
 

 

 

 

 

 

26. LETNÍ SVĚTOVÁ UNIVERZIÁDA 
 

 

SHEN – ZEN 

Čína 

12.8. – 25.8. 2011 

 

 

HODNOCENÍ ÚČASTI BASKETBALOVÉHO  

DRUŽSTVA ŽEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Akce 26. letní UNIVERSIÁDA  

Konala se ve dnech 12.8. – 25.8. 2007 v Shen-zenu , Čína 

 

 

II. Složení realizačního týmu a družstva  

Na základě rozhodnutí ČBF o přidělení funkce hlavního trenéra letní Universiády 2011 jsem začal 

sestavovat RT a družstvo. Složení realizačního týmu: 

Mgr. Beneš Ivan hlavní trenér 

Mgr. Martin Petrovický asistent trenéra 

Mgr. Kučera Marek technický vedoucí družstva 

Ladislav Burian masér, fyzioterapeut 

Hráčky jsme vybírali na základě seznamu hráček studentek, který jsme obdrželi od ČBF. Na základě 

doporučení FIBA, byla věková hranice hráček, které mohou startovat na akci FISU snížena na 24 let a 

mladší. Toto věkové omezení nám značně snížilo množství použitelných hráček pro tuto akci. Po 

dohodě s reprezentačním trenérem družstva žen Luborem Blažkem jsme určili nominaci 12 hráček, 

které se zúčastnily reprezentační akce. 

 

 

III. Složení družstva 

Rozehrávačky: 

Kateřina Bartoňová – USK Praha 

Lenka Bartáková – Sokol H. Králové 

Petra Záplatová – Kara Trutnov 

Křídla: 

Kateřina Elhotová – USK Praha 

Michaela Zrůstová – USK Praha 

Romana Hejdová – Frisco Brno 

Eva Kotlanová – Slovanka M. Boleslav 

Lucie Baláková – BK Strakonice 

Pivotky: 

Kamila Štěpánová – MBK Ružomberok 

Tereza Pecková – Frisco Brno 

Lenka Šípová – Slovanka M. Boleslav 

Klára Pochobradská – Sokol H. Králové 

 

 

IV. Příprava na reprezentační akci 

Družstvo se zúčastnilo před vlastní reprezentační akcí dvou výcvikových táborů. První pětidenní se 

uskutečnil v Trutnově ve dnech 25.7. – 29.7., druhý VT, také pětidenní, se uskutečnil v prostorách  

Vysoké školy zemědělské v Praze - Suchdole ve dnech 31.7. – 4.8. Na Universiádu jsme odletěli v 

sobotu 6.8.  Před zahájením turnaje jsme sehráli v místě konání 2 přátelské zápasy s družstvy Číny a 

Slovenska. Vstoupili jsme do bojů ve velmi silné základní skupině, kde kromě našeho týmu byla 

družstva Japonska, Švédska a Austrálie. 

 



V. Přehled výsledků družstva ČR  

V základní skupině dosáhlo družstvo tyto výsledky: 14.8. ČR – Japonsko 97:86, 15.8. ČR – Švédsko 

63:72, 16.8. ČR - Austrálie 68:85 Na základě těchto výsledků jsme ve skupině skončili na třetím místě 

a dostali se tak do skupiny o deváté až šestnácté místo. Tam jsme nejprve postoupili kontumačně 

přes družstvo Mosambiku, které na univerziádu nepřijelo, poté jsme zdolali Litvu 85:59 a v souboji o 

konečné 9. místo jsme porazili domácí výběr Číny 93:68. 

 

 

VI. Hodnocení účasti a výsledků družstva  

Bohužel jsme se dostali do skupiny smrti, kde k suverénnímu družstvu Austrálie přijelo i podezřele 

studující kompletní národní družstvo Švédska. Tím se nám soupeř ze čtvrtého losovacího koše, který 

měl být papírově nejslabší, rekrutoval do souboje o postup do čtvrtfinále. Po vydařeném vstupu, 

těžkém utkání s Japonskem jsme právě v souboji s dobře sehraným Švédskem utrpěli rozhodující 

porážku, která nás posunula bohužel jen o boje o celkové 9. místo. V této skupině jsme s přehledem 

daná utkání vyhráli a ukázali tak, že výkonnostně patříme výš, než jsme nakonec skončili. Sílu naší 

skupiny dokazuje i fakt, že Austrálie a Švédsko hráli nakonec spolu souboj o třetí místo v turnaji. 

Také v individuálních statistikách se naše hráčky neztratily. Nejvíce vyčnívá Kamila Štěpánová, která 

byla hráčkou s nejvyšším průměrem nastřílených bodů na zápas 19,6 a celkovým počtem 98 

nastřílených bodů se umístila na třetí příčce. K tomu se ještě umístila na 10. místě v průměru doskoků 

na utkání – 7,6. Ani naše další hráčky se v individuálních statistikách neztratily. Tereza Pecková byla 

třetí v úspěšnosti zakončení s 65,7%, Kateřina Elhotová pátá s 2,8 asistence na utkání.  

Všechny statistiky turnaje jsou v příloze tohoto dokumentu. 

 

Konečné pořadí v turnaji: 

  1. USA  

  2. Taiwan 

  3. Austrálie 

  4. Švédsko 

  5. Rusko 

  6. Kanada 

  7. Brazílie 

  8. Finsko 

  9. Česká Republika 

10. Čína 

11. Litva 

12. Japonsko 

13. Slovensko 

14. Velká Británie 

15. Polsko 

16. Mosambik – nepřijel  

 

Po společenské stránce bylo vystoupení družstva bez problémů, všechny hráčky velmi dobře 

reprezentovaly Českou republiku a to nejenom na poli sportovním. 

 

 



VII. Hodnocení spolupráce s vedením výpravy ČAUS  

Spolupráce mezi realizačním týmem družstva a pracovníky vedení výpravy byla na velmi dobré 

úrovni. Vedení a jeho pracovníci nám pomáhali ochotně řešit problémy vy plývající z účasti na této 

velké sportovní akci. Dá se říci, že spolupráce byla bezproblémová a na požadované úrovni. 

 

 

VIII. Poznatky, návrhy, doporučení  

Světová Universiáda je mimořádnou světovou akcí, která je ve světě velice kladně a prestižně 

vnímána. Věřím, že bude i nadále v zájmu České republiky a České basketbalové federace se 

Universiády i v budoucnosti zúčastňovat.  

 

 

 

Zprávu zpracoval: Martin Petrovický, asistent trenéra družstva 

 

 


