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1. Přehled výsledků zápasů ČR, konečné pořadí 
 
Zápasy ve skupině D: 
 
ČR - Francie   33-60 (10-15,23-26,30-47) 
 
Střelci: Svoboda 10, Puršl 8, Škranc 5, Klimek 3,Mareš 3, Hanzlík 2, Kořínek 2 
Trojky: 3 : 4 
Fauly: 20 : 15 
TH: 6/3 : 21/14 
 
Řecko – ČR   86-61 (27-14,39-35,64-49) 
 
Střelci: Svoboda 22, Mareš 13, Škranc 10, Puršl 7, Klimek 7, Šteier 2 
Trojky: 8 : 8 
Fauly: 22 : 19 
TH: 16/9 : 26/16 
 
Polsko – ČR   88 – 77  (21-11,42-32,65-51) 
 
Střelci: Svoboda 21, Mareš 13, Škranc 12, Klimek 11, Šteier 8, Pulpán 7, Hanzlík 5 
Trojky: 4 : 6 
Fauly: 25 : 35 
TH: 30/15 : 42/27 
 
1. Francie 3:0 195:137 
2. Řecko 2:1 220:194 
3. Polsko 1:2 197:217 
4. ČR  0:3 171:235 



Zápasy ve skupině o záchranu: 
 
Velká Británie – ČR   86 – 77  (27-24,45-36,56-54) 
 
Střelci: Svoboda 23, Pekárek 11, Mareš 8, Šteier 8, Škranc 7, Hanzlík 4, Klimek 4, Ličeník 4, 
Puršl 3, Kořínek 2, Leczo 2, Pulpán 1 
Trojky: 3 : 4 
Fauly: 22 : 29 
TH: 38/27 : 28/15 
 
ČR – Rusko    66 – 76   (13-11,27-35,49-47) 
 
Střelci: Svoboda 24, Škranc 15, Mareš 7, Hanzlík 4, Klimek 4, Leczo 4, Puršl 4, Pekárek 2, 
Pulpán 2 
Trojky: 4 : 6 
Fauly: 24 : 24 
TH: 39/18 : 30/18 

 
Slovinko – ČR    66 – 79   (9-25,25-41,39-58) 
 
Střelci: Svoboda 23, Škranc 19, Puršl 10, Pulpán 7, Hanzlík 5, Mareš 5, Klimek 5, Ličeník 2, 
Leczo 2, Šteier 1 
Trojky: 6 : 4 
Fauly: 26 : 23 
TH: 26/14 : 25/17 
 
ČR  - Velká Británie  67 - 63   (14-17,33-30,51-45) 
 
Střelci: Svoboda 19, Klimek 12, Škranc 10, Hanzlík 7, Pulpán 6, Leczo 6, Mareš 5, Ličeník 2 
Trojky: 2 : 8 
Fauly: 19 : 15 
TH: 13/5 : 13/11 

 
Rusko – ČR    69 - 67  (18-14,40-30,56-50) 
 
Střelci: Svoboda 14, Mareš 10, Škranc 8, Šteier 6, Leczo 6, Pulpán 5, Pekárek 5, Klimek 4, 
Ličeník 4, Puršl 4, Hanzlík 1 
Trojky: 6 : 3 
Fauly: 17 : 19 
TH: 26/17 : 18/14 
ČR - Slovinsko   66 - 78    (22-9,34-34,47-54) 
 
Střelci: Svoboda 21, Škranc 13, Mareš 9, Kořínek 6, Hanzlík 5, Klimek 4, Puršl 3, Leczo 2, 
Šteier 2, Ličeník 1 
Trojky: 9 : 9 
Fauly: 15 : 20 
TH: 16/11 : 13/9 
 
 
 



Konečná tabulka: 
   
1. Turecko     9. Řecko 
2. Francie   10. Lotyšsko 
3. Srbsko   11. Litva 
4. Itálie   12. Ukrajina 
5. Německo   13. Rusko 
6. Polsko   14. Slovinsko 
7. Španělsko   15. Česká republika 
8. Chorvatsko  16. Velká Británie 
 
 
 
All stars turnaje:  Ulubay (Turecko), Mussini (Itálie), Ory (Francie), Wimberg (Německo), 
                              Arapovič (Chorvatsko) 
 
 
 
MVP  :  Ulubay Okben (Turecko) 
 
 
 
Nejlepší střelec ME: Matěj Svoboda (ČR) 
 
 
 
Statistické ukazatele RD ČR 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Příprava  
 

Před závěrečnou přípravou jsme odehráli 2 turnaje  
(Polsko 28.12. - 30.12.2011, Itálie 9.4. - 16.4.2012), ve kterých jsme odehráli celkem 9 
utkání, do kterých nastoupilo 18 hráčů. Do další přípravy pak dál nezasáhl Zahradník 
(mononukleóza). 
V přípravě bylo našim cílem odehrát hodně těžkých zápasů a vyzkoušet co nejvíce hráčů. 
Celkově jsme odehráli 15 přípravných zápasů, ve kterých dostalo příležitost 17 hráčů. Každý 
z hráčů nastoupil minimálně v 9 zápasech (kromě Svobody, který nastoupil pouze ve 3 
posledních zápasech proti Slovensku). Využili jsme velkého úspěchu loňské U16 a tím pádem 
pozvánky z Itálie na kvalitně obsazený turnaj (Itálie, Srbsko, Německo) a dále zájem od 
Německa, odehrát 3 přípravné utkání u nás. Hrát se soupeři jako Srbsko, Itálie, Německo 
(divize A) a Izrael, Holandsko (divize B) byla pro nás výborná příprava, nejen pro hráče, ale 
taky pro nás trenéry. Tímto bychom chtěli poděkovat ČBF, že nám umožnila účastnit se 
těchto turnajů i zápasů, o které jsme měli zájem. Do poslední patnáctičlenné nominace se 
nedostali Kroutil a Schinko. 

 
 
 

3. Širší nominace 
 
 

Rozehrávači:   Pulpán, Nečas, Šteier, Ličeník. 
 
Křídla:  Hanzlík, Mareš, Klimek, Pekárek, Škranc. 
 
Pivoti:   Svoboda, Puršl, Leczo, Kořínek, Richtr, Ropek. 
 

 
 

4. Konečná nominace 
 
 

Rozehrávači:  Pulpán, Nečas. 
 
Křídla: Hanzlík, Mareš, Klimek, Pekárek, Škranc. 
 
Pivoti:  Svoboda, Puršl, Leczo, Kořínek. 
 
Den před odletem onemocněl Nečas (angína). Dodatečně povolán náhradník Šteier. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Zhodnocení herního výkonu družstva ČR 
 
V obraně jsme se snažili o celoplošnou agresivní obranu, driblinkovou dvojičku, pokud 
probíhala na úrovni trojkového území, jsme řešili zdvojením a následnou rotací hráčů ze slabé 
strany. Pokud byla driblinková dvojička daleko za trojkovou čárou řešili jsme to tak, že 
bránící hráč chodil spodem. Střídali jsme osobní a zónovou obranu 1-3-1 kde jsme se snažili 
zdvojovat hráče s míčem v rozích hřiště. Pokud dostal míč pivot v dolním postavení, také 
jsme šli do zdvojení. Po našem úspěšném trestném hodu jsme se pokoušeli o zónový  
presink 1-2-1-1, z kterého jsme přecházeli do zónové obrany 1-3-1. Po neúspěšném trestném 
hodu jsme hráli celoplošný osobní presink. Ze začátku turnaje jsme se často nechávali 
jednoduše obcházet, propadali jsme ve hře 1na1. Ve skupině o udržení jsme už vnikání do 
bedny celkem zabránili, zlepšilo se také  odstupování ze slabé strany. 
V útoku jsme se v prvé řadě snažili o rychlý protiútok, pokud nevyšel, pak snaha o 
poloprotiútok (clona dobíhajícího pivota na rozehrávače s míčem). V postupném útoku jsme 
používali jednoduché systémy singl, clonu na míč oba pivoti v horním postavení a flex. 
 
Důvody neúspěchu: 
 

1) Hráči ročníku 1996 jako první rok v  U17 nejsou zvyklí na vůdčí roli ve svých týmech, 
tím pádem nemají odehrané minuty v těžkých zápasech, nechtějí na sebe vzít 
zodpovědnost.  

2) Hráči mají problém překonat svého obránce 1na1 a na druhé straně se nenechávají 
jednoduše obejít 1na1. 

3) Doskok jak obranný (odstavení svého hráče), tak útočný (touha jít za míčem). 
4) Trestné hody (zdaleka nejhorší na ME kolem 50% ostatní týmy kolem 65%). 
5) Onemocnění den před odletem rozehrávače Nečase (musel být povolán náhradník 

Šteier). Pulpán onemocněl v den odletu ( první zápas nehrál, dál pak hrál pod 
antibiotiky). 

 
 
 

6. Hodnocení ostatních družstev 
 
Turecko – zasloužený vítěz turnaje, těžili z toho, že pětice hráčů hrála na minulém mistrovství 
a skončili celkově na pátém místě. Agresivní obrana na hráče s míčem, střídali osobní a 
zónovou obranu 2-1-2, rychlý přechod do útoku, všichni výborně technicky vybaveni. 
Vynikal Ulubay, který byl zvolen MVP turnaje. 
 
Francie – tým kolem rozehrávače Oryho, hráči byli velmi dobře fyzicky připraveni. Hráli 
osobní obranu, tlak na hráče s míčem a ostatní byli hodně zatažení, nejlepší odstupování ze 
slabé strany, těžili z obranného doskoku a následného RP. 
 
Srbsko – nezačali dobře, ale postupně se zlepšovali, tým, který do hry dával nejvíc emocí ze 
všech ostatních týmů, pokud nefungovala osobní obrana, chodili do zóny 2-3, kde přední řada 
se snažila být agresivní. Medaile je velký úspěch tohoto týmu, za pozornost stojí  Peno, který 
je narozen 97 a je ve svém ročníku hodnocen druhý v Evropě.  



Itálie – tým spoléhal hlavně na svého dirigenta Mussiniho, měli výborný vstup do turnaje, ale 
potom je srážela kondice, tým měl na medaili. Střídali celoplošnou agresivní osobní obranu se 
zónovou obranou 2-3. 
 
Německo – další adept na medaili, měl smůlu, že narazil ve čtvrtfinále na výborné Turky. I 
tak páté místo je podle jejich trenéra úspěch. Nejdisciplinovanější tým na šampionátu, 
agresivní obrana po celém hřišti. Hráči zvládali výborně individuální činnosti jednotlivce. 
 
Polsko – největší překvapení turnaje, po výhře nad námi a celkové záchraně, hráčům narostla 
křídla a podávali fantastické výkony, hlavně v útoku, vynikali dvojčata Zywertovi. V obraně 
hráli zataženou osobní obranu nebo pasivní zónu 2-3. 
 
Španělsko – po Litvě další zklamání turnaje, 7. místo určitě nebyl cíl. Od hráčů jako byl 
Bouza a Martinézem se čekalo víc. 
 
Chorvatsko – příliš spoléhalo na výborného Arapoviče, který byl nejlepším hráčem na turnaji, 
pokud ho soupeř eliminoval, neměli už další alternativu. 
 
Řecko – turnaj začali ve velké pohodě, ale v postupové skupině si vybrali slabší chvilku, 
prohráli třikrát v řadě, a to je stálo lepší umístění. Opírali se o výborného střelce Stamatise, 
který hrál už u nás loni na ME. Za zmínku stojí Papagianis 210cm vysoký pivot, ročník 97, 
nejlépe hodnocený hrač v Evropě. 
 
Lotyšsko – sympatický tým, který odehrál výborně skupinu, ale potom doplatil na nízkou 
sestavu. 
 
Litva – 11. místo je velké zklamání pro domácí tým, který si dělal zálusk minimálně na 
medaili. Celý turnaj je zastihl mimo formu, přísnější měřítko snese pouze Sabonis, který 
ovládal individuální statistiky. 
 
Ukrajina – měla za cíl zachránit se, což se podařilo už ve skupině.  
 
Rusko – jeden z nejhůře technicky vybavených týmů, těžili ze svého silového pojetí, nejhorší 
disciplína na turnaji, osobní obranu střídali se zónou 3-2. Dobrá spolupráce Gavrilova 
s pivoty. 
 
Slovinsko – část týmu, který loni vyhrál ME divize B, měli těžkou skupinu, podávali výkony 
jak na houpačce, jako jeden z mála týmu se pokoušel o zónu 1-3-1. Na záchranu jim chyběl 
pivot. 
 
Anglie – hráli v malé rotaci hráčů, spoléhala na dvojici Dang a Oghide, která na všechno 
nestačila, velký rozdíl mezi hráči základní pětky a lavičkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Realizační tým 
 
Realizační tým celou dobu přípravy pracoval ve složení Czudek Petr – trenér, Smažák Patrik 
– asistent trenéra, Štěnička Dušan – vedoucí družstva, Kopecký Jaromír – masér. V Opavě byl 
k dispozici pan doktor Vladimír Dvořák. Vše probíhalo hladce hlavně díky vedoucímu 
družstva Dušanu Šteničkovi, který má bohaté zkušenosti z minulosti u reprezentačního 
družstva mužů. Co se týká materiálního zabezpečení ze strany ČBF a firmou NIKE, považuji 
za dostatečné pro hráče, tak i pro RT. 
 
 
 
8. Závěr 

 
Udržení v divizi A bylo v našich silách, bohužel výše uvedenými skutečnostmi (5. kapitola 
hodnocení) se nám to nepodařilo. Určitě bych ročník 1996 nezatracoval, nemá sice takové 
individuality jako předešlý úspěšný ročník 1995, ale na hráčích je vidět, že chtějí na sobě dál 
pracovat. Je třeba si uvědomit, že tento ročník z největší pravděpodobností bude za 2 roky 
opět bojovat v divizi A, a proto ho bude třeba vhodně doplnit hráči ročníku 1997 nejlépe o 
bojovné typy, které ostatní hráče budou umět strhnout. Pokud se chceme srovnávat s týmy 
s divize A, pak hráči reprezentanti, kteří jsou první rokem kategorii U17 by měli být nejen 
tahouni ve svých týmech, ale už by měli nakukovat do extraligy U19 (letos pouze Svoboda, 
Škranc). Pokud budeme chtít posunout hráče ročníku 1996, kteří budou hrát stabilně extraligu 
U17 měli by dostat větší prostor (pokud na to budou mít) i v extralize U19, aby mohli být za 
dva roky konkurenceschopní na ME U18 (předpokládám opět divize A). 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Vypracoval: Petr Czudek 


