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1 Příprava 

20. 5. – 24. 5. 2013 VT Praha (BA Sparta) 

� 8 tréninkových jednotek, z toho 2 krát atletický trénink 

27. 5. – 31. 5. 2013 VT Praha (BA Sparta) 

� 6 tréninkových jednotek, z toho dvě utkání proti univerziádnímu týmu mužů ČR 

3. 6. – 7. 6. 2013 VT Prostějov 

� 7 tréninkových jednotek, 1 zápas proti Brnu (Mattoni NBL) 77 : 83. Před každou 

dopolední tréninkovou jednotkou také atletická příprava (1 hod.) 

10. 6. – 14. 6. 2013 VT Praha (BA Sparta) 

� 8 tréninkových jednotek, z toho 3 krát atletický trénink  

19. 6. – 24. 6. 2013 Mezinárodní turnaj Kaunas (Litva) 

� ČR – Turecko 61 : 55 

� ČR – Litva (univerziádní tým)    49 : 85 

� ČR – Litva 51 : 89 

Tento turnaj absolvovali hráči: 

1) Honzák, Příhonský, Šiška 

2) Hrabovský, Pavličík, Bejček, Matějka 

3) Kyzlink, Faifr (hrál 1 zápas – zranění) 

4) Kříž, Fait 

5) Cejpek, Kvapil 

Turnaj nám ukázal, kde nejvíce zaostáváme: 

o návrat do obrany vysokých hráčů 
o neschopnost hrát pod velkým tlakem na perimetru 
o nemožnost využívat hru v dolním postavení 
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27. 6. – 1. 7. 2013 Mezinárodní turnaj Logroňo (Španělsko) 

� ČR – Slovinsko  59 : 82 

� ČR – Chorvatsko 58 : 67 

� ČR – Španělsko 50 : 69 

Tento turnaj absolvovali hráči: 

1) Příhonský, Šiška 

2) Kyzlink, Pavličík, Matějka, Bejček 

3) Faifr, Hrabovský 

4) Kříž, Fait 

5) Cejpek, Kvapil 

Tento turnaj nám vyprofiloval čtyři pozice (1-2-3-4), bohužel nás stále limitovala pozice 5, i 

když oba hráči měli velkou snahu. Po turnaji v Litvě jsme se poučili a začali jsme stačit 

rychlostně všem soupeřům, nepodařilo se nám hrát v dolním postavení. 

4. 7. – 7. 7. 2013 VT Praha (BA Sparta) 

� 6 tréninkových jednotek tonizačního charakteru 
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2 Širší nominace 

Honzák, Příhonský, Šiška, Hrabovský, Matějka, Fait, Bejček, Cejpek, Kříž, Pavličík, Kyzlink, 

Kvapil, Hampejs, Aušprunk, Feštr, Křivánek, Grunt, Šafarčík, Švandrlík 

 

3 Konečná nominace 

1  2  3  4  5 

Šiška  Kyzlink  Faifr  Kříž  Kvapil 

Příhonský Bejček  Hrabovský Fait  Grunt 

       Křivánek Aušprunk  

 

4 Zhodnocení herního projevu družstva ČR 

Tým pracoval velice zodpovědně po celou dobu přípravy i samotného ME, na ME tým 

získával sympatie svým herním projevem i chováním. Čím více vrcholilo samotné ME, tím 

více týmů nám přálo uchování příslušnosti v „A“ divizi. 

Nadstandardní vztahy tým udržoval s družstvem Španělska po celou dobu turnaje, je 

pravděpodobné, že tyto vztahy lze prohlubovat i pro další věkové kategorie (U18, U16). Je 

pozitivní, že příprava měla smysl a výkonnost týmu gradovala v posledních dnech turnaje a 

dvěma vítězstvími byla zachráněna divize „A“. 

Podstatným faktem je, že turnaj U20, jako předsíň pro velký basketbal, zaregistroval naší 

kvalitu a do budoucna lze predikovat, že můžeme nabídnout těm nejlepším hráčům v ČR 

dobrý servis a zápasy před ME. 

Popisovat náš herní projev mi připadne zbytečné, zodpovědný člověk z ČBF by měl podrobit 

kritice naši filosofii a herní projev, jak je to zvykem ve vyspělých basketbalových krajinách. 

Viděl jsem na zápasech ME zastupitele různých krajin (Bodiroga, Tomaševič, Sekulič), a ti by 

měli říci, jakým směrem se bude ubírat filosofie hry národních týmů. 
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5 Charakteristika jednotlivých týmů na ME 

Itálie 

- hráli celoplošnou obranu 2 – 2 – 1 s návratem do osobní obrany, vytvářeli velký tlak na 

hráče s míčem, když na útočné polovině chodili do zdvojení. Extrémně rychlý přechod na 

útočnou polovinu, snaha hrát o jednoduché postavení 1 down nebo 2 high, minimalizovali 

ztráty míče. 

Slovinsko 

- produkovali osobní obranu na půlce hřiště, kde clonu na míč řešili předskokem, po TH 

zónový dressing 2 – 3 s návratem do zóny 2 – 3. Útočně se snažili využívat svého těžkého 

hráče na pozici 5 (Dimec) ve hře v dolním postavení, útok měli vyvážený, protože hráči na 

perimetru měli dobrý pohyb a 5ky s perimetrem výborně spolupracovali. 

Estonsko 

- typický basketbal pobaltských krajin, rychlý přechod do útoku a také rychlé zakončování 

(run and gun), clonu na míč často přebírali, vzhledem k situaci, měli v sestavě podobné typy 

hráčů, bojovali v každém utkání šampionátu z titulu obrovské podpory diváků. 

Francie 

- atletický basketbal s výbornými jedinci většinou tmavé pleti, celoplošný tlak na hráče 

s míčem, mohli využívat rotaci všech hráčů, útočně spoléhali na pohyb hráčů v maximální 

rychlosti a stagger clony pro střelce, jejich rychlý protiútok byl velmi efektivní. Clonu na míč 

řešili v kombinaci s různými hráči různě (předskok, control, přebírání). 

Srbsko 

- clonu na míč hráli „control“, tuto kombinaci hráli opravdu důsledně, při vniku do 

vymezeného území zastavovali hráče i za cenu tvrdších faulů, většinou hráli osobní obranu 

na půlce hřiště. Útočně se snažili využívat hráče v dolním postavení, nebo clonu na míč a 

spolupráce hráčů a transport opět míč do dolního postavení. Po nepostoupení do čtvrtfinále 

došlo k velkému zklamání a určité laxnosti celého týmu. 
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Ukrajina 

- jejich hra založená na středním rozehrávači a dvou vysokých hráčích. Tito tři byli 

dominantní, a pokud se povedlo zastavit toto trio, zbytek týmu neměl takovou kvalitu, aby 

vyhrával zápasy. Clonu na míč řešili předskokem, jen zřídka docházelo k jiným řešením, po TH 

se snažili vytáhnout osobní obranu na celé hřiště. Útok vycházel z postavení 2 high v různých 

variantách tohoto útoku, dobrý přechod na útočnou polovinu. 

Izrael 

- clonu na míč většinou přebírali a následně rotovali ve vymezeném území, velice flexibilní 

obranu střídali s celoplošným dressingem po útočně úspěšném zakončení. Útočně se snažili 

hrát situaci 1 na 1 nejlepšími hráči čelem ke koši na vybraného obránce, velice trpělivý hráči 

a obrana musela opakovaně řešit close-out situaci. 

 

6 Realizační tým 

hlavní trenér  Mgr. Miroslav Marko 

asistent trenéra Jaromír Geršl 

vedoucí výpravy Mgr. Ivan Pospíšil 

lékař výpravy  MUDr. Marek Forman 

fyzioterapeut  Jiří Šmíd 

externě spolupracovala atletická trenérka Mgr. Věra Brücknerová 

 

7 Závěr 

• nejpodstatnějším faktem je zachování příslušnosti v elitní „A“ divizi ME pro příští rok 

• prezentování našich hráčů Kříž, Kyzlink a Faifr v těžkých zápasech, kde se určitě 

neztratili a v budoucnu by měli být nosnými hráči v univerziádním výběru (tlačit na ně 

aby studovali) 
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• navázání užitečných kontaktů s top týmy a myslím, že způsob přípravy, dva těžké 

turnaje nás dostatečně prověřili (Litva, Španělsko). 

• přizvání do RT p. Brücknerovou, která hráče otestovala, a tyto výsledky by mohli 

pomoci nastavit parametry, které by měli hráči reprezentačních výběrů splňovat. 

• v případě, že vedení SBT pověří i nadále vedením reprezentace U20 moji osobu je 

pravděpodobné, že RT bude pracovat ve stejném složení. 
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8 Přílohy 

JMÉNO VĚ JÍŘ 

60m 
před 
soustřed.   

60m po 
soustřed.     

dálka 
z  místa 400m  

  1. 2.         1. 2. 3.   

Kříž Martin x x 7,8 9,5 x x x x x 58,8 

Holý Petr x x 7,63 8,55 x x x x x 61,7 

Hampejz Martin x x 7,87 x x x x x x 56,9 

Pavlíček Ivoš x x 7,7 7,71 x x x x x 59,5 

Šiška Ondřej 25,4 28,6 7,66 7,6 7,5 7,3 259 264 265 57,5 

Lyčka x x 7,97 8,03 x x x x x 60,3 

Cejpek Jakub 27,8 29 7,59 7,79 7,8 7,6 274 271 282 63,8 

Matějka Robin 25,1 27 7,31 7,4 7,3 7,4 294 287 272 56,8 

Kvapil 24,9 29,9 8,15 7,9 7,8 7,7 259 270 266 62,7 

Příhonský Josef 25,5 27,2 7,32 7,16 7,2 6,7 303 295 304 57,3 

Zajíček Šimon x x 7,6 7,8 x x x x x x 

Bejček Jan 26 27,5 7,29 7,31 7,3 7,4 266 267 270 55,3 

Fajfr Jan 25,8 27,7 x x 7,3 7,4 268 280 264 60,7 

Fajt Libor 26 26,1 x x 7,9 7,8 274 263 265 61,6 

Nezhyba x x x x x x x x x 62,2 

Honzák Michal 25,9 28,4 x x 7,6 7,5 248 257 259 62,1 

Kyzlink Tomáš 25,6 27,9 x x 7,5 7,5 298 288 299 x 

 
          poznámka k vějíři: 

          1. tam i zpět popředu 

          2. tam popředu a zpět pozadu 

          

PŘÍNOSY ROZVOJE FYZICKÉ KONDICE 

- Lepší celková výkonnost 

- Méně únavy v dlouhotrvajících soutěžích 

- Rychlé obnovení sil a energetického potenciálu po namáhavých trénincích nebo 

utkáních 

- Méně svalových bolestí 

- Schopnost trénovat technické a taktické dovednosti déle a lépe 

- Menší náchylnost ke zraněním 

- Rychlejší rekonvalescence po zranění 

- Větší sebedůvěra sportovců při vědomí, že jsou dobře kondičně připraveni 

- Zábavnější tréninky i utkání, jako výsledek lepší výkonnosti, více vyhraných utkání, 

méně únavy. 

Trénink fyzické zdatnosti není zárukou úspěchu, ale nedostatek této přípravy téměř s jistotou 

garantuje NEÚSPĚCH.  


