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1. Místo a datum konání, účastníci a organizace turnaje 

 
 
Účast RD ČR na ME  

Datum: 2.9 – 10.9.2013  

Místo: Celje, Slovinsko 

Skupina C: ČR, Španělsko, Polsko, Gruzie, Chorvatsko, Slovinsko 

 

Eurobasket 2013  

Datum: 4.9. – 22.9.2013 

Místo: Slovinsko – Celje, Ljubljana, Koper, Jesenice 

Účastníci: 

Skupina A (Lublaň):  Ukrajina, Velká Británie, Francie, Německo, Izrael, Belgie 

Skupina B (Jesenice):  Bosna a Hercegovina, Litva, Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Lotyšsko 

Skupina C (Celje):         Polsko, Slovinsko, Španělsko, Chorvatsko, Česká republika, Gruzie 

Skupina D (Koper):        Finsko, Řecko, Rusko, Itálie, Švédsko, Turecko 
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2. Nominace českého týmu, neúčasti, zdravotní indispozice 
 

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

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

loňské zkušenosti s necitlivým a neprofesionálním únikem informací směrem k médiím proběhlo letos vše 

dle mediálního plánu a tedy v posloupnosti, která ozřejmovala postupné kroky nominační selekce.   

 Po oznámení oficiální soupisky 24 jmen pro FIBA v průběhu června, bylo oznámeno 14 jmen na tiskové 

konferenci v Trutnově (1. VT), s kterými jsem počítal víceméně pro celý přípravný blok, před jehož koncem 

jsem zredukoval sestavu na finálních  12 jmen.  

Níže jsou uvedení hráči, kteří se objevili v  oficiální nominaci pro FIBA (24 jmen), ze které pak vychází 

konečná nominace týmu fakticky pracujícího na VT (14 jmen), zakončena finální sestavou (12 jmen), jež se 

objevila na Euro 2013. 

Je třeba říct, že nikdo z oslovených hráčů neodmítl účast v RD mužů.  

Nominaci jsem pečlivě zvažoval na základě kvality, perspektivy, předpokládané konkurence schopnosti a 

vhodnosti jednotlivých hráčů pro začlenění do systému hry, kterým jsme se prezentovali na ME. Jsem plně 

přesvědčen, že nominace českého týmu byla tou nejsilnější, kterou jsem mohl před samotným turnajem 

poskládat a s kterou se jel český basketbal představit na vrcholnou akci, jakou ME bezesporu je.   

 

 

Zdravotní indispozice hráčů řešené ve finální přípravě, kteří se účastnili ME 

Petr Benda 

 hrál od února 2013 pod prášky z důvodu bolestí malíkové šlachy na noze. Léčeno 4 denním klidovým 

režimem s kortikoidovým obstřikem. Během sezóny přetrvávající bolesti. Řešeno analgetiky. Po skončení 

sezóny byl ve stavu absolutního klidu po dobu tří týdnů. Léčba však nebyla účinná a zánět se znovu po 

zátěži objevil. Opět řešeno kortikoidovými obstřiky a klidovým režimem s postupnou aerobní zátěží bez 

cílené zátěže kotníku.  

 Vzhledem ke zdravotnímu stavu nebylo Petrovi Bendovi po příjezdu na 2. týden VT v Trutnově a po 

odzkoušení 3 zátěžových tréninkových jednotek doporučeno plnohodnotně se týmově připravovat. Byl 

domluven individuální terapeutický a zátěžový plán mimo reprezentační tým. Výsledná kondice vedla 

k zapojení Petra Bendy do finální přípravy před ME a k samotné účasti na ME. 
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Zdravotní indispozice hráčů řešené během ME 

Tomáš Satoranský  

 zhmoždění sternokostálního skloubení I. A II. Žebra vlevo + klíční kosti. V součinosti s medikamentosní 

léčbou (MUDr. Sinkule) a antagonisticko inhibiční terapií + stabilizací žeber a tejpování bylo dosaženo 

téměř zázračného rychlého odstranění bolestí a omezení. 

Petr Benda 

Nestabilita pravého kolenního kloubu Petra Bendy s následným úponovým přetížením vedla k výraznému 

omezení hybnosti kolene pro bolest a velké množství výpotku s následným úponovým  

zánětem v obl.pravého kolene. Řešeno punkcemi, inhibicí, stabilizacemi, tejpováním, NSA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 "24"   "14"   "12" 

        

1 Čarnecký Michal  1 Čarnecký Michal  1 Kudláček Jakub 

2 Číž Adam  2 Kudláček Jakub  2 Satoranský Tomáš 

3 Kudláček Jakub  3 Satoranský Tomáš  3 Welsch Jiří 

4 Satoranský Tomáš  4 Welsch Jiří  4 Bartoň Luboš 

5 Šiřina Jakub  5 Bartoň Luboš  5 Hruban Vojtěch 

6 Welsch Jiří  6 Hruban Vojtěch  6 Jelínek David 

7 Bartoň Luboš  7 Jelínek David  7 Pumprla Pavel 

8 Bohačík Jaromír  8 Pumprla Pavel  8 Veselý Jan 

9 Hruban Vojtěch  9 Veselý Jan  9 Balvín Ondřej 

10 Jelínek David  10 Balvín Ondřej  10 Benda Petr 

11 Pomikálek Tomáš  11 Benda Petr  11 Houška Pavel 

12 Pumprla Pavel  12 Houška Jakub  12 Švrdlík Kamil 

13 Slezák Pavel  13 Houška Pavel    

14 Stria Luboš  14 Švrdlík Kamil    

15 Veselý Jan       

16 Balvín Ondřej       
17 Benda Petr       
18 Kohout Ondřej       
19 Gniadek Martin       
20 Hampl Tomáš       

21 Houška Jakub       

22 Houška Pavel       

23 Starosta Ondřej       

24 Švrdlík Kamil       
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3. Přehled výsledků RD ČR v přípravě, statistiky 
 
Přípravná utkání: 
 
16.08.2013 (Istanbul) Turecko - Česká republika 75:68 (18:27; 41:41; 53:55) 

17.08.2013 (Istanbul) Turecko - Česká republika   110:100(20:21; 42:42; 71:66; 90:82) 

21.08.2013 (Vilnius) Rusko - Česká republika 72:74 (29:19; 41:30; 49:51) 

22.08.2013 (Vilnius) Finsko - Česká republika 98:89 (31:16; 56:46; 75:66) 

23.08.2013 (Vilnius) Litva - Česká republika 69:55 (14:10; 30:24; 46:37) 

28.08.2013 (Ostende) Belgie - Česká republika 72:59 (25:17; 33:36; 56:46) 

29.08.2013 (Brusel) Belgie - Česká republika 68:83 (19:21; 34:38; 57:60) 

 
 
Souhrnné statistiky RD ČR v přípravných utkání: 
 

CZECH GAMES 2013 BEFORE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

      2P FG 3P FG FT Rebounds         PF     

No. Name Min. M A % M A % M A % Off Def Tot AS TO ST BS C D PTS PPG 

4 Benda 37 5 10 50 0 1 0 1 2 50 4 7 11 2 6 3 0 7 4 11 6 

5 Balvín 70 8 16 50 0 0 0 8 15 53 8 11 19 4 7 3 4 11 17 24 4 

6 Pumprla 141 17 27 63 3 7 43 12 22 55 10 10 20 10 14 11 4 13 21 55 9 

7 Hruban 113 6 15 40 6 12 50 9 13 69 3 6 9 6 10 4 -2 7 11 39 7 

8 Satoranský 173 22 39 56 4 15 27 6 15 40 4 15 19 30 17 8 -1 12 19 62 10 

9 Welsch 131 13 27 48 0 2 0 7 12 58 5 10 15 17 14 6 3 (-1) 11 17 33 6 

11 Bartoň 146 9 13 69 12 26 46 12 16 75 13 15 28 8 5 11 0 15 13 66 11 

12 Jelínek 116 10 17 59 8 24 33 9 10 90 3 8 11 11 11 5 0 13 11 53 9 

13 Kudláček 25 0 2 0 1 4 25 1 2 50 0 0 0 1 2 1 1 2 2 4 1 

14 Svdrlik 32 1 6 17 0 0 0 2 3 67 3 4 7 0 5 3 -1 9 2 4 1 

15 Houška J. 35 3 6 50 0 4 0 1 3 33 2 5 7 3 3 0 2 (-1) 4 4 7 1 

20 Houška P. 111 15 28 54 7 16 44 5 7 71 8 10 18 2 10 1 0 12 7 56 9 

24 Veselý 129 24 40 60 1 1 100 8 21 38 11 25 36 7 8 4 2 13 11 59 10 

                                              

  Totals   133 246   42 112   81 141   74 126 200 101 112 60   129 139 473 79 
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CZECH GAMES 2013 BEFORE EUROPE CHAMPIONSHIP 

  Points     

Name Belgium Russia Turkey Turkey Finland Belgium EFF Games 

Benda 2         9 5 2 

Balvín 0 5 4 8 4 3 4   

Pumprla 8 4 12 5 19 7 7   

Hruban 3 8 5 10 5 8 4   

Satoranský 7 15 7 8 11 14 11   

Welsch 5 8 4 8 8   3 5 

Bartoň 12 12 9 7 9 17 12   

Jelínek 0 8 2 17 14 12 5   

Kudláček 4 0 0 0 0 0 0   

Svdrlik 0 0 0 4 0 0 1   

Houška J. 0 0 0 2 5   2 4 

Houška P. 5 4 11 25 5 6 3   

Veselý 13 10 14 6 9 7 7   

                  

Totals 59 74 68 100 89 83     
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4. Přehled výsledků RD ČR na ME 
 
komentáře, výsledky, statistiky, konečné pořadí 
 
04.09.2013 Lvi na úvod šampionátu sahali po výhře nad domácími favority 
Bouřlivá atmosféra na začátku utkání pomohla domácím Slovincům, aby si vybudovali mírný náskok. Češi 
si první minuty zvykali na tlak, který na ně soupeř vytvářel na obranné polovině. Tři z pěti českých ztrát se 
datují právě do prvních minut utkání. Svěřenci Pavla Budínského ale hru vyrovnali. Činili se především 
Satoranský s Veselým. Jistou střelbu přidal i Benda. Slovinci drželi náskok díky trojkám (8/3) a útočným 
doskokům, když uskákali v útoku pět míčů, Češi žádný. 

 K dobrému výkonu v defenzivě Češi dlouho hledali adekvátní protiváhu na druhé straně hřiště. Domácím 
ztěžovali cestu za dosažením koše, přesto slovinské vedení mírně narůstalo. Po několikaminutovém 
střeleckém suchu se ujal nájezd Pavla Pumprly, body přidal i Luboš Bartoň, který smečí z rychlého 
protiútoku vyrovnával na 32:32. Slovinci ale do konce poločasu ještě našli dvě okénka v české obraně. 

 I po změně stran pokračovala defenzivní bitva plná úporných zakončení. Hrálo se opravdu vysoko a o 
bloky na obou stranách nebyla nouze. Slovinci opět v první části čtvrtiny navýšili svůj náskok, tentokráte až 
k devíti bodům. V útoku se potvrdila bolest českého týmu z přípravy – trestné hody. Pokud však Češi dávali 
body, byli domácím více než vyrovnaným soupeřem, protože obranu drželi stále pevnou. 

 Češi v poslední čtvrtině dali do hry obrovskou energii, dokázali ještě zpevnit svojí obranu a druhá polovina 
poslední čtvrtiny jim vyšla i v útoku. Lvi v bouřlivém kotli vyrovnali skóre a dovedli tak zápas do napínavé 
koncovky. V ní měly oba týmy vyrovnané šance na výhru. Čechům vycházela taktika s fauly, domácí pod 
tlakem neproměňovali trestné hody, ale nakonec v koncovce byli tím ne lepším, ale šťastnějším týmem. 

Česká republika – Slovinsko 60:62 (19:21; 32:36; 46:51) 

Veselý 17, Satoranský 12, Bartoň 9, Pumprla 5, Benda a Houška po 4, Welsch 3, Balvín, Hruban a Jelínek 
po 2 – Balazic 11, Blazic, Nachbar a Vidmar po 9 

TH: 15/6 – 24/13, Trojky: 2 – 5, Doskoky: 41 – 48, Zisky: 6 – 7, Ztráty: 12 – 12, Asistence: 17 – 13, Fauly: 
20 - 16 

 Pavel Budínský: „Jako první musím Slovinsku pogratulovat k vítězství. Oba týmy dnes mohly a zasloužily 
si vyhrát. Bohužel jsme naší šanci na vítězství nevyužili. Na druhou stranu musím našemu týmu a jeho 
výkonu udělit velký kredit. V našem prvním zápase jsme očekávali velký tlak a to se také potvrdilo. V 
prvním poločase jsme byli pod velkým tlakem, ale stále jsme zůstávali v zápase. Slovinci sice vstřelili pár 
trojek, což nebylo optimální, ale v poločase jsme prohrávali jen o čtyři body a měli možnost Slovince porazit 
u nich doma. Tento zápas rozhodlo pár situací. My jsme si bohužel v některých z nich nevybrali dobré 
řešení. S naším výkonem jsem ale spokojený.“ 
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05.09.2013 Lvi se dvakrát vrátili do zápasu, aby pak Bartoň s Veselým rozesmutnili Poláky 

Dvě věže v polské základní sestavě Lampe a Gortat donutily českého trenéra Pavla Budínského oproti 
včerejšku udělat jednu změnu v zahajovací pětici – kapitána Luboše Bartoně nahradil Pavel Houška. Poláci 
ale po včerejším nepovedeném utkání proti Gruzii vstoupili do utkání mnohem lépe. V útoku stříleli s 
vysokou úspěšností a proměnili tři ze čtyř trojkových pokusů. V obraně soupeř vyrukoval se hrou na hranici 
faulu, která mu však v první čtvrtině procházela. Češi v obraně zvolili zónu, ale ani ta rozjeté Poláky 
nepřibrzdila. 

 Poláci si v úvodu druhé čtvrtiny svůj náskok drželi, přesto na českém výkonu bylo znát zlepšení. Češi do 
zápasu začali dávat stejné množství energie jako ve včerejším utkání. Zavřeli svůj koš a udrželi soupeře na 
13 bodech za deset minut. Energii týmu a početné enklávě českých fanoušků vlila akce aley-oop na trase 
Satoranský – Veselý. Češi trpělivou hrou v obraně a energickým atakem soupeřova koše postupně své 
manko umazávali až na poločasové čtyři body. 

 Češi nepovolili z nastoleného trendu. Opět skvěle bránili a vyráželi do smrtících protiútoků. Na 40:40 
vyrovnával Petr Benda. Čechy poprvé od samého úvodu utkání poslal do vedení Tomáš Satoranský. Poláci 
však nechtěli dát kůži lacino a lvi si tak do posledního dějství odnášeli náskok jednoho bodu. 

 Čeští reprezentanti stále pokračovali ve hře, která jim přinesla zvrat v zápase. Dostali se až do 
pětibodového vedení, ale pak přišla řada Poláků 13:0, která jim vrátila vedení. Češi v tu chvíli byli dole, 
ztráceli až osm bodů. Pak ale přišel závěr z říše snů. Jan Veselý zavelel k obratu, který podpořil Luboš 
Bartoň dvěma důležitými trojkami, z toho tou druhou tři vteřiny před koncem. Ta byla vítězná a hráči mohli i 
s početným českým publikem první výhru na ME po 14 letech. 

Polsko – Česká republika 68:69 (25:12; 38:34; 49:50) 

Ignerski 17, Lampe 14, Kelati 10 – Veselý 23 bodů a 14 doskoků, Satoranský a Bartoň po 10, Pumprla 8, 
Weslch 7, Benda 6, Hruban 5, Balvín, Houška a Jelínek 0 

TH: 14/8 – 15/11, Trojky: 6 – 2, Doskoky: 40 – 38, Zisky: 2 – 9, Ztráty: 16 – 8, Asistence: 14 – 19, Fauly: 15 
- 15 

 Luboš Bartoň: „Poláci ukázali jinou tvář než včera. Bylo to pro nás těžké, hráli fyzicky, dobře zakončovali. 
Stálo nás to hodně energie stáhnout na čtyři body. Díky skvělé hře Jana Veselého jsme zůstávali v zápase. 
V závěru jsme byli šťastnějším týmem. Tyto zápasy jsou těžké pro tým, který vyhraje, protože na konci si 
obě družstva zasloužila vyhrát. Dnes jsme byli na té šťastnější straně.“ 

 Pavel Budínský: „Chtěl bych polskému týmu udělit velký kredit. Před zápasem jsme věděli, že budou chtít 
hrát jinak než včera. A také hráli od začátku náročnou obranu, my jsme byli dole a věděli, že musíme 
bojovat, něco změnit a využívat naše silné stránky. To se nám povedlo a díky tomu jsme v poločase 
prohrávali jen o čtyři body. To pro nás byla dobrá situace. Oba týmy si zasloužily vyhrát. Víte, jak jsme se 
cítili včera. Byli jsme smutní, protože jsme prohráli skvělé utkání, které jsme mohli vyhrát. Dnes máme ale 
opačné pocity díky trojce Luboše Bartoně. Je to skvělý pocit, protože český národní tým vyhrál na ME 
naposledy před 14 lety. Užíváme si to. Jsem hrdý na svůj tým, jak hrál, že ukázal charakter. Je to pro nás 
dobrý moment.“ 
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07.09.2013 Češi v poslední čtvrtině přišli o nadějný výsledek s vícemistry světa 

Češi vstoupili do utkání s respektem z vicemistrů světa. O tom hovoří například i statistika faulů (4:2), 
přičemž Španělé své osobní chyby nasbírali až při posledních útocích českého týmu. Španělé dominovali 
na útočném doskoku. I tak Češi v obraně podali solidní výkon, ale limitovala je hra v útoku. Proti španělské 
obraně se jen velmi těžko prosazovali, výsledkem čehož bylo sedm vstřelených bodů. 

 Ve druhé čtvrtině Češi, jak je jejich zvykem na tomto turnaji, deptali soupeře v obraně. Za pět a půl minuty 
dovolili druhému nejlepšímu týmu světa pouhé dva body. No a právě na rozdíl jediného koše se jim 
podařilo stáhnout svojí úvodní ztráty. Pak ale přišly ztráty míče v útoku, čehož soupeř dokázal zkušeně 
využít. Češi ale ukázali, že je může rychlý basketbal a přechod do útoku zdobit i proti tak vysoko 
hodnocenému týmu. 

 I po změně stran Češi vicemistry světa především v obraně. Španělé měli problém prosadit se proti 
pohyblivé české defenzivě. Ihned po změně stran se oba týmy předháněly hlavně na obranné polovině. 
Čtvrtý faul si brzo udělal Tomáš Satoranský, a tak ho trenér Pavel Budínský stáhl ze hřiště, aby ústředního 
českého rozehrávače ušetřil pro poslední část hry. Češi hráli sympatický basketbal, ale soupeř dokázal 
potrestat jakoukoliv ztrátu či chybu. 

 Souboj obran pokračoval i v poslední desetiminutovce. Čechům vypadávaly z koše i nadějné pokusy. 
Trápení v útoku znamenalo pouhé dva vstřelené body za poslední čtvrtinu. I proto Češi prohráli takovým 
rozdílem. 

Španělsko – Česká republika 60:39 (18:7; 33:25; 47:37) 

Fernandez 14, Rubio 10, Llull 8 – Pumprla a Veselý po 7, Benda 6, Satoranský a Bartoň po 5, Welsch 4, 
Houška 3, Hruban 2, Balvín, Jelínek, Kudláček a Švrdlík 0 

TH: 13/10 – 8/6, Trojky: 6 – 3, Doskoky: 33 – 33, Zisky: 12 – 6, Ztráty: 14 – 20, Asistence: 14 – 9, Fauly: 13 
- 14 

 Pavel Pumprla: „Pro nás to byl dobrý zápas. Hráli jsme dobře v obraně, ale jak ukazuje výsledek, 
španělská obrana byla lepší. Podle mého názoru jsme byli ustrašení ve hře do koše. V některých úsecích 
hry jsme hráli velmi dobře, prohrávali jsme o čtyři, pět bodů. Udělali jsme ale hloupé chyby a Španělé jsou 
v jejich trestání excelentní.“ 

 Pavel Budínský: „Nejdříve bych chtěl pogratulovat Španělsku k výhře. Zasloužilo si ho, protože prakticky 
celý zápas vedlo. Hráli velmi dobře. Hrají jednoduše, inteligentně, to o nich každý ví. Pro nás to byl 
speciální moment hrát proti tak skvělému týmu. Do obrany jsme vložili hodně úsilí. Ta je dobrá. Náš 
problém byl dnes v útoku. Nebyli jsme schopní proměňovat střely, byli jsme příliš nervózní, i když nevím 
proč. Možná jsme měli velký respekt ze Španělska. Přesto jsme ale pořád byli v zápase. Ještě pět minut 
před koncem to bylo utkání, ve kterém můžete věřit ve výhru. Španělsko je ale zkušený tým, který nám 
nedal šanci a zasloužil si vyhrát. Musíme na to zapomenout a soustředit se na zítra.“ 

 

 



ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM MUŽŮ 
 

Eurobasket 2013  
 

RVI SE JAKO LEV !!! 
 

11 
 

 

08.09.2013 Lvi Gruzii nedali šanci a mají postup ve svých rukou 

Češi do utkání vstoupili s obrovskou energií. Gruzie zkusila aplikovat zónovou obranu, ale Tomáš 
Satoranský trefil trojku a střelbou z dálky se přidal i Petr Benda. V první čtvrtině ale Češi často nedali 
soupeři ani šanci, aby se do obrany postavil a zakončovali často z rychlého protiútoku. Většinu svých košů 
zaznamenali právě po rychlém přechodu do útoku nebo po nájezdu skrze gruzínskou obranu. 

 Čeští basketbalisté i ve druhé čtvrtině pokračovali ve výborné hře na obou polovinách hřiště. Oproti 
předchozím zápasům se jim dařilo i v útoku. Střelecky se chytil David Jelínek, jistotu z dálky přidal i Petr 
Benda, nájezdy pod koš ničil soupeře Tomáš Satoranský. Na největší hvězdu soupeře Shermadiniho už 
bylo vedení Čechů až o 26 bodů moc a za protesty u rozhodčích si vysloužil technickou chybu. Gruzínský 
trenér nezvykle točil se sestavou. V předchozích zápasech důvěřoval hlavně základní pětce, ale dnes 
musel něco změnit. Výsledkem bylo snížení ztráty na poločasových 19 bodů. 

 Základem po dobře odehrané první polovině utkání je nenechat soupeře vrátit se do zápasu ve třetí 
čtvrtině a udržet si svůj náskok. To se českým basketbalistům povedlo, když udrželi dvacetibodový náskok, 
přičemž Gruzínce nechali dotáhnout maximálně na 15 bodů. Pavel Houška však českým basketbalistům 
vrátil dvacetibodový náskok. 

 V poslední čtvrtině se začali Gruzínci prosazovat z dálky a stahovali český náskok až na 12 bodů. Češi se 
však dnes mohli opět spolehnout na Jana Veselého, který po návratu na hřiště začal opět úřadovat pod 
gruzínským košem a zcela jasně utnul i teoretické šance Gruzínců na zvrat v utkání. Pro ně tak šampionát 
již skončil. Naopak Češi budou zítra o postup bojovat v přímém souboji s Chorvatskem. 

 

Česká republika – Gruzie 95:79 (26:15; 54:35; 75:54) 

Veselý 27, Satoranský 20, Jelínek 11, Pumprla 10, Bartoň 9, Benda 8, Balvín6, Houška 4, Hruban, Welsch, 
Kudláček a Švrdlík 0 - Tsintsadze a Markoishvili po 20, Shermadini 18, Sanikidze 10 

TH: 31/22 – 19/13, Trojky: 3 – 6, Doskoky: 41 – 34, Zisky: 7 – 3, Ztráty: 12 – 10, Asistence: 20 – 13, Fauly: 
18 - 24 

 Tomáš Satoranský: „Tento zápas pro nás byl důležitý. Včera jsme viděli Gruzii odehrát skvělé utkání proti 
Slovinsku, které je stálo hodně sil, protože bojovali až do konce. Proti Španělsku jsme měli špatný útok, 
dali jsme jen 39 bodů. Dnes jsme v ofenzivě hráli dobře jako tým, posouvali jsme míč, dávali jednoduché 
koše, měli otevřené střely. Jsme rádi, že jsme vyhráli a stále jsme ve hře o postup.“ 

 Pavel Budínský: „S postupem času na turnaji je každý zápas důležitější a důležitější. Věděli jsme, že je pro 
nás důležité vyhrát, abychom mohli bojovat o postup. Klíčovým faktorem bylo tempo našeho basketbalu a 
náš útok. Dobře jsme přihrávali míč, chodili jsme do střelby. Dali jsme 60 bodů z vymezeného území, naše 
hra byla rovnoměrná. Jsem s tím velmi spokojený. Musíme se připravit na zítra. Bude to velmi těžké utkání. 
Je to naše druhé vítězství, to je sladký moment pro český basketbal. Je skvělé, že jsme pořád ve hře o 
postup do další fáze. Užívám si to. Také bych chtěl ocenit, jakým basketbalem se Gruzie na tomto 
šampionátu prezentovala.“ 



ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM MUŽŮ 
 

Eurobasket 2013  
 

RVI SE JAKO LEV !!! 
 

12 
 

 

09.09.2013 Lvi ve druhém poločase přišli o postup, podlehli Chorvatsku 

Chorvatům se na začátku utkání povedly dvě akce, z toho jedna tříbodová, a ujali se tak vedení. Češi se 
snažili praktikovat rychlou hru. To se jim povedlo, když za stavu 9:14 zaznamenali šňůru 8:0 a dostali se do 
vedení. Trojkami se na tom podíleli Hruban s Pumprlou. Chorvaté pak stačili do konce čtvrtiny ještě snížit 
na rozdíl jediného bodu. 

 Čeští basketbalisté si rychlým tempem hry vynutili chyby soupeřů a navýšili své vedení až na šest bodů. 
Pak však udělali několik ztrát v útoku a dovolili Chorvatům přiblížit se na dostřel. Včerejší přemožitelé 
domácího Slovinska prokazovali svojí sílu pod košem, která se zvedla vždy s příchodem Tomiče. Chorvaté 
ale hrozili i za tři body. Za první poločas proměnili čtyři ze sedmi střel. Češi však, stejně jako v průběhu 
šampionátu, bránili velmi dobře a uhájili poločasové vedení. 

 Třetí čtvrtina byla ve znamení českého trápení na útočné polovině. Chorvaté zavřeli svůj podkošový 
prostor, a tak byl dlouho jediným českým střelcem Pavel Pumprla, který zaznamenal dvě trojky a jeden 
trestný hod. Přestože Češi stále bránili dobře, jejich snížená produktivita v útoku se projevila na skóre a 
české ztrátě, která se vyšplhala až na sedm bodů. Před posledním dějstvím jí snížil Jan Veselý. 

 Chorvaté však byli hnáni početným a bouřlivým publikem, se kterým se v hledišti srdnatě bila i skupina 
českých fanoušků. Podobně se rvali hráči na hřišti, ale české střely vypadávaly z koše, naopak chorvatské 
si tam cestu nacházely snadno. Největším problémem českých hráčů byly trestné hody, kterých proměnili 
jen pět z 21. 

Přestože Češi nepostoupili do osmifinálové skupiny, skončili na čtvrtém místě základní skupiny se dvěma 
výhrami a rozhodně svým herním projevem zanechali na šampionátu velice pozitivní dojem. 

Chorvatsko – Česká republika 70:53 (16:17; 32:33; 47:42) 

Tomič 12, Bogdanovič a Šarič po 11, Simon a Zořič po 10 – Pumprla 19, Veselý 11 bodů a 11 doskoků, 
Satoranský 9, Hruban a Bartoň po 5, Balvín a Houška po 2, Benda, Weslch a Jelínek 0 

TH: 14/8 – 21/5, Trojky: 8 – 6, Doskoky: 47 – 27, Zisky: 2 – 6, Ztráty: 18 – 9, Asistence: 12 – 13, Fauly: 22 - 
15 

 Pavel Pumprla: „Odehráli jsme skvělou první polovinu. Bohužel ve druhé půli Chorvatsko ukázalo své 
zkušenosti, proměnilo těžké střely. Nebyli jsme schopní udržet tempo, které jsme chtěli, a které jsme hráli v 
prvním poločase. Chorvatsko má dobrý tým, zkušené hráče. Za to, jak odehráli poslední čtyři zápasy, si 
zasloužili postoupit.“ 

 Pavel Budínský: „Nejprve bych chtěl pogratulovat Chorvatsku. Zasloužilo si vyhrát, protože od začátku 
hrálo dobře. Bylo to dobrý zápas od obou týmů. Víte, jaká situace byla před zápasem. Náš problém byl v 
útoku ve druhém poločase, kdy jsme zklamali z čáry trestného hodu. Naše nízká úspěšnost trestných hodů 
na nás vytvářela tlak a dávala Chorvatsku mentální výhodu. Chorvaté pak proměnili i velmi těžké střely. Pro 
nás pak bylo těžké se vracet do zápasu. Chorvatsko si zasloužilo vyhrát, odvedlo dobrou práci. Pro mě to 
byl skvělý turnaj – zkušenosti z těžkých zápasů, možnost trénovat proti takovým týmům,hráčům, koučům. 
Byl to jeden z nejlepších momentů naší historie, ukázali jsme charakter a dobře reprezentovali naší zemi. 
Chtěl bych dát kredit mému trenérskému týmu a hráčům za práci, kterou zde předvedli.“ 
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Výsledky, statistiky, celkové umístění 

Utkání ME 2013 – skupina C: 
 
Česká republika – Slovinsko 60:62 (19:21; 32:36; 46:51) 
Body:  Veselý 17, Satoranský 12, Bartoň 9, Pumprla 5, Benda a Houška po 4, Welsch 3, Balvín, Hruban a 
Jelínek po 2 – Balazic 11, Blazic, Nachbar a Vidmar po 9 
TH: 15/6 – 24/13, Trojky: 2 – 5, Doskoky: 41 – 48, Zisky: 6 – 7, Ztráty: 12 – 12, Asistence: 17 – 13, Fauly: 
20 - 16 
 
Polsko – Česká republika 68:69 (25:12; 38:34; 49:50) 
Body: Ignerski 17, Lampe 14, Kelati 10 – Veselý 23 bodů a 14 doskoků, Satoranský a Bartoň po 10, 
Pumprla 8, Weslch 7, Benda 6, Hruban 5, Balvín, Houška a Jelínek 0 
TH: 14/8 – 15/11, Trojky: 6 – 2, Doskoky: 40 – 38, Zisky: 2 – 9, Ztráty: 16 – 8, Asistence: 14 – 19, Fauly: 15 
- 15 
 
Španělsko – Česká republika 60:39 (18:7; 33:25; 47:37) 
Body: Fernandez 14, Rubio 10, Llull 8 – Pumprla a Veselý po 7, Benda 6, Satoranský a Bartoň po 5, 
Welsch 4, Houška 3, Hruban 2, Balvín, Jelínek, Kudláček a Švrdlík 0 
TH: 13/10 – 8/6, Trojky: 6 – 3, Doskoky: 33 – 33, Zisky: 12 – 6, Ztráty: 14 – 20, Asistence: 14 – 9, Fauly: 13 
- 14 
 
Česká republika – Gruzie 95:79 (26:15; 54:35; 75:54) 
Body: Veselý 27, Satoranský 20, Jelínek 11, Pumprla 10, Bartoň 9, Benda 8, Balvín6, Houška 4, Hruban, 
Welsch, Kudláček a Švrdlík 0 - Tsintsadze a Markoishvili po 20, Shermadini 18, Sanikidze 10 
TH: 31/22 – 19/13, Trojky: 3 – 6, Doskoky: 41 – 34, Zisky: 7 – 3, Ztráty: 12 – 10, Asistence: 20 – 13, Fauly: 
18 - 24 
 
Chorvatsko – Česká republika 70:53 (16:17; 32:33; 47:42) 
Body: Tomič 12, Bogdanovič a Šarič po 11, Simon a Zořič po 10 – Pumprla 19, Veselý 11 bodů a 11 
doskoků, Satoranský 9, Hruban a Bartoň po 5, Balvín a Houška po 2, Benda, Weslch a Jelínek 0 
TH: 14/8 – 21/5, Trojky: 8 – 6, Doskoky: 47 – 27, Zisky: 2 – 6, Ztráty: 18 – 9, Asistence: 12 – 13, Fauly: 22 
– 15 
 

Konečné pořadí skupiny C ME 2013 
 

Konečné pořadí skupiny C Skóre 

Pořadí Tým V P + - Body 

1. Španelsko 4 1 369 269 9 

2. Chorvatsko 4 1 337 341 9 

3. Slovinsko 3 2 347 344 8 

4. Česká republika 2 3 316 339 7 

5. Gruzie 1 4 366 394 6 

6. Polsko 1 4 329 377 6 
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Souhrnné statistiky RD ČR na ME 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

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

Vesely, J. 5 161 37/63 58.7 37/62 59.7 0/1 0.0 11/31 35.5 24 32 56 5 6 9 3 10 23 85

Satoransky, T. 5 135 22/50 44.0 19/40 47.5 3/10 30.0 9/17 52.9 4 12 16 21 13 1 1 7 19 56

Pumprla, P. 5 140 19/42 45.2 15/32 46.9 4/10 40.0 7/11 63.6 6 13 19 12 6 5 0 10 15 49

Barton, L. 5 112 13/33 39.4 7/16 43.8 6/17 35.3 6/6 100.0 4 19 23 6 4 6 1 6 5 38

Benda, P. 5 58 10/20 50.0 10/20 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 4 11 15 1 3 5 1 8 3 24

Hruban, V. 5 96 6/26 23.1 5/19 26.3 1/7 14.3 1/1 100.0 2 3 5 4 5 1 0 6 4 14

Welsch, J. 5 111 6/30 20.0 6/29 20.7 0/1 0.0 2/6 33.3 1 7 8 18 5 4 0 10 6 14

Jelinek, D. 5 69 4/23 17.4 3/15 20.0 1/8 12.5 4/4 100.0 0 8 8 4 7 1 0 6 5 13

Houska, P. 5 72 5/22 22.7 4/13 30.8 1/9 11.1 2/2 100.0 5 10 15 4 4 1 0 11 3 13

Balvín, O. 5 32 3/8 37.5 3/8 37.5 0/0 0.0 4/8 50.0 5 3 8 1 4 0 1 8 4 10

Kudlácek, J. 2 10 0/3 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0

Svrdlik, K. 2 5 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEAM 6 13 19 3 0

TOTAL 5 125/322 38.8 109/257 42.4 16/65 24.6 50/90 55.6 61 132 193 78 61 33 7 82 88 316

BS
PF

Pts
3P FG FT Reb

AS TO STName G Min
FG 2P FG

AVERAGE

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

Vesely, J. 5 32.2 7.4/12.6 58.7 7.4/12.4 59.7 0.0/0.2 0.0 2.2/6.2 35.5 4.8 6.4 11.2 1.0 1.2 1.8 0.6 2.0 4.6 17.0

Satoransky, T. 5 27.0 4.4/10.0 44.0 3.8/8.0 47.5 0.6/2.0 30.0 1.8/3.4 52.9 0.8 2.4 3.2 4.2 2.6 0.2 0.2 1.4 3.8 11.2

Pumprla, P. 5 28.0 3.8/8.4 45.2 3.0/6.4 46.9 0.8/2.0 40.0 1.4/2.2 63.6 1.2 2.6 3.8 2.4 1.2 1.0 0.0 2.0 3.0 9.8

Barton, L. 5 22.4 2.6/6.6 39.4 1.4/3.2 43.8 1.2/3.4 35.3 1.2/1.2 100.0 0.8 3.8 4.6 1.2 0.8 1.2 0.2 1.2 1.0 7.6

Benda, P. 5 11.6 2.0/4.0 50.0 2.0/4.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.8/0.8 100.0 0.8 2.2 3.0 0.2 0.6 1.0 0.2 1.6 0.6 4.8

Hruban, V. 5 19.2 1.2/5.2 23.1 1.0/3.8 26.3 0.2/1.4 14.3 0.2/0.2 100.0 0.4 0.6 1.0 0.8 1.0 0.2 0.0 1.2 0.8 2.8

Welsch, J. 5 22.2 1.2/6.0 20.0 1.2/5.8 20.7 0.0/0.2 0.0 0.4/1.2 33.3 0.2 1.4 1.6 3.6 1.0 0.8 0.0 2.0 1.2 2.8

Jelinek, D. 5 13.8 0.8/4.6 17.4 0.6/3.0 20.0 0.2/1.6 12.5 0.8/0.8 100.0 0.0 1.6 1.6 0.8 1.4 0.2 0.0 1.2 1.0 2.6

Houska, P. 5 14.4 1.0/4.4 22.7 0.8/2.6 30.8 0.2/1.8 11.1 0.4/0.4 100.0 1.0 2.0 3.0 0.8 0.8 0.2 0.0 2.2 0.6 2.6

Balvín, O. 5 6.4 0.6/1.6 37.5 0.6/1.6 37.5 0.0/0.0 0.0 0.8/1.6 50.0 1.0 0.6 1.6 0.2 0.8 0.0 0.2 1.6 0.8 2.0

Kudlácek, J. 2 5.0 0.0/1.5 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Svrdlik, K. 2 2.5 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TEAM 1.2 2.6 3.8 0.6 0.0

TOTAL 5 25.0/64.4 38.8 21.8/51.4 42.4 3.2/13.0 24.6 10.0/18.0 55.6 12.2 26.4 38.6 15.6 12.2 6.6 1.4 16.4 17.6 63.2

Pts
Reb

AS TO ST BS
PF

Name G Min
FG 2P FG 3P FG FT
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Celkové umístění ME 2013 

 

1. France  

2. Lithuania  

3. Spain  

4. Croatia 

5. Slovenia  

6. Ukraine 

7. Serbia 

8. Italy  

9. Finland  

9. Belgium  

11. Latvia  

11. Greece 

13. Great Britain  

13. Bosnia and Herzegovina  

13. Czech Republic 

13. Sweden  

17. Turkey 

17. Georgia  

17. Montenegro 

17. Germany 

21. Israel  

21. F.Y.R. of Macedonia  

21. Poland  

21. Russia  
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5. Charakteristika a zhodnocení herního výkonu českého týmu 

 
Herní koncept týmu byl tvořen na základě loňské zkušenosti z kvalifikace, kde jsme zohlednili nejen 

výkonnostní možnosti našeho týmu, ale především  individuální  dispozice našich hráčů (přednosti x 

slabiny), předpokládanou kvalitativní úroveň hry na ME, herní systém (5 utkání v 6 dnech), ale především 

čas, který jsme měli na společnou přípravu. Proto jsme pozvali do přípravy pouze 14 hráčů, abychom 

neztráceli čas testováním apod. Během 3 týdnů jsme pracovali na kondici a herním konceptu, jenž jsme 

následně mohli otestovat v 7   přípravných utkáních.  

 

Priority herního konceptu: 

• stanovení základních útočných a obranných pravidel  

• určení rolí jednotlivých hráčům 

• týmová organizovaná obrana - využívání obranných kombinací, "help" defense 

• doskakování 

• přechodová fáze - transition ofense/tempo basketbal/ disciplína a princip jednotlivých pásem 

/spacing 

• útočné kombinace clony na hráče s míčem s využitím následné kombinace "pick and roll" 

• and "pick and pop" 

• principy "read and react“ game,čtení obrany, čtení spoluhráčů 

• hra po chycení míče, hra po vniku, přemístění hráčů  

• vytváření střeleckých pozic/ důležitost selekce střel a prioritní pořadí 

• získávání faulů aktivním pojetím hry 

• emocionální disciplína  

 

A) Útočný koncept 
Přechodová fáze "transition offense/ early offense" 

Přechodovou fázi jsme hráli ve třech situacích – po získaném míči, po obranném doskoku, po obdrženém 

koši, pokud nebyla přerušena hra. Využívali jsme hráče s míčem k napichování obrany, pohybu hráčů bez 

míče do volného prostoru, přenášení míče, útok ze slabé strany, rychlý post up, clonu na hráče s míčem 

plus další varianty různých kombinací, které jsme zařazovali do taktického plánu plynulý přechod do set 

play 

 
Set play - postupný útok 

Měli jsme 3 základní útočné systémy proti osobní obraně, vycházející z různých rozestavení na ploše (1-3-

1,2-1-2,1-2-2) které měli 4-5 různých subvariant pro využití jednotlivých hráčů v jejich silných pozicích. 

3 útočné systémy proti zóně 

1 zadní aut – 5 subvariant 

3 postranní auty 
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Koncovka - late clock / late game 

3 předem nacvičené akce 

útok 21- 2 útoky proti jedné obraně  

 

B) obranný koncept 
Základním obranným systémem byla osobní obrana "deny defense" na 3/4 hřiště založená na osobní 

schopnosti anticipace, instinktu a zodpovědnosti. V obranných kombinacích jsme aplikovali tzv. "help 

defense" v níž jsme měli několik variant a subvariant řešení, které jsme z časových důvodů nemohli extra 

rozvíjet, proto jsme očekávali taktickou vyzrálost hráčů, kteří v přípravě na utkání byli schopni následně 

velmi dobré exekuce. 

Základní priority - tlak na hráče s míčem, tlak na hráče bez míče, krytí hráče bez míče zepředu 1/3 - 2/3 -

3/4, využití spolupráce hráčů na silné i slabé straně. 

Řešení clony na hráče bez míče - snaha o osobní zodpovědnost - agresivní vtlačování, druhým stupněm 

pak bylo proklouzávání, případně v časové tísni přebrání. 

Řešení clony na hráče s míčem - využívali jsme 6 kombinací dle stupně osobní zodpovědnosti, lokace 

jejich využívání bylo 50/50 dáno individuální rozhodováním hráčů / předem rozhodnutím trenéra dle 

aktuálního hráčského složení našeho týmu a týmu soupeře. Dalším obranným systém byl  zónový presink  

2-2-1 po TH s přechodem do zónové obrany 2-3, 3-2, jenž jsme na ME moc nevyužívali. 

 

Silné stránky českého týmu 

1. Týmová obrana 

2. Doskakování  

3. Přechodová fáze do útoku  

4. Výkony hráčů Satoranský, Veselý, Pumprla…. 

5. Taktická připravenost, skauting soupeřů 

6. Celkový dojem z předvedené hry na ME /konkurenceschopnost a atraktivita hry 

7. Perspektiva a potenciál týmu do budoucna 

8. Celkové vystupování jako Tým, vzorná reprezentace 

 

Slabé stránky českého týmu 

1. Postupný útok, hra 5 na 5 

2. Střelba ze střední a dlouhé vzdálenosti 

3. Trestné hody 

4. Mentální odolnost,připravenost 

5. Komplexnost hráčů 

6. Hra 1 na 1 

7. Čtení hry, rozhodování a exekuce v rychlosti  

8. Frustrace hráčů, negativní chování hráčů 

9. Správné využití útočných kombinací a jejich efektivita (především clon na hráče s míčem) 

10. Hra v dolním postavení 
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6. Hodnocení z pohledu kondičního trenéra, fyzioterapeuta 

Hodnotící:Vladimír Hojka – kondiční trenér 

Před začátkem prvního kempu byl hráčům zaslán email s dopisem a doporučením, aby se individuálně 
připravovali po dobu 2-3 týdnů. Konzultace tréninku probíhala s Jakubem Houškou a Pavlem Houškou. 
Ostatní se připravovali po vlastní ose nebo s kondičními trenéry ve svých klubech. 

První soustředění jsme zahájili testováním (YoYo test 2 – verze testu vhodná pro basketbalisty), který 
naznačil rozdíly v aktuální připravenosti. Vzhledem k nepříliš dobrému terénu, jsme výsledky těchto testů 
nepovažovali za dostatečně vypovídající. Doporučuji tento test provádět i v budoucnu. Hráči věděli, že 
budou provedeny testy kondiční připravenosti a ve srovnání s předchozími lety zahájili první VT v nejlepší 
kondici.  

Tréninky na prvním VT v Trutnově probíhaly ve skvělé intenzitě po celou dobu trvání VT. Myslím, že se 
podařilo vybudovat ideální základy pro herní tréninky v následujících VT a po všechny 3 VT vytvořit 
podmínky pro adaptaci na vysoce intenzivní mezinárodní basketbal. Vzhledem k odlišným působištím 
jednotlivců byla hráčům umožněna individuální příprava na TJ s možností konzultace. Po hlavní části TJ 
byl hráčům doporučen kondiční program opět s možností volby (po vlastní ose nebo s dohledem). Tento 
přístup se u většiny hráčů osvědčil, drobné korekce byly vnímány oboustranně pozitivně. 

Druhý a třetí VT byl zaměřen více herně. Tréninky probíhaly ve velmi vysoké intenzitě i přes rostoucí 
únavu. Na začátku třetího VT v Děčíně byly provedeny testy rychlosti (20 m na fotobuňky s 2 m náběhem) 
a opakován byl YoYo test. Výsledky jsou uvedeny v tabulce a poukazují na podprůměrnou úroveň kondice 
u Balvína, Welsche a Jakuba Houšky (v obou testech). Výbornou úroveň prokázali především Čarnecký a 
Pumprla, u ostatních bych hodnotil testové ukazatele jako nadprůměrné.  
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Tab. Výsledky testů 

 yoyo2 20 m  

Balvín 11 3.19 

Čarnecký 15 2.71 

Houška J 12 3.10 

Houška P 15 3.00 

Hruban 15 2.87 

Jelínek 15 2.87 

Kudláček 15 2.91 

Pumprla 21 2.75 

Satoranský 17 2.88 

Švrdlík 15 2.95 

Veselý 13 2.83 

Welsch 12 3.04 

 

 

Hodnotící: Petr Toncar DiS. – hlavní fyzioterapeut 

Období: 22.7. - 9.9.2013 

Fyzioterapie hráčů mužské reprezentace probíhala na dvou úrovních: 

1) Řešení akutních pohybových obtíží, úrazů, bolestivých stavů a zároveň i řešení interního 

zdravotního stavu (virózy, žaludeční, zažívací obtíže apod.) K tomuto bodu jsme byli kvalitně 

vybavení zdravotními znalostmi a zásobami léků a vazbou s reprezentačním lékařem Miroslavem 

Sinkulem ohledně potřebných vyšetření či předepsání léků a procedur. Případně i přímá 

komunikace e zdravotnickými složkami jednotlivých klubů. (například při řešení obtíží extenzorové 

šlachy nártu Petra Bendy, který nakonec díky kvalitní léčbě a  terapii se mohl připojit 

k reprezentaci.) 
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2) Akutní rehabilitační léčba probíhala v rámci vybavenosti prostředí jednotlivých kempů (tělocvična, 

posilovna, rehabilitační linka v hotelu Davídek a v ČEZ sportcentru v Děčíně), ale i na externích 

klinikách (REHKAT v Děčíně, Rehabilitace v Trutnově). A to v případě potřeb využití přístrojového 

vybavení (Rázová vlna, LASER,  TENS  a IF proudy, ultrazvuk). Konkrétně doléčování traumatické 

distenze plantární fascie P.Pumprly a traumatického přetížení horních vláken trapézu u J. Welsche. 

Vzhledem ke zdravotnímu stavu nebylo Petrovi Bendovi po příjezdu na 2. VT v Trutnově a po 

odzkoušení 3 zátěžových tréninkových jednotek doporučeno plnohodnotně se týmově připravovat. 

Byl domluven individuální terapeutický a zátěžový plán mimo reprezentační tým. Výsledná kondice 

vedla k zapojení Petra Bendy do finální přípravy před ME a k samotné účasti na ME. 

V rámci přípravných turnajů a vlastního ME probíhala fyzioterapie systémem prevence (tejpování, 

uvolňování, zahřívání, aktivace) před jednotlivými zápasy a terapie, korekce, relaxace po zápasech. 

Loňský systém 2 fyzioterapeutů přítomných u teamu se letos ještě více potvrdil jako velmi 

vyhovující, ba nezbytný! 

 

V rámci vlastního ME byly řešeny 2 závažné zdravotní problémy.  

a) Tomáš Satoranský – zhmoždění sternokostálního skloubení I. A II. Žebra vlevo + klíční kosti. 

V součinosti s medikamentosní léčbou (MUDr. Sinkule) a antagonisticko inhibiční terapií + 

stabilizací žeber a tejpování bylo dosaženo téměř zázračného rychlého odstranění bolestí a 

omezení. 

b) Nestabilita pravého kolenního kloubu Petra Bendy s následným úponovým přetížením vedla 

k výraznému omezení hybnosti kolene pro bolest a velké množství výpotku s následným 

úponovým zánětem v obl.pravého kolene. Řešeno punkcemi, inhibicí, stabilizacemi, tejpováním, 

NSA 

 

Nebyl jediný z hráčů, který by za aktivní období společného působení v reprezentaci neprošel 

rukama fyzioterapeutů. Zde je nutné velmi kladně ohodnotit součinnost ve smyslu pokrytí péče 

hráčů 2 terapeuty (Petr Toncar + Lukáš Raba). Tento fakt se pozitivně odrazil zejména v rychlé 

dostupnosti péče v krátkých časových obdobích odpočinku a rehabilitace a spolupráce při zápasech 

a turnajích 

 

3) Druhá úroveň se sestávala z prevence, relaxace a kompenzace tělesného přetížení hráčů. Tyto 

aktivity se soustředily na období po tréninku a v časech řízené společné rehabilitace. Zde se nejvíce 

opět projevila výhoda spolupráce dvou fyzioterapeutů a „dostalo se tak na většinu hráčů.“ Funkce 

byly rozděleny mezi fyzioterapeuty Petr Toncar – řešení disbalancí, kompenzační cvičení, 

mobilizace, úrazy. Lukáš Raba – relaxace, regenerace. 

 

V závěru hodnocení bych rád opět apeloval na dovybavení reprezentace elektrostimulačním 

přístrojem (např. CEFAR COMPEX) a vybavením vlastním přenosným skládacím masážním 

lehátkem. 
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7. Zhodnocení práce RT 

Budínský Pavel - hlavní trenér  

Zodpovědný za koordinaci RT společně s manažerem týmu, komunikace s hráči a RT, příprava a vedení 

TJ, vedení utkání, určování taktiky pro jednotlivá utkání. 

Taylor Michael - asistent trenéra 

 Zodpovědný za skauting hry soupeře, spolupráce s video-koučem na stříhání videa, analýza hry českého 

týmu, příprava a spoluvedení TJ, asistence při vedení utkání. 

Hojka Vladimír - kondiční trenér 

 Příprava a vedení tréninků – zaměření na všeobecnou kondici, analýza chyb a jejich odstraňování, vedení 

rozcvičení v utkáních, spolu podíl na rekondičních a kompenzačních procedurách. 

Důra Jakub - manažer týmu, vedoucí družstva 

Komunikace s hráči, komunikace s médii, organizace a fungování týmu, včetně vztahu k ČBF. 

Šob Michal - PR manažer, vedoucí družstva, videokouč 

Komunikace s médii, kooperace s manažerem týmu, skauting a sestřih videa. 

Toncar Petr - fyzioterapeut, masér 

 Řízení regenerace a organizace rehabilitace, řešení disbalancí, mobilizace, úrazy, komunikace s lékařem.  

Raba Lukáš - fyzioterapeut, masér 

Kompenzační cvičení, masáže, relaxace, regenerace, pitný režim částečně funkce kustoda a kondičního 

trenéra. 

Sinkule Miroslav - lékař družstva 

Externí spolupracovník, řešení zdravotních problémů, úzká spolupráce s fyzioterapeutem. 

 
Závěr: 

Pavel Budínský: 

„Realizační tým pracoval na základě předem určených rolí velmi spolehlivě a profesionálně, všichni jeho 

členové pracovali s velkým nasazením a odhodláním a patří jim všem velké díky. Proto nemám k němu 

žádné zásadní výhrady.“ 
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8. Poznatky, náměty a doporučení pro další činnost 

 

Informace pro ČBF, klubové trenéry, celou basketbalovou veřejnost 

 

1) Koncepce - její vytvoření ze strany ČBF, stanovení si cílů (krátkodobých, střednědobých, 

dlouhodobých), podmínek, personálního obsazení atd. 

2) Plně profesionální  trenér - nositel této koncepce, současný model již nelze více zefektivnit, pokud 

se má český basketbal měřit s těmi nejlepšími, dle mého názoru je tento krok bezpodmínečně nutný 

stejně tak, jako je běžné u jiných federací (Itálie, Slovinsko atd.) 

3) Rozšíření realizačního týmu o 2 až 3 osoby - efektivita práce, náročnost práce, kumulace funkcí na 

jednotlivé členy 

4) Posílit, nebo zvýšit finanční rozpočet - odměny pro realizační tým, zlepšené podmínky pro přípravu 

atd., záležitost ČBF 

5) MNBL – zvyšování její úrovně a kvality, hrací systém, počet cizinců, úloha českých hráčů, 

v současné chvíli neprodukuje dostatek konkurenceschopných reprezentantů 

6) Nike - Oblečení sportovní značky Nike je na velmi slušné úrovni a v tomto bodě problém nebyl, 

spíše na opak. Především hráči to oceňují a jako velkou výhodu považujeme stabilitu struktury 

velikostí bez rozdílu kolekce a produktu. Velké plus byla dodaná cestovní taška, po které jsme volali 

a která bezezbytku splnila svůj účel. Jako nevyhovující jsme však letos shledali vybavení týmu z 

hlediska časového. Přesto, že objednávka oblečení byla poslána dle dohody a v termínu, tým se 

začal připravovat bez kompletního vybavení. Je akceptovatelné, pokud se jedná o několik položek a 

je jasné, že chyba naskladnění se stát může. Letos se však jednalo o hodně položek a kvůli 

nedostupnosti artiklu docházelo k dodání jiného, což vedlo pouze k mrhání finančních prostředků 

ČBF. Ke zkompletování výbavy, kdy když neberu v potaz boty, došlo zhruba 4 dny před startem 

ME, což je neprofesionální především vůči hráčům. Byly například objednány tmavé 3/4 kraťasy pro 

hráče. Ukázalo se, že však již nejsou a následně byly dodány čistě bílé, které pro účely cestování 

atd. jsou nevyhovující. Výměna možná nebyla a výsledkem pak bylo, že hráči je neměli ani jednou 

na sobě. Tím pádem absolvovali 7 VT ve 2 kraťasech, přestože ČBF hradila 3 

7) Sportovní výživa - Na takto vysoké úrovni je doplňková výživa nezbytnou součástí. Ať už se jedná o 

vitamíny, energetické tyčinky, protikřečové gely, iontové nápoje či aminokyseliny. Toto téma hrálo 

jednu z hlavních rolí také při letošním ME, kdy hráči absolvovali 5 utkání v 6 dnech a neměli tak 

prostor k regeneraci klasické a komplexní. Každý rok se opakuje stejný scénář, kdy fyzioterapeuti 

dělají analýzu trhu a kupují napřímo produkty doplňkové výživy. Jako flexibilnější a především 

ekonomičtější navrhujeme, aby ČBF uzavřela například reklamní smlouvu s některým z předních 

dodavatelů výživy a v rámci plnění pak dané týmy čerpaly přímo od výrobce. Fyzioterapeuti mužů a 

žen by zadali předem své požadavky, či by se tam vytvořil rozpočet, z kterého by šlo čerpat. S tímto 

by šlo vyřešit ekonomičtěji i další vybavení jako lahve na pití, ručníky, shakery atd. 



ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM MUŽŮ 
 

Eurobasket 2013  
 

RVI SE JAKO LEV !!! 
 

23 
 

 

8) Pomůcky - Během přípravy je zapotřebí, především při prvních VT používat pomůcky, jako jsou 

švihadla, expandery, balanční plošiny, značkovací kloboučky, TRX atd. Bylo by vhodné i 

ekonomičtější, aby se na ČBF udělal centrální sklad spolu s míči, které by bylo možné využít. Dalo 

by se užívat také v rámci seminářů pod hlavičkou ČBF a vzdělávání trenéru s tímto moderním 

vybavením 

9) Databáze - Během ME i v přípravě a kvalifikaci na ME bylo nashromážděno velké množství 

materiálů a podkladů. Jedná se především o statistický materiál, video rozbory, utkání soupeřů a 

především českého celku. Navrhujeme z několika důvodů jejich jednotnou konstantní a 

soustředěnou archivaci. Například v rámci ME byly zaplaceny video záznamy všech utkání skupiny 

C. Ty má RT nyní na harddisku společně se všemi přípravnými utkáními národního týmu. Bylo by 

ideální je uložit na nějaký objemný pevný přenosný disk i spolu s fotkami z oficiálního focení či třeba 

všemi materiály, které v rámci ME vysílala ČT – i ty RT má k dispozici. Za povinnost by pak měly 

realizační týmy, bez rozdílu na věkovou kategorii, shromažďovat tento typ digitálních dat. Databáze 

pak může sloužit pro média, sponzory, zprávy, hodnocení, vzdělávání, trenéry, taktickou přípravu, 

výstavy, vernisáže či jen zábavné výlety do historie 

10) Podpora účasti širší basketbalové veřejnosti na ME, MS – návrh na podporu ze strany ČBF na 

účast trenérů nejvyšších českých soutěží (NBL, ŽBL, extraligy U19 a U17) na vrcholných 

reprezentačních akcích mužů a žen (formou dotace na vstupenky)   
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9. Závěr – hodnocení z pohledu hlavního trenéra 

Už samotná účast na ME 2013 ve Slovinsku je obrovským úspěchem pro český mužský basketbal. 

Předvedená hra korunovaná dvěma výhrami nad silnými týmy Polska a Gruzie jen umocňuje tento fakt. 

Náš tým nejenže dobře reprezentoval, ale zanechal ve Slovinsku výraznou stopu svým vystupováním na 

hřišti i mimo něj.Styl jakým jsme dokázali hrát, nejprve překvapil, později silně zaujal nejen soupeře, ale i 

odbornou veřejnost, která kvitovala náš originální způsob hry, jenž byl dle dalších reakcí jedním 

z nejatraktivnějších na celém šampionátu.Tempo basketbal v podání papírově nejslabšího týmu ve skupině 

byl víc než důvodem, aby i silní soupeři ze Slovinska,Španělska a Chorvatska brali přípravu na vzájemná 

utkání víc než vážně. 

Myslím, že se podařilo vrátit českému mužskému basketbalu respekt, hrdost a úctu. Alespoň, tato slova 

zaznívala z úst renomovaných trenérů po našich vzájemných zápasech na tiskových konferencích. 

Český mužský basketbal se podařilo probudit a teď je nejvyšší čas si říct co dál? 

Tento výsledek by neměl být koncem, ale začátkem cesty, kterou by se měl český mužský basketbal 

ubírat. 

Jsem moc rád, že jsem u těchto okamžiků 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 čtyřmi lety. Rád přijímám výzvy a 

tato byla pro mne velmi silnou motivací. Moc 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. Kluci ještě jednou díky! 

Rovněž jsem rád i kvůli všem hráčům, kteří v posledních čtyřech 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 v Celje vytvořili velmi pozitivní atmosféru během 

celé akce, každým zápasem jejich zájem o utkání rostl a náš tým se cítil jako doma.A taky i kvůli lidem 

v Čechách, jenž se nechali strhnout a oslovit našimi zápasy u televizních obrazovek. 

 

Rvi se jako lev! 

Mgr. Budínský Pavel  

 


