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ME Kadetek „96“ – U16 – Maďarsko 
 
 

1. Místo:  Maďarsko, Miškolc 
2. Termín: 8. - 10. 7. 2012 Brno 

10.–22. 8. 2012 Miškolc 
3. Účast:  12 hráček + 6 členů RT (Fousek R., Klein R., Švec Z., Švec O., 

MUDr. M. Urban, Schuster A.) 
 

4. Přehled výsledků ČR a statistické ukazatele jednotlivých hráček 
 
 
 

Základní skupina  
 
ČR – Francie  39 : 68  ( 12:17, 4:13, 17:17, 6:21 ) 
(střelba 60/15, TH 8/3, trojky 6, doskok út/obr 13/21, zisk/ztráta 8/22) 
 
 - z naší strany velmi nervózní utkání, plné nepřesností a neproměněných 
příležitostí. Nezachytili jsme začátek utkání (4:13) a velký střelecký výpadek jsme 
prožili ve 2. čtvrtině, kdy jsme, i přes dobře vypracované pozice, zaznamenali pouhé 4 
body. Největší problém však pro nás znamenal začátek 4. čtvrtiny, kdy se začal objevovat 
problém, který nás posléze provázel celým ME a to krátkodobé, ale velmi zásadní, 
výpadky v herním výkonu, které přicházely zejména při přechodu soupeře na celoplošné 
presinkové obrany, v kombinaci se zónovou obranou. Tento 1. výpadek znamenal šňůru 
Francie 20:0 a nepovedený vstup našeho družstva do ME.   

  
ČR – Anglie  65 : 48   (13:18, 16:11, 15:11, 21:8) 
(střelba 69/23, TH 13/9, trojky 10, doskok 23/24, zisk/ztráta 16/20) 

 - v přípravné utkání jsme tohoto soupeře porazili o 40 bodů, možná pod tímto 
dojmem byl začátek tohoto utkání z naší strany bez nasazení, pln nepřesností a zejména 
v obranné fázi jsme fungovali velmi špatně. Angličanky, 40 minut ve výrazně zatažené 
zónové obraně, naproti tomu hrály velmi uvolněně a naše nekoncentrovaná obrana jim 
dovolovala jednoduché koše. Když se k tomu přidala naše velmi špatná střelba a 
spolupráce s pivoty, nebylo se proč divit vyrovnanému stavu po 1. poločase. Do 2. 
poločasu jsme nastoupili velmi koncentrovaně, rapidně se zlepšila obrana, čímž přibylo 
RP a zlepšilo se i procento úspěšnosti střelby. 4. čtvrtina již byla plně v naší režii, v této 
fázi jsme měli procento střelby nad 50% a připsali si tak povinné, ale ne jednoduché, 
vítězství.   
 
 
ČR – Chorvatsko  65 : 59   (15:18, 19:13, 16:11, 15:17) 
(střelba 61/21, TH 26/19, trojky 4, doskok 18/30, zisk/ztráta 10/18) 
 
 - soupeř měl velmi silnou základní sestavu, hráčky byly velmi dobře individuálně 
vybaveny a všechny situace nekompromisně řešily 1-1. Tyto hráčky se však často 
dostávaly do problémů s fauly a po vystřídání úroveň hry Chorvatek rapidně klesala. 
Proto jsme chtěli aktivní a rychlou hrou soupeře donutit ke střídání, ač už díky únavě či 
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faulům. Celý průběh zápasu byl velmi bojovný a vyrovnaný, mírně nás zbrzdila zónová 
obrana, ale naše trpělivost přinesla ovoce. Aktivní hrou jsme stěžejní hráčky soupeře 
nejen unavili, ale podařilo se nám i obě pivotky vyfaulovat a další hráčka základu 
dohrávala se čtyřmi fauly. Závěr utkání jsme měli, i přes drobné problémy, plně pod 
kontrolou a připsali jsme si velmi cenné vítězství.  

  
V základní skupině jsme obsadili 2. místo a s bilancí 1/1 postoupili do osmifinálové skupiny. 
 
 
Osmifinálová skupina 
 
ČR – Holandsko         68 : 52   ( 12:13, 17:10, 24:19, 15:10) 
(střelba 58/27, TH 26/18, trojky 0, doskok 22/17, zisk/ztráta 9/17) 
 
             - vítězství v tomto zápase nás posouvalo do play off. Další zápas, kdy jsme po 
většinu hrací doby hráli proti zónové obraně, oproti Anglii byly Holanďanky vyšší, 
silovější a basketbalovější. Klasicky jsme si nechali utéct začátek utkání, tentokrát jsme 
však nezpanikařili a překvapivě trpělivou hrou skóre do konce 1. poločasu otočili. 2. 
poločas byl již v naší režii, což bylo, vzhledem k stabilním problémům ve hře proti 
zónové obraně, překvapující. Dařila se nám střelba a konečně jsme projevili i vyšší míru 
taktického myšlení a rozvahy.  

 
ČR – Itálie    49 : 72   (17:19, 2:25, 18:11, 12:17) 
(střelba 64/16, TH 11/9, trojky 8, doskok 17/32, zisk/ztráta 5/24) 
 

- vývoj tohoto utkání byl, stejně jako naše působení na ME, jako na houpačce. Tři 
čtvrtiny (1., 3., 4.) jsme odehráli se soupeřem vyrovnanou partii (skóre 47:47), ve 2. 
čtvrtině přišel však další, již druhý (první proti Francii), obrovský herní výpadek. Tento 
kolaps opět přišel při agresivních celoplošných presinkových obranách soupeře, 
kombinovaných se zónovou obranou, kdy jsme jednoduše ztráceli míče a dovolovali 
jednoduché koše z RP. Absolutně nám v tomto období odešla střelba a místo řešení 
situace 1-1 únikem, jsme raději volili zbrklou střelbu z nepřipravených pozic přes 
dobíhajícího obránce. V tomto okamžiku se v plné nahotě projevil největší nedostatek 
tohoto družstva – absence sebevědomí, drzosti, ochoty a schopnosti vzít na sebe 
zodpovědnost, alibismus v situaci, kdy mohu obejít obránce. O psychické labilitě tohoto 
výběru svědčí i průběh 2. poločasu, který jsme dokázali vyhrát, i když soupeř nešetřil 
stěžejní hráčky a praktikoval stejné obranné systémy jako v 1. poločase.   Velmi dlouho 
nám trvá, než se dokážeme adaptovat na hru špičkových družstev. 

  
ČR – Španělsko    55 : 63   (15:4, 14:18, 21:13, 5:28) 
(střelba 55/16, TH 27/19, trojky 4, doskok 15/35, zisk/ztráta 6/21) 
   
 - v tomto zápase jsme za první tři čtvrtiny předvedli absolutně nejlepší výkon 
našeho družstva na ME, kdy jsme odsoudily Španělky do role statistů. Bezchybná 
obrana, výborně zahrané RP a vysoké procento úspěšnosti v postupném útoku, 
výsledkem čehož bylo naše vedení po třech čtvrtinách o 13 bodů. A pak – celoplošný 
zónový presink soupeře s přechodem do zónové obrany = další (již 3.) obrovský herní 
výpadek, který znamenal výsledek v této čtvrtině 5:28!! Pokoušeli jsme se zastavit tento 
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propad střídáním sestav na hřišti i obran, největším problémem však byla bojácnost 
hráček.  

 
V osmifinálové skupině jsme obsadili 4. místo s bilancí 2/3 a postoupili tím do play-off. 
 
Čtvrtfinále 
   
ČR – Rusko     30 : 63   (6:16, 10:16, 2:10, 12:21) 
(střelba 58/10, TH 9/9, trojky 1, doskok 10/27, zisk/ztráta 12/25) 
  
  - nejhorší výkon z naší strany na ME.  Soupeř, s výraznou výškovou převahou, 
hrál celý zápas zónovou obranu, která nás minimálně pouštěla do podkošového 
zakončení a dovolovala pouze těžké střely z velké vzdálenosti. V útoku naopak Rusky 
výborně využívaly své pivotky, které měly vysoké procento úspěšnosti střelby a rozdíl 
ve skóre se tak pravidelně zvětšoval. S přibývajícím časem rostla dominance soupeře a 
odevzdanost našeho družstva, opět se u nás nenašel nikdo, kdo by byl schopen se 
s nepříznivým vývojem poprat a strhnout tím i ostatní hráčky.    

 
Skupina o 5. – 8. místo  

                                                                                                                           
ČR – Maďarsko      60 : 54   (14:15, 13:10, 19:15, 14:14) 
(střelba 63/23, TH 12/10, trojky 4, doskok 19/29, zisk/ztráta 10/22) 
 

- v bouřlivém prostředí jsme, po třech těžkých prohrách, odehráli velmi dobrý 
zápas s kvalitním soupeřem. Po většinu utkání jsme byli v mírném vedení, dařilo se nám 
i proti zónové obraně a byli jsme silní i mentálně, když soupeř začal před koncem 
stahovat naše 10-ti bodové vedení. 

 
Utkání o 5. – 6. místo 
 
ČR – Francie       52 : 56 prodl.  ( 9:17, 14:10, 19:15, 6:6, 4:8)  
(střelba 69/20, TH 18/8, trojky 4, doskok 16/33, zisk/ztráta 8/18)  

- v závěrečném utkání jsme měli od počátku problém pokrýt spolupráci 
Francouzek s podkošovými hráčkami, díky čemuž šel soupeř do 10-ti 
bodového vedení. Ve 2. čtvrtině jsme tento nedostatek odstranili, v této fázi 
jsme předváděli výborný výkon, zápas se nám podařilo srovnat a po většinu 2. 
poločasu jsme byli v mírném vedení. Na závěr soupeř šťastně vyrovnal a nám 
se nepodařilo 5 s. před koncem proměnit poslední volnou střelu, která by byla 
vítězná. Na začátku prodloužení Francouzky proměnily trojku a dvojku 
s faulem a vývoj utkání si už zkušeně pohlídaly. Konečně se nám podařilo 
podat kvalitní výkon i proti silnému soupeři a vydržet to celé utkání, škoda 
špatného procenta střelby a TH.  
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TOTAL 

Name G Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 
Andelová, G.  9 277 37/132 28.0 14/54 25.9 23/78 29.5 9/16 56.3 20 27 47 17 26 22 1 21 12 106 
Beránková, S.  9 265 28/87 32.2 15/42 35.7 13/45 28.9 11/13 84.6 2 20 22 12 33 13 1 12 10 80 
Mainclová, A.  9 203 17/43 39.5 17/41 41.5 0/2 0.0 10/14 71.4 20 43 63 5 15 9 10 26 17 44 
Kraciková, T.  9 177 11/36 30.6 11/36 30.6 0/0 0.0 19/27 70.4 30 30 60 5 16 11 4 17 24 41 
Pracharová, K.  9 109 9/42 21.4 6/33 18.2 3/9 33.3 16/20 80.0 11 12 23 11 14 3 1 19 19 37 
Veselá, H.  9 107 13/33 39.4 13/33 39.4 0/0 0.0 8/12 66.7 15 18 33 1 9 2 5 18 10 34 
Kanuková, M.  8 111 13/45 28.9 12/30 40.0 1/15 6.7 5/10 50.0 6 16 22 2 11 2 4 15 12 32 
Moucková, E.  9 223 13/43 30.2 12/35 34.3 1/8 12.5 3/4 75.0 2 16 18 22 17 12 0 27 11 30 
Krivánková, K.  9 182 12/37 32.4 11/32 34.4 1/5 20.0 5/6 83.3 11 28 39 7 16 5 3 6 10 30 
Mircová, E.  7 91 8/35 22.9 4/22 18.2 4/13 30.8 5/8 62.5 2 7 9 3 12 4 1 3 7 25 
Cervenková, L.  7 44 7/17 41.2 7/16 43.8 0/1 0.0 3/4 75.0 6 6 12 1 4 1 0 2 6 17 
Kopecká, E.  5 36 3/7 42.9 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 5 6 3 7 1 1 3 1 7 

TEAM  
 

        19 29 48  10   1   
TOTAL 9  171/55730.7124/37932.747/17826.494/13470.1145257 402 89 190 85 31 170139 483

TOTAL 9 124/379 32.7 47/178 26.4 94/134 70.1 145 257 402 89 170 190 85 31 483 
 

                    
AVERAGE 

Name G Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 
Andelová, G.  9 30.8 4.1/14.7 28.0 1.6/6.0 25.9 3/9 29.5 1.0/1.8 56.3 2.2 3.0 5.2 1.9 2.9 2.4 0.1 2.3 1.3 11.8 
Beránková, S.  9 29.4 3.1/9.7 32.2 1.7/4.7 35.7 1/5 28.9 1.2/1.4 84.6 0.2 2.2 2.4 1.3 3.7 1.4 0.1 1.3 1.1 8.9 
Mainclová, A.  9 22.6 1.9/4.8 39.5 1.9/4.6 41.5 0/0 0.0 1.1/1.6 71.4 2.2 4.8 7.0 0.6 1.7 1.0 1.1 2.9 1.9 4.9 
Kraciková, T.  9 19.7 1.2/4.0 30.6 1.2/4.0 30.6 0/0 0.0 2.1/3.0 70.4 3.3 3.3 6.7 0.6 1.8 1.2 0.4 1.9 2.7 4.6 
Pracharová, K.  9 12.1 1.0/4.7 21.4 0.7/3.7 18.2 0/1 33.3 1.8/2.2 80.0 1.2 1.3 2.6 1.2 1.6 0.3 0.1 2.1 2.1 4.1 
Kanuková, M.  8 13.9 1.6/5.6 28.9 1.5/3.8 40.0 0/2 6.7 0.6/1.3 50.0 0.8 2.0 2.8 0.3 1.4 0.3 0.5 1.9 1.5 4.0 
Veselá, H.  9 11.9 1.4/3.7 39.4 1.4/3.7 39.4 0/0 0.0 0.9/1.3 66.7 1.7 2.0 3.7 0.1 1.0 0.2 0.6 2.0 1.1 3.8 
Mircová, E.  7 13.0 1.1/5.0 22.9 0.6/3.1 18.2 1/2 30.8 0.7/1.1 62.5 0.3 1.0 1.3 0.4 1.7 0.6 0.1 0.4 1.0 3.6 
Moucková, E.  9 24.8 1.4/4.8 30.2 1.3/3.9 34.3 0/1 12.5 0.3/0.4 75.0 0.2 1.8 2.0 2.4 1.9 1.3 0.0 3.0 1.2 3.3 
Krivánková, K.  9 20.2 1.3/4.1 32.4 1.2/3.6 34.4 0/1 20.0 0.6/0.7 83.3 1.2 3.1 4.3 0.8 1.8 0.6 0.3 0.7 1.1 3.3 
Cervenková, L.  7 6.3 1.0/2.4 41.2 1.0/2.3 43.8 0/0 0.0 0.4/0.6 75.0 0.9 0.9 1.7 0.1 0.6 0.1 0.0 0.3 0.9 2.4 
Kopecká, E.  5 7.2 0.6/1.4 42.9 0.4/1.0 40.0 0/0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.2 1.0 1.2 0.6 1.4 0.2 0.2 0.6 0.2 1.4 

TEAM  
 

        2.1 3.2 5.3  1.1   0.1   
TOTAL 9  19.0/61.930.713.8/42.132.75.2/19.826.410.4/14.9 70.116.128.644.79.9 21.19.4 3.4 18.915.453.7

 
 

5. Konečné pořadí družstev na ME 2012 
 

1. Španělsko 
2. Itálie 
3. Rusko 
4. Belgie 
5. Francie 
6. ČR 
7. Maďarsko 
8. Slovensko 
9. Chorvatsko 
10. Řecko 
11. Švédsko 
12. Holandsko 
13. Turecko 
14. Srbsko    - sestupující 
15. Německo - sestupující 
16. Anglie      - sestupující 
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6. Hodnocení herního výkonu družstva ČR 
- v přípravě jsme absolvovali 13 VT (2 VT + Turnaj Ol. nadějí na podzim 2011, zbytek 

v roce 2012) , ve kterých jsme sehráli 17 utkání s bilancí 13 vítězství/4 porážek. V první 
polovině přípravy jsme odehráli utkání proti nejsilnějším výběrům Evropy (Španělsko, 
Francie, Holandsko, Rusko), ve kterých družstvo podávalo velmi dobré výkony a bylo špičce 
konkurenceschopné. V průběhu vrcholící přípravy (cca měsíc před ME) jsme odehráli utkání 
proti slabším družstvům (Anglie, Slovensko, Švédsko, Polsko na poslední sparing dokonce 
nepřijelo), v této fázi úroveň naší hry klesala a mohl by to být jeden z možných důvodů 
našeho špatného vstupu do turnaje ME.  “Špičková Evropa“ v této fázi hraje proti sobě.  
Během přípravných utkání se v naší hře vyskytovaly problémy, které se opakují každým 
rokem: úspěšnost střelby, využívání přesilových situací, velké množství ztracených míčů a 
veliké výkonnostní výkyvy v průběhu utkání.  

- při sestavování družstva jsme se opírali o pětici hráček, které startovaly již na 
předchozím ME a měly být tudíž oporami tohoto výběru (Mainclová, Křivánková, Beránková, 
Mircová, Kaňuková). Tyto hráčky zcela nesplnily naše očekávání, u některých probíhá 
stagnace a u některých byl dokonce patrný i výkonnostní propad. Družstvo bylo na všech 
postech typově dobře poskládané a mohli jsme bez problémů reagovat na sestavu soupeře.   

- lepší výkony na ME jsme určitě podávali v obranné fázi, týmovým obranným 
projevem jsme se vyrovnali špičkovým družstvům, důsledným tréninkem osobních obran 
jsme dosáhli poměrně vysoké úrovně týmového bránění, které kompenzovalo individuální 
obranné nedostatky hráček (obrana 1-1 na všech postech, neschopnost plnit základní 
taktické pokyny, fyzické nedostatky-zejména rychlostní). V obranné fázi jsme praktikovali 3 
druhy obranných systémů: 

1) agresivní osobní obranu od půlící čáry – intenzivní tlak na hráčku s míčem, 
zamezení možnosti první přihrávky + odstupování ze slabé strany, clona na 
míč bráněna aktivním předskokem (tuto obranu jsme mohli využívat, 
vzhledem k individuální kvalitě špičky, spíše proti družstvům „druhého sledu“) 
2) pasivní osobní obrana - preference pohybu míče po perimetru, minimalizace 
nájezdu, hry 1/1, vyplnění vymezeného prostoru až do náznaku zdvojení 
hráčky s míčem, clona na míč bráněna pasivně (vzhledem ke kvalitám soupeřů 
a jejich individuálních dovednostem nejčastěji využívaná a relativně úspěšná – 
usnadňuje obranné doskakování ve vnitřním prostoru, znemožňuje soupeřkám 
snadný vnik, nebo hru 1/1, nutí do střel z dlouhé vzdálenosti) 
3) zónová obrana 2-3  - využívaná minimálně, z taktických důvodů 

  
- v útočné fázi byla prioritou snaha o RP, v přípravných zápasech byl RP naší nejsilnější 
zbraní, na ME došlo však k jeho utlumení a to zejména aktivní obranou našich rozehrávaček 
a už zmiňovanými presinkovými obranami. Přesto byl RP důležitým prvkem naší hry.  V 
postupném útoku jsme se snažili, aby hra byla vyvážená a byli jsme nebezpeční ze všech 
pozic. Snažili jsme se využít individuálních dovedností hráček ve hře 1-1, důraz jsme také 
kladli na spolupráci s podkošovými hráčkami a v signálech využívali hlavně clony na hráčky 
s míčem. Pestrost postupného útoku otevřela hráčkám nejen možnosti ofenzivního 
zakončení, ale zároveň je v trénincích učila i variantám obranných řešení – díky tomu bylo na 
ME minimum defenzivních situací, které by hráčky neznaly a které by jim činily závažnější 
problémy 

o týmovou osobní obranou, snahou o RP i systémem a úrovní provedení 
postupného útoku se dle mého názoru tým minimálně vyrovnal družstvům na 
prvním až pátém místě 

o s odehranými náročnými zápasy se zlepšoval pohyb a clonění, hráčky si byly 
schopny vytvořit správné pozice 
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-  individuální projev obecně: 
• jsou to právě individuální dovednosti hráček a to jak útočné, obranné i taktické, které 

ve srovnání s evropskou špičkou limitují herní projev družstva. Obecně pro nás 
v současné době platí, že na co špičkovým družstvům stačí činnosti jednotlivce nebo 
jednoduché kombinace, my potřebujeme složitější systémy!! 

o Rozehrávačky - jako nejužitečnější hráčky týmu byly pod největším tlakem a 
pozornost soupeřů se na ně zápas od zápasu logicky soustřeďovala. 
Nezkušenost s nátlakovou (někdy i celoplošnou) obranou a její špatné týmové 
řešení umocněné špatným pohybem křídel a pivotů zvyšovalo množství ztrát; 
omezená variabilita driblinku a přihrávek (ve srovnání s ostatními týmy) 
limituje útočné možnosti a celkově spolupráci dvou a více hráček 

o Křídla – prachbídně doplňovaly a minimálně usnadnily situaci rozehrávačkám – 
zde srovnání se špičkou ještě více pokulhává (špatná hra 1/1 na obou 
stranách hřiště je často zachraňována lepším týmovým projevem) 

o Pivoti – téměř úplná absence klasické pivotmanské hry 1/1 z dolního postavení 
(stále srovnávám s TOP 5), nestabilní projev ve clonění, jedinou jistou je stálá 
aktivita na doskakování a opět týmový projev- zde představovaný 
odpovědným odstupováním 

  
- jako velký problém tohoto družstva lze opět označit úspěšnost střelby. Ve 
statistikách jsme se umístili na 14. místě v úspěšnosti střelby a na posledním místě 
v daných dvoubodových střelách. Oproti tomu se nám dařilo v trojbodové střelbě 
(nejvíce daných trojek) a ve střelbě TH (1. místo v úspěšnosti). Poměr počtu 
dvou/tříbodové střelby na zápas byl na ME 42/30 pokusů, což není ideální, ale hráčky 
právem a logicky braly trojkové střely – ovšem do budoucna chybí dravost a síla 
v nájezdu ve hře perimetru a pivotmanské zakončení ze hry 1/1 u dlouhých hráček. 
Problémy úspěšnosti střelby se opakují každým rokem.  
- dalším negativem bylo určitě 4. místo v počtu ztracených míčů, které plynuly 
z nezvyku na tlak na rozehrávačku a špatného zapojení křídel a pivotů v nátlakových 
obranách a 1. místo ve spáchaných faulech, což je sice problém, ale díky vysoké 
rotaci hráček v utkáních nedošlo v žádném zápase k zásadním problémům. 
-  největším problémem tohoto výběru lze určitě označit sebevědomí, psychickou 
odolnost a určitou drzost hráček, zejména v kritických momentech. Míra sebevědomí 
jde  ruku v ruce s mírou individuálních dovedností, v našem případě to  ovšem 
neplatilo, jelikož jsme v dovednostech až tak výrazně za špičkou nezaostávali, ale 
v odolnosti jsme totálně selhávali (viz. výpadky ve hře proti dresinkovým obranám).  
- pozitivní činností tohoto družstva na šampionátu bylo doskakování. Výborná aktivita 

(zejména při útočném) doskakování zlepšovala výsledek a kompenzovala množství ztrát, což 
bylo podpořeno i 4. místem v získaných faulech a 9. místem v získaných míčích a poukazuje 
to na dobrou aktivitu hráček. O dobré práci v obranné fázi svědčí i 6. místo v dovolených 
střelách (2. v dovolených trojkách).   
-  naše účast v souboji o 5. – 6. místo odpovídá realitě, jakékoli umístění pod 6. místo bych 
považoval za neúspěch, jakékoli umístění vyšší za překvapení. Nicméně odstup na TOP 5 
není propastný – základním nedostatkem není taktický týmový projev, ale individuální kvality 
hráček (dovednostní a fyzické). 
-  problémy se nám nevyhnuly po zdravotní stránce, v květnu se zranila Reisingerová (vážné 
zranění kolena, velmi citelné oslabení), před odjezdem prodělala chřipku Křivánková (v 
průběhu ME podávala velmi slabé výkony, další citelné oslabení) a v průběhu ME došlo ke 
zdravotním komplikacím u dalších 5 hráček (Mainclová, Kopecká, Veselá, Kaňuková, 
Mircová), z nichž některé znamenaly i stop v několika utkáních.    
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7. Postřehy z herního výkonu ostatních družstev 
- je patrný značný odstup států, které se intenzivně věnují přípravě reprezentací 

(Španělsko, Itálie, Belgie, Francie, Rusko). Tyto federace mají různé systémy přípravy 
reprezentantů (Francie, Španělsko centralizace, Belgie dlouhodobá příprava atd.), ale většina 
těchto zemí má již intenzivně se připravující reprezentace U14, které hrají proti sobě turnaje 
(např. turnaj U14 Španělsko, Francie, Itálie, Rusko). V praxi to znamená, že např. Belgie se 
na ME U16 připravuje 3 roky. Systémy přípravy se samozřejmě odvíjí od financí a dalších 
faktorů, ale je velký rozdíl, jestli se na akci připravuji 3 roky nebo 2 měsíce. I proto bych 
ocenil naši schopnost tomuto prostředí konkurovat.  

- nejlepší hráčky těchto špičkových výběrů mají již zkušenosti s ženskou kategorií, ať 
zápasovou (např. 3 nejlepší hráčky Italek hrají Serii A žen) či tréninkovou (např. většina 
Belgičanek). V našem případě má minimální zkušenosti s ženskou kategorií pouze Andělová, 
ostatní vyrůstají v uzavřeném prostředí dorosteneckých lig, kde dominují, hrají pouze proti 
sobě a často se jejich výkonnostní růst právě v této době zastaví. 

- oproti předešlému ME jsme zaznamenali zlepšení ve hře pivotek a spolupráce hráček 
z periferie s podkošovými. Všechna vyspělá družstva měla pod košem dobře hrající pivotky, 
které hojně využívala a vyváženost na všech postech byla základním předpokladem 
případného úspěchu.   

-postupné útoky většiny družstev se vyznačovaly jednoduchostí, ve většině případů 
končily clonou na hráčku s míčem, či spoluprací s pivoty. Úspěšná realizace ovšem 
předpokládala vysokou úroveň IČJ.  

- ME lze opět charakterizovat ve znamení zónových obran. Nezaznamenali jsme družstvo, 
které ji nehraje a u některých je to základní obranný systém. U lepších družstev včetně 
kombinace se zónovým presinkem. 

 
      

8. Zhodnocení práce RT 
    Spolupráce v rámci RT probíhala na vysoké úrovni, bez jakýchkoliv problémů. 

 
 

9.  Poznatky, návrhy, doporučení 
- cesta k odstranění opakujících se nedostatků reprezentantek a tím i zlepšení herního 
projevu a výsledku družstva vede, dle našeho názoru, přes sehrání velkého množství 
těžkých zápasů a to již v průběhu sezóny a ne až v období letních prázdnin. Většina 
špičkových družstev má již v okamžiku, kdy my hrajeme první přípravné zápasy, 
odehrané velké množství těžkých duelů. Důležitý je i kvalitní sparing či silně obsazené 
turnaje, které v Evropě probíhají, ale na kterých chybíme 
- je patrné, že našim hráčkám se nedostává kvalitních tréninků v dobré konkurenci a 
až během krátkodobé přípravy a turnaje ME si přivykají (vzhledem k TOP 5): 

• vysokému tempu, stálému úsilí a soustředění během celého zápasu (často byly 
schopné konkurovat většinu zápasu, ale několika minutový výpadek rozhodl o celém 
zápase) 

• vyšším individuálním kvalitám protihráček 
• silovějšímu projevu obecně a zvláště pivotmanské hře dlouhých hráček 
• pressingovým systémům 

- většina hráček reprezentace U16 je dominantní osobností ve svém dorosteneckém 
klubu, která se nemá možnost v tomto prostředí výrazně zlepšovat. Proto by bylo 
vhodné toto agresivní prostředí vytvořit a s těmito vytipovanými jedinci intenzivně 
pracovat (např. krátkodobé srazy U16 a U18, zaměřené pouze na IČJ, či VT pivotů 
atd.).  

 
Zpracoval: Richard Fousek, Richard Klein                                           V Brně dne 31.8.2012 


