
Hodnocení účasti RD ČR na MS žen 3x3 

 

1. Místo a datum konání 

Řecko – Athény, 23. – 26. 08. 2012 

 

2. Přehled výsledků RD 

Základní skupina: Slovensko : ČR    7:16 

   ČR : Řecko   14:11 

   ČR : Maďarsko 16:17 pp 

   Francie : ČR  16:10 

   ČR : Neplál  21:  6 

  Osmifinále:  ČR : Španělsko  12:11 

  Čtvrtfinále:  ČR : Austrálie  11:16 

 

3. Hodnocení herního výkonu RD 

Družstvo žen dle mého názoru podalo na MS dobrý výkon. Nejlepší asi proti týmu Španělska. 

Vyzdvihnout by se dala hra zády ke koši, kde se naše děvčata velmi dobře prosazovala. 

Největším nedostatkem byla střelba z dlouhé vzdálenosti. Lepší by také mohl být větší pohyb 

hráček bez míče a hlavně hra jeden proti jednomu. Kde jsme také ztráceli velké množství 

míčů, bylo v důraznosti. Děvčata si mnohdy myslela, že již mají míč pod kontrolou, ale opak 

byl pravdou. Ale hlavně se musíme lépe vypořádat s tvrdostí a ne zaměňovat hloupé fauly 

s tvrdostí. 

 

4. Postřehy z herního výkonu ostatních družstev 

Co se týká herních projevů ostatních družstev. Tak asi nejde se vyjadřovat ke všem. Ale 

obecně a teď bude mluvit o špičce MS. Nechci, aby to znělo jako omšelá fráze, ale 

v jednoduchosti je síla. Vynikající hra jeden proti jednomu, žádné složité kombinace. Velice 

tvrdá nekompromisní obrana a neskutečná tvrdost v soubojích pod košem, hlavně při 

doskakování. 

 



5. Nominace 

Kateřina Křížová 

Michaela Uhrová 

Michala Hartigová 

Tereza Vorlová 

 

6. Poznatky, náměty a doporučení pro další činnost 

Jak jsem již zmínil. Vše je postavené na vynikající hře jeden proti jednomu. Žádné složité 

kombinace. A s tím spojená i obrana jeden proti jednomu. Nutno pro příště odehrát před 

takovou akcí tak minimálně 5 – 6 turnajů, abychom se na tu tvrdost nemuseli adaptovat až 

na vrcholné akci. Také složení družstva, teď mám na mysli jednotlivé posty. Není takovou 

nutností brát s sebou střední rozehrávačku. Mnohem lepší brát vynikajícího střelce z dlouhé 

vzdálenosti a vůbec všichni členové RD by měli být dobří střelci z dlouhé vzdálenosti. Všichni 

musí být velice bojovní a tvrdí obranáři. 

 

René Štěpánek 

 


