
ME  U 20  divize B - ženy 

místo konání:    Albena, Bulharsko 

datum:    4. - 14. 7. 2013 

 

realizační tým: 

vedoucí týmu:  Streubel David 

trenérka:   Ptáčková Romana 

asistentka trenérky:   Běhalová Vladimíra 

fyzioterapeutka:   Hnátová Iva 

masérka:    Tomášová Veronika 

 

pořadí ME:     MVP ME: Julia Vanloo (Belgie) 

1.  Belgie     All Stars ME: Julia Vanloo (Belgie)  

2.  Česká republika                                                       Hanne Mestdagh (Belgie)  

3.  Lotyšsko                                                                    Sonia Ursu (Rumunsko)  

4.  Portugalsko                                                              Monika Satoranská (ČR)  

5.  Bulharsko                                                                   Guna Lagzdina (Lotyšsko) 

6.  Makedonie 

7.  Izrael 

8.  Velká Británie 

9.  Rumunsko 

 

 

 



statistika týmu: 

Name G Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts 

   M/A % M/A % M/
A % M/

A % O D Tot     C D  

Satoranská, M. 8 210 45/1
02 44.1 30/6

8 44.1 15/
34 44.1 6/8 75.0 35 54 89 15 11 10 3 16 12 111 

Vyoralová, T. 7 157 25/7
4 33.8 17/4

8 35.4 8/2
6 30.8 15/

23 65.2 17 18 35 18 27 12 2 11 19 73 

Effangova, P. 8 165 23/7
0 32.9 20/5

4 37.0 3/1
6 18.8 24/

30 80.0 10 9 19 13 9 15 0 13 24 73 

Mircová, E. 8 185 18/6
2 29.0 9/31 29.0 9/3

1 29.0 11/
11 100.0 5 19 24 27 20 9 2 8 8 56 

Adamcová, B. 8 164 18/4
3 41.9 15/3

1 48.4 3/1
2 25.0 12/

16 75.0 17 27 44 16 11 15 9 22 16 51 

Skokanová, A. 8 125 18/5
0 36.0 11/2

8 39.3 7/2
2 31.8 4/7 57.1 12 16 28 8 9 7 1 15 10 47 

Samková, B. 8 132 15/4
8 31.3 13/3

0 43.3 2/1
8 11.1 0/0 0.0 4 5 9 13 8 10 0 13 2 32 

Mainclová, A. 8 109 13/2
5 52.0 12/2

4 50.0 1/1 100.0 4/7 57.1 16 34 50 6 10 6 15 16 11 31 

Salacová, N. 8 94 14/3
4 41.2 14/3

4 41.2 0/0 0.0 3/8 37.5 10 27 37 3 8 4 13 13 11 31 

Bakajsová, P. 8 89 10/2
8 35.7 9/26 34.6 1/2 50.0 4/6 66.7 13 15 28 4 9 11 2 13 8 25 

Brhelová, R. 8 122 6/32 18.8 3/12 25.0 3/2
0 15.0 5/8 62.5 1 9 10 10 20 4 0 14 5 20 

Vojtková, M. 5 50 6/24 25.0 5/15 33.3 1/9 11.1 2/3 66.7 6 12 18 4 8 4 0 6 6 15 
TEAM           16 9 25  3   0   

TOTAL 8  211/
592 35.6 158/

401 39.4 53/
191 27.7 90/

127 70.9 162 254 416 137 153 107 47 160 132 565 

 

 

Výsledky týmu: 

ČR  -  Lotyšsko  67:59  (15:18 19:18 14:12 19:11) 

střelba 65/21, TH 31/20, zisky 15, ztráty 23, doskoky (o/ú) – 37/16 

ČR  -  Belgie  62:73  (21:17 20:17 10:12 11:27) 

střelba 78/24, TH 13/7, zisky 9, ztráty 18, doskoky 26/24 

ČR  -  Velká Británie 96:50  (28:9 21:15 22:15 25:11) 

střelba 76/39,  TH 8/6, zisky 15, ztráty 24, doskoky 33/19 

ČR  -  Izrael  74:34  (28:15 20:3 12:4 14:12) 

střelba 68/28, TH 18/15, zisky 18, ztráty 24, doskoky 40/18 

ČR  -  Rumunsko 74:62  (16:11 25:17, 15:16, 18:18) 

střelba 93/26 !!, TH 17/15, zisky 20, ztráty 20, doskoky 28/29 !! 



ČR  -  Portugalsko 58:51  (10:11 15:11 16:12 17:17) 

střelba 65/20, TH 14/11, zisky 7, ztráty 15, dosoky 31/19 

ČR  -  Makedonie 65:49  (18:16 13:11 22:7 12:15) 

střelba 75/27, TH 6/4, zisky 8, ztráty 14, doskoky 31/20 

ČR  -  Bulharsko 69:59  (18:17 10:13 24:17 17:12) 

střelba 72/26, TH 20/12, zisky 15, ztráty 15, doskoky 28/17 

 

Na ME jsme odehráli 8 utkání, z nichž 7x jsme vyšli ze souboje vítězně, přičemž jedinou porážku tým 

utrpěl v utkání s Belgií, která se na turnaji představila s ročníkem 1993, který slavil před 2 lety na ME U18 

v Rumunsku titul Mistryň Evropy. 

Utkání s Belgií jsme začali výborně a během jeho průběhu jsme si vypracovali až 11bodové vedení. Dařil 

se nám rychlý přechod do útoku a na doskoku jsme dominovali. O vítězství nás připravila nepovedená 

poslední čtvrtina. Prvních 5 minut jsme, i přes velký počet šancí, neskórovali a dovolili soupeři stáhnout 

5bodový náskok a dostat se do psychické výhody. V té chvíli úřadovaly obě velké osobnosti belgického 

celku (rozehrávačka Vanloo a střelkyně Mestdagh), které si už vítězství nenechaly vzít.  Prohráli jsme i přes 

jasnou střeleckou převahu (78 střeleckých pokusů proti 56 Belgie). Dostali jsme však lekci z produktivity. 

Dalším těžším soupeřem bylo hned první den Lotyšsko. V prvním poločase si dokonce vybudovalo už 

10bodový náskok, který se nám do konce tohoto období podařilo snížit na 2 body. I ve 3. a 4. části hry to 

byla přetahovaná o každý míč (doskoky 53-51). Nakonec rozhodlo naše lepší procento střelby za 3 body 

(12/5-41,7%, Lotyšsko 20/5-25%) a také větší počet střílených TH 31/20, Lotyšsko 16/10). 

Pouze dva týmy jsme na ME porazili menším bodovým rozdílem, kromě Lotyšska byl druhým těžkým 

soupeřem celek Portugalska. Do utkání s námi bylo neporaženým týmem a hrálo na ME s velkým 

sebevědomím. To bylo patrné i v utkání s námi. Celé utkání hrál soupeř celoplošný zónový presink s 

následnou zónou 2:3. S přechodem na tuto presinkovou obranu jsme si poradili velmi slušně (15 ztrát). 

Kamenem úrazu však byl o něco kratší časový úsek na postupný útok. Navíc zóna Portugalek byla velmi 

agresivní a nenechávala prostor ani pro volné tříbodové střely.  Nakonec jsme z tohoto prostoru stříleli, i 

přes tlak soupeře, celkem slušně (21/7). Po tomto těžce vydřeném vítězství jsme věřili, že postup do 

divize A je velmi blízko. 

Nezaváhali jsme s relativně lehčími soupeři – Velkou Británií a Izraelem, které jsme porazili výraznějším 

bodovým rozdílem. Izraeli jsme skvělou obranou dovolili pouze 34 bodů a Velké Británii jsme pro změnu 

dali 12 trojek (28/12). 

Rumunsko, které nakonec obsadilo poslední místo, nebylo nejlehčím soupeřem. Svá utkání prohrávalo v 

koncovkách a doplácelo na menší rotaci hráček. S námi sehrálo velmi dobrou druhou polovinu hry a 



hlavně zásluhou velkého talentu Soni Ursu (29 bodů, 10 doskoků a 5 zisků) prohrálo přijatelným rozdílem 

12 bodů. Ve statistice z tohoto utkání ční našich 93 střel, což je myslím rekordním počinem nejen na 

tomto ME. Horším ukazatelem je ale fakt, že jsme z tohoto nevídaného počtu střel dokázali proměnit 

pouhých 26. 

Poslední dva dny nás čekali balkánští soupeři Makedonie a Bulharsko. Na potvrzení postupu nám stačilo 

jedno vítězství. Utkání s Makedonií bylo dlouho vyrovnané, hodně tvrdé a rozhodčí málokdy poslali 

hráčky na čáru TH (my 6/4, Makedonie 12/7). Hodně důležité tak byly přesné střely z dlouhé vzdálenosti. 

Nám se podařilo vstřelit soupeři 7 trojek a kralovali jsme také na útočném doskoku (20). Právě opakované 

střely také významně zatížily konto soupeře.  

V utkání s Bulharskem nám šlo už pouze o čest, ale soupeři stále ještě o postup. I proto zřejmě první 2 

čtvrtiny pískali rozhodčí tak, že jsme byli hrubě nespokojeni. Ale právě to o poločase naše hráčky 

vyburcovalo a začaly bojovat tak, jako kdyby nám v tu chvíli šlo o všechno. Na naší straně se do hry 

zapojilo už pouze 10 statečných hráček (bez zraněných Vojtkové a Vyoralové). Ukázaly všem, jak se má 

bojovat i na konci ME, kdy jsme měli své jisté. Po utkání nám také moc děkoval tým Lotyšska, který tak 

dostal šanci při výhře nad Bulharskem (poslední hrací den), postoupit do divize A. 

Na závěr tohoto hodnocení utkání chci zdůraznit fakt, že byly v každém utkání využity všechny hráčky, 

které byly k dispozici. Nejnižší průměr odehraných minut na utkání byl 10 minut (Vojtková) a nejvíce 

26,3 (Satoranská). V 5. utkání se zranila Vojtková a do dalšího průběhu ME už nemohla zasáhnout. 

Vyoralová se zranila v úvodu 7. utkání a také ona v tu chvíli na ME dohrála. 

 

Hodnocení herního výkonu ČR: 

útočná fáze: 

Naše hra byla v útočné fázi založena na rychlém přechodu do útoku, kdy bylo naším cílem dosáhnout 

přečíslení. Hráčky však byly nabádány také k zakončování situací 2:2 a 3:3.  

Při hře na osobní obranu jsme využívali 6 setů postupného útoku, dvou autů ze strany a tří z pod koše.  

Hra byla více založená na clonách bez míče. Chtěli jsme se vyvarovat statické hře, a tak byly holky celé 

přípravné období vedeny k aktivní hře bez míče. Chtěli jsme také, aby neměly ostych využívat volných 

trojkových pozic k zakončení. K tomu byly vyzývány všechny hráčky na hřišti, včetně pivotek. To vše 

muselo být samozřejmě podpořeno aktivním útočným doskakováním, na který byl kladen zvlášť velký 

důraz. 

Do zónových obran jsme využívali 4 nacvičené postupné útoky. Hráčky si naštěstí během dvou měsíců 

přípravného období byly schopny zažít hru na zónu, a proto jsme s tímto útokem nakonec na ME neměli 

větších problémů. 

 



Statistické týmové ukazatele: 

・ 1. místo v počtu střeleckých pokusů na utkání - 74 

・ 1. místo v daných bodech na utkání  - 70,6 

・ 1. místo v procentu TH                            -   70,9 % 

       ・ 1. místo v počtu asistencí na utkání         - 17,1 

       ・ 1. místo v útočném doskakování            -   20,3 

Největším kamenem úrazu v útočné fázi byl zbytečně velký počet ztrát – 19,1 (5. - 6. místo) a procento 

střelby 35,6 (6. místo). 

Vlastně se zopakoval stejný problém, který měl tento ročník i před 2 lety na ME U18 v Rumunsku, kdy 

jsem popisovala, že bylo velmi těžké najít rozehrávačku s větší zodpovědností za míč. Na letošních 

ztrátách se nejvíce znovu podílela trojice hráček z pozice 1 a 2 (Vyoralová 27, Mircová 20, Brhelová 20). Z 

toho však nejmladší Mircová měla ztráty za nejvyšší počet minut strávených na palubovce (185). 

Také procento střelby bylo téměř totožné, jako před 2 lety (36 %). 

 

obranná fáze: 

Z 90 % jsme na ME bránili osobní obranu po celém hřišti. Snažili jsme se využít faktu, že jsme na hřišti 

pravidelně střídali všech 12 hráček. Naším cílem bylo dostat soupeře pod co největší tlak a využít zisky k 

založení protiútoku a jednoduššímu skórování.  

Zónovou obranu 2:3 jsme využili jen na velmi krátké časové úseky. Často po timeoutech soupeře na 2-3 

útoky. Nejvíce času jsme v zóně strávili v utkání s Lotyšskem cca 7-8 minut. 

Statistické ukazatele: 

・ 1. místo v obdržených bodech na utkání  - 54,6 

・ 1. místo v ziscích                                                -    13,4 

・ 2. místo v obranném doskakování                           -    31,8 

・ 1. místo v blocích na utkání                            -     5,9 

・ 1. místo v nejméně vystřelených „3“ pokusů proti našemu týmu  -   13,5 

・ 2. místo v úspěšnosti střelby soupeřů v utkáních proti našemu týmu   -   31,8% 



Kolektiv hráček na ME ukázal svoji sílu, kterou předváděl již v přípravě. 

Oceňuji na hráčkách velkou soudržnost i ve chvílích, kdy se nedařilo nebo přišly zdravotní 

problémy a zranění (Vojtková, Vyoralová). Od začátku věřily v návrat týmu U20 do divize A a za 

tímto cílem si šly.  

Během přípravy i samotného ME nebylo nutno s hráčkami řešit žádné kázeňské prohřešky. Na 

ME dobře reprezentovaly nejen sportovně. 

Realizační tým byl téměř totožný, jako před 2 lety v Rumunsku. Ke změně došlo jen na místě maséra K. 

Marečka, kterého vystřídala fyzioterapeutka Iva Hnátová.  

Ve spojení fyzioterapeutky I. Hnátové s masérkou V. Tomášovou bylo o hráčky po zdravotní stránce 

perfektně postaráno. Na ME řešily úrazy T. Vyoralové (výron kotníku), M. Vojtkové (pohmoždění 

stehenního svalu) a zánět achilovky R. Brhelové. Další zdravotní problémy byly běžného charakteru.  

 

Doporučení: 

1. Rozvíjet agresivitu hráček v obranné fázi. Z hlediska útoku se pak hráčky lépe vyrovnají s velkým tlakem 

na míč, který je v utkáních na ME běžný. 

2. Zapojit do tréninkového procesu pravidelně posilování. 

3. V tréninkovém procesu klást velký důraz na rozvoj individuálních činností. 

 

 

Zpracovala: Romana Ptáčková 

Dne: 28. 8. 2013 


