme se 
však nejčastěji potýkali s limitovanými individuálním činnostmi jednotlivců a současně i 
malým sebevědomím při vyřešení jednotlivých herních situací. Toto se projevovalo s naším 
nedokonalým vyřešením nejčastější útočné alternativy hry – pick and roll. Snaha o 
bezkontaktní basketbal vedl v některých našich utkáních k relativně malému počtu trestných 
hodů.  

Při zahájení rychlého protiútoku, který byl součástí našeho základního herního systému, 
jsme se často potýkali s iniciálním pohybem hráče směrem k postranní čáře, nikoliv směrem 
ke koši soupeře.  

Tyto nedostatky se naše družstvo snažilo kompenzovat vysokou bojovností a 
chladnokrevností v závěrech zápasů, které ve vyřazovací skupině vždy vyhrálo až v úplné 
koncovce. Takto jsme zvítězili v posledních pěti utkáních turnaje. Dovednostní předpoklady a 
tréninkové návyky mělo pouze několik hráček, které pak musely být využívány během celého 
turnaje. 

 

Hlavní trendy na ME 

Útočná fáze 

Po zisku míče na obranné polovině se všechna družstva snaží o rychlé zakon čení, což 
vede k časné střelbě z volné pozice po přechodu přes půlící čáru. Agresivní zakončení 
s vyvoláním kontaktu s bránícím hráčem je obvykle následováno snahou o útočný doskok, 
který může vést k opakované střele.  

Při rychlém přechodu přes půlící čáru preferují družstva přechod rychlým driblinkem  
s maximálním počtem dvou úderů na obranné polovině, nikoliv přihrávkou. 
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Ačkoliv každé družstvo produkuje basketbal determinovaný kvalitou svých hráček a jejich 
individuálními schopnostmi, jednotícím trendem je velmi organizovaná hra  na útočné 
polovině. Předpokladem organizované hry je přesné plnění pokynů trenéra. 

Ženský mládežnický basketbal začíná připomínat basketbal mužský v opakovaných 
změnách rychlosti pohybu a s maximálním zrychlením p ři uvoln ění pro přihrávku nebo při 
úniku. 

Hráči na útočné polovině se snaží uvol ňovat pro st řelu , nikoliv pouze pro přihrávku. 

Obranná fáze 

Obranná fáze nepřinesla zásadní zm ěny  oproti stávajícímu stavu. Družstva však často 
používala zónovou obranu  a to nejčastěji systém 2-3. 

Zónový presink  byl používán poměrně často, nikoliv však přímo k zisku míče, avšak spíše 
ke zpomalení útoku soupeře, což vedlo ke zkrácení času na přípravu střely. 

V dolním prostoru vymezeného území nedocházelo p řekvapiv ě k agresivní obran ě pivot ů 
s obranou přihrávky, která by směřovala na útočící hráčku. 

 

Zpráva o zdravotním stavu reprezentantek U18 p řed a v pr ůběhu ME 

Z nominovaných hráček se ze zdravotních důvodů nezùčastnila přípravy hráčka Vyoralová, 
kterou vyřadilo její zranění již na konci sezóny. 

Na počátku přípravy byla provedena na Kardiologické klinice FN v Motole všem hráčkám 
základní vyšetření jejich zdravotního stavu včetně zjištění základních anamnestických dat, 
fyzikálního vyšetření zaměřeného na kardiovaskulární systém a pohybový aparát, natočení 
EKG, echokardiografického vyšetření srdce a základního biochemického vyšetření krve. U 
dvou hráček byly zjištěny drobné echokardiografické abnormality, s čímž byly hráčky i jejich 
rodiče seznámeni. Nejednalo se o nálezy jakkoliv limitující jejich výkon či obecně vrcholový 
sport. Stran pohybového aparátu nebyly rovněž zjištěny žádné významné patologie, které by 
hráčkám bránily v následující přípravě. Přesto u některých z nich lze konstatovat známky 
chronického přetěžování pohybového aparátu se změnami především v oblasti achilových 
šlach. Dalším typickým nálezem je kyfoskoliosa páteře a opakované distorze kotníku a s jeho 
lehce omezenou hybností. 

V průběhu přípravy došlo kromě řady drobných poranění (lehké distorze, hematomy ve 
svalech) ke zranění kotníku hráčky Salačové, které bylo řešeno ve spolupráci s rodiči a 
ortopedem v Mostě. Při údajné infrakci kotníku byla hráčka na doporučení lokálního ortopeda 
na tři týdny imobilizována. Při následném pokusu o její zařazení do přípravy jsem však musel 
konstatovat jak bolestivost kotníku, tak i jeho sníženou hybnost. Po dohodě s hráčkou byla z 
další přípravy vyřazena s doporučením několikatýdenního klidového režimu a následné 
rehabalitace. 

Těsně před ME se při zápasu se Španělskem zranila hráčka Opočenská a to v oblasti 
pravého zápěstí. Skiagram skeletu neprokázal poranění kostí a i po dohodě s jejím otcem, 
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lékařem, odcestovala hráčka na ME. Turnaj absolvovala s lokální bolestivostí, před zápasy 
bylo zápěstí tejpováno, nebyla zásadněji limitována, během turnaje vyjma tréninků a zápasů 
bylo zápěstí fixováno ortézou. Hráčka nenastoupila ani v jednom ze zápasů, které 
nerozhodovaly o pořadí v turnaji (2 zápasy). Po turnaji by byl vhodný klidový režim, při 
prolongované bolestivosti MR pravého zápěstí. Otec byl s návrhem tohoto postupu 
seznámen. 

Návrhy pro ČBF stran zajištění této péče v budoucnu: 

ČBF by mohla zajistit pro lékaře všech mládežnických družstev standardní vybavení, se 
kterým by se RT vydával na cesty. Takto vybavený "kufr" by byl v majetku ČBF a na turnaje 
by byl pouze zapůjčován. Jeho složení by bylo lehce modifikováno dle cílové země a bylo by 
pouze obnovováno dle expirace obsahu. Tento postup by byl nepochybně levnější a přispěl 
by i ke standardizaci poskytované péče. Je pravděpodobné, že bychom pro ČBF nalezly i 
sponzora, který by většinu tohoto vybavení poskytl. 

Všechny české reprezentantky by mohly projít základními prohlídkami podobnými těm, které 
jsme provedli před tímto tréninkovým cyklem. Mohla by tak vzniknout zdravotní dokumentace 
reprezentantek, kterou by si lékaři reprezentačních týmů předávali. 

Hráčky při vstupní prohlídce tohoto reprezentačního cyklu měly mírnou tendenci 
bagatelizovat své zdravotní problémy. Kontinuálně vedená dokumentace by tak pro každého 
lékaře znamenala objektivní informaci o osobní anamnese hráček. 

 

Realizační tým: 

Hlavní trenér Jiří Bárta 

Asistent trenéra Pavel Kubálek 

Doktor Prof. MUDr. J. Veselka, CSc. 

Vedoucí PaedDr. Michal Handschuh 

Masér Lukáš Helm 

 

Doporu čení do TJ:  

Na ME jsme od prvních zápasů museli konstatovat, že absolutní většina přítomných hráček 
(a také všechny týmy kromě Rumunska) převyšuje naše hráčky v individuálních činnostech 
jednotlivce; ty by se tedy měly stát náplní tréninků všech mládežnických družstev. Námi 
praktikovaný organizovaný basketbal, bojovnost a snaha o maximálně tvrdou obranu 
nemohla individuální nedostatky v technice vyvážit. 

Od všech špičkových družstev jsme se odlišovali velmi malou sestavou. Snaha přivést 
k basketbalu vysoké hráčky a především neztratit je, by měla být jedním z dlouhodobých 
úkolů v českém basketbalu na všech úrovních. 
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Všechny prohrané zápasy jsme ztratili při hře ve vymezeném území. Přitom jsme ani během 
sezóny, ani během přípravného období nenalezli v naší soutěži vysoké hráčky, které by 
mohly konkurovat jak fyzickou hrou, tak i po technické stránce nejlepším v Evropě. Základní 
činnosti pivotů při doskoku, hře zády ke koši, driblinku a střelbě dlouhodobě chybí naší 
mládeži. 

Hráčkám na pozicích rozehrávačů a křídel nechyběla slušná střelba ze střední a delší 
vzdálenosti a rovněž bojovnost jim byla vlastní. Často však selhávaly v řešení jednoduchých 
basketbalových situací, ačkoliv jejich dovednost byla na dostatečné výši, aby tyto situace 
úspěšně vyřešily. Vyšší počet těžkých zápasů včetně mezinárodní konkurence by byl jistým 
řešením. Agresivita a rychlost praktikovaná na ME není k vidění ani při finálových turnajích 
MČR, proto bychom měli přemýšlet, jak během sezóny dávat české výběry dohromady 
častěji, připravovat je formou krátkých soustředění a jednotlivých mezinárodních turnajů. 
Hráčky by měly být uvolňovány kluby povinně např. 3krát ročně (ze 6 možností), aby se 
podobného soustředění nebo krátkého turnaje mohly zúčastnit. Klubovému i českému 
basketbalu by se to vrátilo formou zisku mnohem zkušenějších hráček setkávajících se se 
současnými evropskými basketbalovými trendy. 

 

 
 
Zpracoval: Ji ří Bárta, Pavel Kubálek, Josef Veselka 
 
dne 09.08.2012 


