
Hodnocení účasti reprezentačního družstva 

kadetek U17 na YOG Singapur (FIBA 33) 

 

1/ Místo a datum konání: 

Singapur, 14. - 26. 8. 2010 (basketbalové zápasy 15. – 23. 8. 2010) 

 

2/ Přehled výsledků ČR 

Nasazení/rozlosování do skupin nás poslalo do silné skupiny C. Už před samotnou akcí bylo jasné, 

že spodní část pavouka (skupiny C a D) je silnější.  Ale že to bude tak výrazné, to jsme ani sami 

nečekali. Rozhodující utkání o postup s Brazílií jsme bohužel byli o chlup horší, a tak nám postup do 

čtvrtfinále (a vzhledem ke „kvalitě“ týmů ze skupin A a B i téměř jistý postup mezi nejlepší šestici 

turnaje) unikl.  

 

ČR – MALI  33 : 8 

Mistra Afriky jsme přehráli po úvodním oťukávání až nečekaně snadno. Čtrnáctibodové vedení do 

poločasu nám dalo klid a ani po změně stran jsme soupeři nedali ani tu nejmenší šanci. Předvedli 

jsme slušný týkový výkon. 

Body: Mervínská 9, Vacková 9, Vojtková 8, Brhelová 7 

 

BRAZÍLIE – ČR  30 : 26 

Klíčový zápas ve skupině jsme nezvládli. Rozhodl úvod utkání a naše nevídaná nervozita. Ovlivnila nás 

nemožnost rozcvičení se, kurt, na kterém jsme ani jednou netrénovali, přesun začátku zápasu o 

půlhodiny. A také strach z významu utkání a nervozita z množství fanoušků, kteří ve čtyři ráno vstávali 

v ČR k přímému přenosu. To nás ale neomlouvá, zápas jsme prostě zvládnout mohli. Brazilky se ujaly 

hned na začátku osmibodového vedení, a i když jsme se několikrát dostali nadostřel, v klíčovou chvíli 

jsme vždy neproměnili jasnou příležitost nebo udělali chybu. I přesto jsme měli půl minuty před 

koncem za stavu 28:26 dvakrát možnost vyrovnat nebo zápas dokonce otočit, ale nepřipravené střely 

se neujaly a koš necelých deset sekund před koncem definitivně pohřbil naše naděje. Výborně 

zahrála Vojtková, ale byla velice osamocena. Propadla Mervínská a nepřipravena byla Brhelová. 

Body: Vojtková 16, Mervínská 4, Vacková 3, Brhelová 3 

 



ČR – THAJSKO  28 : 26 po prodloužení 

Náš jednoznačně nejhorší výkon ve skupině skončil paradoxně naším vítězstvím. Vstup do ranního 

utkání se nám už podruhé nepodařil, opět jsme ho prospali, pohyblivé Thajky nám dělali velké 

problémy. Na přelomu prvního a druhého poločasu jsme konečně otočili skóre, ovšem zápas jsme do 

vítězství nedotáhli, naši neuvěřitelnou nemohoucnost (střelba 45/9!!) a křeč Thajky potrestaly a šlo 

se do prodloužení. Zde měly Asiatky psychicky navrch, dvakrát šly tříbodovým košem do vedení, ale 

silou vůle jsme zápas otočili. 

Body: Vacková 9 (12 doskoků), Mervínská 8 (střelba 11/2, 14 doskoků), Vojtková 8(střelba 19/3), 

Brhelová 3 

 

ČÍNA – ČR  33 : 19 

Proti favorizovaným Číňankám jsme nezačali špatně, ovšem neproměňování jasných příležitostí 

zejména z ruky Vojtkové znamenalo náskok pro Asiatky. Ve zbytku utkání jsme se snažili se soupeřem 

držet krok, ovšem zejména americká rozhodčí byla zásadně proti (dvakrát nepochopitelně neuznaný 

koš, fauly na nás před střelbou, u soupeřek při střelbě, odebrání autového vhazování apod). Číňanky 

byly o chlup lepší, ale konečný výsledek rozhodně nevypovídá nic o průběhu zápasu, který se vydařil 

Mervínské. 

Body: Mervínská 10, Vojtková 5 (12/1), Vacková 4, Brhelová 0 

 

V boji o umístění jsme jako jediní z třetích míst dostali silného soupeře – Francii. Proti favoritovi 

(letošní vicemistryně světa v kategorii U17) jsme dlouho vedli, ale psychický kolaps v závěru nás 

připravil o boj v první desítce konečného pořadí. Turnaj jsme tak následně dohráli proti africkým 

celkům, a kromě závěrečné dvouminutovky s Angolou v nich dominovali. Samozřejmě bylo cítit 

zklamání a mírná ztráta motivace. V hlavách bylo pořád co kdyby, zvlášť po výsledcích čtvrtfinále, 

semifinále apod. Ale snažili jsme se bojovat až do konce. 

 

ČR – FRANCIE  24 : 29 

V zápase s jedním z nejúspěšnějších evropských celků posledních let jsme dlouho byli mírně vpředu. 

Minutu a půl před koncem jsme zvýšili na 24:18, ale pak se hráčky zalekly vítězství, přišel naprostý 

mentální výpadek a 11 inkasovaných bodů v posledních 80 sekundách zápasu. Vzhledem k pravidlům 

(trenéři nemají k dispozici timeouty, po koši nelze v posledních minutách na rozdíl od pětkového 

basketbalu střídat) nebylo jak tento kolaps zastavit. Velká škoda, loňské medailistky z ME a letošní 

stříbrný tým z MS do 17ti let jsme měli „na lopatě“. 

Body: Mervínská 13, Brhelová 5, Vojtková 4, Vacková 2 

 

 



ANGOLA – ČR  15 : 18 

Většinu času pohodový zápas, vedení 14:2, 16:3 a 18:5… S pocitem, že se nám nemůže nic stát, jsme 

přestali bránit, v útoku si každá hráčka začala hrát podle sebe (nejčastěji systém jedna proti všem), a 

zbytečně jsme nechali soupeřky zápas lehce zdramatizovat.  

Body: Brhelová 7, Mervínská 5, Vojtková 5, Vacková 1 

 

ČR – MALI  32 : 12 

Na závěr turnaje jsme se střetli s týmem, se kterým jsme hráli už na začátku. Už samotný fakt, že po 

soubojích s týmy ze skupin A a B Mali postoupilo až do boje o 13. místo jasně naznačuje, jak velký 

rozdíl v kvalitě byl mezi horní a dolní polovinou pavouka. Náš tým vcelku lehce získal do poločasu 

vedení 21:3 a i přes polevení po změně stran dokráčel naprosto suverénně k vítězství. 

Body: Brhelová 13, Vojtková 9, Mervínská 5, Vacková 5 

 

Konečné umístění je mírným zklamáním. Určitě jsme nejeli pro medaile, ale na druhou stranu, ony 

nebyly až tak daleko. Ač to z hlediska celkového umístění určitě zní podivně. Turnaj výrazně 

ovlivnilo nerovnoměrné rozdělení do skupin, když následně všechny týmy ze skupin C a D, pokud 

narazily na soupeře z A nebo B, své soupeřky jednoznačně přehrály. Reprezentace z těchto skupin 

tak skončily na 1. a 2. místě, 5. a 6. místě, 9. a 10. místě, 13. a 14. místě… Lepší postavení systém 

turnaje nepovoloval. 

Nemůžeme si však stěžovat na los, mezi nejlepší se dalo postoupit i z naší skupiny. K tomu nám ale 

vedle potřebného sportovního štěstí chyběla nedostatečná agresivita při zakončení i dalších 

činnostech, a také zejména větší psychická odolnost. 

 

3/ Konečné pořadí, zhodnocení herního výkonu RD ČR i ostatních týmů: 

1. místo – Čína 

Suverén celého turnaje. Čína byla skvěle připravena, je vidět, že se v Asii 3 na 3 už nějaký čas hraje, 

včetně největší akce na tomto kontinentu – Asijských her. Fyzicky i technicky skvěle disponované 

družstvo. Když Číňanky střídaly před samotným zahájením turnaje naše a německé družstvo na 

tréninku, tak naše hráčky ani jejich německé kolegyně nevěřily, že nejde o mužský tým… Výborná hra 

zády ke koši (pivotka Ma), skvělé procento střelby z delší vzdálenosti (trojkařka Jin), kvalitní hra 1 na 

1, organizace hry (rozehravačka Shen), to vše zdobilo čínský výběr. 

2. místo – Austrálie 

Australský výběr byl postaven na čtyřech hráčkách podobného typu, něco přes 180 cm měřících, 

skvěle silově disponovaných. Všechny čtyři křídelnice byly schopné hrát na všech pozicích, jak 

z perimetru, tak zády ke koši. Druhou devízou Australanek byla neustálá dobrá nálada, ani náznak 



jakékoliv nervozity. Zejména díky uvolněnosti a schopnosti využít výškové převahy proti nejnižší 

Američance postoupila Austrálie až do finále, ač ve skupině podlehla Japonsku. Nejaktivnější hráčkou 

byla Bontempelli. 

3. místo – USA 

Zklamáním skončila olympiáda pro Američanky. Družstvo bylo složeno z výborných individualit, které 

se navíc neúčastnily MS U17 a připravovaly se speciálně na tuto akci. Američanky však doplatily na 

v podstatě nulovou taktiku – vše chtěly uhrát jen systémem 1 na 1. Druhým problémem byla zřejmě i 

sebejistota z jasného vítězství v celém turnaji. Až do semifinále Američanky nikdo neprověřil a když 

najednou v semifinále poprvé narazily na soupeře ze spodní části pavouka, Australanky, nebyly na 

odpor soupeřek připraveny. Zástupkyně Oceánie svým nadšením a bojovností nakonec tým USA 

přetlačily a Američankám tak zbyl jen bronz, který získaly po jednoznačném vítězství nad Kanadou. 

Na rozdíl od mužských kolegů, na které zbylo velice překvapivě jen 4. místo. 

4. místo – Kanada 

Kam až může systém turnaje vynést průměrné družstvo – to se krásně ukázalo na celku Kanady. 

Silného soupeře potkaly Kanaďanky v podstatě až v semifinále! Do té doby byly jejich největšími 

soupeřkami podprůměrné Rusky, ve čtvrtfinále se Kanada potkala s Německem. Oba tyto týmy i náš 

výběr bez problémů před měsícem porazil. Ve finálových bojích Kanaďanky už narazily na kvalitní 

týmy Číny a USA, proti kterým neměly nejmenší šanci. Hlavní zbraní Kanaďanek byla sehranost celku, 

který se na akci systematicky připravoval. 

5. místo – Japonsko 

Skvěle připravené družstvo, pohyblivé, na Japonky překvapivě fyzicky vyspělé. Loni Japonky vyhrály 

Asijské hry, když ve finále porazily o bod Čínu! 3 na 3 už se v Japonsku (a celé Asii) hraje již několik let 

a na připravenosti týmu to bylo vidět. Japonky bohužel byly ve spodní polovině pavouka, a tak 

vypadly v krásném souboji s Čínou již ve čtvrtfinále. Skvěle se prezentovala zejména druhá nejlepší 

střelkyně MS do 17ti let Nagaoka (i na tomto MS skončily Japonky páté). 

6. místo – Brazílie 

Brazilky postavily svou hru na agresivní až zákeřné obraně, nejtvrdší ze všech celků, kterou většina 

rozhodčích pod tlakem brazilského trenéra tolerovala (případně se dopískávaly fauly na druhé 

straně). V útoku vsadily Brazilky na hru 1 na 1, na kterou byly výborně fyzicky připraveny (rychlostně i 

silově). Nejlepší byla v tomto směru Joice Coelho. 

7. místo – Korea 

Velice smutno nám bylo při pohledu na boje Korejek ve vyřazovací fázi.. Tým, který držela zejména 

křídelnice Yeong (dobrý nájezd i střela z dálky), proklouzl ze slabé skupiny mezi nejlepší, ač 

výkonnostně byl daleko za naším týmem. Při jediném střetnutí s celkem ze spodní poloviny tabulky, 

Brazílií, utrpěly Korejky sedmnáctibodový debakl (11:28). 

 

 



8. místo – Německo 

Ještě o chlup slabší celek než Korejky vyslalo na YOG Německo. Jednalo se o stejný celek, který jsme 

na jeho domácí půdě v Hamburku porazily o 18 bodů 33:15. Hra byla založená na hře 1 na 1 zády ke 

koši pivotky Hoffgen, nebo případně na její přihrávce nabíhajícím střelcům ze střední vzdálenosti. 

9. místo - Itálie 

Letošní mistryně Evropy doplatily na los nejvíce ze všech týmů. V celé soutěži prohrály jediný zápas, a 

to se stříbrnou Austrálií! Ve vyrovnané skupině však v minitabulce skončily Italky až třetí a lepší než 

deváté místo si připsat nemohly. Ač výkonnostně měly i na medaili. Opíraly se zejména o dvojčata 

Caterinu a Francescu Dotto. 

10. místo – Francie 

Vicemistryně světa doplatily také na těžký los. S nikým jiným než s týmy ze skupiny Francouzky 

neprohrály, na víc než desáté místo to nestačilo. Herním projevem však trošku zklamaly, i naše 

družstvo bylo ve vzájemném duelu většinu zápasu lepší. Hra byla založena na cloně na hráčku 

s míčem (pivot/rozehrávač). 

11. místo – Rusko 

Rusky jsme bez problémů porazili v přípravném turnaji v Hamburku. Na olympiádu přijely Rusky 

v pozměněné sestavě, ovšem výkonnost lepší nebyla. Snažily se hrát clony bez míče i s míčem, ale 

fungovalo to jen proti týmům Vanuatu či Pobřeží Slonoviny. I to však stačilo na boj o 11. místo, ve 

kterém Rusky proti uspěly. 

12. místo – Bělorusko 

Tři atletické typy střílející z dálky plus mohutná podkošová hráčka Bělorusku úspěch nepřinesly. Výhry 

nad Singapurem, Angolou a Pobřeží Slonoviny však stačily na 12. místo. Přitom nevýrazné Bělorusky 

mohly postoupit i mezi osm nejlepších, nezvládly však závěr zápasu s Německem. 

13. místo – ČR 

Vzhledem k našim slabším individuálním dovednostem jsme na rozdíl od většiny ostatních týmů 

nepostavili jako základ hru 1 na 1 ani clonu na míč, ale postavili jsme náš systém na kombinacích 

„hoď a běž“ a clonění bez míče. Tyto systémy, pokud byly hrány precizně, fungovaly proti všem 

celkům, snad jen na skvěle připravené Číňanky naše taktika tolik nezabírala. Velmi jsme se také 

věnovali doskakování (na turnaji jsme ve všech zápasech nakonec měli více doskoků než soupeř, opět 

s výjimkou olympijských vítězek z Číny). Bohužel vražedný los, společně s psychickou nevyzrálostí a 

nedostatečným důrazem a agresivitou (což je při hře 3 na 3 základ úspěchu, zejména při zakončení), 

nás odsunul až na 13. místo. Problémem byl také vysoký počet ztracených míčů. 

14. místo – Mali 

Atleticky solidně připravený celek, který však stejně jako další africké týmy propadá v taktice. Hra 

založena v podstatě jen na hře 1 na 1 a cloně pivota na rozehrávače. Dvě nejtěžší porážky si odneslo 

Mali ze zápasu s naším týmem, všem ostatním Malijky vzdorovaly více. 



15. místo – Pobřeží Slonoviny 

Technicky nevyspělý tým, který však postoupil do skupiny o 9. - 16. místo díky výhře nad slabým 

Vanuatu. V boji o konečné umístění překvapivě porazilo Pobřeží Slonoviny v prodloužení také Angolu. 

16. místo – Angola 

Technicky i atleticky nejlepší Afričanky. Jediné, které dokázaly dělat problémy evropským týmům. 

Zároveň však výběr, který si počínal až nepochopitelně netakticky, hru měl postavenou na trojkových 

střelách, které nepadaly téměř nikomu (hrálo se už podle nových pravidel). Jakýkoliv vyrovnaný závěr 

Angola nezvládla. 

17. místo – Thajsko 

Vítězky dodatečné kvalifikace měly smůlu na skupinu, v bojích o umístění pak všechny soupeřky 

Thajsko přehrálo. Hra založená na velmi dobrém pohybu všech hráček, který např. našemu týmu 

dělal velké problémy (i z důvodu podcenění). Hru řídila rozehravačka Sawatong, ač bodově byla 

naprosto nevýrazná. 

18. místo – Chile 

Jihoamerické zástupkyně také mohly pomýšlet na vyšší umístění, ale opakovat, že neměly štěstí na 

skupinu, by bylo již evergreenem. Chilanky hrály typický jihoamerický basket, který však ještě 

nedosahuje kvalit Brazílie. 

19. místo – Singapur 

Domácí celek se připravoval na YOG soustavně celý rok, přesto to nestačilo na lepší než předposlední 

místo. Výškovou i technickou převahu soupeřek se domácí celek snažil eliminovat díky skvěle 

zvládnutým pravidlům a na ně připravené taktice. Stačilo to však pouze proti Vanuatu. 

20. místo – Vanuatu 

Druhý zástupce Oceánie, který se na YOG dostal díky divoké kartě. Škoda že nebylo Vanuatu 

nalosováno do skupiny C nebo D a Austrálie naopak ☺. Ale takto Vanuatu alespoň nedostávalo žádné 

nedůstojné příděly. 

 

Z hlediska předvedených výkonů bych týmy hodnotil takto: 

1. skupina:  Čína, Japonsko, Itálie, Austrálie, USA 

2. skupina:  Brazílie, Kanada, ČR, Francie 

3. skupina: Korea, Německo, Rusko, Bělorusko 

4. skupina:  Thajsko, Mali, Angola, Chile 

5. skupina: Singapur, Pobřeží Slonoviny, Vanuatu 

 

 



4/ Statistické ukazatele hráček ČR 
 

Vojtková Michaela: 55 bodů – 7.86/zápas 

2b: 20/65 (30%), 3b: 1/8 (12%), TH: 12/25 (48%), doskoky: 31 (4.42), asistence 8: (1.14),               

ztráty: 25 (3.57), zisky 5 (0.71) fauly: 9 (1.28), fauly získané: 20 (2.86) 

 

Mervínská Gabriela: 54 bodů – 7.71/zápas 

2b: 20/48 (42%), 3b: -, TH: 14/24 (58%), doskoky: 42 (6.0), asistence: 5 (0.71), zisky: 7 (1.00),        

ztráty 12 (1.71), fauly: 13 (1.86), získané fauly: 14 (2.00) 

 

Brhelová Radka: 38 bodů – 5.42/zápas 

2b: 14/38 (36%), 3b: 2/13 (15%), TH: 4/10 (40%), doskoky: 25 (3.57), asistence: 8 (1.14),                

zisky: 2 (0.29), ztráty: 15 (2.14), fauly: 8 (1.14), získané fauly: 9 (1.28)  

 

Vacková Michaela: 33 bodů – 4.71/zápas 

2b: 11/31 (35%), 3b: 1/6 (16%), TH: 8/15 (53%), doskoky: 47 (6.71), asistence: 11 (1.57),                

zisky: 4 (0.57), ztráty: 25 (3.57), fauly: 10 (1.42), získané fauly: 11 (1.57) 

 

5/ Zhodnocení práce RT 

Na prvním VT mi asistovala Milena Moulisová, na MT v Hamburku pomáhala na pozici vedoucí 

družstva Pavlína Chudárková. Obě jmenované byly přínosem a mohu je jen doporučit na jakoukoliv 

další akci. Na ostatních částech přípravy i samotné YOG jsem byl již odkázán sám na sebe. 

 

6/ Poznatky 

Na turnaji se velice výrazně projevilo, že ve světě byla tato akce pojata velice prestižně, jen 

v některých evropských státech jí nebyla věnována dostatečná pozornost. U nás byl znát samozřejmě 

i fakt, že nebyly k dispozici všechny nejlepší české hráčky tohoto dvojročníku (93-94).  Projevily se 

bohužel i minimální prostředky na přípravu, což je velká škoda, opravdu jsme mohli mířit velice 

vysoko a podobná šance se nemusí dlouho opakovat.  

Co se týče samotného 3 na 3, budoucnost tento formát zřejmě má, ať se nám to líbí, nebo ne. 

Podívaná to byla atraktivní, akce střídá akci, divácky velice zajímavé. Všechny bloky zápasů byly dle 

sdělení pořadatelů vyprodané. A hlavně je zde velká podpora FIBA. Kaňkou byly „nedodělky“ – díry 

v pravidlech, a pro nás také rušivá hudba hraná během celého zápasu. Plus zvukové signály z druhého 

hřiště (píšťalka, klakson) – automaticky přestáváme hrát, a zejména Brazilky a Francouzsky to 

dokázaly potrestat. 



Co se českých hráček týče, pozitivem určitě byla schopnost rychle se adaptovat na novou hru a nová 

pravidla, s nutností odstranit spoustu návyků z pětkového basketbalu (menší problémy s touto 

změnou měla jen Vacková). Slabinou nedostatek agresivity, a hlavně psychika. V klíčových chvílích na 

hráčky dolehla tíha okamžiku. I z tohoto důvodu však bylo YOG pro hráčky do budoucna skvělou 

zkušeností. 

 

Závěrem chci poděkovat celému sekretariátu ČBF za vynikající spolupráci během přípravy na YOG. 

 

Petr Kapitulčin 

29. srpna 2010 


