
Hodnocení ME 2009 – RD ČR junioři U18 
 
 

Místo a datum:  
Metz (Francie), 23. 7. – 2. 8. 2009  
 
 
Seznam hráčů: 
 
Kohout Ondřej Sokol Pražský   1991  204 cm 
Hering Matyáš Sokol Pražský   1991  191 cm 
Bohačík Jaromír BCM Ostrava   1992  196 cm 
Číž Adam  BCM Ostrava   1991  186 cm 
Švejda Jan  Sokol Písek   1992  193 cm 
Bratčenkov Vojtech BCM Ostrava, BK PV 1992  198 cm 
Honomichl Václav Loko Plzeň   1992  182 cm 
Lipový Jan  BK Prostějov   1992  187 cm 
Kříž Martin  BK Pardubice   1993  199 cm 
Maštálka Jan  USK Praha   1991  204 cm 
Peterka Ondřej BK Pardubice   1991  198 cm 
Jaroš Milan  Grand Canaria   1991  211 cm 
 
 
Přehled výsledků družstva ČR: 
 
ČR – Slovinsko 71:74 
ČR – Srbsko  56:75 
ČR – Francie  67:78 
ČR – Izrael  60:78 
ČR – Řecko  56:65 
ČR – Ukrajina  70:79 
 
Konečné pořadí turnaje: 
 

1. Srbsko 
2. Francie 
3. Turecko 
4. Litva 
5. Španělsko 
6. Rusko 
7. Itálie 
8. Chorvatsko 
9. Lotyšsko 
10. Bulharsko 
11. Německo 
12. Slovinsko 
13. Řecko 
14. Ukrajina 
15. Izrael 
16. Česká Republika 



Statistické ukazovatele RD a jednotlivých hráčů: 
 

Name G Min 
2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts Avg 
M/A % M/A % M/A % O D Tot 

Kříž, M.  6 188 27/47 57.4 1/4 25.0 13/29 44.8 18 36 54 5 14 25 11 0 70 11.7 
 

Bohačík, J.  6 157 16/31 51.6 6/22 27.3 10/14 71.4 10 24 34 4 22 19 6 2 60 10.0 
 

Kohout, O.  3 88 7/22 31.8 4/12 33.3 0/0 0.0 6 12 18 1 8 3 5 3 26 8.7 
 

Peterka, O.  6 131 11/23 47.8 7/23 30.4 4/10 40.0 7 20 27 7 9 9 8 2 47 7.8 
 

Hering, M.  4 76 9/15 60.0 3/8 37.5 0/0 0.0 1 7 8 3 8 6 5 0 27 6.8 
 

Jaroš, M.  4 76 11/29 37.9 0/3 0.0 2/3 66.7 13 7 20 3 2 3 2 2 24 6.0 
 

Bratčenkov, V.  6 83 8/15 53.3 5/21 23.8 4/6 66.7 1 6 7 4 11 3 2 2 35 5.8 
 

Honomichl, V.  4 45 7/18 38.9 1/2 50.0 5/8 62.5 2 6 8 1 5 2 1 0 22 5.5 
 

Švejda, J.  6 97 8/22 36.4 1/11 9.1 12/16 75.0 5 3 8 7 10 8 3 0 31 5.2 
 

Číž, A.  6 181 7/31 22.6 4/16 25.0 3/6 50.0 4 11 15 18 16 15 6 1 29 4.8 
 

Maštálka, J.  4 23 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 2 1 0 5 1.3 
 

Lipový, J.  6 54 2/3 66.7 0/3 0.0 0/2 0.0 2 5 7 7 5 11 3 0 4 0.7 
 

TEAM 10 11 21  1 0 0  

 

TOTAL 6  114/259 44.0 33/127 26.0 53/94 56.4 79 148 227 60 114 106 53 12 380  

  

AVERAGE   19/ 43  6/ 21  9/ 16  13 25 38 10 19 18 9 2 63 
  

 
 
Hodnocení herního výkonu RD ČR U18: 
 
Základem naší hry v útoku byla snaha o rychlý protiútok s následným přechodem do 
sekundární fáze.  
Postupný útok družstva byl od začátku přípravy směrován do organizované hry, ze které měli 
hráči možnost odejít kdykoli, když se naskytla výhodná pozice pro zakončení. Herní systémy, 
které jsme využívali, otevíraly jednotlivým hráčům možnost hry 1:1 a připravovaly výhodné 
střelecké pozice po násobných a jednoduchých clonách od míče. V značné míře jsme 
využívali kombinace pick & roll. 
Myslím, že naše snaha o tento způsob hry byla naplněna jenom částečně a to zejména 
v prvních. 
V obranné hře jsme jako nosnou obranu hráli osobní obranu na ½ hřiště s cílem eliminace 
úniku hráčů do středu vymezeného území a vytvářením pastí na základní čáře. Měli jsme 
nacvičeno obranné řešení některých často hraných kombinací (single, dva pivoti nahoře, 
UCLA clony, clony na hráče s míčem směrem do středu hřiště, atd.) a z toho pak následné 
jednoduché rotace.  
Využívali jsme v krátkých časových úsecích také zónovou obranu 2:3 a po trestných hodech 
taky celoplošnou zónovou obranu 2-2-1, sloužící pouze na zpomalení přechodu na útočnou 
polovinu. 
Musím konstatovat, že v obranné hře družstvo odvádělo na turnaji hodně nevyrovnané 
výkony, byli fáze utkání, kdy jsme bránili velice dobře, ale pak z nepochopitelných důvodů 
přišlo k polevení a mnoha elementárním chybám, které nás v konečném důsledku připravovali 
o možné vítězství. 
Družstvo nemělo ve svém středu žádnou hvězdu ani výraznou osobnost. Lídrem týmu byl 
kapitán Ondřej Kohout až do svého zranění ve třetím utkání. Po zranění Ondřeje Kohouta se 
na hřišti chopil pozice lídra teamu nejmladší hráč družstva Martin Kříž a je třeba říct, že 
velice dobře, nakonec to byl on, který se stal neužitečnějším hráčem družstva.  
 
 
 
 
 
 



Zhodnocení herního výkonu zúčastněných družstev: 
V tomto bodě mohu hodnotit pouze herní projev družstev, s kterými jsme hráli. 
 
Slovinsko: Družstvo nemělo vyloženě vysokého a silového pivota, jejich hra byla založena na 
kombinacích s cloněním od míče a k míči (Pick & roll) s dobrým pohybem všech hráčů. 
Hodně využívali taky průnikovou hru 1:1 s následním vyhozením míče na volného hráče na 
obvodu. Družstvo Slovinska hrálo agresivní osobní obranu, přičemž hráči v porovnání s námi 
byli mnohem lépe fyzicky připraveni. V některých částech utkání využívali také 
zónou obranou 2:3.  
 
Srbsko: Družstvo velmi dobře fyzicky připravené s velmi agresivním projevem hry v útočné 
i obranné fázi. Jejich hra byla velmi dobře organizována s maximálním využitím hry 1:1 a se 
snahou maximálního využití jejich nejlepšího hráče pivota Dejana Musliho . V herních 
kombinacích využívali především kombinace s cloněním na hráče s míčem (Pick & roll). 
V obranné hře střídali agresivní osobní obranu na ¾ a na ½ hřiště se zónovou obranou 2:3.  
 
Francie:  Družstvo velice dobře poskládané, na každé pozici měli dva stejně kvalitní hráče, 
čehož taky využívali a častým střídáním udržovali vysoké tempo utkání. Jejich vstup do 
turnaje byl velice rozpačitý, ale s přibývajícími zápasy jejich výkonnost rostla. V útočné fázi 
velice dobře hráli přechodovou hru (rychlý protiútok) a jejich postupný útok byl velice dobře 
organizovaný s využitím clon od míče a výborné hry 1:1. V obranné fáze využívali osobní 
obranu na ½ hřiště, ale také zónovou obranu 2:3 i 3:2. 
 
Ukrajina: Fyziologicky dobře složené družstvo s vysokými hráči a výborným křídlem.  
Problém tohoto družstva jsem viděl v slabší kondiční připravenosti a nesehranosti zejména 
v rozhodujících okamžicích utkání (podmíněno finančními možnosti). Družstvo hrálo osobní 
obranu na ½ hřiště, v některých fázích utkání využívali také zónovou obranu 2:3. Útočná hra 
byla založena na jednoduchých kombinacích využívajících kombinaci pick & roll a clony na 
hráče bez míče.  
 
Španělsko: Herní projev Španělska a složení družstva bylo jedním z nejlepších ze všech 
družstev, které jsme na turnaji viděli. Družstvo mělo velice dobře propracovaný rychlý 
protiútok s následnou dobře organizovanou hrou v postupném útoku s využitím hry 1:1 a hry 
pivotmanů v dolním postavení. V obranné fázi hráli agresivní osobní obranu s tlakem na míč, 
kterou v části utkání střídali se zónovou obranou 2:3. Hráči družstva byli velmi dobře 
rychlostně a technicky připraveni. 
 
Izrael:  Družstvo s nižším výškovým průměrem a podle mě taky jedno s nejslabších družstev 
jaké jsem na turnaji měl možnost vidět. V obranné hře sice hráli velice agresivně na míč, ale 
spolupráce a výpomoc se slabé strany a případné rotace byli horší. V převážné většině utkání 
hráli osobní obranu, ale taky jako i ostatní družstva využívali zónovou obranu 2:3. V útočné 
fáze využívali kombinace s cloněním od míče a jednoduché kombinace s využitím clony na 
míč (pick & roll). 
 
Řecko: Družstvo s velice dobře fyzicky připravenými hráči a jedním dominantním vysokým 
křídlem. Herní projev družstva byl dle mého názoru poněkud slabší vzhledem na reálné 
možnosti a hráčský potenciál. V útočné fáze družstvo hodně využívalo clony od míče 
(násobené i dvojité) pro střelce s návazným využitím podkošových hráčů v spodním 
postavení. Družstvo Řecka hrálo osobní obranu velmi často s přebíráním, kterou často měnilo 
se zónou obranou 2:3.  



Zhodnocení práce RT: 
 
RT pracoval v složení:  trenér – Peter Bálint 

asistent trenéra – Oldřich Zdobinský 
    vedoucí družstva – Tomáš Bartošek 
    masér – Luděk Olbert 
 
Myslím, že RT v tomto složení pracoval bez jakýchkoliv problémů. Každý člen RT měl své 
úkoly, které si v době přípravy i na ME plnil s maximální zodpovědností. Výběr a složení RT 
je třeba hodnotit velice pozitivně. 
 
Zvláštní poděkování patří p. Zálešákové, p. Lipanské a p. Macháčkové, které nám byly vždy a 
ve všem nápomocny. 
 
 
Poznatky, návrhy, doporučení pro další činnost: 
 
Hlavním poznatkem je veliká vyrovnanost mezi družstvy na 1. - 8. místě. Hlavní rozdíl vidím 
ve fyzické připravenosti a lepších basketbalových dovednostech ve hře 1:1. Mnozí hráči 
s družstev soupeřů měli již ve věku 18 let zkušenosti s mužské kategorie ve svých národních 
soutěžích a taky s ULEB cupu, což v našem družstvu neměl ani jeden z hráčů. Pokud chceme 
patřit, tak jako v posledních dvou letech do „A“ kategorie ME, je také třeba přehodnotit 
způsob přípravy na vrcholné akce, jelikož podmínky na přípravu byli tenhle rok slabší hlavně 
s pohledu herní přípravy (chápu vliv hospodářské krize). 
 
Návrh: Myslím, že by stálo za zvážení přehodnotit stávající věkové kategorie v našich 
mládežníckych soutěžích, jelikož hráči končí v kategorii U18 po skončení 3. ročníku střeních 
škol (někteří po skončení 2. roč) a jejich zařazení do družstev mužů je kolikrát velice obtížné. 
Taky vidím problém se zařazováním talentovaných hráčů do SCM, jelikož v kategorii U16 
jsou studenty základní školy a jejich eventuelní příchod do SCM z jiných měst je 
problematický. Takže namísto toho, aby se pracovalo v SCM s talentovanými hráči 4 roky, 
pracuje se kolikrát jenom 2 roky.  
 
 
 
 
V Prostějově 12. 9. 2009     Peter Bálint, trenér ČR U18 


