
 
ZPRÁVA Z MISTROVSTVÍ EVROPY 2013 VE FRANCII 

 
 
Účast na ME:  
Hráčky:  
Bortelová, Bartoňová, Hindráková, Elhotová, Hejdová, Vyoralová, Kulichová, Hanušová, 
Pecková, Zrůstová, Burgrová, Veselá. 
Realizační tým: 
Blažek, Beneš, Petrovický, Kaplan, Burian, Landergott, Smejkal 
 
15.6. zranění kolene hráčky Jany Veselé. Do turnaje již nezasáhla. 
 
 
1. VÝSLEDKY NA ME 

 
ZÁKLADNÍ SKUPINA 

 
Sobota 15.6.2013 
 
Česko - Bělorusko 39:60 (5:21, 17:27, 29:39)  

Nejvíce bod ů: Zrůstová 14, Hanušová 8, Hindráková 6 - Levčenková 14, 
Tarasavová, Lichterovičová a Veremejenková po 10. Rozhod čí: Pizzaro (Šp.), 
Sergio (Portug.), Ozlem (Tur.). Fauly:  17:16. Trestné hody:  8/6 - 14/12. Trojky:  1:2. 

 
Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře. Nejistota přihrávek i střelby, podpořená zraněním 
Jany Veselé už po třech minutách za stavu 1:6, vedla k rozdílu skóre 5:21 po první čtvrtině. 
V ostatních čtvrtinách jsme už soupeři byli dobrým protivníkem, ale manko z první čtvrtiny 
jsme již nedokázali smazat. 
 
Neděle 16.6. 2013 
 
Česko - Litva 70:51 (14:14, 3 9:22, 53:31) 

Nejvíce bod ů: Kulichová 15, Burgrová a Bortelová po 13, Zrůstová 12 - 
Petronyteová 13, Nacickaiteová 12. Rozhodčí: Šulga (Ukr.), Anderssonová (Fin.), 
Putěnko (Rus.). Fauly:  23:21. Pět chyb:  37. Pecková (ČR). Trestné hody:  15/10 - 
20/13. Trojky:  2:2. 

 
V první čtvrtině vyrovnané utkání. Po té jsme zpřesnili obranu, využili pár rychlých 
protiútoků, zkušenější hru v podkošovém prostoru a tím jsme si do poločasu vytvořili 
rozhodující náskok. 
 
 
 



Pondělí 17.6. 2013  
 
Česko - Chorvatsko 74:68 (24:20, 37:32, 58:46)

Nejvíce bod ů: Hindráková 17, Zrůstová a Bortelová po 12, Pecková 9, Burgrová 8 - 
Lelasová a Sliškovičová po 13, Mišuraová 11, Ivezičová 10. Rozhod čí: Peréz (Šp.), 
Reiter (Něm.), Silva (Port.). Fauly: 18 :24. Trestné hody:  21/10 - 12/8. Trojky:  4:6. 

 

Utkání, které bylo především o pozornosti, jsme zvládli především výborným nástupem do 
druhého poločasu, kdy jsme si vytvořili rozhodující 15-ti bodové vedení. Soupeř v konci 
utkání sice mohutně stahoval, otočit výsledek se mu ale již nepovedlo. 
 

 
OSMIFINÁLOVÁ SKUPINA 

 
Středa 19.6. 2013 
 

ČR - Velká Británie 66:55 (17:13, 32:23, 47:36) 

Nejvíce bod ů: Zrůstová 20, Pecková 11, Burgrová 10, Bartoňová 7 - Leedhamová 
20, Butlerová 12, Handyová 11. Rozhod čí: Lanzarini (It.), Reiter (Něm.), Putenko 
(Rus.). Fauly: 18:18. Trestné hody: 12/9 - 7/6. Trojky: 9:3. 

 
Velice tvrdý souboj nabídlo toto utkání, které v náš prospěch rozhodla především lepší střelba 
z dlouhé vzdálenosti a to, že jsme nenechali Britky vyniknout v jejich největších přednostech 
– rychlém protiútoku a doskakování. 
 
Pátek 21.6. 2013  
 

Francie - Česko 64:49 (17:12, 34:23, 48:34)  
Nejvíce bod ů:Grudaová 21, Yacoubouová 14, Miyemová 9 - Kulichová 10, Zrůstová a Elhotová po 9, Hanušová 
7.Rozhod čí:Šulga (Ukr.), Pastusiak (Pol.), Johanssonová (Švéd.). Fauly: 14:21.Trestné hody: 23/14 - 
12/11.Trojky: 0:2. 

Utkání, ve kterém jsme zahráli velmi dobrý, uvolněný výkon a byli domácímu favoritovi 
dobrým protivníkem, se rozhodovalo především ve vnitřním prostoru, ve kterém byli 
francouzské hráčky jednoznačně lepší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neděle 23.6. 2013  
 

Česko - Srbsko 59:75 (11:15, 15:36, 30:49)  
Nejvíce bod ů:Zrůstová 15, Kulichová 12, Vyoralová 9 - M. Dabovičová 17, Radová 14, Milovanovičová 
13.Rozhod čí:Cardusová (Šp.), Silva (Portug.), Putěnko (Rus.).Fauly: 19:22.Trestné hody: 11/7 - 
13/8.Trojky: 6:9.  
 
  
 
Zápas, který rozhodoval o nasazení do čtvrtfinále, nám vůbec nevyšel. Soupeř, který neměl 
ještě jistý postup, hrál velice agresivně a důsledně především v defenzivě. V poločase jsme 
ztráceli propastných 21 bodů, a i když jsme zabojovali a stáhli skóre až na 8 bodů, soupeř si 
zlepšeným závěrem vítězství vzít nenechal. Tím jsme ze skupiny postupovali jako 4. tým a ve 
čtvrtfinále jsme vyzvali dosud neporažený tým Španělska. 
 
 

ČTVRTFINÁLE 
 
Středa 26.6. 2013  
 

ČR - Španělsko 58:75  (15:25, 35:41, 46:54)  
Nejvíce bod ů: Elhotová 13, Kulichová a Pecková po 10 - Torrensová 29, Lyttleová 23, 
Valdemorová 11. Rozhod čí: Jones (Wales), Delaunéová (Fr.), Reiter 
(Něm.).Fauly: 10:14. Trestné hody:  12/10 - 14/9. Trojky:  6:6. 

 
Utkání jsme nezačali dobře, ale postupně jsme se začali osmělovat a n polovině 3. čtvrtiny 
bylo skóre 41:41. Potom ale favorit přidal na důrazu, nám se přestala dařit střelba, a když se 
k tomu přidaly lehké ztráty míče, zápas byl rozhodnutý. 
 

SKUPINA O 5. – 8. MÍSTO 
 

Čtvrtek 27.6. 2013  
 
ČR - Itálie 72:68 (24:13, 39:34, 52:47) 
Nejvíce bod ů: Elhotová 18, Bortelová 14, Hindráková 10, Pecková 9 - Sottanaová 
16, Masciadriová 15, Dottová 11. Rozhodčí: Glisič (Srb.), Jokič (Černá Hora), 
Kupatadzeová (Gruz.).Fauly: 19:18.Trestné hody: 16/14 - 24/15.Trojky: 8:7. 
 
Utkání o postup na MS jsme začali výborně a rychle jsme si vytvořili 10 bodový náskok, 
který se ukázal být v konečném účtování rozhodující. Ač se soupeř snažil ze všech sil ve 
druhém poločase vývoj utkání otočit, podařilo se nám cenné vítězství udržet a při úspěchu 
Turecka ve čtvrtfinále si zajistit postup na Mistrovství světa 2014 v Turecku. 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁPAS O 5. MÍSTO 
 
ČR - Bělorusko 50:64 (12:20, 19:35, 36:50) 
Nejvíce bod ů:Zrůstová 13, Burgrová 9, Hindráková 8, Kulichová 6 - Levčenková 18, 
Tarasovová 14, Veramejenková 11.Rozhod čí:Halliko (Est.), Jones (Wales), Jokič 
(Černá Hora).Fauly: 18:14.Trestné hody: 13/7 - 17/16.Trojky: 3:4. 
 
Souboj dvou postupujících družstev na MS rozhodl pro sebe soupeř koncentrovanější hrou po 
celé utkání. My jsme často chybovali v jednoduchých činnostech a dovolili soupeři 16 bodový 
poločasový náskok. Ač jsme herní projev po přestávce zlepšili, na víc, jak mírnou korekci 
skóre to nestačilo. 
 
 
2. Statistické údaje jednotlivých hráček 
 
Všechny statistiky českých hráček i družstva najdete na internetové adrese: 
http://www.eurobasketwomen2013.com/en/cid_R8byT3QNIIkwoWJcfSbdm0.pageID_Frc7S
WEmGOMcDgBQmqK7W2.compID_pnlxO1HYJhUh,MTfrmUO03.season_2013.roundID_
8757.teamID_2612.html 
 
 
3. Herní výkon českého družstva 
 
Výrazně obměněný tým oproti OH v Londýně se opíral především o zvládnutí agresivního 
pojetí osobní obrany a rychlým přechodem do útoku každou hráčkou. V postupném útoku 
bylo důležité osvojení a zvládnutí herních kombinací a systémů, podpořené nasazením a 
aktivitou celého týmu. 
 
4. Postřehy z herního výkonu soupeřů 
 
Na tomto turnaji se prezentovaly všechny družstva především velmi agresivní obranou a to až 
na hranici osobních chyb. S velice pohyblivou a nepříjemnou obranou jsme se potkali 
především u družstva Španělska a Srbska. 
Útočná fáze byla velice rozdílná, Francie hrála převážnou část kombinací pro hráčky ve 
vnitřním prostoru, naše družstvo třeba preferovalo spíše zakončení dále od koše. 
Nebylo žádné družstvo, které by nebylo připraveno po taktické stránce na hru soupeře. 

5. Poznatky, návrhy, doporučení pro další činnost s cílem informovat celé 
basketbalové hnutí  

Je vidět, že celý ženský basketbal se snaží brát vzor od mužů. Silovost a atletičnost hráček se 
zvyšuje ve většině družstev.  Je zde vidět výrazná taktická vyspělost všech evropských 
družstev. Výkon je stavěn na skvělé aktivní obraně a co možná na co největší univerzálnosti 
použití jednotlivých hráček. 
Myslím, že herní činnosti jednotlivce mohou být základním doporučením, čemu bychom se 
měli ve všech kategoriích věnovat. A to jak po basketbalové, tak atletické i silové stránce. 
Potom nebudeme muset hrát složité systémy, které nám mají vlastně nahradit naše 
individuální nedostatky.  
 
 

Zpracoval: Lubor Blažek 


