
Hodnocení účasti RD mužů na MS 3X3 Atény 23. – 28. 8. 2012 

 
Přehled výsledků: 

23.08.2012 Lotyšsko - Česká republika 12:17 

23.08.2012 Česká republika - Španělsko 15:16 

23.08.2012 Slovinsko - Česká republika 14:12 

24.08.2012 Česká republika - Nepál 21:11 

25.08.2012 Česká republika - Srbsko 10:19 

 
        

Osmifinále         

25.08.2012 Francie - Česká republika 21:13 

 
RD ČR se umístilo na děleném 9. místě 
 
Individuální statistiky: 
Vzhledem k faktu, že pořadatelé nezajistili kopie zápisu pro 
zúčastněná družstva, tak nemáme k dispozici individuální statistiky 
hráčů: 
 
Přípravné období RD mužů 3X3. 
 
Do přípravy a širší nominace RD byly přizváni níže uvedení hráči: 
Stanislav Votroubek 
Jiří Slavík 
Lukáš Kraus 
Kamil Švrdlík 
Jiří Brůha 
Zdenek Hanzlík 
Jiří Jelínek 
Ladislav Horák 
Jan Stehlík 
Radim Klečka 
 
Během přípravného období, které jsme zahájili účasti na turnaji v 
Ostravě 2.6. 2012 se vykrystalizovala „ideální“ sestava RD  3X3 v 
tomto složení: 



Stanislav Votroubek 
Jiří Slavík 
Lukáš Kraus 
Kamil Švrdlík 
Vzhledem k personální situaci v RD mužů pro kvalifikaci na ME 
2013, kdy Kamil Švrdlík nebyl uvolněn pro RD 3X3 došlo k 
personální změně a Kamila Švrdlíka  pro MS v Aténách nahradil Jiří 
Brůha. 
 
V přípravě na MS jsme absolvovali 7 turnajů (Ostrava, K. Vary, Praha 
– Letňany, Praha – Václavské náměstí, Moskva, Londýn, Nice). 
Během těchto turnajů jsme odehráli 37 utkání z toho 32 vítězství a 5 
proher. 
 
Přípravné období zahrnovalo rovněž 2 herní soustředění (Praha, 
Nice). 
 
Velmi důležité a zásadní bylo společné soustředění s francouzským 
reprezentačním družstvem v Nice a to především z hlediska 
konfrontace našeho herního výkonu v porovnání s herním výkonem 
francouzského RD, které nakonec obsadilo na MS v Aténách 2. 
místo.  
Ve dvou přátelských utkáních jsme odešli vždy těsně poraženi, 
nicméně jsme měli možnost hrát proti špičkovému týmu se 
sofistikovaným obranným systémem a velmi dobře propracovanou 
útočnou fázi. 
 
Musím konstatovat, že z pohledu konfrontace s nejlepšími týmy na 
MS, byly všechny zápasy, které RD odehrálo proti tuzemským 
soupeřům, zcela irelevantní a to především z hlediska naprosto 
rozdílného pojetí hry, a to jak v útočné, tak obranné fázi. Teprve již 
zmíněné zápasy proti francouzskému RD nám jasně ukázaly naší 
výkonnostní úroveň. 
 
Hodnocení herního výkonu RD. 
 
Na základě zkušenosti ze soustředění v Nice jsme přehodnotili náš 
herní projev a to především v obranné fázi. 



Zásadní determinantou ve hře 3X3 je časový limit pro útok 12 s a 
povinnost, aby po obdrženém koši, musel útočník zaujmout pozici, 
oběma nohama za čárou tříbodového hodu. 
Jestliže se bránícímu družstvu podaří dostat útočící tým do časové 
tísně, potažmo k nepřipravení střele, získává značnou výhodu. Na 
základě výše popsané skutečnosti jsme zvolili specifický obranný 
systém, který zabraňuje útočícímu družstvu, po naší úspěšné střele 
(koši), dopravit míč za čáru tříbodového hodu. Pokud se nám tento 
systém dařilo aplikovat, tak se soupeř dostal pod značný tlak a 
útočil z nepřipravených pozic.  
Pro aplikování tohoto systému je třeba, aby hráči byli dokonale 
fyzicky připraveni. V tomto ohledu jsme podcenili fakt, že MS se 
pořádá v období hrubé fyzické přípravy probíhající v klubech a 
samotní hráči si stěžovali na značnou únavu, která jim 
znemožňovala realizovat během celého zápasu výše popsaný 
obranný systém. Všechna utkání na MS, jsme prohráli mezi 7 – 10 
minutou hry, kdy jsme nebyli schopni realizovat nátlakovou hru v 
obranné fázi. 
 
Co se týče útočné fáze hry, tak je patrné, že naše hra ve výše 
uvedeném personálním obsazení, nemůže být založena na tom, že 
budeme soupeře přehrávat 1na1, ale na jednoduchých herních 
kombinacích vycházejících z clony na hráče s míčem, clony na hráče 
bez míče, potažmo z „pick and roll“. 
Základním stavebním kamenem naší hry v útočné fázi byla kvalitní 
střelba za 3 resp. za dva body Stanislava Votroubka a universální 
herní projev Lukáše Krause.  K těmto dvěma pilířům výkonu, jsme 
přidali silový a atletický projev dvou mladších hráčů, Brůhy a 
Slavíka. 
 
V prvních dvou utkáních na MS kdy jsme byli schopni realizovat 
náročnou obranu a jasně jsme soupeře přehrávali, o čemž svědčí 
jednoznačná výhra s Lotyšskem a de facto vyhraný zápas se 
Španělskem.  
U druhého zápasu se Španělskem bych se pozastavil, protože 
nepochopitelný výrok rozhodčího, který po ukončení utkání nařídil 
dva trestné hody, kterými jsme prohráli vítězné utkání, značně 
ovlivnil naše další výkony na turnaji. Přestože představitelé FIBA 



viděli video záznam z daného okamžiku, kde je naprosto jasné, že 
rozhodčí pochybil, nebylo možné již s výsledkem utkání nic dělat. 
Abych byl přesný, tak od tohoto okamžiku se nám nepodařilo dostat 
náš výkon do optimální podoby a hned následující zápas, který jsme 
hráli za 40 minut proti Slovinsku, jsme psychicky nezvládli, přestože 
jsme jasně vedli po celou dobu utkání, tak dvěma rychlými koši 
Slovinců v závěru zápasu jsme prohráli. 
Následující den jsme jasně přehráli slabé družstvo Nepálu a 
předposlední den turnaje jsme odehráli dvě klíčová utkání z 
hlediska postupu do dalších kol soutěže. Nejprve jsme ve skupině 
zcela jasně prohráli s pozdějším vítězem MS družstvem Srbska a zde 
je třeba říci, že v daný okamžik bylo družstvo Srbska výrazně lepší ve 
všech parametrech a to především ve hře 1na1, kde nás velmi 
výrazně předčili. Fenomenální byla především jejich úspěšnost 
střelby z pole, která se pohybovala okolo 75%. 
Na základě umístění ve skupině (4. místo) jsme postoupili do 
osmifinále, kde jsme narazili na pozdějšího druhého finalistu, 
družstvo Francie. 
V tomto utkání, které se hrálo ve 23:00 při teplotě 37°C, jsme do 
stavu 8:8 podávali vynikající výkon. Nicméně po 6 minutách hry 
jsme nezvládli utkání fyzicky a utkání jsme prohráli. 
 
Pokud bych měl ve stručnosti zhodnotit výkon družstva na MS, tak 
jsme za daných okolností podali maximální výkon v danou chvíli a 
na daném místě.  
Pokud bych měl porovnat výkonnost družstva nezávisle na umístění, 
tak kromě finalistů resp. družstev Srbska a Francie, které v danou 
chvíli byly opravdu nejlepší, tak výkonnostní rozdíly jednotlivých 
družstev byly velmi malé, pokud nebereme v potaz týmy jako Nepál 
nebo Mexiko. 
 
U družstev Srbska a Francie bych se chtěl zastavit, protože každé 
družstvo produkovalo zcela rozdílný herní styl. 
Výkon Srbska byl postaven na perfektních individuálních herních 
výkonech 3 hráčů, kteří odehráli 95% hrací doby. Čtvrtý hráč byl v 
principu jen do počtu. Už tento samotný fakt byl zarážející a svědčí 
o výjimečnosti tohoto týmu. Jejich Individuální herní výkony byly 
natolik kvalitní, že zcela jasně přehráli i tým USA, který produkoval 



podobný styl, nicméně kvalitativně o třídu horší. Pokud bych měl 
specifikovat týmový výkon, tak mi vystačí slovní spojení „intuitivní 
basketbal“ neboli jednoduché herní kombinace jako „hoď a běž“, 
clona na hráče s nebo bez míče, pick and roll atd…….. Nicméně zde 
bych zdůraznil jeden obrovský rozdíl proti ostatním týmům, kromě 
Francie.  Všechny herní kombinace byly provedené naprosto 
správně, tzn. že clona byla opravdu clona, kdy cloněný hráč získal 
výhodu, popřípadě došlo k přečíslení atd……  
TENTO FAKT BYL PODSTATOU ÚSPĚCHU MISTŮ SVĚTA. 
V trojkovém basketbalu, je kvalita provedení herních činností 
(kombinací)naprosto zásadní. Protože pokud primárně nezískáte 
výhodu z první clony nebo úniku, tak se dostáváte do časové tísně, 
která končí nepřipravenou střelou a tedy „vítězstvím“ obrany. 
Výkon Francie byl rovněž opřen o kvalitní individuální herní výkony 
hráčů, nicméně jejich obranné I útočné herní kombinace byly 
sofistikovanější než u ostatních týmů. Přestože výkon 
francouzského týmu byl z hlediska týmového herního výkonu 
propracovanější než u srbského týmu, tak proti dokonalému 
provedení individuálních herních činností Srbů podpořené 
neuvěřitelnou procentuální efektivitou střelby, nenašli recept na 
vítězství. 
 
Při objektivním posouzení herního projevu našeho RD musím 
konstatovat, že naší hráči jednoznačně zaostávají v kvalitě 
provedení individuálních herních činností oproti nejlepším týmům a 
hráčům.  
Nebudu konstatovat nic nového, pokud prohlásím, že hráči RD jsou 
typickým reprezentativním vzorkem české basketbalové školy a v 
basketbalu 3X3 je daleko více vidět všechny nedostatky v herním 
výkonu, jak samotných hráčů, tak celého týmu.  
Nedostatky myslím, především nedostatečnou kontrolu míče, 
špatné návyky při uvolnění hráče jak s míčem, tak bez míče, 
nedokonalé provedení všech typů clon atd…….. To vše je v 
„trojkovém“ basketbalu patrné na první pohled a velmi těžce se to 
nahrazuje něčím „jiným“! V principu to ani nejde tzv. nalhat.   
 
Pokud bych měl velmi stručně zhmotnit „sdělení“ z MS 3X3 pro 
český basketbal, tak by bylo velmi jednoduché. Pracujme s dětmi na 



dokonalém zvládnutí individuálních herních činností, především na 
kontrole a vedení míče. Pracujme na dokonalém obranném postoji 
a postavení, a pokud máme na mysli týmový výkon, tak se vraťme 
od komplikovaných herních systémů, k jednoduchým herním 
kombinacím, které můžeme používat na jakémkoliv místě hřiště, 
naučme je tyto jednoduché herní kombinace tzv. řetězit a dejme 
prostor hráčům se svobodně na hřišti rozhodovat.  
Neboli, pracujme s individualitou hráče – jedince od raného dětství, 
respektujme jeho individualitu a podpořme jeho individuální výkon 
ve prospěch družstva. 
V tomto ohledu, nabízím možnost využití mých poznatků, v rámci 
školení trenérů, kde jsem schopen zpracovat jednoduchý postup při 
nácviku zmíněných jednoduchých herních kombinací v intencích 
detailního rozboru jednotlivých fází herních kombinací v závislosti 
na postoji, postavení a načasování jednotlivých fází dané herní 
kombinace. 
Vzhledem ke skutečnosti, že celou tour se mnou absolvovala moje 
žena, která přednáší specializaci „wellness“ na Palestře se 
zaměřením na práci s individualitou, nabízíme možnost zpracování 
specifických přednášek a seminářů pro trenéry, na téma „práce s 
individualitou a osobní přístup trenéra k hráčům“ neboli zásady 
individuálního „coachingu“ a uceleného přístupu k hráčům ve 
sportovním tréninku. 
 

 

 

Predikce rozvoje 3X3 v ČR 
 
V letošním ročníku FIBA TOUR  3X3  v ČR proběhlo celkem 5 turnajů 
plus finále. Všechny turnaje jsem osobně navštívil a dovolím si malé 
zhodnocení. 
Primárně lze říct, že turnaje byli dobře zorganizované ve smyslu 
průběhu samotného turnaje, tedy organizace přímo na místě. 
Zásadním a společným rysem turnaje byla velmi nízká účast týmů v 
jednotlivých kategoriích a to především mládežnických. O účasti v 
ženské kategorii nehovořím, protože ta byla téměř nulová, pokud 
nebereme v potaz turnaj v Praze. 



Kromě své povinnosti z titulu trenéra RD jsem „postavil“ tým dívek 
U14 a byl jsem připraven, v rámci objíždění a natáčení jednotlivých 
turnajů, s nimi všechny turnaje absolvovat.  Účast na většině 
turnajů jsme museli zrušit, protože do poslední chvíle nebylo jasné, 
že se v této kategorii turnaje někdo vůbec zúčastní. 
Pokud máme uvažovat o jakési budoucnosti a rozvoji 3X3 je třeba 
především v mládežnických kategoriích udělat maximum pro 
posílení účasti.  
Jako zásadní vidím zapojit do celého systému „rodinu“, tedy rodiče 
s dětmi. Existuje podobný koncept ve fotbale, který se jmenuje  
„E. ON rodinný fotbálek“, který kromě hlavní soutěže dětí, má ještě 
soutěž smíšených týmů rodičů a dětí, které jsou motivované 
hodnotnými věcnými cenami. Koncept velmi dobře funguje a 
každého turnaje, kterých je 16 v ČR, se zúčastní až na 500 aktivních 
účastníků. 
 
Pokud bych měl něco navrhnout, tak by to byl určitě koncept, který 
by vycházel ze dvou základních směrů. Jeden směr by byl koncept 
pro širokou veřejnost a mládež. Druhý koncept by se týkal „profi“ 
segmentu, který by zahrnoval především hráče NBL popřípadě 1. 
ligy. Jsou to dva rozdílné přístupy, které mají každý svá specifika.  
Oba dva koncepty by se mohli propojit v nějaké „superfinále“, které 
by bylo zajímavé nejen z hlediska sportovního, ale rovněž i z 
hlediska mediálního viz. superfinále ve florbalu letos v O2 Aréně! 
 
Co se týče RD tak je zcela patrné, že se do velmi blízkého budoucna 
bude tento segment dynamicky rozvíjet a při neformálních 
jednáních v Aténách došlo k nějakým příslibům pro příští sezónu a 
to především s francouzskou a slovenskou stranou, kdy jsme 
hovořili o nějakém společném soustředění včetně turnaje 
reprezentačních družstev apod…….. 
Z mého pohledu je třeba v mezidobí MS udržet RD mužů a žen a 
pravděpodobně v rámci FIBA tour realizovat rozvoj těchto týmů s 
jasným cílem Olympijských her 2016. 
 
 
 

Zpracoval: Michael Kruk 


