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ME 2013 JUNIOREK U18 

Vukovar a Vinkovci (Chorvatsko), 15. – 25. srpna 20 13 

 
 
Přehled výsledk ů a tabulka základní skupiny A: 

 

15. 08. 2013 TURECKO – ČR 71 : 60 (21:17, 11:19, 10:17, 17:17) 

Výsledek našeho prvního vystoupení na ME byl určen několika faktory. Tím nejdůležitějším 

byla kvalita soupeřových hráček na perimetru. Ty nás donutily v rozhodujících fázích utkání 

ke ztrátám (21) a rovněž počet asistencí skončil výrazně v náš neprospěch (9:20). 

Opakovaná selhání techniky (ukazatel stavu) s pauzami trvajícími několik minut hrála rovněž 

do karet soupeři s rotací 6 hráček, které při pauzách nabraly vždy sílu do dalšího průběhu 

utkání.  

V přípravných zápasech nás zdobila tvrdá obrana a rychlý přechod na soupeřovu polovinu. 

Doufáme, že se k tomuto stylu hry opět vrátíme a to nejpozději zítra.  

 

16. 08. 2013 ČR – BĚLORUSKO  81 : 36(11:18, 10:13, 17:20, 03:16) 

Zápas, který bylo třeba vyhrát, jsme začali dobře na obranné polovině, ale katastrofálně na 
polovině útočné. Hráčky jsme však nabádali k trpělivosti a věřili jsme ve vlastní síly. Lepší 
střelba přišla již v průběhu druhé čtvrtiny a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Hráčky musím 
pochválit za celoplošnou osobní obranu v průběhu celého utkání, nicméně v útočné fázi 
máme stále rezervy. Taktika celoplošné obrany na tým s menší individuální dovedností platila. 
Zítra však hrajeme proti Holanďankám, které dnes proti Turkyním podaly vynikající výkon.  

 

17. 08. 2013 HOLANDSKO – ČR 72 : 59 (11:20, 14:07, 15:21, 11:13)  

Utkání, které bylo velmi důležité pro náš osud v osmifinálové skupině, jsme začali s velmi 
aktivní obranou a celoplošným bráněním nejlepší hráčky soupeře - rozehrávačky Cornelius. 
Tento způsob nám přinesl nejen vedení, ale soupeř se byl schopen prosadit pouze z 
trestných hodů. Utkání se začalo lámat při zonovém presu soupeře, se kterým si naše 
družstvo nebylo schopno poradit a začalo kupit ztráty. Jejich vysoký počet (29) byl určující 
pro naši konečnou porážku. Vysoký počet trestných hodů soupeře a jejich neobvykle vysoké 
procento proměňování (33/36;92%) byl dalším rozdílem mezi oběma týmy. V druhé polovině 
utkání začal soupeř dominovat i na doskoku a tím definitivně rozhodl. Náš výkon byl obětavý 
a snahu našim hráčkám není možno upřít. V tvrdosti v osobních soubojích nás však soupeř 
předčil. 
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V základní skupině jsme skončili na třetím místě a postoupili do osmifinálové skupiny. 

Bělorusko – Holandsko 59 : 71  Turecko – ČR   71 : 60 

ČR – Bělorusko  81 : 36  Holandsko – Turecko  68 : 41 

Turecko – Bělorusko  79 : 55  Holandsko – ČR  72 : 59 

 

1. Holandsko 3/0 

2. Turecko 2/1 

3. ČR  1/2 

4. Bělorusko 0/3 

 

Přehled výsledk ů a tabulka osmifinálové skupiny: 

 

19. 08. 2013 

ČR – ŠPANĚLSKO 45 : 71 (22:22, 20:24, 25:10, 18:17) 

Výkon týmu byl dnes významně ovlivněn zdravotním stavem hráček na pozici 1. Eliška 
Mircová již neunesla zátěž posledních týdnů, ulehla s horečkou 39,5 a její další účinkování 
na ME je spíše nepravděpodobné. Gabriela Andělová trpí paronychiem na 2. prstu střelecké 
ruky a i přes celkovou i lokální léčbu nebylo možné, aby nastoupila. Na pozici 1 tudíž 
alternovaly nově Eva Moučková a Eva Kopecká. Silný soupeř dominoval v první polovině 
utkání především z rychlých protiútoků, které se rodily po našich ztrátách. Ve druhém 
poločasu jsme podali již lepší a zodpovědnější výkon a to i přesto, že jsme nechali odpočívat 
Kamilu Hoškovou. Děvčata se přesvědčila, že pokud budou hrát s maximální bojovností, 
mohou vyhrát i těžké zápasy. 

 

20. 08. 2013 

CHORVATSKO – ČR  47 : 72 (16:13, 16:09, 14:20, 17:10) 

Zápas o uchování teoretické šance na postup do play-off se odehrával za extrémní 
fanouškovské podpory domácího týmu. Naše družstvo důslednou osobní obranou nedalo po 
většinu utkání soupeři šanci k průnikům pod koš a střelba z delší vzdálenosti se Chorvatkám 
příliš nedařila. V konci zápasu jsme pomalu, ale soustavně navyšovali svůj náskok, který 
nám při možné výhře Chorvatek nad Turkyněmi ještě dává šanci myslet na play-off. Pozitivní 
pocit z utkání trochu kazí dalších 21 ztrát na našem kontě. 
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21. 08. 2013 

RUSKO – ČR  60 : 48 (14:19, 19:09, 13:19, 18:15) 

S Ruskami jsme sehráli vyrovnaný zápas do 35. minuty. Poté však zvítězila vůle a větší 
touha po vítězství našeho soupeře. Naše hráčky nebyly schopny eliminovat nájezdy soupeře, 
který zaznamenal všechny body v poslední čtvrtině z bezprostřední blízkosti našeho koše. 
Náš tým dokázal, podobně jako se Španělkami, že může hrát vyrovnaně s nejlepšími týmy 
Evropy po určitou část utkání. Koncentrace, přesné plnění pokynů a větší vůle po vítězství 
jsou body, na kterých je třeba ještě zapracovat. 
 

 

Přehled výsledk ů play-out: 

 

23. 08. 2013 

ČR – BĚLORUSKO 75 : 57 (13:12, 15:13, 17:17, 25:25) 

Při tomto systému turnaje se dnes hrál typický play-off zápas o udržení v divizi A. Narazili 
jsme na soupeře, který zatím na ME nevyhrál a kterého jsme deklasovali v prvním 
vzájemném utkání. Dnes se Bělorusko ukázalo jako velmi houževnatý tým, kterému relativně 
vycházela střelba a byl připraven i na celooplošnou obranu svých rozehrávaček. 
Dokud soupeři stačily síly, byl zápas poměrně vyrovnaný, v koncovkách obou poločasů však 
náš tým dominoval.Nepředvedli jsme svůj nejlepší výkon a především postupný útok 
postrádal organizaci. Nicméně v podobných utkáních hraje někdy psychika větší roli než 
dovednost. Vítězství bylo upracované, ale konec turnaje už můžeme hrát ve větším klidu. 
Tým obhajuje 10. místo ze šampionátu U16 v roce 2011. Doufáme, že letos budeme o 
stupínek lepší. 

 

24. 08. 2013 

ČR – PORTUGALSKO 67 : 70 (12:13, 18:15, 08:16, 20:10) 

Utkání hrané se záměrem získat na ME aspoň 9. místo jsme začali dobře a spoléhali jsme 
se na to, že soupeřky z Portugalska podlehnou naší celoplošné obraně. Vyspělost 
portugalských rozehrávaček nám však nedovolila snadné zisky a postupně jsme se stáhli do 
obrany trojkového území. Na naší straně byla velmi špatná střelba z delší vzdálenosti (trojky 
19/1), na straně soupeře velmi koncentrovaný výkon. Na Portugalkách bylo vidět, jak si 
zápas užívají. V koncovce jsme prohráli a to i s vědomím, že jsme podlehli dovednostně 
méně vyspělému soupeři, který však měl svůj den. 
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25. 08. 2013 

ČR – SLOVINSKO 74 : 52 (10:25, 10:11, 30:13, 14:11) 

Utkání o 11. místo na ME bylo věnováno třem hráčkám ročníku 95, které se tímto loučily 

s kategorií U18. Všechny nastoupily v základní sestavě a hrály dobře. Ačkoliv byl zápas 

dlouho vyrovnaný a nejlepší podkošová hráčka soupeře nám dělala značné problémy, 

v posledním hracím období jsme soupeře dobře organizovanou zónovou obranou zlomili a 

dovedli utkání k jednoznačnému vítězství. 

 

Konečné po řadí ME 2013: 

1. Španělsko 

2. Francie 

3. Srbsko 

4. Holandsko 

5. Rusko 

6. Itálie 

7. Turecko 

8. Švédsko 

9. Portugalsko 

10. Řecko 

11. ČR 

12. Slovinsko 

13. Chorvatsko 

14. SR 

15. Bělorusko 

16. Anglie
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ACCUMULATED STATISTICS 
TOTAL 

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. 9 227 31/102 30.4 24/65 36.9 7/37 18.9 28/38 73.7 22 33 55 15 17 13 0 13 43 97 

Beránková, S. 9 221 28/90 31.1 19/56 33.9 9/34 26.5 14/20 70.0 5 23 28 14 21 12 0 9 22 79 

Andelová, G. 8 170 23/86 26.7 13/49 26.5 10/37 27.0 7/11 63.6 12 25 37 15 18 7 2 15 18 63 

Mainclová, A. 9 148 21/45 46.7 19/41 46.3 2/4 50.0 14/22 63.6 18 39 57 5 15 7 4 23 21 58 

Moucková, E. 9 196 19/54 35.2 11/30 36.7 8/24 33.3 11/16 68.8 6 11 17 20 13 17 0 18 22 57 

Kraciková, T. 9 191 20/40 50.0 20/40 50.0 0/0 0.0 12/16 75.0 15 27 42 4 17 19 10 22 13 52 

Kanuková, M. 9 144 19/54 35.2 14/29 48.3 5/25 20.0 5/9 55.6 16 23 39 7 20 10 2 24 9 48 

Opocenska, M. 9 128 17/40 42.5 11/28 39.3 6/12 50.0 7/10 70.0 17 11 28 3 12 6 0 9 13 47 

Kopecká, E. 9 114 13/39 33.3 9/25 36.0 4/14 28.6 7/8 87.5 9 11 20 13 23 3 0 4 4 37 

Krivánková, K. 9 99 9/34 26.5 8/28 28.6 1/6 16.7 3/6 50.0 9 14 23 8 9 2 0 4 4 22 

Hrusková, A. 9 125 3/27 11.1 3/20 15.0 0/7 0.0 10/19 52.6 5 22 27 9 15 10 1 15 15 16 

Mircová, E. 3 38 2/11 18.2 2/7 28.6 0/4 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 7 5 0 4 2 5 

TEAM           29 25 54  5   0   

TOTAL 9  
205/62

2 33.0 153/41
8 36.6 52/20

4 25.5 119/177 67.2 163 26
7 

43
0 114 192 111 19 160 18

6 581 

 
AVERAGE 

Name G Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST B

S PF Pts 

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

Hoskova, K. 9 25.
2 3.4/11.3 30.4 2.7/7.2 36.9 0.8/4.1 18.9 3.1/4.2 73.7 2.4 3.7 6.1 1.7 1.9 1.4 0.

0 1.4 4.8 10.8 

Beránková, 
S. 9 24.

6 3.1/10.0 31.1 2.1/6.2 33.9 1.0/3.8 26.5 1.6/2.2 70.0 0.6 2.6 3.1 1.6 2.3 1.3 0.
0 1.0 2.4 8.8 

Andelová, G. 8 21.
3 2.9/10.8 26.7 1.6/6.1 26.5 1.3/4.6 27.0 0.9/1.4 63.6 1.5 3.1 4.6 1.9 2.3 0.9 0.

3 1.9 2.3 7.9 

Mainclová, 
A. 9 16.

4 2.3/5.0 46.7 2.1/4.6 46.3 0.2/0.4 50.0 1.6/2.4 63.6 2.0 4.3 6.3 0.6 1.7 0.8 0.
4 2.6 2.3 6.4 

Moucková, 
E. 9 21.

8 2.1/6.0 35.2 1.2/3.3 36.7 0.9/2.7 33.3 1.2/1.8 68.8 0.7 1.2 1.9 2.2 1.4 1.9 0.
0 2.0 2.4 6.3 

Kraciková, T. 9 21.
2 2.2/4.4 50.0 2.2/4.4 50.0 0.0/0.0 0.0 1.3/1.8 75.0 1.7 3.0 4.7 0.4 1.9 2.1 1.

1 2.4 1.4 5.8 

Kanuková, 
M. 9 16.

0 2.1/6.0 35.2 1.6/3.2 48.3 0.6/2.8 20.0 0.6/1.0 55.6 1.8 2.6 4.3 0.8 2.2 1.1 0.
2 2.7 1.0 5.3 

Opocenska, 
M. 9 14.

2 1.9/4.4 42.5 1.2/3.1 39.3 0.7/1.3 50.0 0.8/1.1 70.0 1.9 1.2 3.1 0.3 1.3 0.7 0.
0 1.0 1.4 5.2 

Kopecká, E. 9 12.
7 1.4/4.3 33.3 1.0/2.8 36.0 0.4/1.6 28.6 0.8/0.9 87.5 1.0 1.2 2.2 1.4 2.6 0.3 0.

0 0.4 0.4 4.1 

Krivánková, 
K. 9 11.0 1.0/3.8 26.5 0.9/3.1 28.6 0.1/0.7 16.7 0.3/0.7 50.0 1.0 1.6 2.6 0.9 1.0 0.2 0.

0 0.4 0.4 2.4 

Hrusková, A. 9 13.
9 0.3/3.0 11.1 0.3/2.2 15.0 0.0/0.8 0.0 1.1/2.1 52.6 0.6 2.4 3.0 1.0 1.7 1.1 0.

1 1.7 1.7 1.8 

Mircová, E. 3 12.
7 0.7/3.7 18.2 0.7/2.3 28.6 0.0/1.3 0.0 0.3/0.7 50.0 0.0 1.0 1.0 0.3 2.3 1.7 0.

0 1.3 0.7 1.7 

TEAM           3.2 2.8 6.0  0.6   0.0   

TOTAL 9  
22.8/69.

1 33.0 17.0/46.
4 36.6 5.8/22.

7 25.5 13.2/19.
7 67.2 18.

1 
29.
7 47.8 12.

7 
21.
3 

12.
3 

2.
1 

17.
8 20.764.6 

 

 
 
 



6 

 

Hodnocení herního výkonu RD 

Základním systémem v obranné fázi byla celoplošná osobní obrana. Praktikovali jsme ještě 
staženou osobní obranu od trojkové čáry. Měli jsme dva systémy zónové obrany 2-3 a 1-2-2. 
Používali jsme i zónový pres 1-1-2-1 s přechodem do zónové obrany. 

Na útočné polovině jsme převážně praktikovali systém založený na pick and roll. Naší 
filozofií bylo co nejrychleji se dostávat na přední polovinu a ještě do nepostavené nebo 
vracející se obrany zakončovat otevřenou střelou. To se nám velice dařilo, a pokud jsme byli 
neúspěšní, tak byla velká šance útočného doskoku, kde naše hráčky poctivě, minimálně ve 
dvojici chodily. 

 

Post řehy z herního výkonu ostatních družstev 

Turecko 

Družstvo s kvalitní obranou a s vynikajícím zónovým presem. Menší perimetrové hráčky se 
v obraně velmi rychle přesouvají, což dělá problém každému soupeři. Úzká rotace hráček 
vede k tomu, že po několika utkáních jsou klíčové hráčky již unaveny. Nejlepší výkony tedy 
tým podával v prvním utkání turnaje (s námi) a posléze vždy po dni odpočinku. 

Bělorusko 

Nováček turnaje hrál velmi dobré první utkání proti Holandsku a posléze již jejich výkony byly 
slabší. Pokud byl soupeř schopen hrát velmi aktivní obranu, pak se začaly projevovat 
nedostatky v individuálních činnostech jednotlivých hráček. 

Holandsko 

Tým pravděpodobně s nejlepší organizací jak na obranné, tak i útočné polovině. Hraji 
zodpovědně a uplatňují především nacvičené kombinace. Tímto organizovaným 
basketbalem dokázali (třeba jen přechodně) přehrávat i nekvalitnější týmy turnaje. Jejich 
problémem byla relativně úzká rotace hráček. 

Španělsko 

Atleticky výborně vybavený tým uplatňující basketbal s velmi aktivním uvolňováním na 
útočné polovině připomínající spíše chlapecký styl hry. Široká rotace hráček s výbornou 
individuální dovedností jim umožňovala hrát velmi rychle s drtivým protiútokem často jedna 
na nula. 

Rusko 

Tým charakterizuje jednoduchý basketbal bez přecházení střeleckých pozic. Výšková 
převaha vedla k vysokému počtu útočných doskoků s možností druhých šancí. V obraně po 
zisku míče uplatňovaly velmi rychlý přechod na útočnou polovinu a to v počtu všech pěti 
hráček a v této činnosti patřily k nejlepším týmům turnaje. 
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Chorvatsko 

Domácí tým se prezentoval více houževnatostí než velkými individuálními dovednostmi, 
nicméně extrémní divácká podpora byla schopna družstvo vyburcovat k velmi dobrým 
výkonům. Úzká rotace dovednostně vyspělých hráček vedla k tomu, že docházelo 
k jednoduchým ztrátám a ke snížení útočné kvality týmu po jejich vystřídání. 

Slovensko 

Družstvo s velice negativní náladou, která doléhala na hřiště při jejich hře. Určitým negativem 
byla i absence hráčky Hruščákové, která má euroligové zkušenosti z klubu Good Angels. 
Družstvo se nedokázalo vypořádat s její absencí, což mělo dopad na výsledky v turnaji. 

Anglie 

Družstvo se snažilo o organizovaný basketbal v obraně i útoku. Bohužel jejich dovednost jim 
nedovolila hrát basketbal na úrovni Divize A ME. 

Portugalsko 

Družstvo spoléhající se na tři klíčové hráčky s výraznou minutáží. Nováček Divize A, který 
dva klíčové zápasy včetně 7. utkání play-out vyhrálo v prodloužení. Na soupisce mělo i 
hráčky ročníku 97, které mohou být příslibem do dalšího ročníku Divize A. I přes omezenou 
dovednost hrál tým velmi pohledný a dobře organizovaný basketbal. 

Řecko 

Tým s nižším výškovým průměrem a pružnou obranou. Oproti šampionátu U16 před dvěma 
lety si pohoršili v umístění. 

 

Vzhledem k tomu, že šampionát byl organizován ve dvou městech bez možnosti dopravy, 
neměl realizační tým šanci některé národní týmy na turnaji živě vidět. 

 

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

zpracoval: Prof. MUDr. J. Veselka, CSc. 

Všechny hráčky kromě dvou zařazených v přípravě do U20 byly vyšetřeny na počátku přípravy na 

Kardiologické klinice 2. LFUK a FN v Motole. Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření jsme provedli i 

základní biochemická vyšetření krve, EKG a ultrazvukové (echokardiografické) vyšetření srdce. 

V tomto roce nebyl přítomen žádný významný nález. 

Během přípravného období došlo k následujícím zraněním: 

M. Opočenská prodělala pro rupturu menisku v konci klubové sezóny parciální menisektomii. O 

diagnose i terapii jsem byl informován otcem – lékařem a rovněž operatérem. Operace z řady důvodů 

proběhla až v začátku našeho přípravného období a hráčka se do přípravy zapojila až v polovině 
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července. V průběhu šampionátu občas uváděla menší bolesti operovaného kolena a to i přes menší 

herní vytížení. Při fyzikálním vyšetření nebyl na operovaném koleni žádný patologický nález. 

M. Kaňuková trpěla v přípravném období bolestivostí ramenního kloubu. Po vyšetření včetně 

ultrazvuku jsme diagnostikovali bursitidu a hráčku nechali týden odpočívat. V průběhu šampionátu 

byla již bez potíží. V utkání s Běloruskem utrpěla úder do pravé lícní kosti se vznikem hematomu. Pro 

nevolnost pak byla vyřazena z jednoho tréninku. 

E. Kopecká utrpěla v přípravném období během tréninku zlomeninu středního článku 3. prstu levé 

ruky. Byla provedena fixace na tři týdny, v tomto období se účastnila tréninků, s míčem však 

nepracovala. V dalším průběhu přípravy i šampionátu byla bez potíží. 

T. Lančová utrpěla úraz kolene s natažením vazů v přípravě s Německem. Přechodně se neúčastnila 

tréninků, z další přípravy byla vyřazena při zúžení kádru. 

P. Galvasová utrpěla v přípravném období distorzi kotníku. Z další přípravy však byla posléze vyřazena 

při zúžení hráčského kádru. 

A. Drahokoupilová prodělala v přípravném období distorzi kotníku. Z další přípravy byla vyřazena při 

zužování kádru. 

Naše účast na turnaji byla však významně poznamenána zdravotním stavem některých klíčových 

hráček. Eliška Mircová přijela na turnaj celkově vyčerpaná. Již od prvních dnů udávala dysurické potíže, 

které během základní skupiny progredovaly a byly doprovázeny horečkou (39,5 stupně). Přes 

nasazenou léčbu se pacientka zotavovala pomalu a pro turnaj byla ztracena. Na konci turnaje již 

teploty neměla, udávala menší bolestivost v pravé bederní krajině. Pacientku budu dále sledovat a 

dovyšetříme ji po návratu do ČR. Je pravděpodobné, že rekonvalescence bude trvat ještě delší dobu 

po turnaji a hráčka bude vyřazena z bezprostřední přípravy na novou sezónu s klubem. 

Gabriela Andělová měla na začátku turnaje paronychium na druhém prstu střelecké ruky, které ji 

přechodně vyřadilo z tréninku i jednoho utkání. Použili jsme lokální i celkovou léčbu včetně 

chirurgické. Po vypuštění abscesu se stav pacientky rychle lepšil a mohla nastoupit k dalším utkáním. 

Na turnaji měla řada hráček průjmy a rovněž orofaryngitidu. Žádné z těchto onemocnění však 

nepoznamenalo sportovní výkon týmu. 

Turnaj byl v porovnání s předchozím po medicínské stránce hůře organizován, nebylo jednoduché 

zajistit led, v hale ve Vinkovci nebyla bezprostřední medicínská pomoc. Jídlo v obou městech bylo 

standardní. 

V letošním roce jsme dle vzoru ženské reprezentace aplikovali po všech utkáních kryoterapii. Všem 

hráčkám byly k dispozici lymfomasážní kalhoty a rovněž několik aplikátorů magnetoterapie. Kalhoty i 

magnety jsme si vypůjčili. 

Do příštího roku navrhuji spolupráci RT U16, U17, U18 a U20 v rámci níž je možno předávat určitý 

zdravotnický materiál a informace o zdravotním stavu hráček. Za klíčové považuji stanovení pravidel, 

podle kterých budou hráčky zařazeny do přípravy na dva šampionáty. U Elišky Mircové a somaticky 

podobných typů hráček bych podobný postup považoval za nevhodný. Navrhuji, aby při rozhodnutí o 



9 

 

účasti na více šampionátech byl zohledněn i aktuální zdravotní stav hráček a to na základě 

podrobného lékařského vyšetření. 

K doplnění vybavení pro všechny mládežnické RT by bylo vhodné zakoupit magnety i lymfodrenážní 

kalhoty. 

      

Realizační tým: 

Hlavní trenér Jiří Bárta 

Asistent trenéra Pavel Kubálek 

Doktor Prof. MUDr. J. Veselka, CSc. 

Vedoucí Ondřej Švec 

Masér Antonín Schuster 

 

Doporu čení do TJ: 

Na ME jsme se snažili od prvního zápasu o co nejrychlejší přechod na útočnou polovinu, kdy 
jsme chtěli co nejjednodušeji a hlavně pokud to jen bylo možné, zakončovat s co nejbližší 
vzdálenosti od koše. Věděli jsme s přípravných zápasů, že střelba pod tlakem v co největší 
rychlosti nebyla naší zbraní, proto by měly hráčky zaměřovat střelbu do zápasových situací, 
v co největší rychlosti, s dobrým provedením techniky. Velkou slabinou byla stabilita našich 
hráček. Stabilita v zakončování 1/1 z pod koše, ale i třeba stabilita v chycení míče v pohybu 
do stabilního postoje před samotnou střelou. 

Všechny prohrané zápasy jsme ztratili především špatným řešením našich rozehrávaček v 
přechodu na útočnou polovinu, kdy jsme ztratili spoustu míčů a dávali tak soupeři možnost k 
jednoduchému zakončení nebo vůbec k další střele, bez toho abychom měli možnost 
zakončit nebo ohrozit koš soupeře. Hráčky by měli trénovat pod větším tlakem obránců, kteří 
by donutili hráčky k lepšímu krytí míče, k bezpečnější a přesnější přihrávce, nebo vůbec ke 
snaze hrát v situaci 1/1 se snahou přehrát soupeře. 

Perimetrové hráčky mají malé množství způsobů přihrávání, vlastně se to všechno točí o 
přihrávce nad hlavou, oběma rukama, což je na mezinárodní basketbal opravdu velice málo. 
Hráčky by měli častěji dostávat šanci hrát na mezinárodních turnajích, kde by určitě tyto 
nedostatky mohly odstraňovat. 

 

 
 
Zpracoval: Jiří Bárta, Pavel Kubálek, Josef Veselka 
 
dne 05.09.2013


