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1. NOMINACE národního týmu mužů pro léto 2011 
 

Informace pro vedení ČBF o stavu nominace národního týmu je základním prvkem této zprávy. Rádi 

bychom na tomto místě upozornili na nutnost pečlivé práce s nominací směrem k médiím. 

Oznamování konečné nominace by mělo proběhnout na tiskové konferenci s trenérem, širší nominaci 

pak zveřejnit po důsledné komunikaci s členy RT. Níže jsou uvedení hráči, kteří se objevili v první 

nejširší nominaci (44 jmen), z nich je vyznačena oficiální nominace pro FIBA (24 jmen), ze které pak 

vychází konečná nominace týmu fakticky pracujícího na VT (14 jmen). Při oslovování hráčů hrály roli 

nejen aktuální forma a výkonnost, ale také perspektiva využití v národním týmu v dalších 

reprezentačních cyklech. 

 

 

"44"     

 

"24" 

 

"14" 

 
         
 

Satoranský Tomáš   Bartoň Luboš 
 

Satoranský Tomáš 
 

Satoranský Tomáš 

 
 

Čarnecký Michal   Veselý Jan 
 

Čarnecký Michal 
 

Čarnecký Michal 

 
 

Kudláček Jakub   Palyza Lukáš 
 

Kudláček Jakub 
 

Kudláček Jakub 

 
 

Tóth Tomáš   Houška Pavel 
 

Šotnar Michal 
 

Jelínek David 

 
 

Šotnar Michal   Nečas Radek 
 

Moravec Luboš 
 

Hruban Vojtěch 

 
 

Marek David   Bohačík Petr 
 

Slezák Pavel 
 

Welsch Jiří 

 
 

Moravec Luboš   Jelínek Jiří 
 

Jelínek David 
 

Pumprla Pavel 

 
 

Vyoral Tomáš   Machač David 
 

Bohačík Jaromír 
 

Bartoň Luboš 

 
 

Klečka Radim   Horák Ladislav 
 

Hruban Vojtěch 
 

Ličartovský Štefan 

 
 

Šiřina Jakub   Blažek Jakub 
 

Ličartovský Štefan 
 

Benda Petr 

 
 

Boyer John   Auda Patrik 
 

Stria Luboš 
 

Houška Jakub 

 
 

Slezák Pavel   Votroubek Stanislav 
 

Welsch Jiří 
 

Švrdlík Kamil 

 
 

Jelínek David   Houška Jakub 
 

Pomikálek Tomáš 
 

Hampl Tomáš 

 
 

Bohačík Jaromír   Englický Pavel 
 

Pumprla Pavel 
 

Balvín Ondřej 

 
 

Kotas Lukáš   Benda Petr 
 

Bartoň Luboš 
   

 
Hruban Vojtěch   Balvín Ondřej 

 
Veselý Jan 

 
  

 
 

Ličartovský Štefan   Pospíšil Zbyněk 
 

Bohačík Petr 
 

  

 
 

Stria Luboš   Švrdlík Kamil 
 

Jelínek Jiří 
   

 
Welsch Jiří   Hampl Tomáš 

 
Benda Petr 

   
 

Křemen Michal   Chán Aleš 
 

Balvín Ondřej 
   

 
Pomikálek Tomáš   Hoger Ivo 

 
Houška Jakub 

   
 

Pumprla Pavel   Starosta Ondřej 
 

Švrdlík Kamil 
   

 
      

 
Hampl Tomáš 

   
 

      
 

Chán Aleš 
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2.1.  Zpráva z VT 1 Muži 

 

Liberec  15. – 20.7.12 

Na první přípravný kemp reprezentace 

mužů před kvalifikací na ME 2013 bylo 

pozváno celkem 14 hráčů.  

Tomáš Satoranský, David Jedlínek a Jan 

Veselý byli v době kempu v USA, kde 

absolvovali Letní ligu a k týmu by se měli 

připojit po jejím skončení. O zapojení Jana 

Veselého se intenzivně jedná s týmem 

Washington Wizzards, ale zatím dostal 

doporučení od klubu se do reprezentace 

nezapojovat. Jeho osobní aktivita je však 

minimální. Ondřej Balvín se k týmu připojí 

24.7.12 po návratu z ME Divize B U20 v Bulharsku. Pavel Pumprla doléčuje drobné zranění kolene a 

k týmu by se měl připojit v následujícím týdnu. Z tohoto důvodu byl do Liberce povolán Štefan 

Ličartovský, aby doplnil tým na desítku hráčů, jenž se následně ukázal jako ideální pro tuto roli, kdy je 

seznámen se svoji pozicí v týmu a profesionálně ji akceptuje.  

Jako správné rozhodnutí se ukázalo zapojení druhého fyzioterapeuta Bc.Lukáše Raby do realizačního 

týmu. Hráči, kteří jsou zvyklí na vysoký standard servisu, měli možnost hned 2 profesionálů, kteří se 

jim intenzivně věnovali především při aktivačních a dynamických fázích strečinku, rehabilitačních a 

rekondičních procedurách.   

VT 1 v Liberci měl původně předcházet program v Lázních Bělohrad, ale realizační tým se po 

konzultaci s ČBF rozhodl tuto první fázi zrušit, na základě programu hráčů a jejich nemožnosti se 

účastnit.  

VT 1 se tak stal Liberec, který sloužil především k analýze a aktivaci fyzické kondice jednotlivých 

hráčů, její postupné zlepšování po letní basketbalové odmlce, nácvik řešení obranných kombinací, 

přechodové fáze do útoku+ budování týmové chemie a soudružnosti před hlavní fází přípravy na 

kvalifikaci o ME.   

 

 

VT1 se účastnili: 
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Příjmení Jméno Post Výška Narozen Klub 

WELSCH Petr SF 201 1980 Spirou Charleroi 

HOUŠKA  Pavel C 203 1984 BK Děčín 

ČARNECKÝ  Michal PG 184 1985 BK JIP Pardubice 

BARTOŇ  Luboš PF 200 1980 Fiatc Juventut 

KUDLÁČEK  Jakub PG 193 1980 Otto Caserta  

HAMPL  Tomáš C 215 1988 Cibona Zagreb 

ŠVRDLÍK Kamil PF 206 1986 BK Prostějov 

HRUBAN Vojtěch SG 202 1989 USK Praha 

BENDA Petr C 203 1982 ČEZ Nymburk 

LIČARTOVSKÝ Štefan SG 196 1984 BC Kolín 
 

Head Coach: 
 

Budínský Pavel 

Assistant Coach: 
 

Taylor Mike 

Fitness Coach: 
 

Hojka Vladimír 

Phyzioterapist: 
 

Toncar Petr 

Masseur:  Lukáš Raba 

Doctor: 
 

Sinkule Miroslav 

Team manager: 
 

Důra Jakub 

Team servis, PR: 
 

Šob Michal 
 

Náplň: 

 Devět tréninkových jednotek 

o Hlavní cíle 

 Fyzická aktivace hráčů 

 Zlepšení fyzické připravenosti 

 Obranné kombinace, 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5 základní pravidla týmové obrany  

 Útok - přechodová fáze, principy primárního protiútoku, přesilové situace, 

 Střelba - objem  

o Vedlejší cíle 

 Týmová souhra 

 Seznámení se s individualitou spoluhráčů 

 Základy budování týmu 

 Čtyři regenerační řízené programy (2 x fyzioterapeut, cvičení, sauna, vířivka, ledová káď, 

vodní masáž, masáž). Po odpoledních tréninkových jednotkách ledová káď a možnost využití 

regenerační linky individuálně. 
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 1 x Společná akce týmového charakteru, která posloužila i jako propagace národního týmu 

(FC Slovan Liberec- FC Šachťor Karaganda). Více akcí týmového charakteru nemělo mysl 

organizovat z důvodu absence 3-4 klíčových hráčů týmu. 

 Mediální den -  Středa 18.7.12 

o Dopolední otevřený trénink 

pro místní novináře a 

propagaci Tipsport arény 

o  Návštěva Zoo Liberec a focení 

s Lvem 

o Hráči a RT k dispozici 

novinářům na hotelu před 

večerní regenerační fází 

 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo z hráčů nebyl vážně zraněn. 

Petr Benda si zvrtnul kotník. Pro otok a snahu nic neriskovat dostal po osobní konzultaci s lékařem 

týmu Sinkulem poslední dva dny VT 1 volno. S drobnými zdravotními potížemi přijel Petr Benda už na 

VT 1, kdy měl poraněný ukazováček levé ruky (7 stehů po řezné ráně).   
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2.2.  Zpráva z VT 2 Muži 
 

Děčín  22. – 26.7.12 

Na druhý přípravný kemp do Děčína bylo pozváno všech 15 hráčů, kteří byli pozváni i na VT1 do 

Liberce. Hráči po jednodenní pauze navázali na započatou přípravu, která již více směřovala k herním 

situacím a nácviku hry v různých obměnách. Do přípravy týmu se postupně připojili další tři hráči.  

Pavel Pumprla po rehabilitaci kolene, který měl spolu s Petrem Bendou individuální tréninkový 

program pod dohledem kondičního trenéra. Petr Benda v tomto režimu absolvoval tři tréninkové 

jednotky a poté se naplno připojil k týmu.  

Jan Veselý během začátku týdne, po téměř systematické nekomunikaci s ČBF a členy realizačního 

týmu reprezentace, nakonec přes svého otce vzkázal, že dává přednost zámořské NBA a 

k reprezentačnímu výběru se v rámci této kvalifikace na ME 2013 nepřipojí. 

Tomáš Satoranský a David Jelínek se dle dohody měli po absolvování Letní ligy NBA připojit k týmu 

během VT 2. David Jelínek tak dle 

předešlé dohody učinil 24.7.12. Tomáš 

Satoranský nikoli.  

Dle dohody s hlavním trenérem 

reprezentace, měl Satoranský o svém 

připojení komunikovat po druhém utkání 

Letní ligy. Nikomu se však téměř týden 

neozval a nereagoval ani na opětovné a 

usilovné kontaktování ze strany RT a 

místopředsedy ČBF. Po týdenních 

urgencích se s ním podařilo spojit, kdy byl 

na cestě z Washingtonu do ČR a oznámil, 

že se ozve, jakmile přiletí do Prahy. 

Neprofesionální a nekomunikativní 

přístup Tomáše Satoranského pokračoval i následně. Nakonec zaslal 25.7.12 email v němž informuje, 

že je připraven připojit se k týmu 30.7.12.  

Ondřej Balvín se k týmu připojil ihned po návratu z ME U20, přestože dostal možnost odpočinku a 

volby pozdějšího příjezdu, na vlastní žádost se připojil hned druhý den po příletu. Po volnější první 

tréninkové jednotce přešel do péče fyzioterapeuta a aktivní regenerace.  
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VT 2 se účastnili: 

Příjmení Jméno Post Výška Narozen Klub 

JELÍNEK David SG 196 1990 Fiatc Juventut 

WELSCH Petr SF 201 1980 Spirou 

HOUŠKA  Pavel C 203 1984 BK Děčín 

ČARNECKÝ  Michal PG 184 1985 BK JIP Pardubice 

BARTOŇ  Luboš PF 200 1980 Fiatc Juventut 

KUDLÁČEK  Jakub PG 193 1980 Otto Caserta  

PUMPRLA Pavel SF 200 1986 
ČEZ Basket 
Nymburk 

BALVÍN  Ondřej C 215 1992 Cajasol Sevilla 

HAMPL  Tomáš C 215 1988 Cibona Zagreb 

ŠVRDLÍK Kamil PF 206 1986 BK Prostějov 

HRUBAN Vojtěch SG 202 1989 USK Praha 

BENDA Petr C 203 1982 
ČEZ Basket 
Nymburk 

LIČARTOVSKÝ Štefan SG 196 1984 BC Kolín 
 

Head Coach: 
 

Budínský Pavel 

Assistant Coach: 
 

Taylor Mike 

Fitness Coach: 
 

Hojka Vladimír 

Phyzioterapist: 
 

Toncar Petr 

Masseur  Lukáš Raba 

Doctor: 
 

Sinkule Miroslav 

Team manager: 
 

Důra Jakub 

Team servis, PR: 
 

Šob Michal 
 

VT 2 sloužil především k přechodu od aktivace 

hráčů a budování basketbalové fyzické kondice 

k ryze basketbalovým tréninkům, kde hlavní roli 

hrálo pochopení nových útočných a obraných 

kombinací a jejich správné užití ve hře. K již daným 

pravidlům v útoku i obraně byla přidána i nová 

systémová řešení.  
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Náplň: 

 Osm tréninkových jednotek 

o Hlavní cíle 

 Taktická příprava 

 Obranné a útočné kombinace, jejich rozšíření a modifikace dle herní situace 

 Bližší určení rolí jednotlivce v týmu a jejich variabilita 

 Simulace krátkých herních úseků za přítomnosti rozhodčích 

 Regenerace a fyzická připravenost po náročném VT1 

 Přípravné utkání pro veřejnost a média 

 Určení nominace na VT3 do Estonska 

o Vedlejší cíle 

 Vyzkoušení hráčů v různých herních rolích 

 Možnost flexibility na postu 3/4 

 Týmová souhra 

 Posun v základech budování týmu 

 Tři regenerační řízené programy (fyzioterapeut, cvičení, sauna, vířivka, ledová káď, bazén). Po 

odpoledních tréninkových jednotkách ledová káď. 

 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo z hráčů nebyl zraněn. 
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2.3.  Zpráva z VT 3 Muži 
 

Tallinn, Estonsko  28.7. – 1.8.12 

Do Estonska na první přípravný turnaj v rámci kvalifikace na ME 2013 ve Slovinsku odletělo 12 hráčů. 

Díky odřeknutí klíčového rozehrávače Tomáše Satoranského na poslední chvíli a přetrvávající 

rehabilitační fázi Pavla Pumprly, který se necítil ještě na 100% v pořádku, byl realizační tým nucen na 

poslední chvíli měnit své nominační plány.  

To mělo za následek, že Štefan Ličartovský 

a Kamill Švrdlík zůstali i nadále s týmem. 

S možnou nominací Ličartovského se 

počítalo a dlouhodobě pracovalo na 

základě průběžných výsledků zdravotního 

stavu Pavla Pumprly. Kamil Švrdlík se však 

měl dle plánu trenéra Michala Kruka 

připojit k reprezentačnímu týmu 3x3, který 

odlétal do Mosky a Londýna na přípravné 

turnaje.  

Estonsko se již třetí rok v řadě ukázalo jako 

velmi dobrý soupeř pro přípravná utkání, 

který svou basketbalovou kulturu prokazuje i v rámci organizačních možností, které byly i letos na 

vysoké úrovni. Jako velmi nevhodný se však ukázal let s přestupem a delším čekání ve Frankfurtu, 

který byl nakonec i díky počasí pro hráče vyčerpávající. Na cestě hráči strávili přes osm hodin, i 

přesto, že přímý let při cestě nazpět, zabral hodinu a půl. 

Finální pořadí turnaje: 

1. Česká Republika 

2. Estonsko 

3. Gruzie 

4. USA EAST COAST All-Star 

MVP  českého týmu:   

Jakub Houška 
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VT 3 se účastnili: 

Příjmení Jméno Post Výška Narozen Klub 

JELÍNEK David SG 196 1990 Fiatc Juventut 

WELSCH Petr SF 201 1980 Spirou 

HOUŠKA  Pavel C 203 1984 BK Děčín 

ČARNECKÝ  Michal PG 184 1985 BK JIP Pardubice 

BARTOŇ  Luboš PF 200 1980 Fiatc Juventut 

KUDLÁČEK  Jakub PG 193 1980 Otto Caserta  

BALVÍN  Ondřej C 215 1992 Cajasol Sevilla 

HAMPL  Tomáš C 215 1988 Cibona Zagreb 

ŠVRDLÍK Kamil PF 206 1986 BK Prostějov 

HRUBAN Vojtěch SG 202 1989 USK Praha 

BENDA Petr C 203 1982 ČEZ Basket Nymburk 

LIČARTOVSKÝ Štefan SG 196 1984 BC Kolín 

 

Head Coach: 
 

Budínský Pavel 

Assistant Coach: 
 

Taylor Mike 

Fitness Coach: 
 

Hojka Vladimír 

Phyzioterapist: 
 

Toncar Petr 

Masseur  Lukáš Raba 

Team manager: 
 

Důra Jakub 

Team servis, PR: 
 

Šob Michal 

 

East Coast ALL-STARS – Česká republika 86:106 (13:26; 32:47; 60:73) 
 
29.8.2012, Saku Arena, Tallinn, Estonsko 
Střelci ČR: Houška J. 16, Benda 11, Hruban 11, Welsch 10, Švrdlík 10, Bartoň 10, Kudláček 9, Hampl 7, 
Čarnecký 7, Jelínek 6, Ličartovský 5, Balvín 4 
 
První přípravný zápas před kvalifikací ME 2013 
odehráli čeští reprezentanti v Estonsku proti 
americkému týmu. Začátek zápasu musel být kvůli 
prodloužení předcházejícího programu posunut o 30 
minut. To však základní sestavě ve složení Hruban-
Čarnecký-Bartoň-Houška-Hampl nevadilo. První koš 
sice zaznamenali Američané, ale díky bodům Houšky 
a Hampla se dostal český tým do vedení (5:4). 
Celkem dokázali Češi díky šňůře 12:0 zvýšit svůj 
náskok až na 14:4. To však nebylo vše. Po další 
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úspěšné trojce českého družstva a bodech Petra Bendy, vedli čeští reprezentanti už 24:9. I když 
soupeř do konce první čtvrtiny snížil, vstup do zápasu se svěřencům Pavla Budínského vydařil. 
 
Nástup do druhé čtvrtiny patřil americkému soupeři. Během prvních pěti minut dokázal smazat více 
jak polovinu ze svého manka (28:22). Dlouho se pak oba soupeři střídali v úspěšných akcích, a tak 
rozdíl ve skóre zůstával na šesti bodech. Výrazný náskok českému družstvu vrátily především úspěšné 
tříbodové pokusy. Dvakrát se trefil Bartoň a jednou Kudláček. Češi tak do poločasové přestávky uhájili 
náskok vybudovaný v první čtvrtině. 
 

Také ve třetí čtvrtině využívali soupeři rovnocenně 
své útočné příležitosti. Češi si dokázali zkušeně 
pohlídat svůj náskok a ani jednou nepustili 
Američany blíže než na deset bodů. V této fázi hry 
převažovaly spíše útočné manévry nad 
defenzivou. Výsledkem také byl stav ve třetí 
čtvrtině 28:26. 
 
V poslední fázi hry Češi neustále zvyšovali svůj 
náskok. Dobrý vstup do čtvrté čtvrtiny potvrdil 
trojkou Jakub Houška, po které se rozdíl ve skóre 
poprvé přehoupl přes dvacetibodovou hranici. 
Američané sice ještě dokázali snížit, ale Češi už si 
své úvodní vysoké vítězství v přípravě nenechali 
vzít. Ceněnou hranici sta bodů překonal za český 
tým Kamil Švrdlík. 
 
Pavel Budínský: „Byl to pro nás první test a to 
proti týmu, který hrál velmi dobře jeden na 
jednoho, což se dalo očekávat. Prověřilo nás to v 
několika aspektech hry. V celkovém dojmu 
můžeme být spokojeni a to nejen kvůli výhře, ale 
že jsme mohli dát prostor všem hráčům. Střídali 

jsme dobré i horší momenty, ale celkově si myslím, že to nebylo tak špatné.“ 
 
 

Estonsko – Česká republika 70:72 (16:14; 31:28; 51:54) 
 
30.8.2012, Saku Arena, Tallinn, Estonsko 
Benda 18, Welsch 16, Houška J. 8, Čarnecký 7, Ličartovský 7, Jelínek 5, Balvín 4, Švrdlík 3, Hruban 2, 
Bartoň 2 
 
Druhý zápas a podruhé vítězně. Stoprocentní bilanci si zatím v přípravě drží mužský národní tým. Po 
včerejším vysokém vítězství dnes na turnaji v Tallinnu musel vybojovat velmi těsné vítězství až v 
závěrečných vteřinách. Přidanou hodnotou k tomu je, že se českým reprezentantům podařilo porazit 
domácí výběr. Zápas začali lépe domácí a hned na úvod trefili trojku. Za českou stranu kontroval 
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dvoubodovým pokusem Jiří Welsch, nakonec druhý 
nejlepší střelec vítězného týmu. Do vedení dostal 
Čechy koš Petra Bendy. Z úvodní vyrovnané pasáže 
vyšli jako vítězové Češi, když po trestných hodech 
Ličartovského vedli o tři body. Do konce čtvrtiny už 
ale úspěch v útoku nezaznamenali, a tak Estonci 
první desetiminutovku vyhráli rozdílem dvou bodů. 
Také druhé dějství nabídlo více než vyrovnaný 
basketbal. Největšího náskoku dosáhli domácí, kteří 
vedli o čtyři body. S tím se ale Češi nechtěli smířit a po 
dvou koších Čarneckého a Bendy to byli naopak oni, 
kdo se dostal dopředu. Vedení se jim však nepodařilo 
do konce poločasu udržet. Tříbodový rozdíl v 
poločasovém skóre ukazoval na vyrovnanost duelu. 
 
Třetí čtvrtina byla jedinou, kterou Češi v zápase 
vyhráli, přesto to stačilo na vítězství. A to druhý 
poločas svěřenci Pavla Budínského nezačali zrovna 
nejlépe. Estonci se po trojce ujali nejvyššího vedení v 
dosavadním průběhu utkání. Za české reprezentanty 
korigoval Houška a trojkou je dostal do vedení 
Welsch. To si sice domácí vzali zpět, ale Češi zmařili 
soupeři pokus o nástup. Závěr čtvrtiny naopak patřil 
lvům z České republiky. Od stavu 46:46 zaznamenali šňůru 8:0, která se nakonec ukázala jako 
rozhodující pro celý zápas. Ještě do konce desetiminutovky dokázali domácí snížit, ale to bylo vše. 
Nástup do poslední čtvrtiny se sice podařil hostujícím hráčům, když po koších Švrdlíka a 
Ličartovského vedli o šest bodů. Pak zabrali opět domácí a naposledy v zápase se dostali do vedení 

62:61. Od té doby už Češi neprohrávali a dokázali si pohlídat i 
vyrovnanou koncovku a slaví v Tallinnu již své druhé vítězství. V 
zítřejším zápase je čeká reprezentace Gruzie. 
 
Pavel Budínský: „Zcela odlišné utkání oproti předchozímu. Hráli 
jsme proti týmu, který je dobře organizován, hraje dlouho 
pohromadě a prezentuje se velmi kolektivním basketbalem. Nebyl 
to pro nás úplně ideální den, 21 ztrát je v celkovém součtu 
obrovské číslo, na druhou stranu jsme soupeře přeskákali v 
poměru 46:26, což je velmi cenné. Jednoznačně to byla dobrá 
prověrka, vyrovnané utkání hrané do koncovky, kterou jsme 
vyhráli na půdě Estonska. Zítra nás čeká nejtěžší soupeř turnaje, 
kterým je Gruzie.“ 
 
Jiří Welsch: „Dnes jsme odehráli dobré utkání, ale je jasné, že je to 
teprve druhý přípravný zápas. Pořád děláme ještě chyby. Z 
hlediska tréninkového to bylo výborné utkání, protože jsme vyhráli 
na půdě soupeře. Z hlediska té kvalifikace to byl ideální trénink. 
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Bylo to samozřejmě proti o stupeň lepšímu soupeři, než byl výběr East Coast. Myslím, že jsme 
odpověděli na jejich organizaci, fyzičnost a týmovost. Zítra nás čeká zase o stupeň lepší tým, protože 
Gruzie je tu papírově nejsilnější. Uvidíme, jak budeme hrát zítra.“ 
 
 

Gruzie – Česká republika 68:79 (22:14; 34:34; 47:61) 
 
31.8.2012, Saku Arena, Tallinn, Estonsko 
Body: Jelínek 22, Houška J. 10, Ličartovský 10, Kudláček 9, Švrdlík 9, Benda 8, Balvín 7, Hampl 4 
 
Po dvou vítězných zápasech na turnaji v Tallinu čekal na české reprezentanty papírově nejsilnější 
soupeř z Gruzie. Začátek se českým reprezentantům příliš nepovedl. Úvodní pasáž vyhráli 
sedmibodovým rozdílem. 
 
Největší problém dělal Čechům Markoisvili, který z úvodních šestnácti bodů soupeře nastřílel rovnou 
polovinu. Na české straně nejvíce střelecky zaměstnával soupeře David Jelínek. A to nejen svými 
body, ale i počtem pokusů. Zdálo se, že Češi hru vyrovnali a po koši Petra Bendy snížili na rozdíl čtyř 
bodů. Gruzínci ale stihli do konce čtvrtiny ještě skórovat dvěma koši navíc a první desetiminutovku 
tak vyhráli o osm bodů. 
 
Prvních 30 vteřin druhé čtvrtiny patřilo Ondřeji Balvínovi. Svými pěti body snížil až na rozdíl tří bodů. 
Gruzínci ale dokázali kontrovat úspěšnou trojkou. Po dalším koši si tak udrželi náskok vypracovaný v 
první čtvrtině. Vždy, když se Češi chtěli přiblížit na dostřel, jako třeba pro trojce Davida Jelínka, našli 
Gruzínci odpověď ihned v následujícím útoku. První polovina druhé čtvrtiny ofenzivně předčila tu 
druhou. To ale hrálo do karet českého týmu. Svou obranou totiž nedovolil několik minut soupeři 
skórovat, což znamenalo možnost snížení soupeřova náskoku. Češi svoji šanci využili a vyrovnali 
skóre. Kromě trojky Ličartovského na tom měly zásluhu i trestné hody Jelínka. 
 
Vstupem do druhého poločasu Češi své soupeře zajisté 
zaskočili. Posuďte sami – Kudláček trojka a koš, Jelínek dva 
trestné hody, koš s faulem a trojka a Benda koš. Z toho 
plynulo po třech a půl minutách vedení 49:36! Následující 
momenty ale patřily Gruzii. Ta začala slibný náskok 
svěřenců Pavla Budínského stahovat. To si ale nenechal líbit 
Kamil Švrdlík a čtyřmi body v řadě vrátil lvům 
dvanáctibodový náskok. I v dalším průběhu čtvrtiny to byl 
Švrdlík, kdo držel ofenzivní prapor českých basketbalistů. 
Celkem zaznamenal osm bodů v řadě. Po koši Houšky vedli 
Češi už o 16 bodů. 
 
Nástup do poslední čtvrtiny si Češi pohlídali. Po dvou 
minutách drželi třináctibodový náskok, což byl základ pro 
to, aby zápas dopadl v jejich prospěch. Češi nenechávali 
soupeře stáhnout náskok pod deset bodů. To se Gruzíncům 
povedlo až tři a půl minuty před koncem zápasu. Vítr z 
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plachet jim ale okamžitě vzal Jakub Kudláček. Český reprezentační tým tak kráčel za vítězstvím, které 
mu zajistilo i prvenství v turnaji. A to dnešní zápas odehrál bez dvou nejzkušenějších hráčů Jiřího 
Welsche a Luboš Bartoně. 
 
Pavel Budínský: „Předně bych chtěl poděkovat hráčům, kteří podle mě předvedli nejlepší výkon na 
turnaji. Porazili jsme tým, který má vynikající sestavu. Nejcennější na této výhře je, že jsme hráli bez 
našich opor Jirky Welsche a Luboše Bartoně, které jsme šetřili z důvodu drobných zdravotních 
komplikací. Na základě tohoto faktu jsme museli používat hodně alternací v naší hře. Náš soupeř hrál 
od začátku hodně agresivně, fyzicky a především rychle, na což jsme se rychle adaptovali a myslím, že 
od konce druhé čtvrtiny jsme byli lepším týmem. Skutečnost, že naše bilance 3:0 po dvou týdnech 
společné přípravy je skvělá a velkým úspěchem pro tento kolektiv. Musíme pokračovat dál s pokorou. 
Ukázalo nám to naše slabiny i silné stránky, na kterých je třeba pracovat.“ 
 
David Jelínek: „Věděli jsme, že to bude těžký soupeř. Na začátku jsme hráli vyrovnaně, ale pak nám 
před koncem druhé čtvrtiny trochu utekli, ale podařilo se nám to dohnat. V poločase jsme tak 
remizovali. Řekli jsme si v šatně, že do druhého poločasu vstoupíme jinak a to se nám povedlo. 
Udělali jsme si víc jak desetibodový náskok, který jsme si více či méně udržovali až do konce. Nebylo 
to jednoduché, protože oni se dostali až na dostřel 8 bodů, ale my to zvládli až do konce.“ 

 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo z hráčů nebyl vážně zraněn, pouze L.Bartoň a J.Welsch měli drobné svalové problémy, které 

jim zabránily nastoupit v posledním utkání. 
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2.4.  Zpráva z VT 4 Muži 
 

Chomutov,  5.8. – 9.8.12 

Po příletu z VT 3 v Estonsku dostali hráči dvoudenní volno. Celý tým se tedy sešel 5.8.12 

v odpoledních hodinách v dějišti domácích kvalifikačních utkání – v Chomutově.  

K týmu se připojil Pavel Pumprla, který doléčoval zraněné koleno a také Tomáš Satoranský, který si 

po Letní lize NBA vzal volno, bohužel bez jakékoli adekvátní konzultace s realizačním týmem. Oba 

hráči se připojili k ostatním spoluhráčům necelých 10 dní před prvním kvalifikačním utkání 

v Bělorusku, což pro taktickou připravenost ani skladbu týmu rozhodně není optimální.  

Šlo tedy také o to, zapracovat co nejrychleji ústředního rozehrávače a budoucí „hlavu“ týmu Tomáše 

Satoranského v co nejkratším časovém období do týmu. Zvláště pak, když se k reprezentačnímu 

výběru připojil po dvouleté pauze. 

Hlavní náplní VT 4 byl mezinárodní domácí turnaj za účasti Bulharska, Nizozemska a Slovenska - týmů 

rovněž se připravujících na kvalifikační boje. Obecně lze konstatovat, že turnaj splnil svůj sportovní 

cíl, a to především díky skladbě soupeřů a jejich velmi dobré úrovni hry, která byla odpovídající 

potřebám v této fázi finální přípravy pro první utkání v Bělorusku.  

Zároveň tato poslední 

utkání měla pomoci 

rozhodnout o zúžení 

nominace na 12 hráčů. 

Otazník visel 

především na pozici 

11. a 12. hráče sestavy.  

Jako týmově nejsilnější 

a přitom nejskromnější 

se ukázal celek 

Nizozemska. Naopak 

největší organizační 

problémy byly 

s týmem Bulharska, který se dožadoval nadstandartního servisu, který měl být hrazen z prostředků 

ČBF. Kvalita bulharského týmu navíc nezrcadlila jejich požadavky. 
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Hlavním důvodem, proč pořádat a financovat turnaj v ČR, bylo sžití s novým prostředím a během tří 

nadcházejících utkání si Městskou halu v Chomutově osvojil jako své domácí prostředí. Pro mnohé 

hráče výběru to byla první zkušenost s touto halou, zvláště pak, když došlo k položení palubovky, 

přidání tribun za oba koše atd. 

Snaha, záměr i finance ale částečně přišly vniveč, protože hala na turnaj nebyla připravena dle 

původního plánu. V rámci turnaje měla proběhnout zkouška připravenosti haly, její organizace a 

turnaj měl být generálkou na nadcházející kvalifikaci o ME 2013. Ta byla však nemožná protože, 

úpravy v hale nebyly v čase turnaje hotové (polep palubovky, zatemnění haly, přídavná časomíra, 

branding haly, atd.) a organizačně za turnaj nebyl nikdo dle slov místních odpovědný. Nikterak 

nestandartní požadavky domácího týmu a hostí i přes upozornění dostatečně dopředu (tisk TZ, 

vybavení šaten, DVD záznam utkání, úklid plochy atd.) nebyly naplněny a ČBF si díky tomuto turnaji 

bohužel udělala u účastníků turnaje špatné jméno. Týmům, rozhodčím a divákům se v rámci tohoto 

turnaje nedostalo ani servisu odpovídajícímu požadavkům a pravidlům MNBL.    

Zázemí reprezentačního výběru bylo na vysoké úrovni a to především díky pohostinnosti a ochotě 

zaměstnanců hotelu Beethoven a nadstandardně ochotného vedení hotelu.  

VT 4 se účastnili: 

Surname Name No Pos. Height 
Birth 
date 

Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

CARNECKY Michal 10 PG 184 1985 BK JIP Pardubice (CZE) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

HAMPL  Tomas 22 C 215 1988 Cibona Zagreb (CRO) 
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Head Coach: Budinsky Pavel 
   

Assistant Coach: Taylor 
 

Mike 
   

Fitness Coach: Hojka 
 

Vladimir 
   

Phyzioterapist: Toncar 
 

Petr 
   

Masseur: Raba 
 

Lukas 
   

Doctor: Sinkule 
 

Miroslav 
   

Team manager: Dura 
 

Jakub 
   

Team servis, PR: Sob 
 

Michal 
   

 

Finální pořadí turnaje: 

1. Česká Republika 

2. Holandsko 

3. Slovensko 

4. Bulharsko 

 

Česká republika - Slovensko 77:71 (19:15; 35:35; 58:50) 

7. 8. 2012, Městská sportovní hala Chomutov 

Čeští basketbalisté zahájili přípravný turnaj v Chomutově výhrou 

77:71 nad Slovenskem. V přípravě na kvalifikaci o ME tak zůstávají 

neporaženi. Předtím vyhráli všechny tři duely na turnaji v Estonsku.  

"Ještě bylo vidět, že nám stále chybí souhra, jelikož se někteří hráči 
připojili později. I proto jsem chtěl dát hodně času Satoranskému. 
Celkově bych ale řekl, že jsme derby proti silnému soupeři, který naši 
hru zná, zahráli dobře. I když chyby se v naší hře stále zákonitě 
vyskytují," zhodnotil utkání trenér Pavel Budínský. 

Čeští hráči se od začátku prezentovali agresivní vysunutou obranou, 
která byla základem rychlé šňůry 9:0 a vedení o deset bodů (15:5). 
Jenže pak se začalo Slovensku dařit při střelbě z dálky a dvě slepené 
trojky přispěly ke snížení na dva body. Naopak Čechům střelba z 
dálky tolik nevycházela, a tak další únik nepřicházel. Když se k tomu 
přidaly i zbytečné chyby a ztráty, Slovensku se povedlo odskočit na pět bodů. Presink po celém hřišti 
však vedl k lehce získaným míčům a k poločasové remíze 35:35. 
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Za výhrou Čechy nasměroval úvod druhé půle, do které nastoupili znovu s aktivní obranou, která 
nutila Slováky k individuálním akcím či střelám z dálky. Naopak domácím se dařily kombinace i rychlé 
protiútoky, do kterých se zapojovali i pivoti. Tým navíc nažhavily i efektní smeče Balvína a 
Satoranského. Češi díky tomu utekli na deset bodů a svůj náskok už nepustili. A to i přesto, že se v 
poslední čtvrtině Slovensko rozstřílelo za tři body a přiblížilo se na jediný bod. Pak však dal dva 
důležité koše Jelínek, jenž se do té doby při střelbě trápil. A když znovu dal minutu a půl před koncem 
trojku na 75:66, bylo o vítězi rozhodnuto. 

"V určitých pasážích hry  se nám dařila agresivní obrana, díky které jsme udělali minibodové šňůry. 
Řekli jsme si, že naše hra bude vycházet právě z dobré obrany a rychlého přechodu do útoku, a těší 
mě, že v určité sestavě se nám to dařilo. To je pozitivní směrem ke kvalifikaci," dodal Budínský. 

 

Česká republika - Nizozemsko 76:63 (23:20; 35:33; 58:48) 

8. 8. 2012, Městská sportovní hala Chomutov 

Češi vstoupili do utkání velmi dravým dojmem a nechali zapomenout na včerejší rozostřenou mušku. 
Čtyři úspěšné trojkové střely je dostali do vedení 23:20 po první čtvrtině i přes solidní hru 
podkošových hráčů soupeře. Hráči země tulipánů předváděli velmi atletickou hru, ale ztráceli v 
poločase na doskoku v poměru 10:20. Jenže naše reprezentanty brzdilo deset ztrát, aby toho dokázali 
využít a svou aktivitu na doskoku přetavili ve více možností k zakončení. Ve druhém poločase se 
pomyslné nůžky skóre začaly rozevírat více a svěřenci trenéra Pavla Budínského si vypracovali 
postupně deseti bodový náskok. Holandsko doplatilo na užší rotaci hráčů a již nemělo dost sil na větší 
bodové přiblížení. Češi si tak v přípravě připsali další výhru a zatím nepoznali přemožitele. 

Pavel Budínský (trenér): „Domnívám se, že utkání mělo podobný průběh jako včera. Po vyrovnaném 
poločase se zlepšila naše organizace na útočné polovině a tím jsme zlepšili naší produktivitu, díky níž  
jsme si vybudovali náskok, který jsme kontrolovali až ke konečnému výsledku 76:63. Hráli jsme proti 
houževnatému a fyzicky vyspělému týmu, který nás velmi důkladně prověřil.“ 

 

Česká republika - Bulharsko 76:62 (17:16; 40:23; 60:42) 

9. 8. 2012, Městská sportovní hala Chomutov 

Poslední test před kvalifikací o ME čekal na reprezentanty dnes v Chomutově proti Bulharsku. Lvi se 
opět statečně bili na doskoku, ale stejně jako včera, je brzdilo velké množství ztrát. Díky tomu vedli 
po první čtvrtině pouze 17:16. V druhém dějství si připsali pouhou jednu ztrátu a mohutně udeřili na 
svého soupeře. Trenér Budínský rotoval sestavou a ta po rychlém sdílení míče vyhrála deseti 
minutový úsek 23:7. O vítězi bylo prakticky rozhodnuto, ale Bulhaři se nevzdávali a znovu vyrovnali 
bodově krok. Jenže v poslední čtvrtině Češi předvedli týmový koncert, který řídil trojkovou palbou 
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David Jelínek. Česká Republika v přípravě na kvalifikaci o ME 2013 ve 
Slovinsku ani jednou nezaváhala a má slušně nakročeno k prvnímu 
kvalifikačnímu boji, který ji čeká 15.8.12 v Minsku. 

Pavel Budínský: „utkání s Bulharskem bylo naše poslední utkání 
v turnaji a myslím, že jsme předvedli i nejlepší výkon. Řekl bych, že jsme 
po dobu pětatřiceti minut hráli dobře v obraně, diktovali tempo, 
vytvářeli tlak a to nám umožnilo časté střídání. Vypadali jsme i dobře 
fyzicky, když jsme si vytvořili náskok přes dvacet bodů a pak jsme 
rotovali tak, aby příležitost dostali všichni hráči lavičky. Ukončili jsme 
tak blok šesti přípravných utkání bez porážky a za týden nás čeká ostrý 
start v Bělorusku.“ 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo z hráčů nebyl zraněn.  
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3.1.  Zpráva z VT 5 Muži – utkání v Bělorusku 
 

Chomutov,  12. 8. – 13. 8. 2012 

Minsk, Bělorusko, 14. 8. – 16. 8. 2012 

V rámci VT 5 se konalo i první kvalifikační utkání o ME 2013 ve Slovinsku. Po letošní bilanci 6 výher a 

žádné porážky z přípravy se náš tým snažil udržet tuto bilanci také v kvalifikaci proti soupeři z 

Běloruska.  

Hráči po náročném programu domácího turnaje v Chomutově, kdy absolvovali 3 utkání ve 3 dnech, 

dostali dvoudenní volno a sešli se 3 dny před odletem do Minsku, kde se hrálo první kvalifikační 

utkání skupiny F. 

Před odletem bylo nutné rozseknout nominační otázku a rozhodnout se tak pro 12 hráčů. K utkání 

s Běloruskem nebyli nominováni Tomáš Hampl a Štefan Ličartovský.  

Celé VT 5 ale s týmem až do odletu absolvovali. Po oznámení nominace byli osloveni s tím, že by 

národní tým byl rád, pokud zůstanou v přípravě i nadále s podmínkou, že se do nominace mohou 

dostat na základě různorodého herního stylu soupeřů. Tato varianta se týkala především Tomáše 

Hampla. Štefan Ličartovský byl informován, že jeho zapojení do rotace 12 hráčů přichází v úvahu 

pouze v rámci zranění některého z hráčů perimetru. Tuto roli bez výjimky přijal a rozhodl se v týmu 

setrvat. 

"Rozhodli jsme se ponechat čtrnáct hráčů, protože nás čeká hodně cestování, navíc mohou přijít 
zranění. Štefan (Ličartovský) akceptoval roli náhradníka s tím, že s námi bude trénovat, ale na zápasy 
pojede jen v případě zranění jiného hráče," řekl Budínský na tiskové konferenci v Chomutově den 
před odletem. 

"Kamil Švrdlík je mnohem pohyblivější, agresivnější hráč, který se bude hodit, když na své pozici bude 
mít podobně pohyblivého hráče. Pak přijedou týmy s vysokými pivoty, tak to by se nám zase měl 
hodit Tomáš Hampl. Oba jsme s tím seznámili a oni se rozhodli, že tuto roli akceptují," vysvětlil 
Budínský, který na první utkání vezme Švrdlíka. 

Fyzický stav hráčů: 

Jiří Welsch si druhý den po utkání stěžoval na bolesti třísla, která mu však nebránila výrazně 

v pohybu.   
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VT 5 se účastnili: 

Surname Name 
No Pos. 

Height 
Birth 
date Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

CARNECKY Michal 10 PG 184 1985 BK JIP Pardubice (CZE) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

HAMPL  Tomas 22 C 215 1988 Cibona Zagreb (CRO) 

       
Head Coach: Budinsky Pavel 

   
Assistant Coach: Taylor 

 
Mike 

   
Fitness Coach: Hojka 

 
Vladimir 

   
Phyzioterapist: Toncar 

 
Petr 

   
Masseur: Raba 

 
Lukas 

   
Team manager: Dura 

 
Jakub 

   
Team servis, PR: Sob 

 
Michal 

   
 

Bělorusko – Česká republika 65:73 (18:19; 30:39; 53:53) 
 
Body: Kudrautsau 16, Parakhouski 14, Ulyanko 11, Korshuk 10, Charykau 6, Tratsinetski a 
Meshcharakou po 4, Stiggers, Laskevich a Pustahvar 0 – Jelínek 16, Benda 13, Satoranský a Welsch po 
12, Bartoň 6, Balvín 5, Hruban 4, Pumprla a Švrdlík po 2, Houška 1, Čarnecký 0 
 
TH: 25/20 – 22/13 
Trojky: 3 - 4 
Doskoky: 35 - 38 
Asistence: 13 - 16 
Fauly: 23 – 22 
 



 
 

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE 

www.cbf.cz 

- 23 - 
 

 
K prvnímu utkání kvalifikace ME 2013 zavítali čeští reprezentanti 
do Běloruska. Úvod zápasu se lépe vydařil domácím, kteří z 
prvních útoků dokázali skórovat. Vypracovali si tak miniaturní 
náskok 6:0. Pak zaznamenal první české body v kvalifikaci Tomáš 
Satoranský, který vzápětí přidal další koš a Češi tak vyrovnali 
hru. Češi nenechali během první čtvrtiny soupeři šanci jít do 
výrazného vedení. A nakonec to byli oni, kdo první 

desetiminutovku vyhrál. Poprvé do vedení je dostal Pavel Pumprla. 
Také druhá čtvrtina přinesla vyrovnaný basketbal. Oba týmy se prosazovaly především z vymezeného 
území. První úspěšnou tříbodovou střelu zápasu zaznamenal po sedmnácti minutách hry David 
Jelínek. Krátce nato přidal další. Svojí tříbodovou střelu přidal také Luboš Bartoň. Rychlý protiútok 
navíc zakončil Jelínek a Češi vedli už dvouciferným rozdílem. To jim tři vteřiny před koncem poločasu 
mohl trestnými hody vrátit Welsch. I když neuspěl, druhá polovina druhé desetiminutovky patřila 
jednoznačně českým lvům, kteří si tak v polovině utkání mohli užívat devítibodový náskok. 
Do druhého poločasu vstoupili mnohem aktivněji Bělorusové. Českým basketbalistům se nedařila hra 
na útočné polovině, ale zároveň měli i problémy v obraně. Soupeři český náskok dotáhli a dokonce se 
vrátili do vedení. Zápas se vrátil do starých kolejí, ve kterých byl v prvních 15 minutách. Oba týmy  
bojovaly o každý bod a skóre bylo maximálně vyrovnané. 
Úvod poslední čtvrtiny patřil na útočné polovině v českém dresu Balvínovi. Podobnou bodovou porci 
přidal i Welsch a Češi vedli o tři body. Bělorusové ale dokázali těžkou trojkou skóre opět vyrovnat.  
Oba týmy se těžko prosazovaly v útoku. Bělorusové dokázali uskákat hodně míčů po vlastních 
neúspěšných střelách. Přesto to byli Češi, kdo tři minuty před koncem vedl o čtyři body. V tu chvíli 
domácí neproměnili jasnou příležitost, což hned z protiútoku potrestal David Jelínek. České 
basketbalisty držela v rozhodující fázi utkání dobrá obrana, která nedovolila soupeři skórovat více jak 
pět minut. Když už se jim to povedlo, z následného útoku zaznamenal Petr Benda koš s faulem. Češi 
ale svojí chybou v přechodové fázi ještě dali Bělorusům minutu před koncem šanci. Rozdíl byl čtyři 
body. Závěr si ale čeští reprezentanti pohlídali i díky trojce Satoranského a připisují si tak první velice 
důležitou výhru v kvalifikaci ME 2013. 
 
Pavel Budínský: „Pro nás  určitě velmi důležitý první krok v kvalifikačních bojích. Vítězství na půdě 
soupeře, které jsme doslova vydřeli, protože utkání bylo hodně fyzické se spoustou soubojů. Nebyli 
jsme úplně v optimální pohodě, co se týká útoku. Nedařila se nám střelba. Určitě ale zasloužíme 
kredit, že jsme soupeře v poslední čtvrtině ve třech, ve čtyřech útocích soupeře ubránili, dali jsme dva 
tři koše v řadě, které nás dostaly do klidu, a pak už jsme závěr kontrolovali. Máme první výhru a z 
venku. To je to nejdůležitější, co si z Běloruska odvážíme.“ 
 
Jiří Welsch: „Máme za sebou první, řekl bych těžké utkání. Samozřejmě cenné vítězství na hřišti  
soupeře. Troufám si říct, že po těch šesti přípravných zápasech, to byl dneska asi náš nejslabší výkon 
v útoku. Nevytvářeli jsme si příliš dobré střelecké pozice, ale na druhé straně jsme to vybojovali 
dobrou obranou, hlavně v závěru utkání. Myslím si, že jsme byli basketbalovější tým. Bělorusové proti 
nám dominovali spíše fyzickou silou, ale nakonec se nám podařilo se s tím vypořádat.“ 
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3.2.  Zpráva z VT 6 Muži – utkání proti Itálii 
 

Chomutov,  17. 8. – 20. 8. 2012 

VT 5 přineslo druhé kvalifikační utkání o ME 2013 ve Slovinsku. Tým byl výhrou nad Běloruskem 

zdravě nastartován a chtěl před domácím publikem zaskočit největšího favorita skupiny i celé 

kvalifikace.  

Po příletu z běloruského Minsku se tým společně přesunul přímo zpět do Chomutova, kde absolvovali 

hráči rekondiční trénink, dobrovolnou posilovnu a halu. Znovu se připojili i hráči, kteří nebyli 

nominováni – Štefan Ličartovský a Tomáš Hampl. Večer byla připravena řízená regenerační jednotka.  

17.8.12 tedy den před utkáním byla připravena jedna dopolední fáze, která měla za účel oživení 

našich taktických možností a jejich korekci. Hráči shlédli videosestřih utkání Bělorusko – ČR, zvláště 

pak pasáže, kde jsme chybovali. 

Nominován k utkání byl opět Kamil 

Švrdlík. Do nominace se dostal ale i 

Štefan Ličartovský a to díky zranění Jiřího 

Wlesche, který si stěžoval na bolestivá 

třísla. V den utkání Jiří Welsch vynechal 

tréninkovou jednotku a spolu 

s fyzioterapeutem dělal maximum proto, 

aby mohl večer nastoupit. Bolest však 

neustupovala a po konzultaci RT 

s hráčem se tým Pavel Budínský rozhodl 

ponechat v nominaci Ličartovského. 

Welschovi toto rozhodnutí přineslo delší 

odpočinek a včasné zařazení rehabilitace. Toto rozhodnutí se později v Portugalsku ukázalo jako 

správné a hráč mohl bez větších potíží absolvovat vypjatou koncovku, kdy svými zkušenostmi přispěl 

velkou měrou k výhře. 
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VT 6 se účastnili: 

Surname Name 
No Pos. 

Height 
Birth 
date Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

CARNECKY Michal 10 PG 184 1985 BK JIP Pardubice (CZE) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

HAMPL  Tomas 22 C 215 1988 Cibona Zagreb (CRO) 

       
Head Coach: Budinsky Pavel 

   
Assistant Coach: Taylor 

 
Mike 

   
Fitness Coach: Hojka 

 
Vladimir 

   
Phyzioterapist: Toncar 

 
Petr 

   
Masseur: Raba 

 
Lukas 

   
Team manager: Dura 

 
Jakub 

   
Team servis, PR: Sob 

 
Michal 

   
 

Česká republika - Itálie 53:63 (19:16; 29:35; 37:44) 

Houška 14, Benda 10, Jelínek 9, Bartoň 5, Pumprla a Satoranský po 4, Hruban 3, Balvín a Švrdlík po 2, 

Čarnecký a Kudláček 0 – Gallinari 13, Chiotti 10, Hackett 9, Cinciarini 8, Cavaliero a Datome po 6, 

Mancinelli a Cusin po 4, Aradori 3, Poeta a Gigli 0 

TH: 16/10 – 19/11 

Trojky: 1 - 4 

Doskoky: 38 - 47 

Asistence: 11 – 11 

Fauly: 21 - 18 
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Bodový účet domácích zápasů v kvalifikaci ME 2013 otevřel 

Jakub Houška. Když se k němu přidali ještě Benda s Jelínkem, 

vedli Češi už 6:0. Italové pak sice snížili čtyřmi body, ale další 

dva koše Bendy donutily trenéra italské reprezentace požádat o 

oddechový čas. Po něm Italové svojí hru vylepšili. Začali se více 

prosazovat v útoku, přesto to byli Češi, kdo první čtvrtinu 

vyhrál. Díky koši Hrubana v poslední vteřině to bylo o tři body. 

To, co zdobilo český tým v začátku utkání, tedy útočný doskok, se stalo silnou stránkou Italů. Ti si 

v úvodu druhé čtvrtiny vypracovali pětibodový náskok. Českým basketbalistům se přestala dařit 

střelba, když za necelých devět minut skórovali pouze čtyřmi body. Dlouhé čekání na český koš utnul 

až smečí Jakub Houška. Italové si ale mezi tím vypracovali desetibodový náskok. V konci 

desetiminutovky se ale Češi přeci jen prosadili na útočné polovině, a když Italové nevyužili poslední 

útok půle, byla česká ztráta šestibodová. 

Druhý poločas začal z české strany stejně jako druhá čtvrtina. Lvi se nemohli prosadit v útoku. Ani 

Italové ale neoplývali ofenzivní jistotou. Tu jim z části vrátil až trojkou Gallinari. První české body ve 

druhém poločase zaznamenal po více než pěti minutách Benda, když snižoval na rozdíl osmi bodů. 

Češi nutili soupeře dobrou obranou často zakončovat až na samém konci limitu pro střelbu. Češi i 

nadále marně hledali recept na italskou obranu a dovolili tak soupeři odskočit ve skóre. 

Střeleckou odpovědnost na sebe v poslední čtvrtině vzali 

Jelínek s Bartoněm. Češi dotáhli ztrátu až na šest bodů. 

Následně ale Italové zaznamenali dva úspěšné útoky za 

sebou a rázem vedli opět dvouciferným rozdílem. Necelé 

čtyři minuty před koncem takřka pohřbili Italové českou 

naději na obrat v utkání. Češi se ještě snažili se zápasem 

něco udělat, ale prosadit se dnes proti italské obraně bylo 

velmi složité. 

Fyzický stav hráčů: 

Jiří Welsch vynechal utkání z důvodu bolesti třísla.   



 
 

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE 

www.cbf.cz 

- 27 - 
 

 

3.3.  Zpráva z VT 7 Muži – utkání v Portugalsku 
 

Lisabon, Portugalsko, 20. - 22. 8. 2012 

VT 7 se účastnili: 

Surname Name 
No Pos. 

Height 
Birth 
date Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

CARNECKY Michal 10 PG 184 1985 BK JIP Pardubice (CZE) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

HAMPL  Tomas 22 C 215 1988 Cibona Zagreb (CRO) 

       
Head Coach: Budinsky Pavel 

   
Assistant Coach: Taylor 

 
Mike 

   
Fitness Coach: Hojka 

 
Vladimir 

   
Phyzioterapist: Toncar 

 
Petr 

   
Masseur: Raba 

 
Lukas 

   
Team manager: Dura 

 
Jakub 

   
Team servis, PR: Sob 

 
Michal 
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Portugalsko – Česká republika 67:74 (10:24; 34:43; 46:58) 

 

Silva Jaime 20, Gomes 10, Barroso 9, Santos 8, Fonseca a Minhava po 6, Coelho 4, Silva José a Cunha 

po 2, Evora a Lima 0 – Benda 18, Hruban 12, Pumprla 11, Bartoň 9, Jelínek 8, Welsch a Satoranský (10 

doskoků, 9 asistencí) po 6, Houška 4, Balvín, Čarnecký a Švrdlík 0 

TH: 11/11 – 26/18 

Trojky: 8 - 4 

Doskoky: 37 - 39 

Asistence: 11 - 20 

Fauly: 25 - 21 

České basketbalisty dnes čekal důležitý zápas v boji o postup na 

ME 2013. V nezvyklém čase (začátek ve 21:45) se představili 

v Portugalsku.  Skóre zápasu otevřel Petr Benda. Další dva body 

přidal z trestných hodů Pavel Pumprla. Na snížení domácích 

odpověděl dalším košem Pumprla. Vstup do utkání tedy lvům 

vyšel. Češi dobře bránili. Když Benda zakončoval rychlý protiútok 

po přihrávce Satoranského, vedli Češi už 12:4. Po dalším koši 

Bendy už byl náskok dvouciferný. Portugalci ale snížili trojkou. Stejným kouskem na druhé straně 

odpověděl Bartoň. Češi v první čtvrtině hráli rychlý basketbal a ničili soupeře rychlým protiútokem. 

Dvě vteřiny před koncem čtvrtiny ještě zvyšoval Hruban na rozdíl 14 bodů. 

Do druhé čtvrtiny doslova vtrhli Portugalci, když první tři minuty vstřelili hned čtyři trojky! Na české 

straně jim sekundoval Pumprla a trojkou Hruban. Ten navíc přidal i koš s faulem a následný trestný 

hod také proměnil. Češi hráli rychlý a v útoku nápaditý basketbal. V defenzivní části hry jim dělal 

největší problémy Silva, který za první poločas proměnil pět trojkových pokusů. Škoda 

neproměněného protiútoku na ose Satoranský – Pumprla. Češi se mohli trhnout na dvanáct bodů. 

Místo toho dostali koš s faulem a Portugalci tak snížili na rozdíl sedmi bodů. Po dvou trestných 

hodech Jelínka už Portugalcům sázka na dlouhou 

přihrávku přes celé hřiště nevyšla, a tak Češi první 

poločas vyhráli rozdílem devíti bodů. 

Vstup do druhého poločasu vyšel lépe českému 

týmu díky dvojici Benda – Satoranský. Pak se 

dlouho žádný z týmů nemohl trefit. Čekání na koš 

protrhli jako první Portugalci. Na jejich koš 

odpověděl trojkou Bartoň. Následně ale Češi 

udělali dvě ztráty v útoku, což soupeř potrestal a 
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donutil tak trenéra Budínského požádat o oddechový čas. Po další ztrátě snížili Portugalci český 

náskok pod deset bodů. Poločasová bilance sedmi ztrát se začala na české straně povážlivě zhoršovat. 

Po šesti minutách hry ve třetí čtvrtině už jich měli na kontě 13. Tato nelichotivá bilance donutila 

trenéra poslat na hřiště Jiřího Welsche. Čtvrtou osobní chybu si udělal J. Silva a nájezdy navíc 

proměnili Jelínek s Hrubanem, který dal dva koše za sebou. Do konce třetí čtvrtky už Portugalci pouze 

snížili dvěma trestnými hody. 

Portugalci do poslední čtvrtiny vstoupili s aktivnější obranou, kterou se snažili zastavit český útok. 

Čeští reprezentanti ale na druhé straně praktikovali také velmi pevnou defenzivu, takže si soupeře 

stále drželi v dostatečném odstupu. Portugalská obrana produkovala velké množství faulů a Češi tak 

mohli házet trestné hody. Pět minut před koncem vedli Češi o osm bodů. Češi se ale nemohli prosadit 

ani z vyložených pozic. Portugalci tak snížili na rozdíl čtyř bodů. V tuto těžkou chvíli zaznamenal velmi 

důležitý koš minutu a půl před koncem Jiří Welsch. Po dalším snížení Portugalců to byl Benda, kdo 

vrátil šestibodové vedení na českou stranu. Po taktickém faulu proměnil Welsch obě šestky. 

Z následného útoku ale Portugalci trojkou snížili na rozdíl tří bodů. Češi zahráli vyhození z autu na 

Welsche, který proměnil jeden trestný hod. Z protiútoku domácí neskórovali. Již jistou výhru pečetil 

trojkou z půlky hřiště Pavel Pumprla. 

Pavel Budínský: „Pro nás je to velmi cenná výhra. Druhá výhra na půdě soupeře. Myslím, že jsme 

měli velmi dobrý vstup do utkání, kdy jsme začali s menší sestavou. Ta vytvářela poměrně dostatečný 

tlak a nedovolila domácím daleké střely. V druhé čtvrtině domácí trefili čtyři trojky v řadě, probudili 

publikum a přesto, že jsme vedli v poločase o 9 bodů, bylo zřejmé, že to bude ještě boj. Ačkoli se 

zdálo, že jsme si vybudovali náskok 12 až 14 bodů, tak nás domácí díky své aktivitě, houževnatosti i 

změně obranného systému přibrzdili. Díky neuvěřitelným 14 útočným doskokům se dostali na rozdíl 4 

bodů, ale my jsme v závěru i díky trestným hodům Jirky Welsche, dotáhli vše do vítězného konce.“ 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo nebyl zraněn. Jiří Welsch měl individuální program kvůli bolestem třísel. 
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3.4.  Zpráva z VT 8 Muži – utkání proti Turecku 
 
Chomutov,  25.8 – 27. 8. 2012 

VT 8 se účastnili: 

Surname Name 
No Pos. 

Height 
Birth 
date Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

CARNECKY Michal 10 PG 184 1985 BK JIP Pardubice (CZE) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

HAMPL  Tomas 22 C 215 1988 Cibona Zagreb (CRO) 

       
Head Coach: Budinsky Pavel 

   
Assistant Coach: Taylor 

 
Mike 

   
Fitness Coach: Hojka 

 
Vladimir 

   
Phyzioterapist: Toncar 

 
Petr 

   
Doctor: Sinkule  Miroslav    

Masseur: Raba 
 

Lukas 
   

Team manager: Dura 
 

Jakub 
   

Team servis, PR: Sob 
 

Michal 
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Česká republika - Turecko 82:64 (21:19; 35:30; 57:48) 
Satoranský 16, Benda, Welsch a Kudláček po 14, Pumprla 8, Balvín 6, Jelínek 4, Hruban, Bartoň a 
Houška po 2, Švrldík 0 – Erden a Gönlüm po 13, Cetin 12, Preldzic 10, Güler 9, Karaman 4, Türkylimaz 
3, Köksal, Batuk, Arslan a Edge 0 
TH: 22/15 – 9/7 
Trojky: 3 - 7 
Doskoky: 42 - 30 
Asistence: 27 - 19 
Fauly: 18 - 19 

 Úvod zápasu byl oboustranně ofenzivně povedený. Za Čechy 
dával trojku Pumprla, tu tureckou trefil Güler. Drobné vedení si 
přeci jen vybudovali Turci. Ti od začátku prokazovali svojí sílu 
v podkošovém prostoru, kterou využívali k zakončení i k útočnému 
doskoku. Bodový nástup Turků zažehnali Češi dobrou obranou a 
pestrou hrou v útoku. Naopak to byli lvi, kdo šel do vedení po koši 
s faulem Jiřího Welsche. Právě Jiří Welsch zaznamenal posledních 
šest bodů lvů v první čtvrtině. 

 Druhou čtvrtinu začal smečí Petr Benda. Češi v útoku dokázali dobře kombinovat až do zcela volné 
střely nebo do podkošového prostoru. To donutilo trenéra hostů vrátit na hřiště Erdena. Neúspěšné 
trestné hody a ztráty v útoku byly impulsem pro trenéra Budínského, aby požádal o oddechový čas. 
Po trojce a další ztrátě v českém útoku stáhli Turci rozdíl ve skóre na jediný bod. České trápení 
v útoku ukončil až ze střední vzdálenosti Jakub Kudláček. Bodový účet prvního poločasu uzavřel 
Jelínek trestným hodem. 

 Dobrý vstup Čechů do druhého poločasu smazaly ztráty v útoku a turecká trojka. Když už to vypadalo 
na další ztrátu, zachránil útok v poslední vteřině trojkou Satoranský. Češi pak opět dokázali v útoku 
vykombinovat do volných pozic. Navíc se jim dařilo zastavovat turecké útoky až na Cetina, který 
vstřelil tři trojky za šest minut druhého poločasu. Po jeho další trojce vrátil dvouciferné vedení na 
domácí stranu Satoranský po smečovaném 
koši s faulem. Procento českých trestných 
hodů vylepšoval Satoranský. I díky nim 
Češi vzdorovali tureckým trojkám. Ze 
stejně dlouhé vzdálenosti se navíc trefil 
Kudláček a vedení lvů bylo 13 bodů. Turci 
ale ještě do konce čtvrtiny dokázali snížit. 

 Čtvrtou čtvrtku začal ziskem a košem 
Hruban. Po něm přidali koš Kudláček a 
Jelínek. Ten navíc měl možnost střílet 
jeden trestný hod. Trenér hostů zkoušel 
zlomit zápas navrácením Erdena do hry. 
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Bodovou šňůru 9:0 dokonal Benda. Tu přerušil dnešní ostrostřelec Turků Cetin. Oba týmy pak 
oslňovaly spíše svou defenzivou. Tureckou ztrátu dotahoval prakticky sám Erden. Češi dlouho hledali 
recept na tureckou obranu a jejich náskok se začal ztenčovat. Klid do českých řad vrátili 
nekompromisními nájezdy Pumprla se Satoranským. Po dalším zisku v obraně a rychlém protiútoku 
už se náskok lvů vyšplhal až na 17 bodů. Není nutné zdůrazňovat, že i skóre bylo v tomto zápase 
důležité. Nádhernou akci předvedli zaplněné hale Satoranský s Balvínem. 

 Pavel Budínský: „Nám to utkání sedlo. Věděli jsme, že se chceme domácím fanouškům rehabilitovat 
po porážce s Itálií. Připravili jsme se na Turky. Musím dát kredit všem hráčům. Od začátku do konce 
jsme hráli především v obraně velmi solidně, hráli jsme s velkou chutí a intenzitou. Ta atmosféra a 
diváci nám dávali hodně energie, tak jak jsme si to představovali před kvalifikací. V rotaci bylo hodně 
hráčů. Každý kdo přišel na hřiště, byl produktivní. Začátek druhého poločasu nás dostal do psychické 
výhody. Roztáhli jsme křídla, dávali jsme koše v útoku. Mám radost z výkonu mladých hráčů, včetně 
Jakuba Kudláčka, který přinesl z pozice druhého rozehrávače velkou kvalitu. V průběhu celého zápasu 
jsme se zlepšovali. Po polovině kvalifikace máme 3-1, ale potřebujeme potvrdit další zápasy, zejména 
proti Bělorusku a Portugalsku. Věřím, že kluci se budou cítit mnohem komfortněji a sebevědoměji." 

 Jakub Kudláček: „Ten zápas se nedá hodnotit jinak než výborně. Pečlivě jsme se na něj připravovali. 
Věděli jsme, že klíčem ke kvalifikaci je udržet si neporazitelnost na domácí palubovce. S Itálií se nám 
to sice nepovedlo, tak jsme to chtěli dnes napravit a myslím, že se to povedlo na výbornou.“ 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo nebyl zraněn.  
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3.5.  Zpráva z VT 9 Muži – utkání proti Bělorusku 
 

Chomutov,  28. 8. – 30. 8. 2012 

VT 9 se účastnili: 

Surname Name 
No Pos. 

Height 
Birth 
date Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

CARNECKY Michal 10 PG 184 1985 BK JIP Pardubice (CZE) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

HAMPL  Tomas 22 C 215 1988 Cibona Zagreb (CRO) 

       
Head Coach: Budinsky Pavel 

   
Assistant Coach: Taylor 

 
Mike 

   
Fitness Coach: Hojka 

 
Vladimir 

   
Phyzioterapist: Toncar 

 
Petr 

   
Doctor: Sinkule  Miroslav    

Masseur: Raba 
 

Lukas 
   

Team manager: Dura 
 

Jakub 
   

Team servis, PR: Sob 
 

Michal 
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Česká republika - Bělorusko 79:72 (16:25; 31:35; 57:51) 
Bartoň 23, Benda 18, Satoranský 11, Houška 10, Jelínek 7, Balvín 4, Hruban, Welsch a Kudláček po 2, 
Pumprla a Švrdlík 0 – Parakhouski 15, Ulyanko a Kudrautsau po 12, Korshuk 11, Meshcharakou 10, 
Stiggers 9, Laskevich 2, Charykau 1, Aliakseyeu, Pustahvar a Trastsinetski 0 
TH: 16/11 – 23/13 
Trojky: 6 - 9 
Doskoky: 32 - 33 
Asistence: 20 - 17 
Fauly: 21 - 21 

 Úvod zápasu vyšel bodově lépe Bělorusům. Dařilo se jim 
sběhy pod koš nabourávat českou obranu. Když přidali i 
trojku, vedli, už 10:6. Češi byli ve skóre stále pozadu. 
Nejaktivnější v dotahování soupeřova náskoku byl Petr 
Benda. Poprvé dostal domácí do vedení Tomáš 
Satoranský. Bělorusům se v první čtvrtině dařila střelba 
za tři body. Celkem proměnili čtyři pokusy z pěti. To Češi 
se v útoku hledali. Od šesté minuty marně dobývali 

běloruský koš. Nepomohli tomu ani trestné hody. Střeleckou smůlu protrhl až v posledním útoku 
čtvrtky Jakub Kudláček. 

 Druhou čtvrtinu začal první českou trojkou v utkání Luboš Bartoň. Na tu ale dokázal soupeř 
odpovědět stejnou silou. Češi dále trpělivě bránili a soupeři pomalu začalo klesat procento tříbodové 
střelby. To domácím pomohlo snížit až na rozdíl tří bodů po polovině druhého hracího období. Po 
dlouhé době, dostal lvi do vedení Jakub Houška. Koš s faulem a následný trestný hod poslaly hosty 
opět do vedení. To se Bělorusům podařilo ještě do konce poločasu navýšit, a to zejména díky 
úspěšným trestným hodům. 

 Po trojce Luboše Bartoně se Češi přiblížili na rozdíl jediného bodu. Když následný útok ubránili, poslal 
je další trojkou do vedení opět Bartoň. Bělorusové ale byli schopni dávat body i z velmi krkolomných 
pozic. Ještěže domácí měli Bartoně, díky němuž drželi se soupeřem krok. Český veterán navíc postavil 
publikum ze sedaček trojkou s faulem a následným trestným hodem (svým 12. bodem v řadě). Po 
chvíli rozpačité hry na obou stranách začali soupeři opět předvádět útočný basketbal. Češi byli o krok 
vpředu, ale nemohli se stále utrhnout na výrazný bodový odstup. V bílém českém dresu se 
prosazovali zejména pivoti. V poslední vteřině třetí čtvrtky zvýšil na rozdíl šesti bodů Weslch. 

 Bělorusové se stále drželi na dohled i díky košům s faulem. Na české straně se rozstřílel David 
Jelínek, který dal sedm bodů v řadě. Češi ale měli po dvou a půl minutách hry ve čtvrtém hracím 
období už pět týmových faulů, zatímco soupeř hrál zatím čistě. Další trojkou Bělorusové snížili na 
rozdíl tří bodů. Dlouho pak žádný s týmů se skóre nepohnul. Podařilo se to až Bartoňovi s Bendou, 
kteří donutili běloruského trenéra vzít si oddechový čas. Bělorusové opět použili svoji největší zbraň 
čtvrtečního podvečera, úspěšnou trojku. Po dalším koši už byl náskok lvů pouze dvoubodový. 
V kritické chvíli pozvedl český prapor trojkou Luboš Bartoň. Dvě minuty před koncem vedli Češi 74:70. 
Koš s faulem i následnou šestku dal Tomáš Satoranský a dal tak domácím slibný náskok. Když navíc 
přidal další body, byl rozdíl už devět bodů. 
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 Luboš Bartoň: „Tento zápas bych věnoval své mamince, která 
vždycky jezdí na zápasy a říká, že mi vždycky veze smůlu a já jí 
říkám, že ne. Tak jsem rád, že jsem jí to dneska předvedl. 
Myslím, že jsme hodně zaspali začátek zápasu v obraně. 
Bělorusko ukázalo, že mají svojí sílu a kvalitu. Ve druhé čtvrtině 
už jsme jeli tu naší bázi – obrana a rychlý protiútok. I když se 
nám nedařilo moc v útoku, do zápasu jsme se vrátili deseti 
obdrženými body. Druhý poločas už jsme hráli na bázi trojek, 
nájezdů a jednoduchých košů. Ten zápas jsme dotáhli do konce. 
Chtěl bych pogratulovat soupeři, protože ukázal, že sem přijel 
vyhrát a herně se hodně zlepšil od toho prvního zápasu.“ 

 Pavel Budínský: „Chtěl bych dát kredit týmu Běloruska za to, 
jakým způsobem hráli dneska. My jsme očekávali, že to utkání 
bude velmi těžké. To pochopil každý, kdo v první čtvrtině přišel 
do haly. Obdrželi jsme 25 bodů po mentálních chybách, kdy nás 
soupeř nekompromisně trestal. Špatně jsme četli hru. Klobouk 

dolů před mými hráči, že se rychle zmobilizovali, uvědomili se, že stav mínus 11 není důvod k tomu, 
abychom panikařili. V poločase jsme něco poopravili z hlediska taktiky. Myslím, že třetí čtvrtina byla 
ta, kdy bylo vidět, že se potřebujeme dostat mentálně přes Bělorusko. Dostali jsme se přes něj, ale 
soupeř se držel, bojoval a kousal. Bojoval až do konce o vítězství. To, že jsme nakonec o pár bodů 
vyhráli, je hodně cenné s ohledem na ten průběh, kdy jsme ukázali charakter a mentální sílu. Klobouk 
dolů před některými hráči, že na sebe vzali odpovědnost ve chvíli, kdy jsme potřebovali dát koš, 
udělat nějakou kombinaci nebo vytvořit nějakou situaci kdy jsme potřebovali zakončit. Soupeř hrál 
výborný basketbal. Bylo to utkání vysoké úrovně, jedno z nejlepších, jaké jsme dosud hráli.“ 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo nebyl zraněn.  
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3.6.  Zpráva z VT 10 Muži – utkání v Itálii  
 

Terst, Itálie, 1. 9. – 3. 9. 2012 

VT 10 se účastnili: 

Surname Name 
No Pos. 

Height 
Birth 
date Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

CARNECKY Michal 10 PG 184 1985 BK JIP Pardubice (CZE) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

       
Head Coach: Budinsky Pavel 

   
Assistant Coach: Taylor 

 
Mike 

   
Fitness Coach: Hojka 

 
Vladimir 

   
Phyzioterapist: Toncar 

 
Petr 

   
Masseur: Raba 

 
Lukas 

   
Team manager: Dura 

 
Jakub 

   
Team servis, PR: Sob 

 
Michal 
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Itálie – Česká republika 68:56 (20:14; 42:26; 57:38) 
Aradori 14, Gallinari 10, Datome a Chiotti po 8, Mancinelli a Cousin po 7, Hackett 6, Gigli a Cincarini 
po 4, Cavaliero, Poeta a Vitali 0 – Benda 12, Bartoň 10, Houška 9, Balvín a Satoranský po 7, Welsch 5, 
Pumprla 4, Čarnecký 2, Hruban, Jelínek, Kudláček a Švrdlík 0 
TH: 16/13 – 13/6 
Trojky: 3 - 2 
Doskoky: 34 - 34 
Asistence: 12 - 13 
Fauly: 17 - 17 

 V domácím zápase se jako první do vedení dostali Italové. 
Premiérové české body zaznamenal Welsch. Více střelecké 
přesnosti prokazovali v úvodu domácí hráči. Kromě střelby ze 
střední vzdálenosti se jim dařilo českou obranu překonávat 
nájezdy a sběhy. Skóre na české straně držel především Benda, 
který si z prvních deseti bodů připsal hned osm. Italové 
dokázali bleskově trestat ztráty českého týmu. Dlouhé čekání 
na český koš ukončil až necelých 30 před koncem čtvrtiny 
Bartoň. 

 Čeští basketbalisté měli, stejně jako v domácím utkání, problémy překonat italskou obranu. 
Předlouho čekali na první koš ve druhé 

čtvrtině. Nepomohly tomu ani dva trestné hody Pumprly. Bodovou šňůru domácích utnul až po 
necelých pěti minutách druhé čtvrtiny Houška. Díky protiútokům a kombinacím až pod koš, ale i díky 
první úspěšné tříbodové střele zápasu si Italové během této fáze hry vypracovali náskok až 14 bodů. 
Po dalším koši Houšky to vypadalo, že by se Češi mohli vrátit do hry. Domácí ale využili okének 
v české obraně a dál si budovali pohodlný náskok. Pomohla jim k tomu i výborná procentuální 
úspěšnost střelby 60%. Naopak Češi se v útoku trápili – trestné hody 8/2 a střelba za tři body 2/0. 

 Na začátku druhého poločasu to byli Italové, kdo se hůře prosazoval. Zvládl to až Gallinari. Češi se 
díky pěti bodům Satoranského a třem Houšky 
dotáhli po čtyřech minutách hry až na deset 
bodů. Pokus Čechů o návrat do utkání ale rázně 
utnul opět Gallinari, tentokrát dlouhou trojkou. 
Po této střele se zápas vrátil k obrazu z prvních 
dvou čtvrtin. Italové těžili z chyb českých hráčů a 
zakončovali rychlé protiútoky. Jejich vedení se 
opět vyšplhalo až ke dvaceti bodům. 

 Před poslední čtvrtinou už byl zápas de facto 
rozhodnutý. Řešilo se tedy pouze skóre, které by 
mohlo být důležité pro Českou republiku směrem 



 
 

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE 

www.cbf.cz 

- 38 - 
 

k postupu ze třetího místa. Krátce po začátku čtvrtky se domácí ujali dvacetibodového vedení. Češi 
ale ještě dokázali zlepšit obranu a přeci jen se trochu víc prosazovat v útoku. I díky závěrečné trojce 
Bartoně stáhli svoji ztrátu na dvanáct bodů. 

 Pavel Budínský: „Nejprve bych chtěl pogratulovat Itálii. Zasloužili si vyhrát, protože byli jednoduše 
lepší. Byl to těžký zápas. Italové mají fyzicky dobře disponované hráče pro agresivní obranu. Klíčem 
k italskému vítězství bylo prvních pět minut druhé čtvrtiny, kdy jsme neskórovali. V poločase jsme 
prohrávali o 16 bodů. Chtěl bych ale dát kredit svým hráčům, protože prvních pět minut ve druhém 
poločasu jsme hráli dobrou obranu. Bohužel jsme ale neskórovali. Konečný výsledek je podobný jako 
v zápase v Chomutově. Chtěl bych ocenit italskou obranu. Byla to dobrá zkušenost pro náš tým, 
pěkná atmosféra a diváci.“ 

 Kamil Švrdlík: „Pro nás to byl těžký zápas. Snažili jsme se dokázat, že můžeme Itálii porazit po prohře 
doma. Nešlo to tak, jak jsme chtěli. Nebyli jsme dostatečně agresivní a produktivní, abychom Italy 
přestříleli. Přehrát Itálii v domácím prostředí po takovém začátku je těžké.“ 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo nebyl zraněn.  
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3.7.  Zpráva z VT 11 Muži – utkání proti Portugalsku   
Chomutov  4.9 – 5.9.12 

VT 11 se účastnili: 

Surname Name 
No Pos. 

Height 
Birth 
date Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

CARNECKY Michal 10 PG 184 1985 BK JIP Pardubice (CZE) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

       
Head Coach: Budinsky Pavel 

   
Assistant Coach: Taylor 

 
Mike 

   
Fitness Coach: Hojka 

 
Vladimir 

   
Phyzioterapist: Toncar 

 
Petr 

   
Doctor: Sinkule  Miroslav    

Masseur: Raba 
 

Lukas 
   

Team manager: Dura 
 

Jakub 
   

Team servis, PR: Sob 
 

Michal 
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Česká republika – Portugalsko 90:71 (21:24; 53:36; 66:55) 
Jelínek 25, Kudláček 13, Pumprla 10, Bartoň 8, Benda, Satoranský a Houška po 7, Welsch 6, Balvín 4, 
Hruban 3, Švrdlík 0 – Santos 19, Cunha a Fonseca po 12, Gomes 10, Minhava 5, Evora 4, Silva Jaime 3, 
Fernandes, Coelho a Barroso po 2, Silva José 0 
TH: 23/14 – 20/12 
Trojky: 12 - 5 
Doskoky: 35 - 30 
Asistence: 26 - 17 
Fauly: 21 - 21 

Povedenější vstup do bodově bohatého úvodu zápasu zaznamenali 
Portugalci. Hodně jim k tomu pomohla zbraň, kterou české 
basketbalisty trápili na domácí palubovce – trojková střelba. 
Portugalcům se v útoku dařilo vše, na co sáhli. Na druhé polovině 
hřiště navíc solidně bránili, což jim vyneslo až devítibodový náskok. 
Bodovou šňůru Portugalců přerušil trojkou Luboš Bartoň. Když se 
k němu přidali dlouhou dvojkou Kudláček a nájezdem Welsch, musel 

si trenér hostů požádat o oddechový čas. Slibný náskok Portugalců se totiž začal rozplývat. Nakonec 
hosté uhájili po první čtvrtině alespoň tří bodů. 

 V přestávce mezi čtvrtinami dostala technickou chybu lavička Portugalců. I když Kudláček neproměnil 
ani jeden trestný hod, z následného útoku trojkou vyrovnal Jelínek, aby stejným počinem vzápětí 
poslal lvi poprvé v zápase do vedení. I když Portugalci hráli velice dobře na útočné polovině, v českém 
dresu se rozstřílel David Jelínek, který dal tři trojky v řadě. Společně s dalším trojkovým střelcem 
Hrubanem a po trestných hodech a trojce Satoranského už vybudovali Čechům desetibodový náskok. 
Českou hru v této fázi limitoval snad jen vysoký počet týmových faulů. Zaplněné hlediště 
chomutovské haly postavil na nohy smečí Satoranský. Češi v útoku předváděli nápadité akce, které 
dohrávali až do podkošového prostoru. 

 Začátek druhého poločasu patřil 
Portugalcům. České skóre držel Jiří 
Welsch. Díky jeho bodům drželi lvi 
dvouciferný náskok. Český 
basketbalistům se ale i nadále v útoku 
nedařilo. Střely vypadávaly z koše. Po 
trojce Portugalců se necelé čtyři minuty 
před koncem třetí čtvrtky smrsklo české 
vedení na devět bodů. Portugalci nadále 
zlobili v útoku. Dvouciferný náskok ale 
lvům vrátil z posledního českého útoku 
ve třetí čtvrtině trojkou Kudláček. 
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 Jak Kudláček skončil, tak ve čtvrté čtvrtině začal – trojkou. Pohodlný náskok vrátil lvům košem 
s faulem, trestným hodem a trojkou David Jelínek. Úvod poslední čtvrtiny patřil v českém dresu 
dravému mládí, což potvrdili trojkou Kudláček a smečí Jelínek. Češi si drželi v posledním domácím 
zápase luxusní vedení a nebylo pochyb o tom, že si připíší svoji pátou výhru v kvalifikaci. Lvi si tak 
mohli vychutnávat skandování zaplněné haly v Chomutově a závěrečný potlesk vestoje. 

Výsledky v ostatních kvalifikačních skupinách a dnešní výhra nad Portugalskem rozhodly o tom, že 
Česká republika si příští rok ve Slovinsku po šesti letech zahraje na evropském šampionátu! Tým 
kolem Pavla Budínského se dokázal prokousat těžkou kvalifikační skupinou a před posledním 
zápasem v Turecku má jistotu účasti na ME! 

 David Jelínek: “Hlavně na začátku nás trenér upozorňoval, abychom nevstoupili do zápasu jako proti 
Bělorusku. Nezachytili jsme tehdy začátek. To se nám stalo i dneska. Možná ne tolik, ale na začátku 
dali několik otevřených střel z podkoše tak z dálky. Do druhé čtvrtky jsme nastoupili s tím, že to 
musíme otočit a uklidnit to. To se nám podařilo. V poločase už jsme odskočili. Do druhého poločasu 
jsme nevstoupili silně, stáhli to na devět bodů. Naštěstí jsme si potom uvědomili, že se potřebujeme 
dostat nahoru. To se nám povedlo a zápas jsme nakonec vyhráli velkým rozdílem.” 

Pavel Budínský: “Chtěl bych poděkovat hráčům. Dík patří i divákům, že přišli v takhle hojném počtu 
na poslední domácí utkání, které bylo pro nás dost zásadní. V posledních dnech už se začalo počítat a 
kalkulovat a my jsme věděli, že potřebujeme doma potvrdit ještě jedno vítězství. Portugalci hráli od 
začátku zónovou obranu. Nám chvilku trvalo, než jsme na ní našli recept, protože ne každý tým v naší 
skupině hraje takhle dlouhý úsek se zónovou obranou, ale podle našich statistik se to asi dalo 
očekávat. Především hráči z lavičky David Jelínek, Luboš Bartoň i Kuba Kudláček tím, že měli svůj den 
a dávali, tak se zlepšila systémová hra do zóny. O výsledku rozhodla druhá čtvrtina, kterou jsme 
opanovali 32:12. Pak jsme trochu hazardovali s náskokem, hráli jsme ležérně. Soupeř nesložil zbraně. 
Vrátili jsme se na zem. Nechtěli jsme z toho dělat exhibici. Naštěstí jsme to zastavili včas. Tím, že jsme 
ve čtvrté čtvrtině byli lepší, tak jsme nakonec vyhráli o 19 bodů. Jsem spokojený s výhrou a 
momentálně i s postupem.” 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo nebyl zraněn.  
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3.8.  Zpráva z VT 12 Muži – utkání v Turecku 
   
Istanbul, Turecko  10.9 – 12.9.12 

VT 12 se účastnili: 

Surname Name 
No Pos. 

Height 
Birth 
date Club 

BENDA Petr 4 C 205 1982 CEZ Nymburk (CZE) 

BALVIN  Ondrej 5 C 215 1992 Cajasol Sevilla (ESP) 

PUMPRLA Pavel 6 SF 200 1986 Obradoiro CAB (ESP) 

HRUBAN Vojtech 7 SG 200 1989 CEZ Nymburk (CZE) 

SATORANSKY Tomas 8 PG 200 1991 Cajasol Sevilla (ESP) 

WELSCH Jiri 9 SG 202 1980 
Belgacom Charleroi 
(BEL) 

BARTON Lubos 11 SF 200 1980 Joventut Badalona (ESP) 

JELINEK David 12 SG 196 1990 Olin Edirne (TUR) 

KUDLACEK  Jakub 13 PG 193 1980 Juventus Caserta (ITA) 

SVRDLIK  Kamil 14 PF 203 1986 BK Prostejov (CZE) 

HOUSKA  Jakub 15 C 207 1984 BK Decin (CZE) 

LICARTOVSKY Stefan 21 SG 196 1984 BC Kolin (CZE) 

       
Head Coach: Budinsky Pavel 

   
Assistant Coach: Taylor 

 
Mike 

   
Fitness Coach: Hojka 

 
Vladimir 

   
Phyzioterapist: Toncar 

 
Petr 

   
Masseur: Raba 

 
Lukas 

   
Team manager: Dura 

 
Jakub 

   
Team servis, PR: Sob 

 
Michal 
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Turecko - ČR 81:58 (25:17, 44:26, 65:40) 

Nejvíce bodů: Erden 21, Gönlüm 20, Karaman 11 - Satoranský 15, Welsch 13, Pumprla a Benda po 8 

Fauly: 19:22 

Trestné hody: 23/19 - 21/13 

Trojky: 4:3 

Diváci: 12 000 

Čeští basketbalisté v závěrečném utkání kvalifikace 

mistrovství Evropy prohráli na hřišti vicemistrů světa Turků 

58:81 a neuhájili tak druhé místo ve skupině F. První 

vzájemný duel vyhráli o 18 bodů, ovšem tento náskok dnes 

ztratili už po 16 minutách, a tak při shodné bilanci pěti výher 

a tří porážek vybojovali druhé místo díky lepšímu skóre ve 

vzájemných zápasech Turci. Na postupu českých hráčů na 

závěrečný turnaj do Slovinska to ale nic nezměnilo. 

Češi odjížděli do Istanbulu s vědomím, že jim k druhému místu ve skupině stačí i prohrát o 17 bodů. V 
úvodu se jim navíc dařilo udržovat těsně vedení především zásluhou aktivního Pumprly a Welsche. 
Jenže pak se nechali v rychlém sledu třikrát zablokovat pivotem Erdenem, zhruba 12 tisíc tureckých 
fanoušků to nažhavilo a Češi znervózněli. 
 
Dělali chyby, přestala se jim dařit střelba, základní rotace hráčů měla brzo fauly, Turci předvedli šňůru 
19:2 a už v 16. minutě hry smazali osmnáctibodovou ztrátu z prvního duelu. Svěřenci trenéra Pavla 
Budínského se pak sice znovu chytli, přesto si manko 18 bodů přenesli do druhé půle. A to i přesto, že 
za prvních 20 minut měli hned 11 útočných doskoků oproti osmi defenzivním. 
 
I vstup do druhé půle se českým reprezentantům nepovedl. Nepůsobili tak kompaktně a sebevědomě 
jako v předchozím průběhu kvalifikace a Turci si vypracovali náskok až 29 bodů. Češi se sice snažili 
ztrátu zkorigovat alespoň na potřebných 17 bodů, jenže se jim nedařilo pokrýt hvězdu soupeře 
Erdena, autora 21 bodů a 11 doskoků, kterému vydatně sekundoval Gönlüm. 
 
Přesto měli hosté šanci. Dvě a půl minuty před koncem snížili na 20 bodů a dostali se do několika 
nadějných střeleckých pozic, jenže neproměnili a Turci už v závěru šestkami potřebný náskok uhájili. 
 
Čeští reprezentanti tak neúspěšně zakončili kvalifikaci, která ale byla jinak více než úspěšná a přinesla 
jim třetí postup na ME v historii a první od roku 2007. 
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Pavel Budínský: Gratuluji Turecku k vítězství. Věděli jsme už před zápasem, že to bude hodně složité, 
jelikož situace ve skupině nutila Turecko k vítězství. Musím složit poklonu Turkům, jak to zvládli a 
jakou fyzicky náročnou hru předváděli. Hráli skvěle v obraně, donutili nás k 18 ztrátám, což je hrozně 
moc. To se podepsalo i na tom, že tak rychle utekly. V úvodu jsme vedli, pak jsme ale měli problémy s 
fauly, dali jsme do hry náhradníky, to ale není omluva, Turci byli zkrátka lepší. Druhá půle už byla 
hlavně o tom, jestli Turci vyhrají o 18 nebo o méně než 18 bodů. Snažili jsme se vrátit do hry, ale 
nedařilo se nám manko příliš snížit. Hlavní je, že jsme se kvalifikovali, což je skvělý úspěch a šance, 
aby naši mladí hráči získali více zkušeností a v budoucnu zvládali tyto zápasy lépe. 
 
Petr Benda: Začali jsme špatně, nepohlídali jsme si jejich doskoky a ztráceli jsme hrozně moc míčů, 
což byl hlavní rozdíl oproti předchozím zápasům. 
 

Fyzický stav hráčů: 

Nikdo nebyl zraněn.  
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4. Zhodnocení herního výkonu RD ČR 

Autor: Pavel Budínský 

Jak jsem již předeslal, vzhledem ke krátké fázi společné přípravy jsme museli vsadit na herní kvalitu 

všech pozvaných hráčů, přičemž jsme se zároveň snažili vnutit týmu naši jednoduchou filosofii, která 

se skládala z několika zásadních bodů:  

 hrát po celých 40 minut tempo-basketbal, s udržením vysoké intenzity a agresivity ve všech 

činnostech 

 zapojit do rotace co největší možný počet hráčů   

  hrát aktivním a pokud možno nátlakovým způsobem - hlavně na obranné polovině hřiště 

  neprohrávat osobní souboje, ale naopak v nich dominovat 

  vyvarovat se mentálních chyb a udržet emociální disciplínu 

  hrát s velkou mírou sebevědomí a koncentrací 

  upřednostnit zájmy týmové nad zájmy osobními. 

 

 Stavebním kamenem naší hry byla celkem solidní obranná fáze, která snesla v kolektivním pojetí 

přísné měřítko, alespoň i z vyjádření našich soupeřů, jež nám mnohdy daly za tuto část naší hry 

kredit. Bylo to především díky inteligenci, aktivitě a ochotě hráčů bránit. 

 

Po celou dobu kvalifikace jsme hráli osobní obranný systém, Read and react (čti a reaguj) který se 

prolínal s help and recover (pomož a vrať se). Byl to náš hlavní opěrný systém, na který navazoval 

systém různých obranných kombinací, které jsme používaly jako taktické varianty proti jednotlivým 

týmům v různých fázích utkání, s ohledem na časoprostor, vývoj utkání atd. Po TH jsme zařadili i 

zónový presinkový systém2-2-1 s přechodem do zóny  2-3/3-2. 
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V útoku jsme se chtěli spolehnout na přechodovou fázi transition offense (jak primární, tak i 

sekundární) a v postupném útoku jsme měli 6 útočných systémů proti osobní obraně a 3 do zónové. 

Systémy byly postaveny tak, aby jakýkoli hráč na libovolném postu mohl zakončovat, neboť jsme 

neměli výraznou individualitu. Díky této skutečnosti se do skórování zapojilo vícero hráčů, čímž jsme 

se stali hůře čitelnými pro soupeře a působili tím kolektivněji.  

 

Díky skladbě týmu a jeho atletičnosti  jsme měli největší efektivitu v přechodové fázi, kde se nám 

dařil rychlý protiútok po získání míče nebo i po nedané střele soupeře. Především s Portugalskem a 

Běloruskem a i v domácím utkání s Turky. V postupném útoku jsme měli horší efektivitu díky slabší 

produktivitě ve střelbě ze střední a dlouhé vzdálenosti (především v obou utkání s Itálií), horšímu 

čtení hry, fyzickému a dovednostnímu handicapu. Přesto postup s aktivní bilancí utkání 5-3 plus 6-0 

v přípravných turnajích v Tallinnu a Chomutově je v celkovém obraze velmi dobrá vizitka. 
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5. Vybavení, podmínky  
 

Ubytování - lokace 

Jako klíčové a správné řešení se ukázala volba hotelu Beethoven v Chomutově. Hotel je v docházkové 

vzdálenosti od sportovní haly Chomutov, což i za nepřízně počasí bylo pohodlným a rychlým řešením 

pro hráče i realizační tým. Zařízení nabídlo kvalitní a kompletní servis, který byl díky ochotě 

provozovatele doplněn o servis nadstandartní. Jako ideální se ukázala regenerační linka, která je 

umístěna přímo v suterénu hotelu. Hráči tak měli k dispozici téměř nepřetržitě možnost ji využít. To 

se osvědčilo především při návratu z kvalifikačních utkání, kdy veřejně dostupné regenerační linky 

mají omezenou otvírací dobu i kapacitu.   

Kladně hodnotíme i zvolení města Chomutov. Ať už z důvodu blízkosti na letiště, tak klidu na práci. 

Hráči nebyli vystaveni okolním vlivům, jak by tomu bylo například ve větších městech. Přesto měli 

relativní možnosti seberealizace ve fázích svého volna. 

Doprava 

Velmi se osvědčila přijatelná dojezdová vzdálenost z letiště do hotelu, kde jsme měli zázemí. Zhruba 

hodina a půl cesty zajišťovala flexibilní přemístění ve fázích kvalifikace, kdy bylo hodně cestování a 

minimum času na regeneraci, odpočinek, či tréninkové jednotky. Ocenili to především hráči. 

Problémem zůstává, že míst, která jsou vzdálená od letiště Václava Havla Praha a mají odpovídající 

kapacitu a kvalitu haly, je velmi málo. 

Městská hala Chomutov 

Hlavním důvodem, proč pořádat a financovat přípravný turnaj v ČR bylo, aby se tým sžil s novým 

prostředím a během tří utkání si Městskou halu v Chomutově osvojil jako své domácí prostředí. Pro 

mnohé hráče výběru to byla první zkušenost s touto halou, zvláště pak, když došlo změně její běžné 

dispozice - položení palubovky, přidání tribun za oba koše atd. 

Snaha, záměr i finance ale částečně přišly vniveč, protože hala na turnaj nebyla připravena dle 

původního plánu, přestože jsme na nedostatky včas upozorňovali. V rámci turnaje měla proběhnout 

zkouška připravenosti haly, její organizace a turnaj měl být generálkou na nadcházející kvalifikaci o 

ME 2013. Ta byla však nemožná protože, úpravy v hale nebyly v čase turnaje hotové (polep 

palubovky, zatemnění haly, přídavná časomíra, branding haly, atd.) a organizačně za turnaj nebyl 

nikdo dle slov místních odpovědný. Nikterak nestandartní požadavky domácího týmu a hostí i přes 
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upozornění dostatečně dopředu (tisk TZ, vybavení šaten, DVD záznam utkání, úklid plochy atd.) 

nebyly naplněny a ČBF si díky tomuto turnaji bohužel udělala u účastníků turnaje špatné jméno. 

Týmům, rozhodčím a divákům se v rámci tohoto turnaje nedostalo ani servisu odpovídajícímu 

požadavkům a pravidlům MNBL. První kvalifikační utkání se tak sice hrálo v domácím prostředí, ale 

pro naše hráče to bylo prostředí nové.    

To mělo za následek, že realizační tým i hráči neměli šanci soustředit se pouze na svůj výkon, ale 

museli se zabývat věcmi, které požadujeme v dnešní době za zcela standartní. Oklikou nás tak 

dohnala kvalita a nehlídání úrovně servisu v rámci Mattoni NBL, protože na mnoho proseb a stížností 

jsme dostali odpověď, že takto je to i při MNBL, přestože podmínky STP určují jinak a nikdo nikdy 

neprotestoval. Vše vyústilo v postupnou návštěvu 3 nejvyšších činovníků ČBF (J. Zídek, M. Pražák, M. 

Konečný), kteří předelegovali kompetence a věci se následně daly do pohybu.  

Jako návrh řešení do budoucna navrhujeme, aby pořadatelství těchto akcí bylo přiděleno takovému 

subjektu, který má eminentní zájem na průběhu a kvalitě celé akce s tím, že si je vědom její 

důležitosti, rozsahu i nepříjemností s ní spojenou. Naprosto klíčové je poté určit jasně jednu osobu, 

která odpovídá za chod a organizaci v místě konání a jednu ze strany ČBF, která zná podmínky dohod, 

pronájmu a obsahu smluvních podmínek a kompetencí. Díky tomu odpadne diskuse, že místní 

organizátoři tvrdí, že zrovna toto je v kompetenci ČBF a obráceně.  

Je potřeba říci, že po vybudování osobních vazeb mezi pracovníky Levhartů Chomutov a Jakubem 

Důrou a Michalem Šobem, se věci daly postupně do pořádku a pracovní atmosféra se postupně 

vyčistila v obousměrnou spokojenost. Ve finále vše proběhlo z našeho úhlu pohledu k oboustranné 

spokojenosti, ale to trvalo zbytečně dlouho a mohlo být už od prvního kvalifikačního utkání.    

Atmosféra 

Od začátku bylo prioritou zvolit halu a místo konání akce tak, aby se kladl důraz na možná sice menší 

kapacitu haly, ale s kvalitní atmosférou. V rámci těžké skupiny hráči potřebovali maximální podporu 

fanoušků a ta se jim dostala. Severočeský region se ukázal jako opravdu basketbalový a možnosti 

medializace pomohl i fakt, že Pavel Budínský a Jakub Houška jsou známí právě z Chomutova. V rámci 

propracovanější lokální propagační strategie, která byla uplatněna před posledním domácím 

kvalifikačním utkáním s Portugalskem, se podařilo halu vyprodat. Ukázalo se tak, že pokud je snaha, 

dá se s lidmi především na menších městech pracovat intenzivně a osobní faktor zde hraje velkou 

roli. To by bylo ve větších a anonymnějších městech nerealizovatelné. 

Vyplatilo se řízené zajištění bubeníků, dechové sekce a maskota. Ti od prvních okamžiků utvářeli 

atmosféru, neúnavně zapojovali diváky a udávali jim rytmus. Bylo jim sice placeno formou náhrady 

cestovních výdajů (Maskot a Dechová sekce více), ale opodstatnění této investice se projevilo 

především při utkáních, kdy šlo o vše, a hráči cítili podporu hlediště. Atmosféra v hale v průběhu 
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kvalifikace byla opravdu kvalitní, o čemž svědčí i výpovědi hráčů a fanoušků, kteří sami podobnou 

vlnu euforie na mužském basketbale v ČR nepamatují. 

Je otázkou, zda by se podařilo vytvořit srovnatelnou atmosféru v některé z velkých multifunkčních 

arén. Pokud se nepodařilo vyprodat při všech utkáních MH Chomutov, zastáváme názor, že nikoli. Až 

bude český basketbal ve fázi, kdy bude mít schopnost vyprodávat stabilně menší sportovní haly, má 

smysl, přemýšlet o velkolepějších plánech. Jinak bude vždy atmosféra v hale na úkor velkolepých 

plánů.  

Vybavení 

Opakovaně si pochvalujeme spolupráci s firmou Nike a Jiřím Novotným, který s námi v těchto věcech 

komunikoval. Rozsah vybavení byl dostačující a dopředu komunikován. Flexibilní byla i výměna 

velikostí a možností úprav. Jako jediný nedostatek ve vybavení vnímáme opět velikost a koncept 

cestovního zavazadla, což je dle našich informací věc financí. Stejně tak i týmová zavazadla na výbavu 

obecnou jsou problémem, který je však řešitelný externě (jiná značka, nákup během VT). 
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6. Závěr – hodnocení z pohledu hlavního trenéra 

 

Postup na ME 2013 ve Slovinsku je obrovským úspěchem pro český mužský basketbal a jsem moc 

rád, že jsem u toho mohl být jako hlavní trenér. Proto je na místě poděkovat výkonnému výboru ČBF 

za důvěru a šanci, kterou mi mým jmenováním do této funkce dal.  

Euro 2013 byl důvod, proč jsem se přihlásil do výběrového řízení před třemi lety. Rád přijímám výzvy 

a tato byla pro mne velmi silnou motivací, proto jsem osobně rád, že se postup podařil.  Rád jsem i 

kvůli svým spolupracovníkům z realizačního týmu, kteří společně vytvářejí výborný servis všem 

hráčům a zároveň vytvářejí velmi zdravé a pozitivní klima okolo týmu díky svým lidským vlastnostem.  

Rovněž jsem rád i kvůli všem hráčům, kteří v posledních třech letech přijali pozvánku a byli ochotni 

reprezentovat Českou Republiku. Domnívám se, že identita některých hráčů k české reprezentaci 

zesílila, i díky stavu, který po spadnutí do divize B nastal a vyvolal různé ohlasy a polemiky na téma 

„vztah k reprezentaci“ apod. 

Rád jsem i kvůli všem opravdovým fanouškům, kteří nám vytvořili velmi pozitivní atmosféru během 

celé kvalifikace, každým zápasem jejich zájem o utkání rostl a práce s nimi ukázala, že i v ČR se dá 

vytvořit bouřlivé domácí prostředí, které pro celkový úspěch bylo jedním z důvodů, proč si český 

národní tým zahraje na vrcholné akci starého kontinentu v roce 2013. 

    


