
 
 

ZPRÁVA Z MISTROVSTVÍ EVROPY 2011 V POLSKU 
 
 
 
 
 
 

 
  



1. ÚČAST NA ME 

Hráčky 
 
Kateřina Bartoňová, Veronika Bortelová, Ilona Burgrová, Kateřina Elhotová, Alena Hanušová, 
Michaela Hartigová, Romana Hejdová, Petra Kulichová, Zora Škrabalová, Jana Veselá, Eva 
Vítečková, Michaela Zrůstová 

Realizační tým 
 
Lubor Blažek, Ivan Beneš, Martin Petrovický, Aleš Kaplan, Ladislav Burian, Hana Studeničová, 
Milan Smejkal, Vojtěch Havlas, Ondřej Dufek 
 
28. 6. odletěla zpět do ČR hráčka Hartigová – zdravotní důvody 
 

2. VÝSLEDKY NA ME 

Základní skupina 
 
Sobota 18. 6. 2011 

Česká republika - Izrael 72:56 (19:12, 32:22, 52:39) 
 
Nejvíce bodů: Vítečková 14, Hanušová 10, Veselá 8, Burgrová, Elhotová a Kulichová po 7 - 
Doronová 16, Levická 10, Ganorová a Suezová po 8.  
Fauly: 14:25. Trestné hody: 33/23 - 14/10. Trojky: 3:6. 
 
V utkání jsme nezačali dobře a prohrávali hned 2:8 a 4:10. Po time-outu jsme postupně 
zlepšili obranu a doskakování pod oběma koši a i když jsme neměli úplně dobré procento 
střelby, utkání jsme v poklidu dovedli k vítězství. 
 
Neděle 19. 6. 2011 

Velká Británie - Česká republika 45:60 (13:9, 23:27, 35:48) 
 
Nejvíce bodů: Leedhamová 14, Andersonová a Pageová po 7 - Elhotová 27, Veselá 10, 
Burgrová 8. 
Fauly: 21:19. Trestné hody: 14/12 - 19/11. Trojky: 3:7. 
 
Od začátku jsme se velice těžko prosazovali proti destruktivně hrajícímu soupeři a naší 
střelecké nemohoucnosti. Ve druhém poločase jsme přeci jenom proměnili několik 
střeleckých pokusů a dobrou obranou jsme už nepustili soupeřky do hry. 
  



Pondělí 20. 6. 2011  

Česká republika - Bělorusko 67:62 (23:9, 39:26, 54:46) 
 
Nejvíce bodů: Elhotová 19, Vítečková 18, Kulichová a Bortelová po 10 - Snycinová a 
Levčenková po 10, Lichtarovičová 9. 
Fauly: 17:15. Trestné hody: 8/6 - 20/14. Trojky: 7:6. 
 
Na začátku utkání jsme svojí aktivitou překvapili soupeře a ve vysokém tempu jsme první 
čtvrtinu vyhráli 23:9. Tento náskok se ukázal jako rozhodující, neboť v poslední čtvrtině jej 
soupeř sice stáhl na rozdíl dvou bodů, ale zvrátit výsledek se mu, i díky naší velmi kvalitní 
koncovce, nepodařilo. 
 

Osmifinálová skupina 
 
Čtvrtek 23. 6. 2011 

Česko - Turecko 56:51 (18:12, 26:22, 36:37) 
 
Nejvíce bodů: Elhotová 19, Bortelová 14, Veselá 12 - Yilmazová a Palazogluová po 11, 
Nevlinová 7.  
Fauly: 14:18. Trestné hody: 16/14 - 7/4. Trojky: 5:8 
 
Nepříjemná obrana soupeře a naše ne zrovna střelecká pohoda udělala z utkání urputnou 
bitvu o každý koš. Oba týmy bránili na maximum. Přesto jsme ve druhém poločase našli 
střeleckou chvilku, odskočili soupeři na 10 bodů a tím rozhodli o našem vítězství. 
 
Sobota 25. 6. 2011  

Rusko - Česko 69:55 (16:9, 38:22, 51:31) 
 
Nejvíce bodů: Daniločkinová 16, Abrosimovová 13, Stěpanovová 12 - Zrůstová 11, Vítečková 
9, Škrabalová 7.  
Fauly: 19:17. Trestné hody: 13/10 - 12/8. Trojky: 5:3. 
 
Do utkání jsme oproti našemu soupeři vstoupili vlažně, bez potřebné bojovnosti a s chutí 
hrající soupeř si vytvořil až 22-ti bodový náskok. Náš tým se probudil až v závěrečné čtvrtině, 
kdy snížil náskok soupeře na 7 bodů, ale víc už se nepodařilo a tak jsme utrpěli první porážku 
na turnaji. 
 
  



Pondělí 27. 6. 2011 

ČR - Litva 63:59 (14:22, 35:36, 49:44) 
 
Nejvíce bodů: Vítečková 26, Elhotová 15, Burgrová a Kulichová po 8 - Bimbaiteová 15, 
Petronyteová 11, Linkevičieneová 9. 
Fauly: 17:15. Trestné hody: 13/12 - 22/17. Trojky: 7:6. 
 
V úvodu se nám nepodařilo dobře pokrýt litevskou hru 1-1 a soupeř z toho vytěžil až 11-ti 
bodový náskok, který se nám zvýšenou aktivitou v obraně podařilo do poločasu stáhnout na 
jeden bod. Ve druhém poločase už jsme hráli aktivně v obraně, nutili soupeře k těžkým 
střelám. Vytvořili jsme si osmibodové vedení, které i když se snížilo až na 1 bod, přesto už 
jsme soupeřky do vedení do konce utkání nepustili. 
 

Čtvrtfinále 
 
Středa 29. 6. 2011 

Česko - Chorvatsko 79:63 (21:13, 36:29, 67:40) 
 
Nejvíce bodů: Vítečková 17, Kulichová 14, Elhotová 13, Bortelová 9 - Mandirová 24, 
Mišurová a Sliškovičová po 9. 
Fauly: 21:15. Trestné hody: 11/8 - 23/19. Trojky: 5:5. 
 
Obě družstva začala nervózně. První jsme se oklepali my a vytvořili jsme si 17-ti bodový 
náskok. Soupeř v konci poločasu zabral a do šaten jsme odcházeli za stavu 36:29. Třetí 
čtvrtinu jsme ale naprosto ovládli a pak se zápas už jen dohrával. 
 

Semifinále 
 
Pátek 1. 7. 2011 
 
Česko - Rusko 53:85 (18:22, 26:39, 43:61) 
 
Nejvíce bodů: Burgrová a Kulichová po 10, Veselá a Vítečková po 8 - Daniločkinová 18, 
Sapovová 16, Korstinová a Stěpanovová po 11. 
Fauly: 18:14. Trestné hody: 8/5 - 18/15. Trojky: 4:8. 
  
Od začátku utkání Rusky koncentrovaným a skoro bezchybným výkonem šly za svým 
postupovým cílem. Velice dobře pokryly naše opory Vítečkovou a Elhotovou. Přestože jsme 
se nevzdali a snažili se v začátku druhého poločasu dotáhnout náskok soupeře, zbytečné 
ztráty nás připravili o možnost utkání zdramatizovat. 
 
  



Zápas o 3. místo 
 
Neděle 3. 7. 2011 

Česko - Francie 56:63 (20:15, 30:24, 43:43) 
 
Nejvíce bodů: Elhotová 17, Kulichová 14, Vítečková 13 - Grudaová 26, Yacoubou-
Dehouiová 9, Digbeuová 8. 
Fauly: 18:10. Trestné hody: 8/7 - 18/15. Trojky: 5:6. 
 
Nastoupili jsme s odhodláním odvézt si z turnaje bronzové medaile a dlouho se nám tento cíl 
dařilo držet při životě. Pár nepřesností nás ale v konci utkání o medaili připravilo. 
 
 
 
 
 

HODNOCENÍ TURNAJE 
 
Článek na iDnes.cz: http://basket.idnes.cz/predpovidana-doba-temna-nenastala-tesi-kouce-
ceskych-basketbalistek 
  



3. STATISTICKÉ ÚDAJE JEDNOTLIVÝCH HRÁČEK 
 
 
 

 
  



4.  HODNOCENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Spolupráce s realizačním týmem byla na velmi dobré úrovni. Chtěl bych, aby v budoucnu 
realizační tým pracoval ve stejném složení. 
 

5. HERNÍ VÝKON ČESKÉHO DRUŽSTVA 
 
Výrazně obměněný tým oproti MS se opíral především o zvládnutí agresivního pojetí osobní 
obrany a rychlým přechodem do útoku každou hráčkou. V postupném útoku bylo důležité 
osvojení a zvládnutí herních kombinací a systémů, podpořené individuálními dovednostmi 
klíčových hráček. 
 

6. POSTŘEHY Z HERNÍHO VÝKONU SOUPEŘŮ 
 
Na tomto turnaji se prezentovaly všechny družstva především velmi agresivní obranou a to 
až na hranici osobních chyb. S velice pohyblivou a nepříjemnou obranou jsme se potkali 
především u družstva Turecka.  
Útočná fáze byla velice rozdílná, Francie hrála převážnou část kombinací pro hráčky ve 
vnitřním prostoru, naše družstvo třeba preferovalo spíše zakončení dále od koše. 
 Nebylo žádné družstvo, které by nebylo připraveno po taktické stránce na hru soupeře. 
 

7. POZNATKY, NÁVRHY, DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ČINNOST S CÍLEM 
INFORMOVAT CELÉ BASKETBALOVÉ HNUTÍ  

 
Je vidět, že celý ženský basketbal se snaží brát vzor od mužů. Silovost a atletičnost hráček se 
zvyšuje ve většině družstev. Oproti MS je zde vidět výrazná taktická vyspělost všech 
evropských družstev. Výkon je stavěn na skvělé aktivní obraně a co možná na co největší 
univerzálnosti použití jednotlivých hráček. 
 
Myslím, že herní činnosti jednotlivce mohou být základním doporučením, čemu bychom se 
měli ve všech kategoriích věnovat. A to jak po basketbalové, tak atletické i silové stránce. 
Potom nebudeme muset hrát složité systémy, které nám mají vlastně nahradit naše 
nedostatky. 


