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1. Místo a datum konání, ú častníci a organizace turnaje 
 

 
Místo konání turnaje: Česká Republika, Praha 

           Hala 1 - O2 Arena, Praha 9, skupiny, finálová část turnaje 

   Hala 2 - Hala Podvinný Mlýn, Praha 9 

 

Datum konání: 27. června - 7. července 2013 

 

Účastníci turnaje: 16 družstev: 5 Evropa + 2 Afrika + 3 Asie + 4 Amerika + 1 Oceánie + pořadatel 

ČR 

 

Systém turnaje:  

4 základní skupiny po 4 družstvech, každý s každým, 3 družstva postupují do 2 osmifinálových 
skupin po 6 družstvech, kde nejlepší 4 postupují do play-off, družstva na 4 místech základních 
skupin hrají ve skupině o 13. – 16. místo, družstva na 5. a 6. místě osmifinálových skupin hrají o 
umístění 9. - 12. 
 

 
2. Nominace českého týmu, neú časti, zdravotní indispozice 

 
Konečná nominace vycházela ze dvou přípravných částí, z dlouhodobé přípravy během sezóny - 
I. etapa, ve které družstvo fungovalo v rámci I. ligy a vrcholem této fáze byla 2 utkání v O2 Aréně 
proti CSKA Moskva, a z finální části - II. etapy, do které se až 10. června zapojili hráči působící v 
zahraničí. Při první akci za účasti hráčů ze zahraničí došlo ke zranění Petra Heřmana, (přetržené 
křížové vazy v koleni a poškozený meniskus), které mělo dlouhodobý charakter a vyřadilo ho z 
účasti na MS. 2. (finální) etapa měla z hlediska finální nominace klidný průběh až do posledního 
přípravného utkání s USA, kdy si nešťastně poranil postranní kolenní vazy Dan Truhlář a 
vzhledem k času do startu MS se již nestihl vyléčit.  
Z oslovených hráčů působících v ČR a v zahraničí nikdo neodmítl účast v RD U19. 
Ve finální nominaci chyběli dva hráči z užší nominace z důvodu zranění - Petr Heřman a Dan 
Truhlář, zranění během sezóny ovlivnilo připravenost dalších členů širší nominace Michala 
Honzáka a Tomáše Šoukala. 
Jsem plně přesvědčen, že nominace českého týmu byla tou nejsilnější, kterou mohl český 
basketbal představit z hlediska kvality a výkonnosti. V české nominaci hrála velkou roli malá 
komplexnost hráčů a velká diference slabých a silných stránek. Z hlediska týmové atmosféry a 
budování týmové síly by samozřejmě mohla být na pozicích 10-12 hráče i jména s jinou než 
pouze výkonnostní preferencí.    
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Konečná nominace reprezenta čního družstva junior ů ČR U19 na MS U19 
 
 

Číslo Příjmení Jméno Ročník Výška Post Klub 

4 SVOBODA Matěj 1996 200 3  BCM Nymburk 

5 ŠOULA Jiří 1995 187 2 BK Pardubice 

6 KOUŘIL Radovan 1995 184 1 Licentum Alicante (Španělsko) 

7 SLANINA Prokop 1995 204 5 Angelico Biella (Itálie) 

8 FEŠTR Lukáš 1994 180 1 USK Praha 

9 PECHÁČEK Adam 1995 207 4 Virtus Bologna (Itálie) 

10 KŘIVÁNEK Jan 1994 203 3 USK Praha 

11 GRUNT Pavel 1994 208 5 USK Praha 

12 AUŠPRUNK Karel 1994 202 4 Loko Plzeň 

13 ŠAFARČÍK Petr 1994 193 2 USK Praha 

14 ŠVANDRLÍK Jan 1994 196 3 Rincon (Španělsko) 

15 PETERKA Martin 1995 201 4 BK Pardubice 

 
 
 
 
 

Realizační tým: 
 

Jméno a příjmení Pozice 

Petr JACHAN hlavní trenér 

Jan ULRYCH asistent trenéra 

Dušan BOHUNICKÝ asistent trenéra 

Petr HABÁSKO kondiční trenér 

Tomáš KAPRÁLEK vedoucí družstva 

Pavel PROCHÁZKA fyzioterapeut 

Pavel ŘÍMAN lékař 
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Širší nominace reprezenta čního družstva junior ů ČR U19  
 
 
 
 

1+2     

Feštr  Lukáš USK Praha 

Kouřil Radovan Alicante (Španělsko) 

Křivánek Jan USK Praha 

Šafarčík Petr USK Praha 

Šoula Jiří BK Pardubice 

Kozina  Jan Domažlice/Loko Plzeň 

Honzák Michal Liberec/BCM Nymburk 

Habily  Yannick BCM Ostrava 

Král Ondřej BCM Ostrava 

Dedek Jiří BCM Ostrava 

3     

Hrabovský Marian JBC Brno 

Švandrlík Jan Rincon (Španělsko) 

Vach  Roman Sokol Písek 

Šoukal Tomáš BK Pardubice 

Svoboda Matěj BCM Nymburk 

4+5     

Truhlář Daniel USK Praha 

Heřman Petr  CBA 

Aušprunk Karel Loko Plzeň 

Grunt  Pavel USK Praha 

Lukáč Martin BCM Ostrava 

Pecháček Adam Virtus Bologna (Itálie) 

Peterka Martin BK Pardubice 

Slanina Prokop Biella (Itálie) 

Stegbauer Lukáš BCM Nymburk 

Grecynskyj David JBC Brno 

Heinzl Dominik BCM Nymburk 
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Zdravotní indispozice hrá čů řešené ve finální p řípravě, kteří se účastnili MS: 
 
Petr Šafar čík – v průběhu sezóny se prokázalo poškození zevního menisku. Z důvodu 
očekávaného náročného repre programu v létě se rozhodlo ve spolupráci s lékařem 
reprezentace o artroskopické operaci, která ho vyřadila ze závěru klubové sezóny - Mistrovství 
ČR. Po osmi týdnech rehabilitace se postupně zapojil od začátku finální části přípravy a 
postupně se začal zapojovat i do utkání s AUS. Díky jeho osobnímu odhodlání a profesionálnímu 
přístupu a za pomoci týmu lidí se dokázal připravit na 100%. Samozřejmě se však musel s tímto 
výpadkem vypořádat a chyběly mu herní zkušenosti, praxe a klid v přípravě.  
 
Karel Aušprunk  – z důvodu zranění kotníku na individuálním try-outu po sezóně a následné 
nedostatečné léčbě nebyl připraven na finální část přípravy, ze které absolvoval pouze 40%, 
odehrál 4 z 10 přípravných utkání. Častá zranění kotníku měl již v průběhu celé sezóny - účast 
64%. Do přípravy se zapojil až po návratu ze Srbska - od VT 4. 
 
Pavel Grunt - z důvodu zranění (poškozené vazy v kotníku) se neúčastnil VT2 - 3 přípravná 
utkání s AUS a toto zranění si obnovil a částečně ho limitovalo i na posledním VT5.  
 
Jiří Šoula - z důvodu zranění (natažení kolenního vazu) se nezúčastnil důležitých přípravných 
utkání v Srbsku - VT3. Řešeno individuálně v klubu. 
 
Zdravotní indispozice hrá čů řešené v p řípravě, kteří se neúčastnili MS 
 
Dan Truhlá ř - velmi nešťastný příběh. Jeden z nejvýraznějších hráčů celého týmu a celé 
přípravy si po nejlépe odvedené práci v celé přípravě při posledním přípravném utkání proti USA, 
3 dny před startem MS, ve fyzickém souboji pohmoždil postranní kolenní vazy, jejichž vyléčení 
se nedalo do startu MS stihnout. Následnou léčbu převzal lékař týmu Pavel Říman. 
 
Petr Heřman - další smolný osud. Při jeho první účasti v přípravě na MS si při utkání v O2 Aréně 
proti CSKA Moskva vážně poranil koleno (přetržené kolenní vazy a poškozený meniskus). 
Následnou léčbu převzal lékař týmu Pavel Říman. 
 
Michal Honzák  - v průběhu sezóny ho zcela eliminovalo z 1. etapy přípravy dlouhodobé zranění 
kotníku, což ovlivnilo i jeho následnou připravenost, nezúčastnil se již finální části přípravy. 
 
Tomáš Šoukal  - v průběhu sezóny měl problémy s ramenem, které musel řešit operací, po které 
se již nemohl připravit na letní reprezentační akce. 
 
 
Zdravotní indispozice hrá čů na MS:  
 
Během vlastního turnaje jsme neřešili žádný závažný zdravotní problém. 
 
Martin Peterka  – neodehrál poslední dvě utkání, celkem tedy odehrál pouze 4 utkání. Důvodem 
bylo značné zhmoždění prstu na ruce a výhled na další akci ME U18. 
 
Karel Aušprunk – v prvním utkání si lehce poranil kotník, ale po intenzivní léčbě lékaře a 
fyzioterapeuta byl na další utkání relativně připraven. Odehrál všechna utkání.  
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3.  Přehled výsledk ů turnaje, umíst ění, statistiky, individuální výkony 
 
Účast českého týmu bych rozdělil na 2 části - základní skupinu, která byla rozhodující pro 
výsledek a hodnocení českého týmu a skupinu o 13. – 16. místo, která byla výrazně jiným 
obrazem než skupina základní a to jednak z hlediska kvality soupeřů a jednak vývoje turnaje, kdy 
jsme ztratili všechny šance na úspěšný výsledek a museli jsme bojovat jen "o důstojné dohrání". 
 
Z hlediska výsledku jsme nesplnili základní cíl - postup ze základní skupiny. 
 
Příčiny: 
 
1. herní p řipravenost  - někteří hráči nenaplnili očekávání aktuální sportovní formy, především 

hráči působící v zahraničí. Domnívám se, že oproti mládežnické kategorii je to způsobeno 
přechodem do mužského basketbalu, kde mají hráči zcela jinou roli a herní praxi. Další 
příčinou je dlouhodobé vytížení hráčů v klubech a reprezentacích (M. Peterka a L. Feštr za 
minulou sezónu odehráli cca 100 soutěžních utkání). Na hráčích se projevovala komplexní 
únava (vyhoření), ač určitě "hodně chtěli".  

2. hráčské osobnosti  - tým postrádal hráčské osobnosti, které by byly připraveny převzít míru 
zodpovědnosti v klíčových okamžicích turnaje, ne všichni hráči splnili očekávané role. Tým 
neměl dostatečné charaktery vítězných zabijáků. 

3. mentální p řipravenost hrá čů - pro vítězný a úspěšný tým s významným vrcholem jako MS 
je určitě nezbytná mentální připravenost hráčů - dostatečná vnitřní motivace (nikoliv pouze 
vnější), ztotožnění se s týmem a individuální rolí, podřízenost osobních zájmů týmu, atd. Zde 
jsme neměli dostatečně silné hráče a hlavně v průběhu celé přípravy se tento faktor přístupu 
hráčů neustále negativně projevoval. 

4. role rozehráva čů - očekávanou silnou stránkou měla být dvojice rozehrávačů Feštr - Kouřil, 
L. Feštr - nejzkušenější hráč z MNBL, R. Kouřil - lídr týmu z MS, vicemistrů Evropy U16. 
Především R. Kouřil zůstal za očekáváním. Oba dostali příležitost rozhodovat koncovky 
utkání (Kouřil - Litva, Feštr - Irán a Korea). Nepodařilo se stabilizovat jejich maximální 
využitelnost pro tým.  

5. fyzický potenciál podkošových hrá čů - z důvodu zranění jsme neměli k dispozici dva 
nejsilovější podkošové hráče ročníku 1994, zodpovědnost tak ležela na trojici mladších 
hráčů roč. 1995, ač velmi perspektivních, tak na turnaji roč. 1994 byl i zde znát fyzický rozdíl 
(Slanina je biologicky mladší, Peterka není nikterak fyzicky disponovaný,...) 

6. vnější faktory : 
• vývoj turnaje (první utkání ARG-IRI),  
• nenaplnění plánovaného programu přípravy z důvodu pozdějšího zapojování hráčů 
• neuskutečnění startovací nebasketbalové teambuldingové akce 
• zranění hráčů silových podkošových hráčů Truhlář, Heřman 

 
 
Výsledky českého týmu: 

První utkání jsme odehráli proti obhájcům titulu z MS 2011 a jednomu z favoritů turnaje, 
úřadujícím Vicemistrům Evropy 2012 v daném ročníku 1994. Tým Litvy byl charakteristický svou 
vyrovnaností a univerzálností hráčů. Kromě ostýchavého začátku (5:15), kdy jsme měli ze 
soupeře příliš velký respekt, jsme byli po celé utkání vyrovnaným soupeřem. Těžili jsme 
především ze střelby z dlouhé vzdálenosti (trojky 12-7), výborného útočného výkonu Martina 
Peterky (5 trojek), nejlepšího výkonu Adama Pecháčka a slušného výkonu většiny hráčů. 
Celkově jsme převedli nejlepší herní výkon, možná i proto, že jsme hráli typický evropský 
basketbal. O vývoji utkání rozhodovala poslední čtvrtina, resp. poslední minuty. Soupeř sice 
neustále vedl, ale my jsme se drželi na vyrovnaném skóre nebo v dosahu jedné střely. Rozhodly 
poslední minuty, kdy se ukázaly rozdíly. My jsme neměli hráče, který by dokázal převzít 
střeleckou zodpovědnost a nevytvořili jsme jasnou útočnou situaci pro zakončení, oproti 
kombinacím soupeře, který těžil ze zkušeností, ale také neproměňoval. Dali jsme jedinou střelu 
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ze hry. Právě nejlepší střelci jako M. Peterka v této části hry neměli jedinou střelu. Soupeř mohl 
využít faulů, po kterých se ještě nestřílely TH, což nás zabrzdilo. Až v poslední minutě jsme 
zahráli možná nejlepší útočnou kombinaci turnaje spolupráci high-low podkošových hráčů po 
cloně na hráče s míčem (Šafarčík - Kouřil - Slanina - Peterka). Ve hře nás držela obrana a 
doskok. Bohužel soupeř měl právě toho zabijáka Krestinina, který v poslední čtvrtině zazářil 
(celkem 7 útočných doskoků), ale v další části turnaje již byl podprůměrným hráčem. Přesto jsme 
se dostali za stavu -3 k poslednímu útoku, který jsme po TO nevyřešili nejlépe a těžkou střelou 
jsme ztratili poslední naději. Již tady se ukázal obraz naší hry - nejlepší kombinaci v závěru řídil 
P. Šafarčík (clona na hráče s míčem a následné high-low), naopak poslední útok byl v rukou 
rozehrávače. Samozřejmě v takových koncovkách je potřeba i štěstí a to nám chybělo. 
 
Česká republika – Litva   74:77 (23:25; 42:42; 63:63 ) 

Body CZE: Peterka 21, Pecháček a Šafarčík 12, Kouřil 8, Šoula a Slanina 5, Feštr a Křivánek 4, 

Aušprunk 3  

Body LIT: Grigonis 16, Gintvainis a Krestinin 14 

Trojky: 12 – 7  Doskoky: 28 – 32 TH: 12/6 – 25/18 

Zisky: 10 – 5  Ztráty: 12 – 15 Fauly: 18 - 17 

 

Druhé utkání proti sobě postavilo zcela odlišné herní styly (první mimoevropský soupeř), ale i 
týmy ve zcela odlišných situacích. Argentina byla pod absolutním tlakem, že v případě porážky 
padá do skupiny 13. – 16., naopak my jsme po výkonu nad Litvou a právě porážkou Argentiny s 
Íránem byli podvědomě v pohodě. To považuji za jeden z klíčových faktorů. Přestože jsme celý 
den zdůrazňovali, že předchozí výsledky nemají žádný význam, že se rozhoduje právě v tomto 
utkání, tak Argentinci ukázali svoji mentalitu a jejich mentální síla byla na zcela jiné úrovni než u 
našeho týmu. Druhým klíčovým faktorem byl zcela odlišný herní styl. Na rozdíl od Litvy Argentina 
těžila díky Deckovi maximálně ze hry v dolním postavení, díky jehož chytrosti rozděloval míče do 
vnitřního prostoru, resp. na periferii pro výborné vnější hráče jak ve střelbě, tak hře 1-1. V tomto 
utkání jsme měli jasnou výškovou převahu, ale ukázalo se, že v nedospělé kategorii mají často 
výhodu menší hráči než fyzicky slabší klasičtí podkošoví hráči. Právě svoji atletickou a fyzickou 
převahou zcela eliminovali naše podkošové hráče. Tady se ukázalo, že nejsme připraveni na tak 
intenzivní hru ve vnitřním prostoru. Zastavit tuto převahu jsme se snažili využitím menších hráčů 
pod košem a zónovou obranou, ale dobrým pohybem míče soupeř vytvářel volné střely (8 trojek 
Argentiny), které proměňoval, nebo těžil z aktivity 1-1 a útočného doskoku. Argentina si vytvořila 
v prvním poločase náskok, na který jsme nedokázali najít odpověď a celý druhý poločas jsme se 
marně trápili zkoušením všeho možného. A zde se právě prokázala naše mentální síla a 
osobnosti. Když se daří, všichni jsou super, hlavy nahoře, ale když se nedaří, tak všichni sklopí 
hlavy a jsme mentálně slabí se s tím poprat. Souvisí to jak s mentální, tak fyzickou odolností. 
 
Argentina – Česká republika  76:55 (17:17; 39:23; 61:38)  

Body CZE: Šafarčík 10, Kouřil 8, Slanina a Peterka 7, Feštr a Šoula 6, Pecháček 5, Křivánek 4, 

Svoboda 2 

Body ARG: Haag 13, Torres 11, Deck 10  

Trojky: 8 – 3  Doskoky: 38 – 35 TH: 23/18 – 18/14 

Zisky: 9 – 7  Ztráty: 15 – 19 Fauly: 24 - 20 

 

Třetí utkání ve skupině mělo jiný charakter, než se původně čekalo. Vývoj ve skupině nás 
postavil do situace, že pouze vítězství o 16 bodů nás posune do dalších bojů. Tato situace se 
projevila hned po druhých utkáních ve skupině. Celý tým se dostal pod velký tlak, ale od začátku 
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byla cítit vnitřní energie a odhodlání pramenící od určité skupiny hráčů. V tomto utkání jsme 
předvedli mentálně nejlepší výkon. Již před utkáním měl tým vnitřní sílu, kterou dokázal přenést 
do utkání (viz poučení od ARG). Od začátku jsme šli za jasným cílem - hranice 16 bodového 
vedení. Dařil se nám plnit náš herní záměr, bohužel ve druhém poločase soupeř zastavil naši 
přechodovou fázi velmi důraznou obranou po celém hřišti a zónovým presinkem. Před 
koncovkou jsme chtěli odskočit na 20 bodů, ale jak jsme se dostali na hranici 16 bodů, svoji sílu 
ukázal i soupeř a opět se opakovala situace z prvního utkání. Navíc jsme začali dělat chyby na 
obranném doskoku a měli jsme problémy s přebíráním clony na hráče s míčem. V útočné fázi 
jsme nedokázali najít hráče schopné převzít zodpovědnost, proměnit důležitou střelu. Opět jsme 
neměli získané fauly, abychom mohli střílet TH. Neproměnili jsme ani otevřené střely (2x L. 
Feštr), nedokázali jsme proměnit střely z krátké vzdálenosti (úniky L. Feštra a hlavně M. Peterky) 
anebo připravit jasné útočné kombinace, což vypovídá i o roli rozehrávačů. O našem osudu 
rozhodovaly poslední minuty čtvrté čtvrtiny. Po neproměněných střelách (jako s Litvou) jsme 
dobře bránili a drželi nás vynikající útočné doskoky P. Slaniny, který právě v této činnosti 
prokázal charakter zabijáka. Za rozhodující okamžiky považuji 70 sec před koncem 
neproměněnou střelu P. Slaniny a po faulu ani neproměněné TH. Po jasném zastavovacím faulu 
P. Slaniny jsme dostali velmi nešťastný koš s faulem. A když jsme po nedaném TH nedoskočili 
míč a naopak dostali další rychlou střelu, tak se náš osud definitivně zlomil. V závěru jsme již na 
16 bodovou hranici nedokázali dosáhnout, přistoupili jsme na hru faulu a v již beznadějné situaci 
pouze Křivánek korigoval trojkou. I přes porážku jsme z hlediska týmového projevu, mentální síly 
předvedli nejlepší výkon, za který se domnívám, jsme si zasloužili dosáhnout potřebného 16 
bodového vítězství. 
 

Írán – Česká republika   50:60 (9:20; 21:32; 29:42)  

Body CZE: Peterka 19, Šafarčík a Křivánek 11, Slanina 10, Feštr 6, Kouřil 2, Aušprunk 1 

Body IRAN: Fotoutannik 13, Mashayekhi 12, Bagheridoudakani 10  

Trojky: 2 – 7  Doskoky: 40 – 50 TH: 25/14 – 15/9 

Zisky: 9 – 6  Ztráty: 11 – 13 Fauly: 20 - 20 

 

 Group  B  Utkání Body   

     LTU   ARG IRI      CZE      P   W   L    For      Agst  Pts 
1.  LTU       76-66   81-40     77-74      3     3    0     234     180     6 
2.  ARG    66-76      73-84     76-55      3     1    2     215     215     4 
3.  IRI     40-81    84-73       50-60      3     1    2     174     214     4 
4.  CZE    74-77    55-76   60-50       3     1    2     189     203     4 

 

Skupina o 13. – 16. místo pro nás měla velmi hořkou příchuť. Museli jsme se doma vypořádat s 
obrovským zklamáním. Přesto jsme jasně chtěli skupinu vyhrát a zakončit turnaj důstojným 
vystoupením. Dílčím cílem bylo zapojení většího počtu hráčů do zápasové rotace. Účastí pouze 
neevropských týmů měly zápasy hodně odlišný charakter. Nejtěžším soupeřem byla Korea, 
kterou jsme jasně výškově převyšovali. Dvě třetiny utkání jsme měli jasně pod kontrolou, ale pak 
Korejci opět ukázali neevropskou mentalitu nikdy se nevzdávat. Díky své trpělivosti, agresivní 
obraně, pohyblivosti malých hráčů (Heo 32 bodů) a střelbě trojek (13 trojek) se vrátili do hry. Po 
naší rotaci hráčů naopak naše základní osa zcela ztratila jistotu, opět nedokázala prokázat svoji 
sílu a po dramatické koncovce základní hrací doby a prodloužení jsme prohráli o jediný bod. K 
tomu jsme přispěli fatálními ztrátami rozehrávačů a nezodpovědným rozhodováním v obraně. 
Obě následující utkání s africkými soupeři měla podobný charakter, atleticky velmi dobře 
disponovaný soupeř, ale takticky nevyspělý. Právě živelnost atletických hráčů nám dělala 
problémy, přesto jsme obě utkání zvládli, snažili jsme se do rotace zapojit větší počet hráčů. 
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Korea – Česká republika    96:95 po prodl. (18:22; 36:52; 66 :72; 87:87)  

Body CZE: Peterka 24, Šafarčík 18, Slanina 16, Aušprunk 11, Feštr 9, Křivánek 7, Pecháček 6, 

Svoboda a Kouřil 2 

Body Korea: Heo 32, Choi S. 25, Choi J. 11  

Trojky: 13 – 7  Doskoky: 34 – 51 TH: 23/17 – 23/18 

Zisky: 12 – 7  Ztráty: 12 – 16 Fauly: 20 - 23 

 

Pobřeží slonoviny – Česká republika   59:69 (9:21; 14:37, 36:57)  

Body CZE: Slanina 16, Křivánek 11, Šafarčík 10, Svoboda a Kouřil 9, Grunt 7, Feštr 5, Aušprunk 

2 

Body CIV: Toure A. 18, Toure O., Bah a Traore 8  

Trojky: 0 – 3  Doskoky: 45 – 48 TH: 31/19 – 26/16 

Zisky: 15 – 8  Ztráty: 15 – 25 Fauly: 20 - 25 

 

Česká republika - Senegal    80:78 (16:22; 32:37; 62 :63) 

Body CZE: Slanina 19, Kouřil 18, Aušprunk 15, Pecháček 6, Šoula 5, Svoboda, Feštr a Křivánek 

4, Švandrlík 3, Grunt a Šafarčík 1  

Body SEN: Diatta 20, Ndoye 16, Diallo 15 

Trojky: 9 – 6  Doskoky: 34 – 42 TH: 20/13 – 18/10 

Zisky: 6 – 7  Ztráty: 16 – 9  Fauly: 16 - 21 

 

 

Finálová část turnaje: 

 

Čtvrtfinále  Litva - Čína   89:58 

   Španělsko - Austrálie  76:87 

   Chorvatsko - Srbsko  66:73 

   Kanada - USA   67:109 

Semifinále  Austrálie - Srbsko  58:63 

   Litva - USA   60:100 

O 3. místo  Austrálie - Litva  100:106 po prodl. 

Finále   Srbsko - USA   68:72 
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MVP MS U19 2013           Aaron GORDON (USA)  

 

 
 

ALL STARS TOURNAMENT TEAM MS U19 2013 
 

 Vasilje MICIC   Srbsko  PG  1 (195) 

 Dante EXUM   Austrálie  PG  2 (195) 

 Aaron GORDON   USA   F 3-4   (198) 

 Dario ŠARI Č   Chorvatsko  PF 3-4  (206) 

 Jahlik OKAFOR   USA   C 5  (208) 

 

 

Konečné umístění: 

1. USA            

2. SRBSKO     

3. LITVA     

4. AUSTRÁLIE       

5. ŠPANĚLSKO 

6. KANADA      

7. ČÍNA       

8. CHORVATSKO    

9. RUSKO  

10. BRAZÍLIE 

11. ÍRÁN      

12. ARGENTINA       

13. KOREA       

14. ČESKÁ REPUBLIKA       

15. POBŘEŹÍ SLONOVINY       

16. SENEGAL 
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Individuální turnajové statistiky 
 

Body na utkání 

1. Tyler ENNIS MCINTYRE  (CAN) 20.9 
2. Dario ŠARIČ (CRO)   20.3 
3. Trey LYLES (CAN)   20.3 
4. Sangjae KANG (KOR)  19.2  
5. Shang GAO (CHN)   18.8 
6. Dante EXUM (AUS)   18.2 

 

Doskoky celkem 

1. Peterka  CZE  11.5 
2. Saric  CRO  11.2 
3. Traore  CIV  10.5 
4. Lyles   CAN   10 
5. Ndoye  SEN  10 
 

Asistence 
 

1. Kouřil  CZE  5.7 
2. Saric  CRO  4.9 
3. Micic  SRB  4.8 
4. Zhao  CHN  4.8 
5. Annaev RUS  4.5 
6. Cheon  KOR  4 
7. Exum  AUS  3.8 

 
Doskakování - pr ůměr na utkání 

 
1. USA  48.8 
2. CZE  46 
3. Senegal 46 
4. Kanada 45.6 
5. Litva  41.3 
 
 

 
4. Statistické ukazatele RD ČR a jednotlivých hrá čů 

 
Průměrný po čet bod ů na utkání: 

 
1. Martin Peterka 17.8 
2. Prokop Slanina 12.2 
3. Petr Šafarčík  10.3 
4. Radovan Kouřil   7.8 
5. Jan Křivánek    6.8 

 

Průměrný po čet doskok ů na utkání: 
 

1. Martin Peterka 11.5  
2. Prokop Slanina   7.2 
3. Jan Křivánek      6.3 
4. Petr Šafarčík      3.8 
5. Jiří Šoula      3.8 
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Nejvíce odehraných minut: 
 

1. Radovan Kouřil 168 
2. Prokop Slanina 151 
3. Petr Šafarčík  148 
4. Jan Křivánek  144 
5. Lukáš Feštr  142 
6. Martin Peterka 140 
7. Jiří Šoula  119 

 
 
 
 
 
 

Průměrné individuální statistiky českého týmu 
 
 
 

 

jméno 

zá
pa

sy
 

m
in

ut
y 

bo
dy

 

doskok 

zi
sk

 

zt
rá

ta
 

F
  +

 

F
  -

 

as
is

te
nc

e 

Ú O C 

Slanina 6 151 73 17 26 43 5 13 28 19 5 

Peterka 4 140 71 9 37 46 5 9 14 12 5 

Šafarčík 6 148 62 1 22 23 8 13 13 19 7 

Kouřil 6 168 47 2 19 21 4 18 9 6 34 

Křivánek 6 144 41 19 19 38 7 4 12 13 3 

Feštr 6 142 34 1 6 7 1 17 8 12 12 

Aušprunk 6 62 32 6 12 18 0 4 10 9 2 

Pecháček 6 79 29 4 8 12 1 3 7 13 4 

Svoboda 4 33 17 0 6 6 1 6 1 4 0 

Šoula 6 119 16 4 19 23 10 10 14 10 8 

Grunt 2 20 8 1 4 5 1 3 4 3 1 

Švandrlík 4 16 3 0 4 4 1 1 1 1 1 

  CELKEM    1222 433 64 182 246 44 101 121 121 82 
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jméno 

zá
pa

sy
 Střelba  

bo
dy

 

2 body 3 body celkem trestné hody 

pok úsp % pok. úsp. % pok. úsp. % pok. úsp. % 

Slanina 6 46 27 59% 0 0 0% 46 27 59% 29 19 66% 73 

Peterka 4 31 14 45% 18 10 56% 49 24 49% 17 13 76% 71 

Šafarčík 6 30 15 50% 26 8 31% 56 23 41% 13 8 62% 62 

Kouřil 6 31 9 29% 28 8 29% 59 17 29% 7 5 71% 47 

Křivánek 6 24 12 50% 5 2 40% 29 14 48% 16 11 69% 41 

Feštr 6 28 12 43% 13 2 15% 41 14 34% 6 4 67% 34 

Aušprunk 6 6 2 33% 17 7 41% 23 9 39% 10 7 70% 32 

Pecháček 6 27 10 37% 5 2 40% 32 12 38% 5 3 60% 29 

Svoboda 4 13 8 62% 5 0 0% 18 8 44% 1 1 100% 17 

Šoula 6 22 5 23% 8 1 13% 30 6 20% 4 3 75% 16 

Grunt 2 5 3 60% 1 0 0% 6 3 50% 6 2 33% 8 

Švandrlík 4 2 0 0% 6 1 17% 8 1 13% 0 0 0% 3 

  CELKEM  62 265 117 44% 132 41 31% 397 158 40% 114 76 67%   
 

 
5. Charakteristika a zhodnocení herního výkonu českého týmu 

 

Herní koncept týmu byl tvořen jednak z hlediska individuálních dispozic našich hráčů a jednak na 
základě požadavků očekávaného basketbalu na MS - přechod mezi mládežnickým a mužským 
basketbalem, fyzický a agresivní basketbal, nátlaková obrana, využití rozmanitých obranných a 
útočných systémů, jednoduchá hra jeden na jednoho. 
Očekávané individuální dispozice našich hráčů - největší potenciál jsme očekávali ve 
zkušenostech na pozici rozehrávačů 1-2 (Kouřil a Feštr) a podkošových hráčů 4-5 (Slanina, 
Peterka, Pecháček, Aušprunk, Truhlář). Proto jsme chtěli hodně využít právě spolupráce vnějších 
a vnitřních hráčů. Jednotlivým hráčům jsme představili jejich role hned od jejich začlenění do 
týmu, aby se s nimi mohli ztotožnit. 
 
Priority herního konceptu: 
 
� stanovení základních útočných pravidel - spacing, pohyb míče, individuální rozhodování 

hráčů, princip "read game" 
� spacing - interakce - vnitřní X vnější prostor a slabá X silná strana, vnitřní X vnější hráči, 

důraz spacingu po hře v dolním postavení a na periferii 
� přechodová fáze - transition ofense 
� týmová organizovaná obrana - využívání obranných kombinací, "help" defense 
� doskakování 
� útočné kombinace clony na hráče s míčem s využitím následné kombinace "pick and pop" 

and "pick and roll" 
� vytváření otevřených pozic pro střelbu z krátké a dlouhé vzdálenosti 
� snaha o získané fauly v útočné fázi v každé čtvrtině utkání 
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A) úto čný koncept 
 
prioritou bylo stanovení útočných pravidel a osobní zodpovědnost hráčů za rozhodování na hřišti 
cíl - dostat míč na konkrétní hráče do jejich silných rolí, resp. střeleckých pozic 
 
přechodová fáze "transition ofense" 
využití jednotlivých fází TO - rychlý protiútok, role trajlerů - hra v dolním postavení, přenos míče 
nebo clona  
na hráče s míčem na 45°  
několik variant řešení, nikoliv předem daných šablon, ale v závislosti na přirozeném rozmístění 
hráčů při přechodu na útočnou polovinu 
plynulý přechod do set play 
 
set play - postupný útok 
z několika využívaných rozběhů během přípravy jsme se na MS již soustředili pouze na dva 
startovací rozběhy a zjednodušené formy kombinací clony na hráče s míčem z 45°a 90°, přičemž 
bylo cílem dostávat jednotlivé hráče do předem určených situací podle hráčských rolí využitím: 
hry v dolním postavení - "pick and roll" (P. Slanina) 
hry z periferie - střelba za 3 body - "pick and pop" (M. Peterka, K. Aušprunk) 
v menším rozsahu než clona na hráče s míčem byly využívány clony na hráče bez míče: 
- především "crossové clony",  
- dolní, tzv. down clony a  
- zadní, tzv. UCLA clonu. 
 
set play proti zónové obran ě (2 varianty) a zónovým pres ům 
dva zadní auty a dva postranní auty 
 
 
B) obranný koncept 
 
základním obranným systémem byla osobní obrana "deny defense" po celém hřišti založená na 
osobní zodpovědnosti a obranných kombinacích v předem daných situacích, tzv. "help defense" 
priority - tlak na hráče s míčem, tlak na hráče bez míče, krytí hráče bez míče zepředu 1/3 - 2/3 
využití osobního rozhodnutí hráčů - čtení situací - útočníků a obránců 
využití spolupráce hráčů "help defense" 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 5 kombinací dle stupně osobní zodpovědnosti, 
jejich využívání bylo 50/50 dáno individuální rozhodováním hráčů / předem rozhodnutím trenéra 
dle aktuálního hráčského složení našeho týmu a týmu soupeře: 
- aktivní předskok s případnou rotací hráčů ve 3 subvariantách (silná s., slabá s., druhý 
podkošový hráč) 2/2 až 5/5 
- "control" defense - ve spolupráci pouze 2/2 
- přebrání v kombinaci 2/2 
- přebrání s rotací 3/3 - 4/4 dle výškového uspořádání hráčů  
- "jam and go" - proklouzávání 
 
dalším obranným systém byla zónová obrana 1-1-3 s osobní tlakem na hráče s míčem 
v přípravě jsme se připravovali na zónový presink, který jsme na MS nevyužívali, sloužil 
především jako nácvik hry proti zónovým presům z hlediska útočné fáze 
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Silné stránky českého týmu 
 
1. Týmová obrana . V základní části jsme měli 6. nejlepší obranu z hlediska počtu obdržených 

bodů - 66 bodů na utkání. Zvládali jsme řešení obranných kombinací jak clon na hráče s 
míčem, tak clon na hráče bez míče. 

2. Doskakování - především obranné doskakování. Český tým byl druhým nejlepším týmem z 
hlediska počtu doskočených míčů na utkání - 46, avšak s výraznou převahou obranných 
doskoků nad útočnými, které mají vetší efektivitu. 

3. Střelba z dlouhé vzdálenosti  především u vysokých podkošových hráčů - Peterka, 
Aušprunk, ale i Pecháček. 

4. Stabilita, chytrost a zkušenost podkošových hráčů - Slanina a Peterka. Tyto silné stránky 
však byly eliminovány fyzickým potenciálem a částečně mladším věkem podkošových hráčů 
(převážně roč. 1995) 

5. Taktická připravenost, přístup a koncentrace většiny hráčů (tzv. "kaučovatelnost") - velká 
pozornost byla věnována analýze vlastního výkonu a přípravě na soupeře. V této oblasti 
jsme však limitováni kapacitou hráčů. Pokud nejsou na tento přístup zvyklí, tak je velmi těžké 
za krátkou dobu hráče naučit pracovat tímto směrem. Mezi hráči byly v této oblasti obrovské 
rozdíly. Velmi dobře se spolupracovalo s hráči ze zahraničí (Kouřil, Slanina, méně zvyklý byl 
i Pecháček) a ze dvou českých klubů (Pardubice, USK). 

6. Snaha o spacing v útočné fázi - interakce hráčů  
7. Obrovský potenciál podkošových hráčů do budoucnosti českého basketbalu - byli jsme 

jediný tým s mladším ročníkem 1995 na pozici podkošových hráčů, a navíc velmi 
perspektivním - P. Slanina, A. Pecháček, M. Peterka 

 
 
Slabé stránky českého týmu 
 

1. Mentální p řipravenost - dle mého názoru největší brzdou našeho týmu nebyly omílající se 
individuální dovednosti a agresivita, ale mentální připravenost hráčů na vrcholnou akci a roli 
vrcholového sportovce s velkými ambicemi schopného maximální koncentrace, oddanosti 
týmu, upřednostnění zájmů týmu před osobními zájmy a to nejen v rámci sportovní přípravy, 
ale i mimo (efektivní léčba, rehabilitace, individuální připravenost, ...). To je spojeno s 
přechodem do mužského basketbalu. V kadetském basketbalu jsme často na vrcholu a v 
době, kdy by měla dlouhodobá příprava gradovat (18 let) často naši hráči stagnují. Jedním z 
omezujících faktorů je konkurenční prostředí. Hráči nemají potřebu větší koncentrace na 
trénink, pracovitosti, atd. Příkladem je tým USA, který je složený z velkých hvězd, suverénní 
tým MS, ale bylo zajímavé sledovat, jak se hráči chovají na hřišti, ale i mimo. Absolutní 
koncentrace a oddanost týmu, pravidlům. Každá situace na hřišti s plnou koncentrací, což je 
dáno právě konkurenčním prostředím a velkou ambiciózností hráčů. 

2. Hráčské osobnosti  - neschopnost převzít hráčskou zodpovědnost, rozhodovat utkání, 
hráčské role zabijáka schopného vyhrát klíčové souboje. Jediný hráč s tímto charakterem je 
obecně R. Kouřil (na tomto turnaji to však ukázal pouze omezeně), z dalších se této roli blíží 
P. Šafarčík a J. Šoula. Máme výborné hráče typu M. Peterka, L. Feštr, ale v klíčových 
okamžicích nedokážou převzít odpovědnost. A to ani proměnit volné střely (L. Feštr v poslední 
čtvrtině utkání s Íránem, M. Peterka je nejlepším hráčem v utkání s Litvou, ale v posledních 3 
min se nedostane do střely). Soupeři mají hráče, kteří nejen promění volné střely, ale v 
klíčových okamžicích promění i velmi těžké střely, doskočí rozhodující míče, atd. My jsme 
takové hráče neměli. I soupeři nepromění jasné střely, ale na druhou stranu najdou klíčové 
hráče rozhodující utkání jako Litva Krestinina v poslední čtvrtině, když v další fázi turnaje byl 
již podprůměrným hráčem. Samostatným útočným kritériem je schopnost tvořit a nikoliv jen 
"konzumovat". 

3. Komplexnost hrá čů - úzká specializace hráčů. Naši hráči mají výborné silné stránky, ale ve 
velké diferenci s ostatními složkami herního výkonu. Např. M. Peterka proměnil v utkání s 
Litvou 5 trojek, ale při očekávaném scoutingu soupeře v dalším utkání vystřelil pouze jednu 
trojku a při 7 bodech nedokázal navázat na svoji útočnou efektivitu v prvním utkání, protože 
neměl jinou útočnou zbraň jako hru 1-1, hru v dolním postavení, atd. Jiným příkladem je 
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obrovský rozdíl mezi útočným a obranným potenciálem jednotlivých hráčů (např. K. 
Aušprunk).  

4. Rozhodování , resp. rychlost a správnost rozhodovacích procesů na hřišti jak v útočné, tak v 
obranné fázi. Proč? Hráči nejsou zvyklí hrát pod takovým tlakem - př. ani L.Feštr hrající jako 
hlavní soutěž NBL není z této soutěže dostatečně připraven na důraznou obranu. Hráči jsou 
zvyklí v klubech hrát podle šablon, nikoliv  dělat osobní rozhodnutí podle situací přímo na 
hřišti - volba obranné kombinace, čtení soupeře a spoluhráčů, využívání silných stránek a 
eliminace slabých stránek.... 

5. Získané fauly - velmi slabá nedůrazná hra 1-1 (preferujeme střelbu z dlouhé vzdálenosti než 
hru 1-1), často jsme ještě na konci čtvrtiny neměli 4 získané fauly, abychom stříleli TH, což byl 
jeden z klíčových faktorů v koncovce s Litvou i Iránem. 

6. Hra v dolním postavení, akceptace fyzického kontakt u – obecně hra v dolním postavení je 
zcela mimo základní dovednosti našich hráčů, protože se vůbec neobjevuje v českých 
mládežnických soutěžích, dále pak rolování v kombinaci "pick and roll", obranné kombinace 
při řešení clony na hráče bez míče, .... to vše má jednoho společného jmenovatele - osobní 
fyzický souboj jako nezbytná součást moderního basketbalu 

7. Nedostate čné zapojení primárního protiútoku.  Proč? - nedůrazný obranný doskok, 
omezení ve hře proti jak osobní, tak zónové nátlakové celoplošné obraně. Velmi omezený 
počet hráčů je schopen hrát s míčem v transition ofense. Důvod? Individuální dovednosti - 
hráči sice umí krásně driblovat a přihrávat, ale ne pod agresivní obranou.  

8. Efektivita využití jak clon na hrá če s míčem, tak na hrá če bez míče - nemáme dostatečné 
individuální dovednosti těchto kombinací. Proč?  Domnívám se, že clony považujeme jako 
taktický nástroj v různých systémech, akcích, ale nepracujeme s nimi jako s individuální 
dovedností, kde jsou klíčové detaily provedení, pochopení jejich využití, atd. 

9. Frustrace hrá čů - negativní projevy hrá čů při neúspěšných situacích (neproměněná 
střelba, ztráta míče, obdržený koš v obraně, ...), z toho pramení ztráta koncentrace a další 
chyby. 

10. Práce s fauly, využívání faul ů - neumíme pracovat s fauly jak v obranné, tak útočné fázi. 
To se prokázalo ve všech koncovkách proti Litvě, Íránu a hlavně Koreji. 

11. Individuální dovednosti - krytí hráče bez míče při využití clon bez míče, fyzický kontakt, 
driblink a přihrávání proti nátlakové obraně v herních situacích 

 
Část "slabé stránky" není kritikou hráčů, ale primárně kritikou kvality našich soutěží a 
tréninkového procesu. 
Tato kritika je ale dle mého názoru pouze částečná, protože úzce souvisí s konkurenčním 
prostředím, které u nás nemáme. 
 
 
 

6.  Zhodnocení a charakteristika výkon ů a trend ů zúčastněných tým ů 
 

Turnaje se zúčastnilo 16 týmů z pěti různých kontinentů. Na rozdíl od ME s velkými rozdíly v 
herních, ale především mentálních dispozicích. Kromě basketbalu považuji za velmi důležité 
vidět rozdílné mentality a tudíž přístupy jednotlivých národů. Naši kulturu sice nezměníme, ale 
můžeme výchovou hráčských osobností přispět ke správnému rozvoji hráčského charakteru, 
profilu vítězného hráče.  
Finálové utkání USA - Srbsko bylo soubojem dvou jasně nejlepších týmů na turnaji, které po celý 
průběh turnaje prokazovaly velmi přesvědčivé a vyzrálé výkony. 
S určitým odstupem byla skupina týmů Litva, Španělsko, Kanada, Austrálie a Chorvatsko, které 
však jako úřadující evropský mistr s největší hvězdou Saricem nepůsobil tak přesvědčivě, z 
osmifinálové skupiny postoupil až ze 4. místa a v balkánském bratrském souboji prohrál ve 
čtvrtfinále se Srbskem. S určitým výkonnostním odstupem pak hrály týmy na 8. - 12. místě Čína, 
Rusko, Brazílie, Írán a Argentina, přičemž za zklamání považuji právě umístění a výkony Ruska.  
Na výkony týmů měl vliv jednak rozsah přípravy na MS (některé neevropské týmy se připravují 
dlouhodobě typu Austrálie, Brazílie) a jednak kvalita hráčského kádru.  
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USA 
Kvalita hráčského kádru byla na nejvyšší úrovni v týmu USA, který měl nejvyrovnanější tým 
složený z dokonale připravených hráčů. Tým USA byl učebnicí juniorského basketbalu. Prototypy 
hráčů s absolutně profesionálním přístupem, oddaností týmu a disciplíně. To je dáno 
samozřejmě obrovskou konkurencí. Ale i atmosférou v týmu. Obrovský realizační tým, který měl 
do detailu rozdělené všechny možné činnosti. Hráči USA byli jasně nejlepšími somatotypy, 
nejlépe fyzicky připraveni jak z hlediska síly, tak hlavně atletiky, s vysokou úrovní dovedností. 
Tým USA měl nejkratší přípravu ze všech týmů a to ukazuje, že kvalita a hlavně profesionalita 
hráčů spojená s disciplínou, koncentrací a zodpovědností jsou hlavními atributy vítězného týmu, 
nikoliv jen taktika.  
 
Srbsko 
Druhým nejlepším týmem, který již ve skupině prokázal jako jediný tým na turnaji, že může 
ohrozit favorita USA, byl třetí tým z posledního ME U18 Srbsko v čele s nejlepším rozehrávačem 
na turnaji Mičičem. Právě v Srbsku dostal český tým za celé své působení největší lekci z 
basketbalu. Úroveň srbského týmu deklaruje nepřítomnost vynikajících podkošových hráčů 
ročníku 1995, neboť síla hráčů 1994 byla obrovská. Pět vynikajících podkošových hráčů 205 cm 
a více v čele s 213 cm vysokým Milutinovem a Nikolou Jankovičem. Srbský tým se opíral o 
typický evropský basketbal založený na spolupráci podkošových hráčů s periferií (všechny 
varianty clony na hráče s míčem s výborným rozhodováním, výborné osobní obraně, vše řízené 
rozehrávači Mičičem a výborným střelcem Novakem a 200 cm vysokým křídlem Andricem). 
Kromě hráčských fyzických parametrů je z evropského pohledu důležité vnímat jednak zvládnutí 
individuálních dovedností komplexního charakteru, ale především "umění" jejich využitelnosti v 
utkání. 
 
Austrálie  
Tým Austrálie se představil v přípravě v ČR. Opíral se o jednoho z nejlepších hráčů turnaje a 
světa ročníku 1995 Dante Exuma - atleticky a technicky vynikajícího vysokého rozehrávače, 
člena All Stars Turnaje. Tým Austrálie byl jedním z nejlépe organizovaných týmů a domnívám se 
i silných po mentální stránce. Ač ostatní hráči nebyli tak silní, tak právě týmová síla s vůdcem 
Exumem dokázala Austrálii posunout ze 4. místa osmifinálové skupiny až do boje o medaili, 
kterou ztratila až v prodloužení.  
 
Litva 
Vicemistr Evropy z posledního ME U18 nedisponuje výjimečnými hvězdami, ani typickými 
podkošovými hráči či dominantními rozehrávači, ale opírá se o výborné, fyzicky velmi dobře 
připravené hráče a typický vyspělý litevský  basketbal - důrazná obrana, komplexní hráčské 
osobnosti, takticky a fyzicky velmi dobře připravený tým hodně těžil ze zkušeností většiny hráčů z 
Žalgarisu Kaunas. Litevci byli několikrát na pokraji porážky včetně prvního utkání s českým 
týmem, ale vždy prokázali obrovskou mentální sílu a utkání dokázali vyhrát, což potvrdili v 
prodloužení ztraceného utkání o 3. místo s Austrálií.  
 
 
Trendy: 
 

� Většina týmů hrála jako hlavní obranný systém aktivní osobní obranu s využíváním všech 
kombinací clon na hráče s míčem, a v různých modifikacích dalších priorit zesilování krytí.  

� Snaha o rychlý přechod na útočnou polovinu, velmi jednoduchý basketbal, čtení obránců a 
spoluhráčů, dobrý spacing a rychlé rozhodování, sebevědomé zakončení a automatický tlak 
na útočném doskoku. 

� Aktivita na útočném doskoku u všech hráčů. 
� Obrovský rozdíl v podílu clon na hráče bez míče oproti českému, ale i evropskému 

basketbalu. Jak z hlediska provedení v útočné, tak řešení v obranné fázi. Oproti českému 
basketbalu bylo zcela odlišné jak útočné, tak především obranné provedení. Nevyužívalo se 
jako "nouzové" řešení přebíráním, ale poctivé agresivní vtlačování. To byl element na který 
jsme byli velmi dobře připraveni v přípravě, kde jsme tím byli hodně zaskočeni. 
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� Snaha o hru v dolním postavení, nikoliv jako primární cíl zakončení, ale aktivace obrany a 
vytvoření tak střelecké příležitosti. To byl hlavní element efektivní hry Argentiny proti ČR, 
naopak tento prvek není typický pro český basketbal.  

� Především u evropských týmů převažovala základní útočná kombinace clony na hráče s 
míčem v různých modifikacích dle dispozic jednotlivých hráčů - kromě předpokladu dobrého 
ballhandlingu hráče s míče je důležitá precizní aktivita clonícího hráče využíváním "rolování" 
do vnitřního prostoru nebo "papování" na periferii - zde je klíčový faktor načasování a 
prostorového uspořádání. Zdůraznil bych právě důrazné úhly a vzdálenosti hráčů.  

� U neevropských týmů zase jasně převažoval podíl clon na hráče bez míče v různých 
modifikacích - nejvíce dolní a zadní clony ("down" a "back" screen) včetně UCLA kombinace.  

� Z hlediska provedení se využívají jiná obranná řešení clon bez míče než v českých 
soutěžích - nikoliv přebírání či proklouzávání, ale důrazné vtlačování, nikoliv snaha něco 
obíhat, ale naopak vyvolávat fyzický kontakt - blokovat útočníka v pohybu, ve využit clony.  

� Při útočných kombinacích se více využívá reakční rozhodování hráčů dle aktuální situace 
než šablon, což však vyžaduje vyšší stupeň využívání dovedností a respektování útočných 
pravidel. 

� Mentálně silné osobnosti, sebevědomější provádění všech činností, uznávání lídrů týmů. 
Hráči schopni rozhodovat utkání.  

� Fyzická připravenost hráčů - není to však v objemu svalové hmoty, nýbrž v obecné fyzické 
připravenosti jako stabilita, výbušná síla, pevnost postoje, ....tzv. balance stance 

 

 

7.  Hodnocení práce RT 
 
Realizační tým pracoval v počtu 7 členů, z toho kondiční trenér se připojil až do 2. etapy finální 
fáze přípravy.  
 
Petr JACHAN  
Hlavní trenér, zodpovědný za vedení reprezentačního týmu a RT  
 
Jan ULRYCH 
Jako zkušený trenér měl roli trenéra "seniora" z důvodu zkušeností z mnoha významných akcí a 
znalosti hráčů. Současně působil jako hlavní trenér U18. Během sezóny se plně věnoval RD 
U19. Ve finální části současně připravoval RD U18. Byl důležitou součástí RT. Jeho klíčovou rolí 
byla koordinační činnost reprezentačních týmů U19 a U20 a U18 a tu zvládl velmi dobře. Podílel 
se na vedení určitých částí tréninků.  
Byl důležitou spojkou s ČBF.  
 
Dušan BOHUNICKÝ 
Trenér, který se soustředil pouze na basketbal našeho týmu. Bylo snahou, aby nebyl ovlivněn 
vnějšími vlivy jako hlavní trenér a druhý asistent. Ve finální části a při MS se věnoval analytické 
činnosti - postupně při MS především scouting soupeřů a částečně scouting našeho týmu. 
Podílel se na konkrétních basketbalových činnostech - všechny vyhození ze zázemí (tzv. auty), 
rozhodovací procesy v útočných situacích, atd. Podílel se na vedení určitých částí tréninků.  
Svoji roli plnil velmi dobře. Přispěl k analytické činnosti fungování RD. Trenér s velkým 
potenciálem pro působení u reprezentačních týmů. 
 
Petr HABÁSKO 
Od druhé etapy dlouhodobé přípravy (od května 2013) působil u týmu v roli kondičního trenéra. 
Vzhledem ke krátkému časovému prostoru se nevěnoval jen dlouhodobé kondiční přípravě, ale 
jeho role měla 2 cíle. Za prvé zajistit monitoring aktuálního fyzického stavu hráčů a následně jeho 
optimalizaci v rámci možností a s dílčím cílem prevence zranění, a to jak individuální, tak 
týmovou cestou. Dílčím cílem bylo zajištění fyzické pohody hráčů. Druhým cílem byl podíl na 
vlastním tréninkovém procesu - vedení úvodních částí tréninkových jednotek, zajištění jejich 
rozmanitosti, závěrečné "cool down". Zodpovídal a osobně řídil rozcvičování před utkáními a 
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následnou kompenzaci po utkáních. Nedílnou součástí byla konzultační činnost o stavu hráčů a 
psychologická činnost. Svoji roli zvládl velmi dobře, splnil očekávání důležitého doplnění 
trenérského realizačního týmu, především v oblasti optimalizace momentální stavu hráčů. V jeho 
činnosti se projevily značné rozdíly v tréninkovém procesu jednotlivých hráčů. Byl důležitým 
psychologickým činitelem. 
 
Tomáš KAPRÁLEK 
Vedoucí družstva, který po celý průběh existenci RD zajišťoval jeho fungování. Při výjimečnosti 
akce a délce přípravy měl velmi náročnou úlohu, kterou splnil velmi dobře. Velmi flexibilně 
zajišťoval náročný program přípravy. Po celý průběh přípravy a MS nebyl žádný vážný problém. 
Přispěl k vysoké míře profesionality fungování RD.  
 
Pavel PROCHÁZKA 
Fyzioterapeut působící u RD od jeho začátků až do konce. Byl stěžejním článkem, který se s 
velkou zkušeností, pílí a pečlivostí staral o servis hráčů a jejich pohodu. Řešil základní zdravotní 
záležitosti, staral se o pitný režim, taping, suplementy, a všechny doprovodné činnosti. Jeho role 
nebyla jen fyzioterapeutická po mechanické stránce, ale plnil i důležitou psychologickou roli. 
Důležitá byla jeho výborná spolupráce s lékařem týmu. Svoji roli plnil velmi dobře a svědomitě. 
 
Pavel ŘÍMAN 
Lékař týmu, u kterého se projevily dlouhodobé zkušenosti a spolupráce s Pavlem Procházkou. 
Tato dvojice působila jako velmi dobře "sehraný tým". Kromě odborné role byl i lidským 
přínosem. Velmi důležitou roli sehrál při dvou vážnějších zraněních Petra Heřmana a Dana 
Truhláře. Oba hráči si ho vybrali pro dlouhodobou léčbu a to jasně dokazuje jeho přínos, 
důležitou roli a důvěru. Neopominutelným přínosem je jeho napojení a spolupráce s Nemocnicí 
Na Františku v Praze. 
 
 
RT byl složen jak ze zkušených odborníků z reprezentačních akcí, tak z nových tváří. Při 
celkovém hodnocení RT platí nepřímá úměra, v matematické terminologii se koeficient korelace 
blíží nule, mezi výsledky RD na MS a celkovým fungováním RT, jak po lidské, tak odborné 
stránce. RT měl vysokou lidskou i odbornou úroveň. Kromě zkušených členů J. Ulrycha, P. 
Procházky a P. Římana bych doporučil pro český basketbal využít potenciál Dušana 
Bohunického a Petra Habáska, ač jsou velmi využívány v rámci klubů, což ukazuje na jejich 
odborný přínos pro český basketbal.  
 

 
 
 

8.  Poznatky, nám ěty a doporu čení pro český basketbal 
 
 

Systémové oblasti 

1. Základna mladých hrá čů na vrcholové úrovni – vytvo ření KONKURENČNÍHO 
PROSTĚDÍ. 

Předpokladem rozvoje mladých hráčů je konkurenční prostředí. Nastavit takový systém, aby 
hráči v příslušné věkové kategorii vyrůstali v dostatečném konkurenčním prostředí. My sice 
hráče posouváme do vyšších soutěží, ale tam mají jiný, zjednodušený, statut neustálé 
omluvy, že jsou mladší. Navíc nejdůslednější výchovný a tréninkový proces je v 
mládežnických kategoriích, nikoliv dospělých. Konkurenční prostředí musí být vytvořeno pro 
každodenní práci, tzn. v klubech. Při určitém počtu perspektivních hráčů v českém 
basketbalu musí být tito hráči centralizováni v adekvátním počtu jednotek - zvážit kategorizaci 
SCM, resp. vícestupňovou míru centralizace.  
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Jednou z dalších cest je přehodnocení charakteru PŘ ČBF, zda-li by průběžné kompenzace 
dle věku nebyly nahrazena až dosažením určitého výsledku v hlavní vrcholné kategorii v 
mužích - např. dosažení určité úrovně v zahraničí, v české nejvyšší soutěži NBL, případně ve 
druhé nejvyšší české soutěži. Následně by pak dle dosaženého stupně byla určitá 
kompenzace rozdělena mezi kluby podílející se na výchově hráče. Viz model Itálie, která 
zaznamenává velkou basketbalovou renesanci. 

 
2. MENTÁLNÍ PŘIPRAVENOST - kromě sportovního tréninku individuální techniky a fyzické 

připravenosti by měli být hráči připravování k zodpovědnosti k určitým výsledkům a výkonům v 
jednotlivých věkových etapách, s vrcholem v mužské kategorii. Profilovat osobnosti, které mají 
silné cíle a vnitřní motivaci. Co to znamená statut profesionálního mládežnického 
basketbalisty? Profilovat mentalitu hráčů k potřebnému obrazu - zodpovědnost, ambicióznost 
a cílevědomost. 
 

3. NÁRODNÍ IDENTITA  - posilování národní identity hráčů, vytváření vztahu hráčů k národní 
identitě. Začíná to v klubu - vztah klub - hráč - zodpovědnost.  Vychovávat hráčské osobnosti 
se zájmem reprezentovat. Připravovat hráče nikoliv jen pro okamžitý úspěch, ale pro 
dlouhodobé cíle. Vybírat nejen hráče se somatickými parametry, ale i s morálně volnými 
vlastnostmi pro vrcholový sport a následně od dětského věku je profilovat k určitým hodnotám: 
rodina – klub – ČBF – ČR. V 19 letech je těžké vytvářet vztahy ke klubu, ČBF, reprezentaci, 
atd.  
2 cesty utváření: 
a) preventivní - kluby bude od žákovských kategorií vytvářen pozitivní vztah mladých hráčů k 

reprezentaci, výchova k zodpovědnosti jak v klubu, tak v reprezentaci, posilovat současný 
model odměňování klubů ve formě dotací dle počtu reprezentantů, což precizně řeší 
současný systém bodování SCM 

b) represivní - sankce za neúčast na reprezentační vrcholné akci bez adekvátní omluvy ze 
závažných důvodů (sankce ve formě snížení dotací u klubů v systému STM) 

 
4. Směřování tréninkové a trenérské práce  – na jednotlivých stupních jako reprezentační 

výběry, zvláště pak SCM, SpS, definovat směr a trendy výchovy hráčů, tréninkové práce, 
vzdělávací nároky na trenéry, jejich aktivní přístup ke vzdělávání. Daleko důslednější tlak ze 
strany ČBF. Možnost centralizace, tzn. podpory vybraných trenérů při vzdělávání, hlavně 
v zahraničí se zpětnou vazbou pro mládežnický trénink. Federace má dostatečný prostor 
ovlivňovat činnost na klubové úrovni díky systému talentované mládeže (STM) a podílu na 
zabezpečení mládežnických týmů. 
Návrh - vytvoření trenérské platformy, která by směřovala ve svém herním projevu jak 
mládežnické reprezentační výběry, tak kluby v systému STM. 
 

5. Trend a p řístup k rozhodování rozhod čích v sout ěžních utkáních  - změnit přístup a trendy 
rozhodování utkání dle potřeb, resp. směru evropského basketbalu a to především na úrovni 
mládeže. Zde je však předpokladem osvěta dle předchozího bodu - směrování trenérského 
přístupu a tudíž dohoda trenéři - ČABR. Příklad zrušení zónové obrany, nebo osobní obrany s 
výrazným odstupováním, do určité kategorie, především však agresivnější obrana hráče s 
míčem .... 
 

6. Koordinace (kontrola) dlouhodobého zat ěžování nejperspektivn ějších hrá čů - míra 
využívání. V klubech systému STM by měla být stanovena osoba zodpovědná za míru 
zatěžování hráčů, tak aby hráči ve věku, kdy by měli mít nejnáročnější tréninkový program, 
nebyli basketbalově vyhořelí (např. počet utkán za rok, za týden, počet dnů volna za rok, atd.)  
 

7. Profesionalita fungování RT  - velmi podnětné bylo sledovat fungování jednotlivých 
realizačních týmů. Nejprofesionálnější byl jednoznačně RT USA, který disponoval nejen 
velkým počtem lidí, ale hlavně bylo vidět rozdělení rolí, parciální zodpovědnost každého člena 
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RT. Samotné trenérské týmy byly často doplněné o další spolupracovníky pro scouting, 
kondiční přípravu, atd. vždy v čele s jasnou "hlavou" v roli hlavního trenéra. Z toho vyplývá 
velký význam scoutingu jak vlastních, tak soupeřových výkonů. 
 

8. Tréninkový proces – věnovat se určitým oblastem v tréninkovém procesu orientovaném 
nejen na výsledky, ale především na VÝCHOVU hráčů. 
 

 

Tréninkový proces – dlouhodobá sportovní p říprava,  její priority a obsah 

 

Rozhodování hrá čů na hřišti  - učit hráče dělat správná osobní rozhodnutí na hřišti - "čtení 
spoluhráčů i soupeřů" podle určitých základních pravidel. Nikoliv dogmatické učení šablon, 
důležitá je osobní zodpovědnost hráčů, jejich podíl na dění na hřišti. A to jak v útočné, tak 
obranné fázi. V tréninkovém procesu se jedná o postupné formy nácviku od 1-1 až 5-5 s 
důrazem právě na čtení jednotlivých, na začátku zjednodušených, situacích.  

Profilování osobností  – výchova hráčů schopných převzít zodpovědnost na hřišti, tzv. 
vůdcovských typů. Jedná se o dlouhodobou mentální přípravu, jejíž počátkem je výběr vhodných 
typů hráčů nejen z hlediska somatického, ale i mentálního. 

Fyzická p říprava  – atletické a silové pojetí herního výkonu. Kromě basketbalového tréninku 
zapojit do sportovní přípravy fyzickou přípravu, specializovanou na basketbal, nikoliv jen obecné 
posilování. Jednak sportovní schopnosti jako rychlost, ale i fyzické předpoklady pro správný 
basketbalový trénink jako stabilizace a pevnost (tzv. core).  Zajistit tak nejen basketbalovou, ale 
především odbornou fyzickou přípravu. S tím souvisí i otázka fyzické přípravy jako základní 
prevence zranění. Důležité je respektování věkové skupiny a individuálních zvláštností. Právě v 
této specifické oblasti při omezené odborné kapacitě se ukazuje jako vhodná centralizovaná 
příprava. 

Agresivní, kontaktní pojetí basketbalu  – přijetí fyzického kontaktu, většího tlaku na hráče s 
míčem, důrazné doskakování a hru 1-1 jako základní elementy, cesta: soutěživost v 
konkurenčním prostředí, např. doskakování - souboj útočný/obranný doskok 

Práce s fauly  – kdy a jak faulovat. Řešení – nácvik již v mládežnických kategoriích, součást 
taktické přípravy. Stejně tak se koncentrovat na další slabou stránku - počet získaných faulů, což 
pramení z individuálních dovedností hráče. 

Individuální činnosti  – provádět všechny basketbalové dovednosti pod obranným tlakem a 
agresivitou a především v herních situacích, nestačí pouhý dril, ale také postupná implementace 
do herních podmínek od MOF 1. až 3. typu 

Hra v dolním postavení - v současné době není součástí herního konceptu většiny českých 
mládežnických týmů, hráči na to nejsou připraveni, základním předpokladem pro kombinaci clony 
na hráče s míčem - rolování clonících hráčů.  

Využívání clon - efektivita a tudíž správnost využívání clon, detaily a technika provedení, 
následně pak čtení a vyhodnocení, důraz na aktivitu jak clonícího, tak odcloněného hráče před a 
po cloně, dobré načasování.  
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9. Závěr 
 
 

Reprezentační družstvo U19 bylo účelově sestaveno pro jedinou a to vrcholnou akci MS U19. 
Osobně se domnívám, že jeho hodnocení by mělo být ve dvou rovinách. Za prvé, hlavním 
hodnotícím kritériem je výsledek na MS a tím splnění cílů. Konečné umístění určitě splněním cílů 
není a účast na MS tak nemůžeme považovat za úspěšnou. Druhou rovinou, z hlediska 
dlouhodobého velmi důležitou, je "CO SI Z MS A ÚČASTI ČESKĚHO TYMU VEZMEME DO 
BUDOUCNOSTI", jak samotní hráči, samozřejmě trenéři, ale i celý český basketbal. Určitě 
zodpovědnost je na trenérech a hráčích, ale měli bychom se poučit a čerpat z toho jako celý 
český basketbal. Z hlediska budoucnosti by celá akce a účast českého týmu měly pomoci k 
posunutí českého basketbalu dopředu, otevření dveří do mezinárodního basketbalu a především 
k výchově hráčů pro reprezentační mužský basketbal nové generace a to jak těch, kteří se MS 
zúčastnili, tak prostřednictvím práce trenérů hráčů dalších. Pro mě osobně byla role trenéra 
velkou výzvou, které jsem s plnou vážností snažil věnovat veškeré své úsilí.   

Rád bych poděkoval všem členům realizačního týmu, kteří se snažili, a jsem přesvědčen, že 
udělali maximum.  
Zvláštní poděkování patří panu doktorovi Římanovi, který byl vždy nápomocen a nad rámec 
svých povinností pomáhal řešit i vážnější zdravotní problémy.  
 

Na závěr bych chtěl poděkovat ČBF, Výboru a sekretariátu ČBF, za důvěru, podmínky a servis 
vytvořené českému týmu a samozřejmě skvěle zvládnuté pořadatelství MS.  

A osobní závěr: po nesplněné misi MS U19 2013, přijetí osobní zodpovědnosti, vybírám jeden 
přesto pozitivní moment týmu - skutečnou vnitřní sílu a odhodlání před utkání s Íránem (po silné 
porážce s ARG), jako vícerozměrný důkaz... že i krutá porážka je cestou k budoucímu vítězství... 

 

 

V Praze, 5. září 2013 

 

Zpracoval: Petr Jachan 
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Přílohy 

 

2. fáze - finální p říprava MS U19 
 

Účast hrá čů ve finální fázi p řípravy MS U19: 

 
 

Příprava U19 - 10 utkání 

    Počet utkání v % 

Truhlář Daniel 10 100 

Feštr  Lukáš 10 100 

Peterka Martin 10 100 

Křivánek Jan 10 100 

Šafarčík Petr 9 90 

Svoboda Matěj 9 90 

Šoula Jiří 8 80 

Hrabovský Marian 7 70 

Kouřil Radovan 5 50 

Slanina Prokop 5 50 

Pecháček Adam 5 50 

Švandrlík Jan 5 50 

Heinzl Dominik 5 50 

Kozina  Jan 5 50 

Vach  Roman 5 50 

Aušprunk Karel 4 40 

Grunt  Pavel 3 30 

Stegbauer  Lukáš 3 30 
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Přípravná utkání 
  
Tým odehrál 10 přípravných utkání, ale pouze 5 utkání (z toho jedno proti USA) v sestavě se 
čtyřmi zahraničními hráči. I v předchozích utkáních však chyběli další hráči jako Šoula, Aušprunk 
se zapojil také až 10. června.  
V kompletní sestavě tým odehrál POUZE 4 utkání. POUZE 4 hráči odehráli všech 10 utkání. 
Bilance:  2 vítězství (Austrálie a Brazílie) a 8 porážek.  
 

ČR U19 - Austrálie U19   75:71  (19:25, 36:39, 56:51) 

ČR U19 - Austrálie U19    52:80  (6:18, 25:42, 40:65) 

ČR U19 - Austrálie U19    69:83  (12:20, 32:45, 51:61) 

Srbsko U19 - ČR U19     91:60  (25:13, 23:12, 22:14, 21:21) 

Srbsko U19 - ČR U19     118:62  (28:24, 31:11, 21:18, 38:9) 

ČR U19 - Španělsko U19    62:81  (20:23, 36:35, 51:57) 

ČR U19 - Španělsko U19    62:70  (19:16, 33:31, 47:52) 

ČR U19 - Brazílie U19    69:73  (18:16, 31:38, 55:58) 

ČR U19 - Brazílie U19     63:49  (21:13, 35:27, 51:34) 

ČR U19 - USA U19     51:97  (10:20, 24:45, 36:65) 
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Účast hrá čů v utkáních 1. ligy v procentech: 

 

      Účast v %  

Křivánek Jan USK Praha 100 

Truhlář Daniel USK Praha 100 

Šafarčík Petr USK Praha 92 

Feštr  Lukáš USK Praha 82 

Vach Roman Sokol Písek 75 

Grunt  Pavel USK Praha 75 

Kozina Jan Loko Plzeň 75 

Šoula Jiří BK Pardubice 67 

Stegbauer  Lukáš BCM Nymburk 64 

Lukáč Martin BCM Ostrava 64 

Aušprunk Karel Loko Plzeň 64 

Lukáč Martina BCM Ostrava 60 

Heinzl Dominik BCM Nymburk 60 

Hrabovský Marian JBC Brno 54 

Svoboda Matěj BCM Nymburk 50 

Peterka  Martin BK Pardubice 36 
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SOURHN - ÚČAST HRÁČŮ na VT U19 - I. fáze (1. liga) 

Ročník Post 1+2     Počet pozvánek Počet účastí na VT Účast v % 

94 Křivánek Jan USK Praha 8 8 100 

94 Šafarčík Petr USK Praha 8 8 100 

94 Feštr  Lukáš USK Praha 8 7 88 

95 Šoula Jiří BK Pardubice 8 5 63 

95 Kozina Jan Loko Plzeň 5 5 100 

94 Habily Yannick BCM Ostrava 4 4 100 

95 Dedek Jiří BCM Ostrava 3 3 100 

94 Honzák Michal Liberec/NBK 5 3 60 

94 Král Ondřej BCM Ostrava 2 2 100 

94 Tomášek Jakub BCM Nymburk 4 1 25 

  3           

94 Hrabovský Marian JBC Brno 7 6 86 

94 Vach Roman Sokol Písek 8 6 75 

96 Svoboda Matěj BCM Nymburk 7 4 57 

95 Šoukal Tomáš BK Pardubice 8 4 50 

  4+5           

94 Truhlář Daniel USK Praha 8 8 100 

94 Grunt  Pavel USK Praha 8 7 88 

95 Stegbauer  Lukáš BCM Nymburk 7 6 86 

94 Lukáč Martin BCM Ostrava 5 5 100 

94 Aušprunk Karel Loko Plzeň 8 5 63 

95 Heinzl Dominik BCM Nymburk 6 5 83 

94 Horák Ondřej BCM Nymburk 5 4 80 

95 Peterka  Martin BK Pardubice 8 4 50 

94 Cejpek Jakub BK Pardubice 2 1 50 

95 Grecynskij David JBC Brno 2 1 50 
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PROGRAM  NT U19  2013 - 2. fáze přípravy 

 Datum Den Místo  
16.05.13 Čtvrtek Praha VT1 indiv. 

17.05.13 Pátek Praha VT1 indiv. 

18.05.13 Sobota Praha VT1 indiv. 

19.05.13 Neděle 
  

20.05.13 Pondělí 
  

21.05.13 Úterý 
  

22.05.13 Středa SC NBK VT2 

23.05.13 Čtvrtek SC NBK VT2 

24.05.13 Pátek SC NBK VT2 

25.05.13 Sobota SC NBK VT2 

26.05.13 Neděle SC NBK G  Austrálie U19 

27.05.13 Pondělí SC NBK G  Austrálie U19 

28.05.13 Úterý SC NBK G  Austrálie U19 

29.05.13 Středa 
  

30.05.13 Čtvrtek Praha VT3 

31.05.13 Pátek Praha VT3 

01.06.13 Sobota 
 

G Srbsko U19 

02.06.13 Neděle 
 

G Srbsko U19 

03.06.13 Pondělí Praha VT3 

04.06.13 Úterý Praha VT3 

05.06.13 Středa Praha VT3 

06.06.13 Čtvrtek 
  

07.06.13 Pátek 
  

08.06.13 Sobota 
  

09.06.13 Neděle 
  

10.06.13 Pondělí PM VT4 

11.06.13 Úterý PM VT4 

12.06.13 Středa PM VT4 

13.06.13 Čtvrtek PM G  Španělsko U19   18.00 

14.06.13 Pátek PM G  Španělsko U19  18.00 

15.06.13 Sobota 
  

16.06.13 Neděle 
  

17.06.13 Pondělí PM VT5 

18.06.13 Úterý PM VT5 

19.06.13 Středa PM G  Brazílie U19  18.00 

20.06.13 Čtvrtek O2 VT5 

21.06.13 Pátek O2 G  Brazílie U19 18.00 

22.06.13 Sobota O2 
 

23.06.13 Neděle O2 VT5 

24.06.13 Pondělí O2 G  USA U19  18.00 

25.06.13 Úterý O2 
 

26.6.-7.7. 
  WCH U19 

 


